sorunu okumak olan ﬂu y›llarda siz bizlere çok iyi ›ﬂ›k oluyorsunuz. Derginizi her zaman
sonsuz memnuniyetle okuyorum. Uzunca bir zamand›r
alç›l› tedavide idim, sizlere
ulaﬂamad›m. ﬁu anda sizlerden
ald›¤›m feyz ile çok daha iyiyim. Beni unutmad›¤›n›z için
defalarca teﬂekkür ederim. ‹yi
ki vars›n›z. Gelecek günlerde
de beraber olmak dile¤iyle.

Samimi bir dosta mektup!
Ayﬂe Çakar, Band›rma
Derginin her bir noktas›nda
eme¤i geçen herkese sonsuz
teﬂekkürler... Çok samimi bir
dostuma mektup yaz›yormuﬂ
hissiyat›na kap›lmam, iﬂinde
samimi olan bir kadronun
çal›ﬂmas› oldu¤u kesin olan
Emanname’yle ruh yak›nl›¤›
yakalad›¤›m› düﬂünmemden
kaynaklan›yor olmal›. Allah
kullar›n› çeﬂit çeﬂit yaratm›ﬂ.
Ama bu çeﬂitlilikte yaln›z da
b›rakmam›ﬂ. Yak›n olanlar› bir
birine ulaﬂt›rm›ﬂ. Her ay 2
tane tarz›n›za yak›n dergi
al›yorum. Fakat May›s say›n›z›
elime al›p içine gömüldü¤üm
vakit ç›kamayaca¤›m› zannettim. Kudüs o kadar güzel
anlat›lm›ﬂ ki... Büyük bir hikmet olarak gördü¤üm bir ﬂey
de o akﬂam okudu¤um hatimimde ‹sra Suresi’nin bulunmas›yd›. Bu beni son derece
heyecanland›rd›. Duygular›m›
sizlere de iletmek istedim.
Resimler bir harika, yaz›
içeri¤iyse ruhu ve akl› son
derece doyurucu.
Gidemedi¤imiz, havas›n› teneffüs edemedi¤imiz iklimleri
sadece turistik bir gözle

Güzel günlere yolculuk!
Kaz›m Y›lmaz, Florya-‹stanbul

de¤ilde anlaﬂ›l›r bir tarihsellikle de sunman›z benim gibi
bir çok okuyucunuzu memnun
etti¤ine eminim. Yaﬂat›rcas›na
yaz›lan yaz›lar›n›z›n mürekkebi tükenmesin, özenle seçilen
foto¤raflar›n›z›n anlam ve
inceli¤i hiç eksilmesin.

Doktor Emanname!
Süheyla Ak›n, Bornova-‹zmir
Bu kadar baﬂar›l›, özverili bir
dergiyi bizlere sundu¤unuz,
bizleri her konuda bilgilendirdi¤iniz için çok teﬂekkür ederim. Ça¤›m›z›n en önemli

May›s 2005 tarihinde Eman
Turizm ile yapt›¤›m›z umre
ibadetinden sonra, henüz
ziyaretin izleri silinmeden,
Eman Dergisi sayesinde, her
say›y› tüm detaylar› ile
okurken konular› direkt
mübarek topraklar› içermese
bile Eman ismi beni o güzel
günlere götürüyor. Ve inan›n
duygulan›yor ve çok mutlu
oluyorum. ﬁahsen seyahati
sevdi¤imden dolay› Eman dergisini be¤enerek okuyor ve
müstefit oluyorum. Bu nedenle
sizleri tebrik ediyor, bir sonraki say›da sizlerle buluﬂmay›
diliyorum.

Seyir Defteri
‹nsan› ay›ran, daha çok gezip gördükleri midir?
Emanname, günümüz gezi kültürüne farkl›, apayr› bir boyut getirdi.
Bu konudaki yöntemsel yenili¤i, içeri¤i ile farkl› bir dönüﬂüm
sa¤lad›. Bize, yolculu¤un erincini duyumsatt›, yolculuk üstüne
de¤iﬂik yorumlar geliﬂtirdi. Bu ba¤lamda önemli bir dergi, bir
öncülü¤ü oldu¤u söylenebilir.
Bu çizgide olan bir dolu dergi, yay›nlar içinde Emanname’nin
ayr›cal›kl› bir yeri var. Gezi olgusunun geliﬂmesinde daha özgün bir
yol tuttu. Yeterlili¤i tart›ﬂ›l›r, tart›ﬂ›lacakt›r da, buna zaman tan›mak
gerekiyor.
Emanname, insanlarda geçmiﬂe, tarihe yo¤un ilgi uyand›r›yor,
yak›nl›k duymam›z› sa¤l›yor, bir tarih bilinci kazand›r›yor.
Geçmiﬂimizden kalan, insana ac› veren, insan› inciten gerçekleri belgeliyor. Geçmiﬂimizi tan›maya giriﬂmenin binbir yolu vard›r, tarihin

yüzünü, içyüzünü tan›mak zaman ister. Geçmiﬂimizden neler nas›l
kalm›ﬂ, neler nas›l silinmiﬂ? Emanname’nin yaklaﬂ›m› iﬂte bundan
önemlidir.
Osmanl› co¤rafyas›n›n baﬂl›ca durak noktalar›n› özenli bir tutumla
görselleﬂtirerek, foto¤raf›, tarihsel ba¤lamda bir köprü olarak kullan›yor. Foto¤raflar, geçmiﬂe yaklaﬂ›m›n çerçevesini çiziyor.
Silinen, çarp›t›lan, eksiltilen tarihimiz, foto¤rafl› anlat›larla çehresini de¤iﬂtiriyor.
Biz daha, insanlar›m›z› seyahate, yolculu¤a çekebilmiﬂ, ›s›nd›rabilmiﬂ bir ulus de¤iliz. Gezi gelene¤imiz oluﬂma sürecinde henüz.
Geçmiﬂiyle alabildi¤ine k›s›tl› gezi iliﬂkisi kurmam›z, iyiden iyiye,
özel bir durum say›lamaz m›?
Bu konuda yeterince kafa yormad›¤›m›z› söyleyebiliriz.

Emin Kiﬂio¤lu
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Bir yolculuk haz›rl›¤›na benzer farkl› ve heyecanl› bir
telaﬂ›n ard›ndan, Emanname’nin onbirinci say›s› ile
huzurunuza ç›kman›n mutlulu¤u içerisindeyiz.
Bu son say›m›zda, her say›m›z› bir öncekinden daha
ilerilere taﬂ›yabilmek ad›na verdi¤imiz yo¤un çaba ve
dopdolu bir içerikle ç›kt›k yine karﬂ›n›za. Bu defa
istedik ki, bu sütunda biz de¤il de, mutfa¤›na konuk
etti¤imiz bir arkadaﬂ›m›z anlats›n Emanname’nin son
say›s›n› sizlere. Yol yorgunlu¤u ile hiç bir ﬂeyi gözard›
etmemiﬂ oluruz hem de! Söz Seniye Tilev’de:
“En son onuncu say›m›zda Kudüs dosyam›zla selamlam›ﬂt›k sizi; ﬂimdi Bat›’ya do¤ru uzan›p yeniden “merhaba” diyoruz. Emanname okuru olmak, Emanname’nin
hat›rlatt›¤›, resmetti¤i, kimi zaman iﬂaret etti¤i de¤erler
dünyas›ndan hissedar olmak demek. Ben bu hissemin
yan›nda ﬂimdi mutfa¤a geçip, neler olup bitti¤ine bir de
buradan bakman›n sevincini yaﬂ›yorum. Böylece
“yeniden merhaba”m›z bir kat daha yenilenmiﬂ oluyor.
Beﬂ senede on evlat vermiﬂ Emanname’yi, evlada gösterilecek ihtimamla onu vücuda getiren k›ymetli ekibi,
on birinci seferde ben anlatmaya çal›ﬂay›m…
Asl›nda her ﬂey çok kereler oldu¤u gibi “ya¤murlu bir
sabah vakti”nde baﬂlar. Yani Emanname 11, “Postaaa!”
nidas›yla kap›n›zda belirmezden evvel. ‹ﬂin do¤rusu, her
ﬂey esasen çok önceden, çoktan baﬂlam›ﬂt›r. Bülent
Katkak ilk damla yere düﬂmeden Haluk Dursun
Hocam›z’la çoktan yollara düﬂmüﬂtür. Tabii öncesinde
elinde ka¤›t kalem, önlerinde dünya haritas›; farkl› kombinasyonlar, derin hesaplamalar silsilesiyle; bir de¤il,
birkaç say› sonras›n›n içeri¤iyle hemhâl, hemdem
olmuﬂlard›r. Yani bu daimi bir oluﬂ, haz›rlanma halidir.
Zihinlerde ve arﬂivlerde “ﬂu da eksik kalmas›n” diyerek
s›ralan›r dosya konular›.
‹ﬂte postac›dan, matbaadan, içerik düzenlemesinden ve
o ya¤murlu sabahtan çok önce bir de¤il, birkaç defa
düﬂüldü Nürnberg yollar›na. Siz doya doya okuyun,
objektif en güzel karelerle buluﬂsun diye. Sonra hem
as›rlara, hem do¤aya karﬂ› mücadeleyle Epir Bölgesi’nde
bir keﬂif yolculu¤una ç›k›ld›. Akabinde bir “Harab
Mâbed”in keﬂfi tarihe not düﬂüldü, gönüllere kaç›n›lmaz
bir hüzün dokundurarak…
Fransa’n›n güneyine ve do¤usuna da ak›nlar düzenlendi.
Buralarda ecdattan yadigar eserlerle de¤il de ci¤erlere
dolan da¤ havas›yla serinliyoruz. Gezmek zaten biraz da
bu de¤il midir? Mekanlar aras› seyahatte, tarihin içinde
de yol kat edip bir taraftan hat›rlamak, yad etmek ve
bilmek; öte yandan bütünüyle unutmak zaman› ve
mekan›, gerçekli¤e dair aidiyetlerimizi. Yeryüzünde
gören, tadan ve tan›yan bir ademo¤lu olabilmek. Yolda
olmak duygusu bile kap› aralar bu sadeli¤e, sadeli¤in
içindeki olgunlu¤a.
Bat›daki Do¤ulu Endülüs’te gezinip, biraz da Boﬂnak
memleketlerine u¤ruyor yolumuz. Sonra do¤unun
kalbine, ﬁam-› ﬁerif’e götürüyor bizi Mustafa Aksay.
Zaten tüm bu emanetler toplan›p, kendisine teslim edildi¤inde baﬂl›yor Emanname’nin ete kemi¤e bürünme
serüveni. ﬁimdi yeniden emaneti ehline teslim edip, biz
de baﬂl›yoruz beklemeye. On birinci evlad›, ya¤murun
dinmesini ve postac›n›z›n kap›n›z› çalmas›yla bizi içeri
buyur etmenizi…”
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kim ay›n›n past›rma yaz› günlerinden faydalanmak
üzere Yunanistan’a bir gezi yapmaya karar vermiﬂtik.
Bu sefer Bülent Katkak’›n kendi kullanaca¤› arabayla
dolaﬂacakt›k. Daha önce Balkanlar’a kara yoluyla
defalarca gitmiﬂ ve bunlar›n ço¤unlu¤unu da Ulusoy’un ﬂoförleri ‹zzet ve Bülent Kabataﬂ kaptanlarla yapm›ﬂt›k.
Cumartesi sabah› erkenden yola ç›k›p Tekirda¤’a trafik
›ﬂ›klar›na geldi¤imizde her zaman Ulusoy’la mola verdi¤imiz ve
nefis iﬂkembe çorbas›n› içti¤imiz dinlenme tesislerinde durmay› kararlaﬂt›rm›ﬂken bir anda akl›ma gelip Bülent Bey’e;
“Bizim ‹zzet’le Bülent’i görüyor musun ne yap›yorlar acaba?”
dedim. Bülent Bey; “Epeydir görmüyorum, bilemiyorum” dedikten hemen sonra dikiz aynas›ndan bak›p; “Arkadan bir Ulusoy
geliyor, onlar olmas›n?” dedi ve biz ﬂaﬂk›nl›kla gördük ki
gelenler gerçekten ‹zzet ve Bülent Kaptanm›ﬂ. Bülent ve ‹zzet
Kaptanlar bütün Balkanlar’›n yollar›n› en iyi bilen Türk ﬂoförleridir. Beraber çok Balkan yollar›nda dolaﬂm›ﬂ›zd›r ama böyle
kalp kalbe karﬂ› oldu¤umuz bu tevafuk yine de bizi çok ﬂaﬂ›rtt›.
Her zamanki mola yerinde yine buluﬂup beraberce çorbam›z› içtik.
Bizim ﬂoförlerin tecrübesi gerçekten iﬂimize yarad›. Selanik’ten
Trikala ve Larissa yolundan gidecekken onlar›n tavsiyesiyle
Veria (Karaferye), Kozani, Metsova, Grevena yoluyla gitmeye
karar verdik. Sabah sekizde hareket etmiﬂtik (28 Ekim 2006).
Yunanistan’da Dedea¤aç’a do¤ru ilerlerken Sofular, Ferecik’i
geçip keçi a¤›llar›, meﬂelikler, ç›narl› dereler, zeytinlikler
aras›nda ilerleyip; ﬁapç›’y› da arkada b›rak›p Gümülcine-‹skeçe
aras›n› (50km) pamuk tarlalar› içinden h›zl›ca geçip, Bat›
Trakya ile Makedonya bölgesini ay›ran Nestos (Karasu)
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Nehri’nde ﬂeker pancar› tarlalar›n› mahsul söküm zaman› iken
ﬂöyle bir gördük. Kavala’dan sonra Drama ve Serez yoluna hiç
sapmadan üzüm ba¤lar› ve fundal›klar aras›nda Appollina
Kulesi’nin dibinden Mikrivolvi’nin ç›narlar›n› ve Megalivolvi’nin
köy meydan›n› geride b›rak›p, Zübeyde Han›m’›n Langaza’daki
çiftliklerine hiç u¤ramay›p, K›lk›ﬂ’a uzaktan bir merhaba deyip,
Karaferye yoluna sapt›k. Saat 15:00’te art›k Selanik gerimizde
kalm›ﬂ Gallikos Nehri geçilip, Vardar Nehri ovas›yla karﬂ›
karﬂ›ya gelmiﬂtik. Yine pamuk tarlalar› yo¤unluktayd›.
Malgara’y› geçip bizim Malkara ile bir ilgisi var m› deyip, 45
dakika sonra Karaferye’de (Veria) yol boyunca tezgah kurmuﬂ
olan so¤an, patates sat›c›lar›yla karﬂ›laﬂt›k ve Yunanistan’daki

ilk molam›z› bir benzincide verdik.
Kozani’ye 23 km. kalm›ﬂt›. Burada ilk
›spanakl› pidemizi tad›p fazla oyalanmadan yola koyulduk.
Grevena ile Metsova aras›nda güzel
bir ›rmak üzerinde birbirine yak›n iki
taﬂ köprüyü görünce biz de resimlerini çekmeden duramad›k. Meﬂelikler
aras›ndaki bu bölgede Kiporiu
Köyü’nü tomruk depolar› aras›nda
b›rak›p Metsova’ya ulaﬂt›¤›m›zda
Yanya’ya daha 56 km vard›. Akﬂam
olurken Yanya Gölü karﬂ›m›zda
göründü. Tepede göl manzaral›
restoranlar t›kl›m t›kl›m dolmuﬂtu.
Çok k›sa bir mola daha verip, esas
hedefimiz olan 105 km. ötedeki
Preveze’ye do¤ru son bir gayretle
hamle yapt›k. Yine yol üzerinde Bafra
ve Giresun tabelalar›na bakarak saat
21:00 itibariyle Preveze’ye ulaﬂt›k.
‹stanbul Emirgan’dan Preveze’ye 14
saatte ulaﬂm›ﬂ ama baya¤› yorulmuﬂtuk.
Sabah gün ›ﬂ›y›nca Preveze’nin
küçüklü büyüklü koylar ve körfezlerden meydana gelen tam bir liman
ﬂehri oldu¤unu gördük. Say›s›z marinada say›s›z tekne demirlemiﬂ, Pazar
sabah›n›n sessizli¤i ﬂehre çökmüﬂtü.
Sadece bal›kç›lar göze çarp›yordu.
Küçük ç›narl› meydanc›klar›, s›¤la
a¤açlar›, hatmileri, yaseminleri, o
saatte dolaﬂan ihtiyarlar›, her bal›kç›
liman›nda görülen kedicikleri ile
Preveze son derece asude bir güne
haz›rlan›yordu.
Kordon boyunca s›ralanm›ﬂ caféler,
restoranlar aras›ndan geçerek ﬂehrin
dar sokaklar›na girdik. ﬁirin bir
soka¤›n baﬂ›nda büyükçe bir sarmaﬂ›¤a dönüﬂen yaseminin
kokusu Girit’ten ‹spanya’ya kadar bütün Akdeniz’in o bildik
çiçek parfümünü uzaklara dek yay›yordu. Karﬂ› evde oturan
yaﬂl› Rum kad›n› giyotin tarz› penceresini kald›rm›ﬂ hemen
ötede meydandaki kiliseden yükselen ve d›ﬂar›ya akseden
Pazar ayinini dinliyordu. Bizim Bülent Bey’in tabiriyle “s›tma
görmemiﬂ sesle” kilise mugannicisi Preveze’yi uyand›rmaya
çal›ﬂ›yordu. Halbuki bir sokak ilersindeki kilisede son derece
sessiz ve derinden bir ayin yap›l›yordu. Preveze her ﬂeye
ra¤men sanki 1538’de büyük bir deniz savaﬂ›na sahne olmuﬂ
bir yere benzemiyordu, fazla oyalanmad›k.
Preveze’den Arta’ya giderken yol üzerinde Nikopoli antik
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ﬂehrinin surlar›n› gezdik ve foto¤raflad›k. Sonra köyler,
çay›rlar ve koyunlar aras›nda Sinopi’yi de geçip Arta’ya ulaﬂ›p
do¤ruca köprüye vas›l olduk. Arta’daki Gazi Faik Bey Köprüsü
ﬂehrin alamet-i farikas›. Mostar, Üsküp, Drina Köprüsü ayar›nda
bir köprü. Son derece berrak bir su; sazl›klar, sö¤ütler, arkada
da¤lar hemen arkas›nda ç›narlar… Aﬂa¤› yukar› Antalya Aksu
Köprüsü gibi deyip, Manavgat çay›yla benzerlikler kurmaya
çal›ﬂ›rken köprünün üzerindeki yolun aç›k oldu¤unu fark ettik.
Yayalar›n geçebildi¤i, korkulu¤u olmayan, kenar›nda yalakl› bir
çeﬂmesi bulunan ve morsalk›mlar› dikkati çeken köprünün bir
taraf›ndan öbür yakas›na yürüdük. Arnavut kald›r›ml› köprünün
üstü ayr›k otlar›yla do¤al bir ﬂekilde yeﬂillenmiﬂti. Gençler
köprüye sevgilileriyle dolaﬂmaya gelip resim çektiriyorlard›.
Etraf›ndaki limon a¤açlar›, köprünün görüntüsüne yumuﬂak ve
estetik bir katk› yap›yor derken, bir anda gözlerimiz fal taﬂ›
gibi aç›ld› ve muhteﬂem bir ç›nar karﬂ›m›za ç›kt›. Köprüden
karﬂ›ya geçer geçmez hemen sa¤ tarafta, o kadar yaﬂlanm›ﬂ ki,
ayakta duramad›¤›ndan kelepçelerle sa¤›ndan solundan
dayanaklara al›nm›ﬂ devasa bir a¤aç, tam bir an›t ç›nar. ﬁimdi
gel de burada sevgili Salim Ayd›n’› arama! Salim’le y›llarca
Anadolu’da, Balkanlar’da ç›nar ölçtük. O hep tam teﬂekküllü
gezer, teçhizat› haz›rd›r. Ölçmeye de¤er büyüklükte bir ç›nar
görünce hemen Salim’in gözüne bakar›m, o da teçhizat› ç›kar›r
ve ölçmeye baﬂlar›z. Özel haz›rlanm›ﬂ, metrik olarak bölünmüﬂ
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bo¤umlu bir ipimiz vard›r. 20 - 30 metrelik a¤ac› bir kerede
santim hata yapmadan ölçeriz, daha do¤rusu ölçerdik. ﬁimdi
bizim Bülent Katkak zaten: “Bu yaﬂtan sonra foto¤raf makinesi
taﬂ›tt›n bana” diye habire s›zlan›yor, bir de eline uzun bir
urgan verecek halimiz yok. ‹ﬂte o zaman maalesef y›llarca
tenkit etti¤imiz duruma düﬂüyoruz. H›rvatistan’da Dubrovnik

yolundaki o son ç›nar› sevgili Mustafa Ece ile ad›mlayarak
ölçmüﬂtük. Bu seferkini kulaçlayarak ölçtük. Benim kulac›mla 11
kulaç (on sekiz metre yetmiﬂ santim). Çevresi dolay›s›yla ilk
3’e girmez, ama görüntüsü, konumu ve bize verdi¤i heyecan
dolay›s›yla, dereceye girmese bile gözümüze, gönlümüze girdi.
Çok dall›, sanki bir ﬂemsiye gibi bütün k›r kahvesini kaplayan,
uzaktan köprüye el kol sallayan, bir yaﬂl› dost gibi duran tarihi
taﬂ köprüye, tarihi bir yoldaﬂ olarak öylece, oradan bak›veren
bir ç›nar. Diyebilirim ki; hayat›mda bana en çok mutluluk veren
“bir hoﬂça vakit” geçirmemi sa¤layan mekand›.
Köprübaﬂ›, her bak›mdan bir alemdi. Hemen önüne dikilen bir
ikonostazya (içerisinde ikona bulunan, mum dikilen küçük dua
mekan›), antik Hristiyan inanc›n›n bir niﬂanesi olarak duruyor.
Köprüden geçmek isteyenler önce orada haç ç›kar›p, sonra
yürüyüﬂe baﬂl›yorlard›. Aﬂa¤›daki su, debisinin azalmas›
dolay›s›yla, yer yer ortaya ç›kan beyaz kumluklar› aﬂ›yor, hafif
bir ﬂelale ile köprü alt›ndan geçiveriyordu. Köprü üstündeki
gençler, bana göre “romantik duygularla elele geçiyorlar”,
Bülent Bey’e göre ise, “taﬂlar kaygan oldu¤undan düﬂmemek
için elele tutuﬂuyorlard›”. Köprünün öbür taraf›nda ayr› bir
kahvede Arta’n›n ihtiyarlar›, hayatlar›n›n sonbahar›n› sohbet
ederek geçirmekteydiler t›pk› Kanl›ca’n›n ihtiyarlar› gibi.
Hemen karﬂ›lar›ndaki dükkanda onlara inat bal ve reçel gibi
yöresel ürünleri satan genç tezgahtar k›z hayat›n bütün neﬂesi
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ve umursamazl›¤› ile onlara uzaktan nazire yap›yordu.
Köprüye biraz doyduktan sonra, yine köprü baﬂ›nda duran
küçük ﬂehir müzesindeki görevli kad›na, Osmanl›lar’dan kalan
tarihi camiyi kendimize göre tarif ettirip, aramak için yola
ç›kt›k. Fakat bize verilen bütün bilgilere ra¤men dört döndük,
ba¤lar bahçeler içinden ç›kamad›k, etrafta hiçbir tarihi eser
belirtisi yoktu. Tekrar geriye gidip turizm ofisindeki kad›n› bulduk. Kad›n bu sefer tabi daha k›zg›n bir ﬂekilde: “Tarif ettim ya,
gidin oraya daha iyi bak›n” dedi.
Tekrar yola koyulduk, elbette 34 plakal› bir otomobille
Yunanistan’›n bu ücra köﬂesinde “cami de cami” diye tutturup,
etrafta dört dönmemiz dikkat çekti. Ama gerçekten inan›lmas›
zordu, sanki cami buharlaﬂ›p uçmuﬂtu. En sonunda ba¤lar›n
içerisinden bir köylü geldi; “ Burada ne ar›yorsunuz” diye
sordu. “Cami” deyince, “Onun oldu¤u yere yol yok, portakal
bahçelerinin içerisinde kald›, arabadan inin ve yürüyün” dedi.
Biz de öyle yapt›k. Fakat etraf diken, yürümek mümkün de¤il,
tam o s›rada arkadan köpekler gelmesin mi, bizim Bülent Bey
köpekten çok korkar, ama y›landan da korkar. Ben ona “Y›lan
öndekini sokar, köpek arkadakini kapar” demiﬂtim. Zaten
adam›n elinde kocaman foto¤raf makinesi var, biz de
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arabadan gittik ﬂemsiyeyi ald›k. ﬁemsiye hem dikenleri
açmam›z› sa¤lad›, hem de köpe¤e karﬂ› silah vazifesi gördü.
Hayatta en zor buldu¤umuz camii bu oldu; ba¤lar içerisinde,
minaresi ﬂerefesinden k›r›k, alaturka kiremitli, kirpi saçakl›,

kitabesi duran, kap›s› olmayan, içerde ikonalardan bir dönem
kilise olarak kullan›ld›¤› belli olan, hemen dibindeki
tarihi servi a¤ac› kurumuﬂ, yani k›sacas› bir garip camii, tam
bir garip ve “harâp ma’bed” R›za Tevfik’in tabiriyle.

Harâb ma’bed

Dr. R›za Tevfik

Vard›m eﬂi¤ine yüzümü sürdüm,
Etrâf›n› bütün dikenler alm›ﬂ;
Ulu mihrâb›nda yaz›lar gördüm,
Kim bilir ne mutlu zamandan kalm›ﬂ?
Batan güneﬂlerin ölgün nigâh›
Karart›p b›rakm›ﬂ o k›blegâh›;
Mazlum bir ümmetin baht› siyhâh›
Viran kubbesine gölgeler salm›ﬂ.
‹slâm›n bahtiyâr bir zamân›nda,
Âb › hayat varm›ﬂ ﬂad›rvân›nda.
ﬁimdi harâb olan sâyebân›nda
Dem çeken kuﬂlar›n ömrü azalm›ﬂ!
Âyât › hikmet var kitâbesinde,
Bir ders i ibret var hitâbesinde;
Bag i Cennet olan harâbesinde
Tekbir sadâlar› art›k bunalm›ﬂ.
Hey R›zâ secdeye baﬂ koy da inle!
Taﬂlar dile gelsin senin derdinle!
Efsâne söyleyim; a¤la, hem dinle,
O ﬂerefli mâzi me¤er (masal) m›ﬂ!
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Arta ﬂehri, Osmanl› kaynaklar›nda Narda olarak geçiyor. Faik
Paﬂa, Sultan Fatih ve ‹kinci Bayez›d döneminde yaﬂam›ﬂ bir
önemli devlet adam›. Sadrazaml›k yapt›¤›na dair de bilgiler var
ama, ayr›nt› yok. Faik Paﬂa, Faik Paﬂa-y› Atik olarak çok say›da
eser vakfetmiﬂ bir ﬂahsiyet. Narda’daki külliyesinde camiden
baﬂka; imaret, han, medrese, darüt- teâlim, hamam, bir
de¤irmen ve tabi köprü gözüküyor. Bu kadar çok eserinin
bulunmas›, kendisinin de Nardal› oldu¤u iddias›n› akla getiriyor. Profesör Semavi Eyice de bu kanaati paylaﬂ›yor. Narda
d›ﬂ›nda, yine ayn› bölgede Kefalonya’da kale içinde bir cami
yapt›rm›ﬂ. Bütün bu eserlerin bak›m ve masraflar› için
Selanik’te Karl›ili’nde, Yenice-i Vardar’da akarat yapt›rm›ﬂ. Yine
Narda’da bulunan on dört dükkan›n geliri de buraya ayr›lm›ﬂ.
Eserlerinin bulundu¤u mahal, Narda’n›n ﬂehir merkezinde
de¤il. Zaten merkezde, kale civar›nda baﬂka camiler varm›ﬂ.
Faik Paﬂa, “karye-i imaret” ad› verilen, k›rk hanelik bir
Müslüman köyünde külliye yapt›rm›ﬂ. Etraf›n›n ba¤l›k bahçelik
bir mesire yeri oldu¤u eski kaynaklarda belirtiliyor. Köyün ad›
daha sonra Merati olmuﬂ. 1881 tarihinde s›n›r düzenlemesi ile
Narda, Yunanistan’a geçmiﬂ. Nehir de arada hududu
oluﬂturmuﬂ. ‹lginçtir; nehrin do¤usu Yunanistan’a, bat›s›
Osmanl›lar’a ait olmuﬂ. ‹ﬂte o köprü de, arada geçiﬂi sa¤layan
hudud noktas›n› oluﬂturmuﬂ. Osmanl› Devleti, Narda’y› kaybettikten sonra, eskiden kaymakam gönderdi¤i yere Balkan
12 EMANNAME ﬁUBAT 2007

Savaﬂ›’ndan sonra ﬂehbender (konsolos) göndermeye
baﬂlam›ﬂ. Yani geçmiﬂ o günler, bir hayal olmuﬂ.
Preveze ile Arta aras› otuz-k›rk kilometrelik bir yol. Arta ile
Yanya aras› da altm›ﬂ dört kilometre. Haydi uzanal›m
Yanya’ya...
Bugünkü Yunanistan’›n en son eline geçirdigi bölgelerden birisidir Yanya. Selanik ve Girit ile beraber Balkan Savaﬂ› sonunda
Osmanl› Devleti’nden Yunanistan’a geçmiﬂtir. Yanya ile
Arnavutluk’taki ‹ﬂkodra baﬂar›l› bir müdafaa ile direnebildigi
kadar direnmiﬂ, Selanik’in tersine kahramanca tarihe
geçmiﬂlerdir.
Yanya, ayn› ad› taﬂ›yan gölünün k›y›s›nda, yak›n›ndaki kalenin
ayak ucunda bir ﬂirin ﬂehirdir. ‹stanbul ile Yanya aras› mesafe
olarak uzak olmakla birlikte kültürel iliﬂkiler son derece s›cak
olmuﬂtur. Ahmet Cevdet Paﬂa, Yanya Valili¤i s›ras›nda
baﬂlang›çta ‹stanbul’dan sonra Yanya’› nas›l yad›rgad›¤›n›
anlat›r ancak aradan bir süre geçip de ﬂehri tan›y›nca nas›l
›s›nd›¤›n› dile getirir.
Bir eyalet merkezi olarak Yanya; yüksek e¤itim seviyesi ve
merkezle olan s›k› iliﬂkileri dolay›s›yla birçok Anadolu
ﬂehrinden daha yak›nd›r payitahta. Zaman zaman Tepedelenli
Ali Paﬂa gibi devlete baﬂ kald›ranlar ç›ksa da sakin ve zengin
bir ﬂehridir Osmanl› co¤rafyas›n›n.
Yanya’n›n zenginli¤i bugün de kendini gösterir. ﬁehre daha
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tepeden girerken restoranlar ve cafeler baﬂl›yor. ‹ster Preveze
yolundan deniz k›y›s›ndan gelin, ister da¤ yolundan göle do¤ru
inin; ç›narlar›n süsledi¤i yollar, dere ve göl k›y›s›ndaki k›r
kahveleri dikkati çekiyor. Arta yönünden gelirken ise Yanya’ya
12 km. kala bir savaﬂ müzesi var. Balkan Savaﬂ›’n›n
malzemelerinden oluﬂturulmuﬂ bir müze buras›. Zaten bir
taraf›nda Bafra Koyu, di¤er taraf›nda da Anadolu (Anatoli)
Koyu derken Yanya daha içerisine buyur etmeden evvel sizi
nice güzelliklerle karﬂ›l›yor. Girer girmez de ç›narl› meydan›na,
çeﬂmenin ve camiinin serinli¤ine buyur ediyor.
Minaresi ﬂerefesi üstünden, külah›na yak›n
yerinden k›r›lm›ﬂ camiinin kirpi çat›s› sa¤lam.
Etraf›nda köy kahvelerini and›ran mekanlar var. Ön
k›sm› ise büfe olarak kullan›l›yor. Çeﬂmesi de ›hlamur a¤açlar›n›n gölgeli¤inde.
Gölün etraf›n› ç›narl› yollar çevirmis. Kalenin
bedenleri hemen gölün önündeki yoldan baﬂl›yor.
Kale kap›lar›ndan birinin üzerindeki Osmanl›
kitabesi tu¤ras›yla beraber görünmekte. Saat kulesi de oldukça bak›ml›. Kale içine girdi¤inizde
karﬂ›laﬂt›¤›n›z hava biraz bizim K›br›s’daki
Magosa’y› and›r›yor, biraz da Antalya kale içi
evlerini… Burada da çeﬂmeler var ama ç›narl›.
Giriﬂte solda caféye dönüﬂtürülmüﬂ imareti, sonras›nda 1795 - 1815 tarihli kale kitabelerini, içeride
Fethiye camiini, içi boﬂ türbeyi, cephaneli¤i görüyoruz. Geniﬂ kale içi meydan›ndaki restore edilmiﬂ
konak Bizans müzesi olarak kullan›l›yor. Surlar›n
dibine do¤ru ise Do¤u Roma döneminden kalma
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12,5m yüksekli¤inde bir kule bulunuyor. Burada 1082 tarihinde
Normanlar’›n da Yanya Kalesi’ne u¤rad›¤› belirtiliyor. Kale
içinde bir de kilise mevcut. Kalenin hemen yan›ndan geçen
Karamanl› Caddesi’nden aﬂa¤›, yine ç›narl› yollarla cumbal›
evler aras›ndan göl k›y›s›na iniliyor.
Kalenin di¤er taraf›nda ikinci bir tepecikte Arslan Paﬂa Camii
var. 1618 tarihli bu camii ﬂu anda müze olarak kullan›l›yor.
Camii önünde imareti, kütüphanesi, çok güzel Arnavut
kald›r›m› ve yak›n›ndaki müzesi ile ilgi çekici bir mekan.

Müzede Yunan ‹htilali’nin silahlar› sergileniyor. Yukar›da servi
a¤açlar› Osmanl› mezar taﬂlar›n› gölgelendiriyor. Aﬂa¤›ya
bakt›¤›n›zda gölün içindeki adalar› seçebiliyorsunuz.
Arslan Paﬂa türbesinin de içi boﬂ, bir köﬂeye k›r›k mezar
taﬂlar›n› doldurmuﬂlar. Alttaki hamam›n önü ise bir erguvan
a¤ac› ile süslenmiﬂ. Karﬂ›l›kl› bu iki tepede, iki Osmanl› camii
ﬂehrin silüetini bir anda ‹slami bir havaya dönüﬂtürüyor.
Y›llar önce Yanya’ya ilk geldi¤imde bel f›t›¤›ndan yürüyemez
halde oldu¤umdan, ﬂehrin meﬂhur hediyelik eﬂya

dükkanlar›ndan bir çoban bastonu alm›ﬂt›m. Zira Yanya çobanlar›yla meﬂhurdur. O çobanlardan bir tanesi de ﬂu anda
Yunanistan’›n cumhurbaﬂkan›d›r. Kendisine “entellektüel çobanis” diyorlar. Hala köyünde sürüleri var. Yani sizin
anlayaca¤›n›z iki koyunu güdemeyen bir adam de¤il!
Yanya’ya her geliﬂimde ‹stanbul, Fatih Çarsamba’daki tarihi
Yanyavî ‹smet Efendi Dergah›’n› hat›rlar›m. Buraya Osmanl›
co¤rafyas›n› sevenler mutlaka gelmeli, gezip görmeliler. Hele
aziz yol arkadaﬂ›m Mustafa ‹smet Saraç mutlaka…
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üslümanlar›n hakimiyetinde kald›¤› sürede Avrupa’n›n
ilk ayd›nlat›lan ﬂehri olmas› bir yana, Arap, Frank, Slav,
Berberi, Grek, ‹berik ve Roman gibi birçok etnik grubun
teﬂkil etti¤i kozmopolit yap›s›, 200 bin ev, 600 cami ve
medrese, 800 hamam, 50 hastane, 400 bin kitapl› kütüphane, alt›n
ve gümüﬂ iﬂçili¤i, dericilik sanat›, dokumac›l›k endüstrisi,
yetiﬂtirdi¤i ünlü alim ve filozoflar›; ‹bn Hazm, ‹bn Rüﬂd, El Kurtubi
ve ‹bn Meymun’lar› ile o dönemlerde karanl›k denizlerde kendine
yol arayan Avrupa’y› güneybat›s›ndan ayd›nlatan bir medeniyet
feneri idi.
Baﬂ›n› Sierro Moreno, Endülüs
dönemindeki ad› ile Cebel-i Arus’a
(Gelin Da¤›) dayam›ﬂ, ayaklar›
Guadalkiv›r (Elvadül Kebir – Büyük
Vadi) nehrinde ›slanan Kurtuba,
‹slam fütühat› ile 711’de tan›ﬂ›r.
Ama ﬂehrin kaderindeki daha
önemli dönüm noktas› ﬁam’da
Abbasi iktidar› ile batan Emevi
güneﬂinin ›ﬂ›¤›n› ‹spanya’ya
taﬂ›yan 1. Abdurrahman’›n 756’da
ba¤›ms›z Emevi Devleti’ni ilan› ile
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baﬂkent yap›lmas›d›r.
ﬁehrin tarihi merkezini güneyden kucaklayan Elvadül Kebir
nehrinin üzerindeki Roma köprüsünden geçen yol sizi tarihi
surlarda yine Roma döneminden kalma kap›n›n yan›ndan ‹slam
mimarisinin ana ilham kaynaklar›n›n baﬂ›nda gelen Kurtuba
Ulucamii’nin k›ble duvar›na götürür ve hemen yan› baﬂ›n›zda
H›ristiyan dönemde k›ble yönüne dikilen ﬂehrin koruyucusu
Aziz Rafael’in heykelini görürsünüz.
Caminin d›ﬂ duvarlar›nda ‹slam mimarisine damgas›n› vuran
Endülüs’ün yüksek ruhu
Kurtuba’y› gezerken
ad›m att›¤›n›z her yerde
sanki yüzy›llar›n
derinliklerinden kula¤›n›za
f›s›ldayan sesleri
duyar gibi
olursunuz.
Ama bu seslerin
yank›lar› art›k
gönüllerin
içinde aksetmektedir.
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at nal› ﬂeklindeki kemer stilinin orjinalini görmek insana heyecan
verir. Caminin bat› taraf›nda daha sonradan kardinallik binas›na
çevrilen Halife’nin saray› ile Cami aras›nda son derece dekoratif
bir geçiﬂ köprüsü ise tasvirlerde kalm›ﬂ.
Bat› yönünden avluya girince ilk göze çarpan portakal a¤açlar›. Bu
a¤açlar bir H›ristiyan dini mimari gelene¤i olarak cami döneminden kalma palmiye a¤açlar›n›n yerine dikilmiﬂ. Kuzey Afrika ve
bölge mimarisinin ﬂad›rvan tipi olan üstü aç›k abdest havuzunun
yerinde ﬂimdi bir f›skiye var. Muhteﬂem minarenin yerini çan kulesi alm›ﬂ. Avludaki di¤er bir dramatik de¤iﬂiklik cami giriﬂindeki
kemerlerin aras› kilise mimarisine uygun olarak içeriyi karartmak
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amac› ile duvar ile örülmüﬂ.
‹nﬂas›na 786’da I. Abdurrahman döneminde baﬂlanan cami,
toplum ve ﬂehir ihtiyaçlar›na göre II. Abdurrahman (821 – 852) ve
II. Hakem (961-976) dönemlerinde güneye do¤ru geniﬂletilmiﬂ. Her
geniﬂlemede kullan›lan mimari bir önceki dönemi, mimari zerafet
ve güzellik alan›nda aﬂarak bu muhteﬂem mabedi daha da eﬂsiz
k›lm›ﬂ. Cami mimarisinde klasik Emevi stili olan dörtgen yap› esas
al›nm›ﬂ. Giriﬂten k›bleye do¤ru bakt›¤›n›zda klasik tan›mlamas› ile
cami bir sütunlar orman›. Yaklaﬂ›k 1000 adet sütun onar, yirmiﬂer
muhtelif co¤rafyalardan getirildi¤i gibi caminin yerinde daha
önceden mevcut Vizigot kilisesinden arta kalanlar da kullan›lm›ﬂ.

Endülüs, yetiﬂtirdi¤i
ünlü alim ve filozoflar›;
‹bn Hazm, ‹bn Rüﬂd,
El Kurtubi ve
‹bn Meymun’lar› ile o
dönemlerde karanl›k
denizlerde kendine
yol arayan Avrupa’y›
güneybat›s›ndan ayd›nlatan
bir medeniyet feneri idi.

Aralar›ndaki biriketlerle kavislendirilmiﬂ üst üste iki katl› taﬂ
kemerler ahﬂap iﬂlemecili¤i harikas› tavan›n yükünü eﬂit ve dengeli da¤›tma amac› ile kullan›lm›ﬂ. Bu da Endülüs mimari zekas›n›n
bir baﬂka ürünü. Orta k›s›mda birbiri üzerine geçen sekiz küçük
kubbeden oluﬂan orta kubbe ve iç duvarlar›ndaki Endülüs icad›
kabartma süslemeler ve nihayet Bizans’›n mozaik sanat›, ‹ran’›n
çiçek motifleri gibi bir çok süsleme sanat›n›n kullan›ld›¤› ve kufi
hatt› ile ayetlerin kuﬂatt›¤› muhteﬂem mihrab› ile ﬂaheser bir iç
mimari. Cami içindeki akustik mihrab›n at nal› biçiminde geniﬂ bir
ﬂekilde duvar›n içine oyulmas› ile sa¤lanm›ﬂ.
Sol tarafa döndü¤ünüzde Almansur hanedan› döneminde k›ble
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yönündeki Elvadül Kebir nehrinin izin vermemesi
nedeni ile sol tarafa do¤ru yap›lan geniﬂlemeyi
görürsünüz. Ama sanki bu bölümün inﬂas› Kurtuba’n›n
son dönemine denk geldi¤i için o tarihlerin siyasi ve
zihni kar›ﬂ›kl›klar› dolay›s› ile daha önceki geniﬂletmelerin ihtimam›n› bu bölümde pek göremezsiniz.
Ancak burada dikkat çeken bir özellik inﬂatta çal›ﬂan
iﬂçilerin baz› sütunlara Arapça olarak isimlerini
kaz›yarak daha sonraki yüzy›llara bir mesaj verme
çabalar›d›r.
‹nsanl›k medeniyetinin bu büyük eserinden hayranl›kla
ayr›lacak iken, Kurtuba’n›n 1236’da düﬂmesinden sonra
caminin ortas›na saplar gibi inﬂa edilen katedral kendi
mant›¤› içinde son derece görkemli bir mimariye sahip
olsa da caminin ihtiﬂam› ile mest olan insan›n gönlüne
bir ac› zerkediyor. Ama tarih dini otoritenin bask›s›na
boyun e¤erek bu ilaveyi yapan krallar›n daha sonra bu
güzel esere müdahalenin ezikli¤ini dile getirdiklerini
kaydediyor.
Bu abide ﬂehrin insan› içine çekti¤i gizem ve görkem
denizinde seyrederken atlanmayacak bir di¤er mekan
Callahora Burcu. Elvadül Kebir nehri üzerindeki Roma
köprüsünün baﬂ›nda Endülüs döneminde inﬂa edilen bu
burç Müslüman olan Frans›z düﬂünür Roger Garaudy’nin
‹spanya’da kurdu¤u vak›f taraf›ndan Endülüs tarihi
müzesi haline getirilmiﬂ. Ayr›ca bu vakf›n yine eski
ﬂehirde Endülüs Evi olarak restore edilip ziyaretçilere
açt›¤› mekan›n odalar›n› gezerken Endülüs ‹slam
anlay›ﬂ›n›n bir ev hayat›n› nas›l dizayn etti¤ini ve nas›l
›s›tt›¤›n›n fark›na var›yorsunuz.
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Yaz›m›z›n baﬂ›nda sözünü etti¤imiz yüksek ruh
Kurtuba’y› gezerken her köﬂeden bir ﬂeyler f›s›ld›yor.
Katolik ﬂehir devletleri krallar›n›n birleﬂerek h›z verdikleri yeniden fetih hareketi ile ‹spanya’dan sürülmeden
önce Yahudilerin ‹slam hoﬂgörüsünün nimetlerinden faydalanarak Cordoba’da sürdürdükleri müreffeh hayattan
bugüne caminin hemen yak›n›ndaki Yahudi mahallesinde
cemaatsiz bir Sinagog’dan baﬂka bir ﬂey kalmam›ﬂ.
ﬁimdi Ulucami ziyareti ile mest olan duygu dünyam›za
baﬂka bir lezzet katmak için Kurtuba’n›n bir di¤er
harikas›na yönelelim.
Endülüs tarihinde I. Abdurrahman ile baﬂlayan ﬁam’daki
merkezi otoriteden kopuﬂ ve anavatandan çok uzak bir
yerde yeni bir filize hayat verme süreci III. Abdurrahman
ile ayr› bir boyut kazan›r. Endülüs’te bir ara sars›lan ve
yeniden tesis edilen otoriteyi daimi k›lmak, Kuzey
Afrika’da yay›lan ﬁia anlay›ﬂ›n›n Endülüs’e sirayet etmesini engellemek için III. Abdurrahman 929’da halifeli¤ini
ilan eder. ‹ﬂte bu yeni statü yeni bir yap›lanma gerektirmiﬂ. Bunun sonucu olarak III. Abdurrahman, hareminin
gözdelerinden Zehra’n›n ad›n› verdi¤i muazzam bir
hilafet merkezi bir yönetim ﬂehri yapt›rmaya karar
vermiﬂ ve ad›na Medinetüzzehra (Zehra’n›n ﬂehri) demiﬂ.
936 – 940 y›llar› aras›nda inﬂa edilen bu ﬂehir 112 hektarl›k bir alana kurulmuﬂ. Kurtuba’dan bat›ya do¤ru 8 km
geldi¤inizde baﬂ›n› Cebel-i Arus’a yaslam›ﬂ ve yukar›dan
aﬂa¤›ya do¤ru süzülür bir ﬂekilde bulursunuz
Medinetüzzehra’y›. 10 bin iﬂçi yap›m›nda emek sarfetmiﬂ
ve bu masal ﬂehrin inﬂas› tüm müﬂtemilat› ile 976’da II.
Hakem döneminde tamamlanabilmiﬂ. Yukar›dan aﬂa¤›ya
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gezdi¤inizde harem k›sm›, muhaf›z
binalar› ﬂeklinde devam eden mimari
düzlü¤e indikçe vezirler divan› ile
devam eder ve III. Abdurrahman’›n
muhteﬂem taht odas› ve f›sk›yeli havuz
ve kameriye ile son bulur. Taht odas›
ola¤an üstü iç tezyinat› ile gerçekten
büyüleyici. Her bölümde restorasyon
çal›ﬂmalar› hala sürüyor. Saray›n ana
kap›s›ndan günümüze sadece 4 kemer
kalm›ﬂ. Eskiden bu kemerlerin
üzerindeki köﬂkte III. Abdurrahman
gelen misafirleri istikbal edermiﬂ.
ﬁu andaki kal›nt›lar bile bu muhteﬂem
yap› ile III. Abdurrahman’›n Endülüs’ün
halifelik dönemine verdi¤i önemi vurguluyor. ﬁehrin hemen yan›baﬂ›nda
ba¤›ms›z bir ünite olarak inﬂa edilen
camiden 1 – 2 metreyi geçmeyen duvarlar kalm›ﬂ. Söylendi¤ine göre ﬂu ana
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Endülüs medeniyeti, Avrupa’da
kökleﬂmiﬂ olan H›ristiyan kültür
anlay›ﬂ›n›n daha bilimsel olmas›n›n ana
unsurlur›ndan birini oluﬂturmuﬂtur.

kadar Medinetüzzehra’n›n % 10’luk bir
bölümü toprak üstüne ç›kart›lm›ﬂ.
‹spanyollar buradaki kaz›lara özel bir
önem atfediyorlar.
III. Abdurrahman say›s› binleri aﬂan
saray efrad› ve muhaf›zlar› ile
Endülüs’ü buradan yönetir Avrupa’dan
gelen elçileri görkemli törenlerle
a¤›rlarm›ﬂ. Buray› görenler
yeryüzünde böyle bir ﬂeyi daha
görmediklerini anlat›rlarm›ﬂ.
Ancak Medinetüzzehra’n›n sonu çok
ac›kl› olmuﬂ. H›ristiyanlar eli ile de¤il
de 1010 y›l›nda Kuzey Afrika’dan gelen
Berberiler’in ya¤mas› sonucu büyük
ölçüde tahrip olmuﬂ.
Kuzey Afrika Valisi Musa Bin Nusayr’in
emri ile Komutan Tar›k Bin Ziyad’›n
711’de ‹spanya’ya ad›m att›¤› günden
fazla de¤il sadece 20 – 25 y›l sonra
baﬂ gösteren ve nerede ise Endülüs
tarihinin önemli bir bölümünü kapsayan Müslümanlar aras› çekiﬂme ve
didiﬂme 11. yüzy›ldan itibaren kuzeyden güneye Katolik krallar›n birleﬂerek
yürüttükleri yeniden fetih hareketine
tüm Endülüs’te zemin haz›rlam›ﬂ ve
bunun bir sonucu olarak da 1236’da
Kurtuba’n›n ›ﬂ›¤› sönmüﬂ ve H›ristiyanlar›n eline geçmiﬂ.
Müslümanlar ise bu tarihten itibaren
yaklaﬂ›k 2.5 as›r sonra Endülüs’ü terk
edecekleri en son nokta olan
G›rnata’ya do¤ru çekilmelerine devam
etmiﬂler.
Bu arada Kurtuba’y› gezerken bir
yerde bir ﬂeyler yemek isterseniz ailesi ile beraber Müslüman olan ve Colon
Meydan›ndaki küçük mescidin
mütevelli heyeti baﬂkan› ‹spanyol
Abdullah Imran Abu Muhammed’in;
Ulucamii’ye yürüme mesafesinde,
Palaza Abades meydan›nda Comedor
Arabe Andalussi isimli kafeteryas›nda,
hoﬂ bir ortamda Endülüs ve Kuzey
Afrika yemekleriyle, ailenin güleryüzü
ve Türkler’e içten ilgisi ile karn›n›z›
doyurabilirsiniz.
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A

lmanya’n›n güney eyaletlerinde yer alan ﬂehirlerin
Münih’den sonra en önemlisi Nürnberg’dir. Bavyera
bölgesi Almanya’n›n en geniﬂ federal devletidir.
Eyalet baﬂkenti olan Münih merkezde 1.3 milyon
nüfusa sahip, her bak›mdan görülmeye de¤er bir kenttir. Ama
biz biraz daha geri planda kalan, Münih’in gölgesinde duran
Nürnberg’i tercih ettik. Buras› 500 bin nüfusu ile Almanya’n›n
“romantik” bir ﬂehridir.
Alman uygarl›k tarihinin 1050 y›llar›na kadar giden bu ﬂehir
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orta ça¤ kalesinin ete¤inde kurulmuﬂ bir müze ﬂehir özelli¤i ile
ön plana ç›kar. Alman oyuncak sanayinin bu önemli ﬂehri ayn›
zamanda Albrecht Dürer’in do¤du¤u kenttir. Her sene y›lbaﬂ›
döneminde kurulan fuar da son derece ilgi çeker.
Bavyera bölgesinin yine çok ilginç, küçük ama ﬂirin bir di¤er
kasabas› da Rothenburg’dur. 12 bin kiﬂilik bu orta ça¤
kasabas›n›n sur içi son derece dikkatli bir ﬂekilde
korunmuﬂtur. Kasabay› çeviren surlar›n kuleleri ve kap›lar›
romantik Almanya’n›n simgesel mekanlar›d›r. Ülkenin en önem-

li gezi bölgelerinden olan Rothenburg’da y›lda 2,5 milyondan
fazla ziyaretçi en aﬂa¤› bir gününü kasabada geçirir.
Bavyera Bölgesinin en güzel ﬂehirlerinden biri de
Regensburg’dur. 130 bin kiﬂilik bu ﬂehirde Tuna’da k›y›s›n›n ve
üniversitesinin bulunmas› dolay›s›yla ticaret ve kültür atbaﬂ›
gider. Do¤u Bavyera’n›n bu eski Kelt yerleﬂim ﬂehrinde bir
Roma lejyon kamp› bulunmaktayd›. Orta ça¤ ﬂehir bölgesi iç
kalededir. Tuna üzerindeki köprüsü ve katedralindeki 105 m.
yüksekli¤indeki kulesi ile meﬂhur olan Regensburg Avusturya

yolunun önemli bir dura¤›d›r.
Almanya’da yol kültürü ve festival kültürü çok geliﬂmiﬂtir.
Bisiklet yollar› Do¤u Almanya’dan Tuna boyuna kadar bir çok
bölgede yayg›n olarak görülebilir. Geleneksel ﬂatolar›n ve
ba¤lar›n kenar›ndan geçen ve özellikle turistik amaç için
haz›rlanm›ﬂ olan “Alman ﬂarap yolu” gibi düzenlemeler ve
Oktoberfest (Ekim Bayram›) yüzlerce y›ll›k bir kültürün
ürünü olan Alman gelene¤idir. Bavyeral›lar kestane a¤ac›
gölgesinde bira içmeyi ve festivallerde büyük bira bahçeleri
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kurmay› çok önemserler.
Rothenburg’un belediye binas› 13.yy.’da inﬂa edilmiﬂ Gotik bir
bölümle baﬂlay›p 16.yy. Rönesans’› bölümü ile tamamlanm›ﬂt›r.
Yine saat kulesi ile dikkati çeken ve bugün turizm ofisi olarak
kullan›lan bina da eski bir manast›rd›r. Rothenburg ﬂehrinin
etraf›n› çeviren Tauber Nehri, ﬂehrin hemen d›ﬂ›nda surlar›n
kenar›nda bir göl oluﬂturarak arkada surlar›n kap›s› ile beraber

çok hoﬂ bir manzara arz ederek ﬂehre girenleri karﬂ›lar.
Tauber Vadisi’nde kurulan ve Castrum Imperiale Reichsburg,
yani ‹mparatorluk ﬁatosu olarak düﬂünülen 1142 tarihli bu bina
etraf›nda 15.yy.’da 6 bin kiﬂiyi aﬂan bir nüfus toplanm›ﬂ ve
Rothenburg döneminin en önemli ﬂehirlerinden birisi olmuﬂtur.
ﬁehirde bulunan kiliseler, müzeler aras›nda 1311 tarihinde inﬂa
edilmeye baﬂlanan St.Jacobs Protestan kilisesi ve pazar
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meydan›nda bulunan, 8 metrelik derinli¤i ile dikkati çeken
George Brünnen Çeﬂmesi ﬂehrin en önemli yap›lar›ndand›r.
Çeﬂmenin süslemeleri 1608 tarihli Rönesans üslubundad›r.
Nürnberg, Pegnitz nehri taraf›ndan iki ana mahalleye ayr›lan
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bir ﬂehirdir. Yukar›da bir kum tepesinin üzerinde ﬂehre bir taç
gibi yak›ﬂan orta ça¤ kalesi bulunur. Burada yaﬂam›ﬂ olan
önemli sanatç›lar, ki bunlar aras›nda Albrecht Dürer dikkati
çeker, ﬂehri turistik bir cazibe merkezi haline getirmiﬂtir.

Y›lda 1.7 milyon kiﬂi iyi korunmuﬂ ve yeniden inﬂa edilmiﬂ
Nürnberg’i görmeye gelir. ﬁehrin en önemli mekan› ‹mparatorluk ﬁatosu’dur. ‹çindeki kilise, kule ve kale içi evleri ile çok ilgi
çeken bu mekan ayr›ca orta avlusunda bulunan 1563 tarihli

evdeki 50 m. derinli¤inde kayalar içerisine kaz›lm›ﬂ kuyusu ile
de meﬂhurdur. Albrecht Dürer’in (1471-1528) yaﬂam›ﬂ oldu¤u ev
bugün bir müze olarak korunmakta ve geceleri ›ﬂ›kland›r›lmaktad›r. ﬁehrin önemli caddelerinden biri Dürer caddesidir.
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Nürnberg Pegnitz ›rma¤›
k›y›s›nda; surlar ve köprüler
ﬂehri olarak emsalsiz güzellikte bir ortaça¤ Alman
kasabas›d›r. ﬁehrin pazar meydan›nda bulunan Eski Belediye
Binas›, Aziz Sebald Kilisesi gibi
önemli binalar aras›nda
üzerinde durulmaya en çok
de¤er mekanlardan birisi
Güzel Çeﬂmesi’dir. 17,3 m. yüksekli¤indeki 14.yy. tarihli bu
havuz çeﬂmenin üzerinde taﬂa
oyulmuﬂ; 4 katl›, 40 figürlü ve
çok iﬂlemeli bir kule bulunur.
Bugünkü çeﬂme, 1900 tarihindeki yenilenmiﬂ halidir. Bu
çeﬂme Nürnberg’in sembolü
haline gelmiﬂtir.
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Yeniden Pegnitz’e dönersek,
gece özellikle ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ
hali ile Kutsal Ruh Hastanesi
de görülmeye de¤erdir.
Nürnberg’in bir di¤er sembolü
de istasyonun hemen
karﬂ›s›nda bulunan Kraliyet
Kap›s›’d›r. Surlara aç›lan tahta
Kad›nlar Kap›s› ile sanatç›lar
çarﬂ›s›na geçilir. 40 m. yüksekli¤indeki bu yap› da 1388
tarihinden günümüze korunmuﬂ ﬂehrin 5 kap›s›ndan bir
tanesidir. ﬁehir surlar›n›n bu
bölümünde kal›nl›k 7 m.’ye
ç›kar. Kulenin çap› ise
18 m.’dir. Kraliyet Kap›s›’n›n
içindeki avluda bulunan
sanatç›lar çarﬂ›s›, ortaça¤daki
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otantik havas›n› korumak için yap›lm›ﬂ baﬂar›l› bir örnektir.
Nürnberg ﬂehri nasyonel (milliyetçi) sosyalizmin bir kalesiydi.
Parti kongresinin burada yap›lmas›, Alman milliyetçili¤inin ve
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antisemitizminin buradan do¤mas› ﬂehri çok politik bir hale
getirmiﬂtir. “Nürnberg Kanunlar›”nda Yahudiler ikinci s›n›f
insan olarak de¤erlendirilmiﬂlerdi.

14-25 Eylül tarihlerinde 36. kez tertip edilen Nürnberg’in eski
ﬂehir festivalini gördük. Bütün Bavyera festivallerinde oldu¤u
gibi Almanya’n›n bu eski Frank (Franken) bölgesi de bu zaman-

larda konserler, gösteriler ve gastronomik (yeme-içme)
etkinlikleriyle dolu günler geçirir.
Türk iﬂçilerinin de yo¤unlukta oldu¤u Nürnberg ﬂehri sakinli¤i,
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temizli¤i, tarihi havas›yla bize çok s›cak geldi. Hem ﬂehirde
hem de etrafta kiral›k otomobille geziler yapt›k.
Kuzeye do¤ru ç›k›nca önce Bumberg sizi karﬂ›lar. Kuzey
Bavyera’da gürül gürül sular›, büyüklü küçüklü köprüleri, eski
binalar› ve okullar›yla ﬂirin bir Alman kasabas›. ﬁehri suyla
bu kadar güzel buluﬂturup kaynaﬂt›ran, sudan kaçmadan suyla
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iç içe yaﬂanan baﬂka bir ﬂehir az bulunur.
Almanya’n›n en güzel ö¤renci ﬂehirlerinden Heidelberg’i bir
yana b›rak›rsak daha küçük bir ölçekteki Bumberg’i de görmeden olmaz diyoruz ve daha kuzeye ilerlemeye devam ediyoruz.
Würzburg; taﬂ köprüsü, saraylar ve ﬂehrin giriﬂindeki ﬂatosuyla
yine hemen dikkati ve ilgiyi üzerine çekiyor. ﬁatonun hemen

yamac›nda sanki mekan› korumak için s›ralanm›ﬂ düzenli birlikler gibi duran üzüm ba¤lar›n›n kütükleri var. Ba¤larbaﬂ›nda
da düzgün duvarlar›, kuleleriyle ﬂato aﬂa¤›daki Main Nehri’ni
gözlüyor. Nehrin k›y›s›nda kumsal düzenlemesiyle bir de plaj
oluﬂturulmuﬂ, yeﬂillikler aras›nda güneﬂe hasret Almanlar
bekleﬂip ve titreﬂip duruyorlar.
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A

rt›k hoﬂ ﬂeylerin ümit edilmedi¤i ve hiçbir iyili¤in de
hesapta olmad›¤› bir devir gelip çatm›ﬂt›... 1807 y›l›
için böyle der Travnik beylerinin a¤z›ndan ‹vo Andriç. Çünkü bu
tarihler Osmanl›’n›n “elini yere uzatsan su, elini gö¤e kald›rsan
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elma” naml› topraklardan, Bosna ve Hersek eyaletlerinden
gözü ard›nda çekilip gitmeye durdu¤u zamanlard›r. Bunlar›n
üzerinden iki as›r geçip, köprünün alt›ndan ne sular akt›ktan
sonra gelip çatan nas›l bir devirdir bilinmez. Ama gelin biz bu

köprüyü Mostar varsayal›m, akan sular Neratva olsun, sonra
hesap edelim; Poçitel’in evleri biraz mahzunca m› durmuﬂ, Gazi
Hüsrev Bey’in avlusunda taze güller açm›ﬂ m›, Neretva’n›n
yeﬂili ‹gman Da¤lar› gibi hep oldu¤u ﬂekliyle mi kalm›ﬂ?

Yola “Neretva üzerindeki muhaf›z” Poçitel’den baﬂlayal›m. Taﬂ
sokaklar, taﬂtan merdivenler ve taﬂtan çat›lar; y›k›l›p onar›lanlar›n, gelip geçenlerin sars›nt›s›na ra¤men baz› ﬂeylerin “taﬂ
gibi” a¤›rl›¤›nca yerinde durdu¤unu söyler. Bu taﬂtan köy
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asl›nda köy de¤il, minyatür bir Osmanl› ﬂehridir. Osmanl› fetihleriyle (1470) Bosna topraklar›n›n ‹slamlaﬂmas›yla, ‹slam
medeniyetine has ﬂehir kültürü sanca¤›n yerleﬂim yap›s›na ve
mimarisine yön vermiﬂ. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde ﬂehirler çarﬂ›
ve mahallelere bölünmüﬂ, kamu hizmetine yönelik abidevi
yap›lar sosyal yaﬂam›n da merkezi olmuﬂ. ‹ﬂte Poçitel köyü de,
ﬁiﬂman ‹brahim Paﬂa camii, saat kulesi, kalesi, hamam› ve konaklar›yla Adriyatik denizine 30 km. mesafede taﬂtan bir ﬂehirciktir. Bizim yolumuz zaman›n da taﬂlaﬂt›¤› bu beldeye bir ö¤le
vakti düﬂtü. Bir yamac›n eteklerine sükunetle serilmiﬂ yap›lar›n
aras›ndan baﬂ›m›z› kald›r›p önce bir k›sm› harap olmuﬂ kaleyle
bak›ﬂt›k. S›ca¤a ald›rmadan –tabii yine taﬂtan- merdivenleri
ç›kmaya baﬂlay›nca, taﬂ kemerin alt›ndan Poçitel bizi kalbine
buyur etti. Önce toplu bir selam vermek için basamaklar›
ilerledikçe teﬂrifatç›l›k eden sa¤da ﬁiﬂman ‹brahim Paﬂa camii,
solda kap›s› ard›na kadar aç›k “kafana”y› (kahvehaneyi) es
geçip, en tepeye kadar devam ediyoruz. Yaln›zca yolda
Jasmin’le Ömer’i k›ram›yoruz. Zira biri “Yasemin”, di¤eri zaten
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Ömer, bak›ﬂlar› zaten tan›d›k. Yaﬂlar› 7-8 civar› “buyurun”
deyip sepetlerindeki, külahta meyve ve yemiﬂlerden satmak
istiyorlar. Ayr›l›rken Bosna’da Boﬂnaklar’a has aksanla s›kça
duyaca¤›m›z “Allâ’a emanet”le u¤urluyorlar bizi. Yeﬂil da¤lar›
ve zümrüt Neretva’y› karﬂ›m›za al›p, Poçitel’i yukar›dan
seyrediyoruz. Yugoslav ressamlara ilham kayna¤› olmuﬂ
köyün, solumuzda kalan camiinin avlusu, taﬂtan labirentin
ortas›ndaki boﬂluk misali… selvisi minaresiyle boy ölçüﬂürken,
ﬂerefeden tan›d›k bir ses duyuyoruz: Mustafa ‹smet Saraç Bey
bizi ö¤le namaz›na davet ediyor. Aﬂa¤›ya dönüp avluda
toplan›yoruz. Burada adet oldu¤u üzere namaz vakti, fes takan
imam ve eﬂi bizlere nektarin ikram ediyor. Buz gibi sularda
r›zk›m›z› y›kay›p kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz Neretva’y›
takip etmeye. O yan›m›zdan ak›yor, biz asfalt›n üzerinden.
Da¤lar›n yeﬂili hep ayn›d›r belki; Bolu Da¤lar› üzerinden
Abant’a gidiyoruz farz edebiliriz, e¤er yol arkadaﬂ›m›z nehrin
rengini görmezsek. Çünkü Neretva’n›n rengini ancak “Neretva
yeﬂili” olarak tan›mlayabilirim ben. Yer yer irili ufakl› köprüler
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görüyoruz üzerinde; kimi iki da¤›n
aras›ndan uzanan tren yolunu, kimi
taﬂ›tlar› bir uçtan ötekine kavuﬂturuyor, kimi kim bilir ne vakitlerden
kalma, yaﬂl› ve y›pranm›ﬂ sadece
ﬂahitlik ediyor ak›p yitene, geçip
gidene. Yeﬂilliklerin aras›nda yolculu¤umuzun ard›ndan Aﬂ›k Paﬂa’n›n ve
Sar› Saltuk’un son dura¤›, bizim de
son menzilimiz Blagay’day›z. Buran›n
kalbi ise Buna nehrinin do¤du¤u kaynak ve üzerindeki Halveti Tekkesi. Her
ﬂeyden el etek çekip, tenhada halvet
etmek murad edenler buraya bizden
çok önce gelmiﬂler. Yolun bitip de bir
da¤›n ba¤r›na sapland›¤› yerde otobüsten inip 500 metre kadar daha
ilerliyoruz. Sa¤›m›zda usul usul akan
Buna’n›n, rahmi maderine do¤ru
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rahmetten nasibi ziyadeleﬂiyor. Debisi
ya da dilerseniz coﬂkusu deyin,
art›yor. Hemen ilerinizde bulaca¤›n›z
ahﬂap köprüyü geçip nehrin karﬂ›
k›y›s›nda alabal›k yiyebilirsiniz. Ama
önce ruhumu doyuray›m derseniz,
ilerlemeye devam edin. Yaklaﬂ›k bir
metre yüksekli¤inde hilal biçimindeki
balkondan atlayan suyun kayalar›n
üzerinde oluﬂturdu¤u beyaz köpükten
örtüyü, hemen yan› baﬂ›ndaki küçük
taﬂ de¤irmeni de geçiyoruz. E¤imin
artt›¤› yolda, su bir an uza¤›m›zda
kal›yor, karﬂ›m›za ard›na kadar aç›lm›ﬂ
tekkenin kap›s› ç›k›yor. Biz de yürüyoruz eﬂikten öteye. ‹çeride ev sahibi
“Hu” bizleri karﬂ›layan.
Bembeyaz boyal› iki katl› kagir bina
üzerine, Arapça yaz›lm›ﬂ bu lafz›n
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misafirperverli¤iyle giriyoruz iç
avluya. 15. yüzy›l sonlar›nda
yap›ld›¤› tahmin edilen tekkenin
birinci kat›nda binan›n mescidi,
dershanesi, misafirhanesi,
mutfa¤› ve hamam› bulunuyor.
Tekkenin kuruluﬂu hakk›nda
birçok rivayet var. Buran›n ilk
olarak Bektaﬂiler’ce kuruldu¤u
söyleniyor. Evliya Çelebi
1659’daki ziyaretinde tekkenin
Mostar müftüsü Ziyaeddin
Ahmed ‹bn-i Mustafa taraf›ndan
halveti dergah› olarak yap›ld›¤›n›
söyler. 1848, 1854’de yine dönemin Mostar müftüsünün
katk›lar›yla onar›m gören tekke
19.yy.’da Kadiriler’e ev sahipli¤i
yapar. Daha sonraki sakinleri ise
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Nakﬂiler olur. Onlar›n halveti
ise halk içredir. “Halvet der
Encümen”, yani halk içinde
Hak’la beraber olabilmektir bir
düsturlar›da. Bugün tarihi eser
statüsünde ziyarete aç›k olan
yap›, bu zengin çeﬂitlilikle
yüzy›llarca nice alim, gönül
adam› yetiﬂtirmiﬂ. Horasan
erenlerinden Sar› Saltuk ölmeden evvel kendisi için sekiz
ayr› tabut yap›lmas›n› ve bunlar›n sekiz ayr› ülkeye gönderilmesini vasiyet etmiﬂ.
Tekkenin ikinci kat›ndaki iki
sandukadan birinde o sekiz
tabuttan biriyle buraya taﬂ›nan
Saru Saltuk’un medfun
oldu¤una inan›l›yor. Refiki ise

1848’de tekkenin ﬂeyhi olan Muhammed Hindi Aç›k
Baﬂ (Aﬂ›k Paﬂa)’d›r.
S›rt›n› kocaman bir taﬂ blo¤a dayam›ﬂ tekkenin ön
taraf›ndan sa¤a do¤ru ilerleyip 7-8 basamak
indi¤inizde az evvel gözden kaybetti¤iniz suyun
kayna¤›n› buluyorsunuz. Biraz ötenizde taﬂ›n
ba¤r›ndaki gözden süzülen Buna, gün ›ﬂ›¤›na merhaba diyor. Avrupa’n›n bu en güçlü kaynaklar›ndan
birine tekkeden minik bir ahﬂap balkon uzan›yor.
Onu görünce “Keramet gösterip halka, suya seccade salm›ﬂs›n; Yakas›n Rumeli’nin dest-i takva ile
alm›ﬂs›n” beyitini hat›rl›yoruz. Burada, birinci kattaki ahﬂap oyma tavanl› salonda, ﬂu taﬂ basamaklarda, kimlerin toplan›p, gezindi¤ini, hangi demlerin
yaﬂan›p nas›l bir ufka eriﬂildi¤ini yaln›zca hayal
ediyoruz. Sonra yola devam ediyoruz.
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am-› ﬁerif’de ilk büyük Osmanl›
cami ve imaretini, 1516 y›l›nda
Memlüklüler’i ma¤lup ederek ﬂehre
giren Yavuz Sultan Selim
gerçekleﬂtirmiﬂti. 4 ay ﬁam’da
kalarak k›ﬂ mevsimini geçiren Yavuz, ünlü
mütefekkir Muhyiddin-i Arabi’nin an›s›na bir
türbe yapt›rm›ﬂ ve hemen yan›baﬂ›na da bir

ﬁ
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büyük cami yap›lmas›n› emretmiﬂti. Çok
k›sa bir zaman içerisinde, ﬁam’l› mimar
ﬁahabeddin Ahmed önderli¤inde ve yerel
ustalar taraf›ndan yap›m›na baﬂlanan bu
ilk Osmanl› yap›s› ile hem bölgede Osmanl›
varl›¤› tesis edilmiﬂ, hem de sünni mütefekkir Muhyiddin-i Arabi’nin hat›ras› yad
edilmiﬂ oluyordu. Gerek cami mimarisi ve

Yavuz Sultan Selim, ﬁam’da ilk
olarak büyük ‹slam düﬂünürü
‹bn-i Arabi’nin an›s›na bir türbe
yapt›rm›ﬂt›. Sa¤da ise Yavuz’un
o¤lu taraf›ndan Mimar Sinan’a
yapt›r›lan Süleymaniye Camii
(Tekiyye Süleymaniye) ve
caminin bahçesinde yatan
son Osmanl›, Sultan Vahdettin!

Muhyiddin-i Arabi’nin türbesinin de içinde
bulundu¤u bu ilk Osmanl› yap›s› ile hem
bölgede Osmanl› varl›¤› tesis
edilmiﬂ, hem de büyük mütefekkirin
hat›ras› yad edilmiﬂ oluyordu.
Türbenin d›ﬂ avlusunda ise yeniden
düzenlenen Türk mezarl›¤› bulunmaktad›r.

gerekse de minaresi ile Arap unsurlar›
taﬂ›yan bu Osmanl› yap›s› için, ‹stanbul’dan iﬂbilir ustalar›n gelmesi zaman
kayb›na yol açaca¤› için yerel unsurlar
tercih edilmiﬂti.
ﬁam’›n Salihiye bölgesindeki Muhyiddin-i
Arabi Camii ve türbesinin hemen
karﬂ›s›nda ise Yavuz’un ad›na bir
imaret yap›lacak, burada ihtiyac› olanlara Devlet-i Âli Osman ad›na günlük
yemek ve içecek ikram edilecekti.
Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan
yapt›r›lan bu imarette, yüzlerce y›l
kaynayan kazan eksik olmad›. Bugün
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Camii ve türbenin hemen karﬂ›s›nda ise
Yavuz’un ad›na bir imaret yap›lm›ﬂ ve
burada yüzy›llarca ihtiyac› olanlara
Devlet-i Âli Osman ad›na günlük yemek
ve içecek ikram edilmiﬂti. Cami ile
imaretin bulundu¤u sokak, Salihiyye
semtinin günlük pazar kurulan yeridir.

ise, Devlet-i Ali Osman ad›na olmasa
da, buras› hala bir dershane ve hafta
sonlar› yemek verilen bir mekan
olma özelli¤ini korumaktad›r.
Kanuni Sultan Süleyman’›n
Suriye’deki en büyük Osmanl› eseri,
dedesi Yavuz Sultan Selim’in
Suriye’yi fethinden yaklaﬂ›k 30 y›l
sonra planlanm›ﬂ ve Sinan taraf›ndan
tasarlanarak gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Yap›m›na, 1550 y›l›nda ‹stanbul’daki
Süleymaniye Külliyesi ile eﬂzamanl›
olarak baﬂlanan ﬁam Süleymaniye
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kuruluﬂu bak›m›ndan külliye, çok
Külliyesi, ya da yerel ad›yla Tekiyye
yal›n bir planlama ürünüdür. Sinan,
Süleymaniye, Sinan’›n ‹stanbul’dan
‹stanbul d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdi¤i
gönderdi¤i yard›mc›lar›ndan
tüm eserlerinde iddial› tasar›mlarMüslihiddin Halife’nin nezaretinde
dan uzak durmuﬂ, kendisinin
gerçekleﬂtirilmiﬂti. Müslihiddin,
inﬂaat›n› denetleyemeyece¤i
‹stanbul Süleymaniye Külliyesi’nde
yap›larda hep sadeli¤i tercih
çal›ﬂan bir grup marangoz ve taﬂ
etmiﬂtir. K›r›m’daki, Sofya’daki,
ustas› ile birlikte, Sinan’›n projeT›rhala’daki eserlerinde de hep bu
lendirdi¤i çizimlerle ﬁam’a göndeyal›nl›¤› görmek mümkündür.
rilmiﬂti. Kendisi ayn› zamanda
Kanuni Sultan Süleyman’›n ad›n›
yo¤un bir ﬂekilde ‹stanbul’un
taﬂ›yan ve Arap topraklar›nda ilk
peyzaj çal›ﬂmalar› ile ilgilenen
Sultan Vahdettin, 1926 y›l›nda ‹talya’da vefat etmiﬂ ve
Sinan, ﬁam’›n merkezinde Gök
vasiyeti üzerine, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman’›n defa inﬂa edilen Klasik Osmanl›
yapt›rd›¤› caminin bahçesine defnedilmiﬂtir. Sürgünde
tarz› bu yap›n›n, kurﬂun kaplamal›
Meydan› olarak bilinen bu yeri iyi
vefat
eden
bir
çok
Hanedan
mensubunun
mezarlar›
da
kubbesi ve sivri konili minareleri ile
bilmekteydi. Yavuz’un Orta Do¤u
burada bulunmaktad›r.
ﬁam halk› üzerinde büyük bir etki
seferlerinde ve zaferlerinde bir
meydana getirdi¤i ﬂüphesizdi. Sultan Süleyman Külliyesi, Hac
asker olarak bulunan Sinan’›n, yeniçerilerin karargah kurdu¤u
kafilelerine hizmet edecek bir menzil külliyesi olarak tasarGök Meydan›’n›, yap›lacak büyük cami için seçmesi bir tesadüf
lanm›ﬂ, üç eksenli bir yerleﬂim düzenine sahiptir. Cami ve
de¤ildi. Bu meydan bugün de ﬂehrin merkezi konumundad›r.
aﬂhane ortada karﬂ›l›kl› yer al›r, aﬂhanenin iki yan›nda birer kerSiyah-beyaz taﬂtan iki renkli duvar örgüsü ve baz› yerel
vansaray, cami ile aﬂhane aras›nda kalan avlunun sa¤›nda ve sobezeme unsurlar› bir yana, ﬁam Süleymaniye Camii, üslûp
lunda birer s›ra tabhane odas› yan kanatlar› oluﬂturur. Caminin
aç›s›ndan Osmanl› Klasik mimarisini iyi yans›tan, çift revakl›
avlusunda bulunan büyük diktörtgen havuz ise, Hac› aday›
kuruluﬂuyla da tart›ﬂmas›z Sinan’a ait olan bir eserdir. Gerek
kafilelerinin abdest almalar› maksad› ile, dekoratif bir özellik taﬂ›r.
yerleﬂme düzeni aç›s›ndan ve gerekse de yap›lar›n mimari

Kanuni Sultan Süleyman’›n Suriye’deki en büyük Osmanl› eseri, dedesi Yavuz Sultan Selim’in Suriye’yi fethinden yaklaﬂ›k 30 y›l sonra
planlanm›ﬂ ve Sinan taraf›ndan tasarlanarak gerçekleﬂtirilmiﬂti.
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ﬁam Süleymaniye Külliyesi’nin bir parças› olan medrese, yüzlerce y›l önemli
bir e¤itim merkezi halini alm›ﬂt›. Bugün ise, turistik eﬂyalar›n sat›ld›¤› bir
çarﬂ›! Cami avlusundaki büyük diktörtgen havuz, geçmiﬂte Hac kafilelerinin,
bugün ise geçmiﬂe merakl› gençlerin u¤rak yeridir.

Bugün caminin içi Kültür Bakanl›¤›m›z taraf›ndan
restore edilmek üzere kapat›lm›ﬂ bulunmaktad›r.
Cemaatle namazlar, caminin revakl› son cemaat
avlusunda k›l›nmaktad›r. Caminin avlusunun iki yan›nda
bulunan tabhane odalar›, ﬂimdilik askeri müze olarak
hizmet vermekte ise de, yak›n bir zamanda cami ile
tezat teﬂkil eden bu müzenin baﬂka bir mekana
taﬂ›naca¤› söylenmektedir.
Camiye bitiﬂik olarak yap›lm›ﬂ medrese, Sinan’›n orjinal
plan›na dahil olmay›p daha sonra ilave edilmiﬂtir.
Muhtemelen yine Sinan taraf›ndan planlanan medrese,
her yönüyle ﬁam’daki di¤er medreselerden farkl› ve
tamamen Osmanl› unsurlar› taﬂ›sa da, özellikle okulun
merkez s›n›f›n›n üzerinde bulunan kubbe daha çok Arap
tarz› olarak yap›lm›ﬂt›r. Yerel mimar ve ustalar
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen Medrese kubbesine karﬂ›l›k,
ﬁam Süleymaniye Camii’nin kubbesi, her bak›mdan bir
Sinan kubbesidir.
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Medrese, ilerleyen y›llarda ‹stanbul’dan gönderilen ilahiyat
profesörleri taraf›ndan yüzlerce y›l Hanefi ö¤retisinin verildi¤i
önemli bir e¤itim merkezi halini alm›ﬂt›. Bugün ise, turistik
eﬂyalar›n sat›ld›¤› bir çarﬂ›ya dönmüﬂtür!
Caminin yap›ld›¤› dönemde ﬁam Beylerbeyi olarak bulunan
ﬁemsi Ahmed Paﬂa, ayn› zamanda ﬂair ve hattat birisi olarak,
caminin kap›s›na tarih düﬂer. Belkide bu tarih, kendisini ileriki
y›llarda ‹stanbul’a taﬂ›yacak ve önemli görevlerde
bulunmas›na vesile olacakt›r. Mimar Sinan’›n en küçük ve en
ﬂirin camisi olan Üsküdar’daki ﬁemsi Paﬂa Camii, onun ad›na
yap›lacakt›r.
Sultan Süleyman Külliyesi’nden sonra ﬁam’da 3 Osmanl› eseri
daha yap›lm›ﬂt›r. Bunlar s›ras› ile Murad Paﬂa Camii, Derviﬂ
Paﬂa Camii ve Koca Sinan Paﬂa Camileridir. Bu isimlerin hepsi
de ﬁemsi Paﬂa’dan sonra atanan valilere aittir ve onlar
taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ, Osmanl› eserleridir. Fakat, Sinan’›n
Tekiyye Süleymaniye’si hariç, di¤erleri ﬁaml› mimarlar
taraf›ndan yap›ld›¤› için bu camilerde a¤›rl›kl› olarak yerel
unsurlar kullan›lm›ﬂt›r.
ﬁam’daki ilk Osmanl› eserleri bunlard›r. ‹leriki y›llarda daha bir
çok hanlar, hamamlar, okul ve çarﬂ›lar yap›lm›ﬂ, hatta
Osmanl›’n›n son döneminde gerçekleﬂtirilen Hicaz Demiryolu
an›s›na ﬁam’›n orta yerine bir de an›t dikilmiﬂtir. ‹stanbul’dan
Medine’ye uzanan bu kutsal yolun en önemli dura¤› ﬁam-› ﬁerif
olmuﬂtur. Yavuz’dan baﬂlayarak Sultan Abdülhamid’e kadar
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Süleymaniye Medresesi, Mimar Sinan’›n orjinal plan›na dahil olmay›p
sonraki y›llarda cami külliyesine ilave edilmiﬂti. (üstte)
1574 tarihli Derviﬂiye Camii, ﬁam Beylerbeyi Derviﬂ Paﬂa taraf›ndan
yapt›r›lm›ﬂt›. Soka¤›n öbür ucunda ise bir di¤er Osmanl›, Sinaniyye.

Sinaniyye, ﬁam Beylerbeyi Sinan
Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lan bir
Osmanl› camisidir.
Muradiye (solda), ﬁam Valisi Murat
Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ ve
Nakﬂibendi Camii olarak da bilinir.

ﬁam-› ﬁerif, kutsal beldeler
Mekke, Medine ve Kudüs’ten
sonra en mukaddes belde olarak
kabul edilmiﬂtir.
Nitekim Osmanl› Hanedan›’n›n
son temsilcisi Sultan Vahdettin
Han, 1926 y›l›nda ‹talya’da
sürgünde iken vefat etmiﬂ ve
vasiyeti üzerine, cenazesi ﬁam’a
getirilerek büyük dedesi Kanuni
Sultan Süleyman’›n ad›n› taﬂ›yan
bu caminin bahçesine defnedilmiﬂtir. Sultan Vahdettin’in, ebedi
istirahatgâh› için, Mimar Sinan’›n
tasarlad›¤› bu caminin bahçesini
tercih etmesi, banisinin ve
mimar›n›n ﬂahs›nda ‹stanbul
hasretini gidermek için oldu¤u
düﬂünülebilir.
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G

alatasaray Lisesi’nde co¤rafya ö¤retmenimiz
Ferruhzat Turaç Bey Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda
Avrupa’ya tahsil için gönderilen Türk ö¤rencilerindenmiﬂ. Fransa’da Grenoble’da co¤rafya e¤itimi
gördü¤ünü anlat›rd›. ‹ﬂte Grenoble’u ilk defa orta ikinci s›n›fta
rahmetli Ferruhzat Bey’den dinlemiﬂtim.
Grenoble Fransa’da ‹talya s›n›r› yak›nlar›nda s›rt›n› Jura
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Alpleri’ne dayam›ﬂ sakin bir ﬂehir. ‹sere Nehri Vadisi’nde bir
taraf› teleferikle ç›k›lan kayak tesislerine uzanan kayal›k bir
tepede kulesi ve turistik tesisleri ile ﬂehre ﬂöyle kenardan ve
tepeden bakan bir bölümü var. ‹sere Nehri da¤lardan ald›¤›
kaynaklar›yla güçlü bir ﬂekilde bu kayal›¤›n dibinden ﬂehri
ﬂöyle bir çevirip kenar›ndan geçiveriyor. Tarihi özelli¤i
olmayan ama ﬂekil olarak güzelce diyebilece¤imiz bir köprüsü

de var. ﬁehir otopark› yürüyüﬂ yapmak, kaleye ç›kmak
düﬂüncesinde olanlar ve ﬂehir merkezine gitmek isteyenler
için çok güzel bir konumda yerleﬂtirilmiﬂ. Biz de otomobilimizi
oraya koyup yaya olarak merkeze do¤ru yol ald›k.
Grenoble ayn› zamanda Avrupa’n›n meﬂhur üniversite
ﬂehirlerinden. Kent merkezinde kitapç›lar›n çoklu¤u dikkat
çekiyor. Da¤c›l›kla ilgili yay›nlar›, da¤c›l›k malzemelerini

kolayl›kla bulabilirsiniz. Buras› 19. yy.’dan kalma havuzlar›,
büyüklü küçüklü meydanlar›, ayn› çizgi üzerinde s›ralanm›ﬂ birbirine uyumlu binalar› ile düzgün bir ﬂehir. Aﬂa¤› yukar› bütün
Avrupa ﬂehirlerinde oldu¤u gibi büyük kilise, resmi binalar,
heykeller ve havuzlar›n bulundu¤u bir meydan› var. Saint
Andre 1228 tarihli bir dini yap›. Meydana ismini veren de o.
Ö¤renciler, gençler, yaﬂl›lar, her nevi insan meydan›
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çevreleyen cafélere doluﬂmuﬂ. Çiçekçiler, f›r›nc›l›¤› art›k
sadece ekmek yapmaktan öte sanat karakteri a¤›r basan bir
zanaata çeviren pastane-f›r›nlar, yine her ﬂehirde rastlad›¤›m›z
birkaç Türk, daha do¤rusu Türkiyeli dönerci. Eskiden kebapç› tabiri daha çok
geçerliydi, ﬂimdi dönercilik moda olmuﬂ.
Evvelden ‹stanbul, Topkap›, Bo¤aziçi, Efes
gibi dükkân isimlerine rastlan›rd›. ﬁimdi
Botan, Dersim gibi Do¤u ve Güneydo¤u
co¤rafyas›n›n isimleri dikkat çekiyor.
Grenoble bir da¤ ﬂehri oldu¤undan
çarﬂ›da, pazarda sobac›lar›n çoklu¤u göze
çarp›yor. Bunlar daha çok f›r›n, soba özelli¤i taﬂ›yan, bizde eskiden kullan›lan
kuzinelerin ﬂömine tarz› olanlar›.
Grenoble ‹talyanlar’la Frans›zlar’›n kültürlerinin kaynaﬂt›¤› bir bölge. Frans›z kesiminde ‹talyanca ve ‹talyan kültürü fark
edildi¤i gibi ‹talya’da da, Torino ilinin baz›
bölgelerinde özellikle Valle’de Aosta’da
bir grup halk Frans›zca konuﬂuyor.
Grenoble’un yak›nlar›nda görülmeye
de¤er küçük da¤ kasabalar›, kayak
merkezleri bulunuyor. Dauphine tarihi
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bölgesinin merkezi olan bu ﬂehrin d›ﬂ›nda, Gieres köyü Frans›z
aristokrasisi ve burjuvas›n›n yerleﬂim plan› ve gündelik
hayat›n› göstermesi bak›m›nda turistik özelli¤e sahiptir. Yine

Sassenage ayn› özelliklere sahip bir ortaça¤ kasabas›. ﬁatolar›
parklar› ve kiliseleriyle ön plana ç›k›yor. ‹sere Nehri’nin sa¤
yakas›nda eski bir ‹talyan Mahallesi mevcut. Ayr›ca Grenoble

ﬂehrinde evlerin özgün kap›lar›, merdivenleri ve ferforjeleri de
unutulmamal›.
Frans›z edebiyat›nda önemli bir yer tutan Stendhal’in
Grenoble’da do¤du¤u ev bir müze
haline getirilmiﬂ. Yazar›n gençlik
hat›ralar› iki eserinde okuyucular›na
sunulmuﬂtur. Özellikle “Bir Turistin
An›lar›” isimli eserinde Grenoble’u
Stendhal’dan dinleyebilir, okul aﬂklar›n›
ve Fransa’n›n ihtilal y›llar›ndaki günlerini ö¤renebilirsiniz. 15 Mart 1825’te
Elbe Adas› sürgünü Napolyon,
Grenoble’a geldi¤inde Stendhal da oradayd›.
Grenoble parklar›, bahçeleri ve çiçekleri ile de çok iddial› bir ﬂehir. Da¤lar›n
çevirdi¤i bu ﬂehrin her y›l yüz binlerce
çiçekle de süslendi¤ini düﬂünürseniz iç
aç›c› bir manzaras›, insan› rahatlatan
bir yerleﬂim merkezi oldu¤unu fark
edersiniz.
Grenoble’un yak›nlar›nda Briancon
kasabas› da Grenoble’un küçük ama
daha özgün bir örne¤i olarak bilinir.
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Ama oray› görmeyi bir baﬂka sefere b›rakt›k.
Lyon’dan gelip, Dijon ﬂehir merkezine hemen kolayca
giremedik. Ama içeri girince de bir türlü ç›kamad›k. Yolu bulamad›¤›m›zdan de¤il, bay›ld›k bu tarihi ﬂehre bay›ld›k! Bir ﬂehir
nas›l korunur, nas›l d›ﬂardan gelenlere sunulur, bunu anlamak
için gidip Dijon’u görmek
laz›m.
Arabam›z› park edip
otomatik ödeme yerinde
parkmetreye para
atmaya çal›ﬂ›rken hemen
Dijonlu han›mlar beyler
müdahale ettiler. Bugün
pazar, ﬂehir parklar›
ücretsizdir dediler.
Fransa’da otoyollara ve
otoparklara o kadar çok
ücret ödedik ki Dijon’un
daha baﬂtan bize
bereketli gelece¤ini
anlad›k ve sevindik.
Hemen karﬂ›daki parkta
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mükemmel bir havuz, kaskadlar, güzel a¤açlar ilk hoﬂluklar
olarak karﬂ›m›za ç›kt›. Hep söylüyoruz; bir kere daha belirtelim
bir ﬂehir ne kadar bol parka, yani düzenlenmiﬂ yeﬂilli¤e ve
a¤açl›¤a sahipse, ne kadar çok havuz etraf›nda meydanlar›
varsa o kadar güzel oluyor. Hele Dijon’da oldu¤u gibi her meydanda, her köﬂede, her
sokakta tarihi binalar
kendine özgü bir mimari
karakteri de sunuyorsa
seyre doyum olmuyor. Her
güzel meydan›n, mekân›n
karﬂ›s›nda say›s›z restoran,
pastane, kafeterya; insanlar ﬂehri, ﬂehirlili¤i meydanlarda yaﬂ›yorlar. Dijon’a
çok say›da ziyaretçi
geldi¤inden turizm ofisleri
de çok faaldi. Ama herkese
mutlaka güler yüzle
davran›yorlar. Ve say›s›z
kitap, broﬂür, harita bulabiliyorsunuz. ﬁehir

merkezini, yani tarihi bölgeyi gezmek için pratik bir yol
bulmuﬂlar. Küçük bir civciv motifli plakalar çakm›ﬂlar sokaklara ve oklarla sizi yönlendiriyorlar. Her görülecek yerin
numaras› ve karﬂ›l›¤›nda bilgisi de haz›r. Böyle yirmi iki etap
var; bunlar› görmek için bir saatlik bir yürüyüﬂ gerekiyor. Bir
numara da bizim tam
önüne geldi¤imiz bahçeymiﬂ: Darcy. 1880 y›l›nda
mühendis Henry Darcy
taraf›ndan tasarlanm›ﬂ.
Yine hemen onun
yak›n›nda 18.yy.’a ait bir
zafer tak› var. Guillaume
Kap›s›, ﬂehrin postane
binas›, hal binas›
görülerek 1904 tarihinde
kurulan Rude Meydan›’na
ulaﬂ›p, 16.yy.’dan kalma
evleri gezip, daha da
eskilere uzanarak,
15.yy.’dan kalma konut
mimarisine ait örnekleri

görebilirsiniz Dijon’da. Neoklasik stilde inﬂa edilen tiyatro,
Steetienne ve Senmichel tarihi kuleleri aras›ndan yürüyerek
Dükler Saray›’na ve Bourgogne ‹dari Merkezi’ne ulaﬂ›yorsunuz.
Buras› tam bir tarih müzesidir. K›rk alt› metrelik ta 15.yy.’dan
kalma kule, Bourgogne’nin düklerinin güç ve sayg›nl›klar›n›
simgeliyor. Yine 16.
yy.’dan Adalet Saray› ve
say›s›z kilise Dijon’u s›ra
d›ﬂ› bir ﬂehir haline
getiriyor. Dijon’un Pazar
günü Auguste Comte
Caddesi’nde büyük bir
bitpazar› kuruluyor.
Antikalar, sahafl›k kitaplar, tablolar
sergileniyor. Bunlar›
gezdikten sonra Français
Rude Meydan›’nda yine
küçük bir havuzun
baﬂ›nda Rüzgâr
De¤irmeni isimli bir ﬂirin
café-restoran bulduk.
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Taﬂ çiçekliklerle çevrili caféde masalar›n etraf› biberiye bitkileriyle süslenmiﬂti. ‹ﬂini seven espritüel, neﬂeli bir garson
masadan masaya koﬂturuyor, Dijon’a bizi yapt›¤› servisle daha
bir ›s›nd›r›yordu. Menümüz gayet basit ve hiç de¤iﬂmeyen
Frans›z café menüsüydü: Yeﬂil salata, Frans›z peynir taba¤›,
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küçük Frans›z ekmekleri ve tabi çay... Bu arada Dijon’un
hardal›n›n meﬂhur oldu¤unu da unutmayal›m. Karn›m›z ve
gözümüz doymuﬂ olarak Dijon’dan ayr›ld›k. Do¤rudan Lyon’a
dönmek yerine Dole kasabas›na bir göz at›vermek, ﬂöyle uzaktan bak›p be¤enirsek içeri girip foto¤raflar›n› çekmek niyetiyle

yola ç›k›p Dole’e ulaﬂt›k. Dole’un içine girince asl›nda Dijon’un
küçük bir modeli oldu¤unu fark ettik. Bu ﬂirin ortaça¤ kasabas›n›n,
Burgonya düklerinin bu yazl›k ﬂehrinin, ayn› zamanda Pasteur’ün
evinin bulundu¤u soka¤› da bar›nd›rd›¤›n› ö¤rendik. Bizdeki
karﬂ›l›¤› ile tabakhane soka¤›nda oldu¤unu, deri iﬂleme zanaat›n›n
Dole’de çok geliﬂti¤ini, çünkü bunun için gerekli alt yap›n›n, yani
suyun kasabada bol bol bulundu¤unu gördük. Kasaban›n alt
taraf›nda, Pasteur’un evinin hemen yak›n›na Ren Nehri’nin bir
kanal› ulaﬂm›ﬂ, burada suni bir gölet oluﬂturulmuﬂ. Yeﬂillikler, taﬂ

evler, taﬂ köprüler içerisinde denizden kilometrelerce içerde
böyle bir marina görmek ﬂaﬂ›rt›c›yd›. Ama esas ﬂaﬂk›nl›¤›m›z biraz
ilerideki Doubt Nehri’nin kanallarla birleﬂti¤i ve bir ça¤›lt› ile tarihi
Roma Köprüsü ayaklar› alt›ndan, eski de¤irmenin kenar›ndan
geçivermesiydi.
Dole, Dijon’un arkas›ndan bile gördü¤ünüzde sizi etkileyen, sakin,
iddias›z ama görmüﬂ geçirmiﬂ vakur bir kasaba. Bourgogne düklerinin bu bölgesinde anlaﬂ›lan bize seyre de¤er çok manzara,
iﬂleyecek çok malzeme ç›kacak.
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Sefa Sayg›l›: K›rk›mdan
sonra gezmeye baﬂlad›m
Röportaj: Haluk Dursun
Ahmet Bilal Arslan
Doktor Sefa Sayg›l› kadim bir dostumdur,
aﬂa¤› yukar› otuz y›ldan beri tan›r›m.
Okumay›, yazmay›, yemeyi sevdi¤i gibi gezmeyi de
çok sever. Son y›llarda kendisiyle özel geziler
yapt›k. Bunlar önceden planlanm›ﬂ kültür
gezileriydi. Gidilen co¤rafyan›n bizim aç›m›zdan
bütün hususiyetlerini, mekanlar›n› kapsayan bu
seyahatlerimizde Sefa Sayg›l› kendisi gibi
bir doktorlar grubu ile beraber olurdu.
Bu geziler s›ras›nda bütün kat›lan arkadaﬂlar
tam bir “tak›m ruhuyla” hareket ederler,
gerçek bir “yol arkadaﬂ›” olurlar.
Hepsinin ad›na O’nunla konuﬂtuk.
Sevgili Sefa Sayg›l› “k›rk›mdan sonra gezmeye
baﬂlad›m” diyor. Ülke say›s› k›rk› aﬂ›nca kendisini
kronik gezgin s›n›f›na ald›k. Karaköy Bal›kç›s›nda
oturduk masan›n baﬂ›na hem konuﬂtuk, hem de
leziz kalkan bal›¤›n›n tad›na bakt›k.
Kalkan›n tad›na doyduk, sohbete doyamad›k.
T›pk› gezmelere doyamad›¤›m›z gibi...
HD- Sefa Bey, yapt›¤›n›z gezilerde en
çok ne etkili oluyor? Gezi kitaplar› ama
daha çok içinde bölgeyi anlatan romanlar, hikayeler mi etkili oluyor? Yahut da
mesleki formasyon dolay›s›yla birbirini
açan geziler mi oluyor? Bunlar›n d›ﬂ›nda
tabii özel bir sebep de olabilir. Bu
oluﬂumu; gezi merak›n›, gezi aﬂk›n› neye
ba¤l›yorsunuz?
SS- ﬁimdi herhalde bunlar›n hepsinin
toplam›d›r diyebilirim çünkü ben merakl›
bir insan›m. Gezdi¤im zaman de¤iﬂik yöreler tan›mak, de¤iﬂik insanlar tan›mak,
de¤iﬂik kültürler tan›mak, de¤iﬂik damak
tatlar› tan›mak, hepsi ilginç geliyor bana.
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Bir de benim mesle¤im tabii yorucu, sürekli insanla u¤raﬂ›yoruz, birçok yerde görevim var. Geziler benim için hakiki bir istirahat ve dinlenme yerine geçiyor. Yani
ortam de¤iﬂikli¤i ve de¤iﬂik yörelere gitmek insan› gerçekten dinlendiriyor. Bunu
gördüm ben. Romanlarda, tarihi kitaplarda
yahut co¤rafya kitaplar›nda okudu¤umuz,
televizyonda gördü¤ümüz yerleri bizzat
görmek çok farkl›.
HD- Tarihi Jules Verne kitaplar›, yahut
Evliya Çelebi… böyle d›ﬂ faktör
dedi¤imiz, özel bir ﬂey, muﬂahhas bir
ﬂey var m›?
SS- Tabii, ben ilk gençli¤imde Marco

Polo’yu okumuﬂtum. Onun maceralar›,
de¤iﬂik yörelerde maceralar› ilgimi
çekmiﬂti yine Sinbad’›n maceralar›n›
okumuﬂtum küçüklü¤ümde. Birden kayboluyor de¤iﬂik bir yöreye gidiyor, de¤iﬂik
insanlar, de¤iﬂik bir tarih. Bunlar hep ilgimi
çekmiﬂti ve bunlar›n hayali de bir ukde
olarak duruyordu içimde. ‹ﬂin ilginci ben
zaten on sekiz yaﬂ›na kadar ‹skenderun’un
d›ﬂ›na pek ç›kmam›ﬂt›m.
HD- ‹skenderun’un merkezinde miydi?
SS- Merkezde, büyük bir ﬂehir zaten.
Yaln›z bir kere 11-12 yaﬂlar›ndayken ‹stanbul’a ailemle birlikte gelmiﬂtik bir ayl›¤›na.
O zaman geldi¤imizde Sultanahmet’te

kalm›ﬂt›k. O benim çocuklu¤umun belki en
güzel hat›ras› olarak kalm›ﬂt›r. O bir ayda
gezdi¤im yerleri, ﬂu an otuz y›ldan fazla
‹stanbul’day›m inan›n gezmedim. Bir ay
devaml› gezdik çünkü. Gezmenin çok hoﬂ
bir ﬂey oldu¤una, gerekli bir ﬂey oldu¤una
o zamandan beri inan›r›m. Böyle bir ﬂey de

SS- Bir defa dedi¤iniz gibi belki k›rk yaﬂ›na
kadar maddi durum çok müsait de¤ildi ve
ben bir de ﬂöyle bir karar alm›ﬂt›m:
Türkiye’nin yar›s›n› gezmeden yurt d›ﬂ›n›
gezmeye baﬂlamayaca¤›m.
HD- Böyle bir planlama yapm›ﬂt›n›z!
SS- Evet, ne zamanki Türkiye’deki illerin

geldi¤ini görmek, oray› fethetti¤ini bilmek,
insana biraz fetih ruhu da veriyor tabii.
Bundan sonra dünyaya hakim olmak tabii,
daha çok tan›mak, insanlar› daha çok
tan›mak, bunun
gibi..
HD- Peki, ben sizin biraz da t›bbi refe-

“‹nsan belli
bir yaﬂtan
sonra dünyaya
hakim olmak
istiyor.
Adeta fetih
ruhu gibi bir
ﬂey bu.
Atalar›m›z›n
fethetti¤i
yerleri görünce
bir nebze de
olsa
tad›yorsunuz o
duygudan.
O da ayr› bir
zevk veriyor
insana”
iﬂte ancak k›rk yaﬂ›ndan sonra nasip oldu.
K›rk yaﬂ›ndan sonra gezmeye baﬂlad›m.
HD- Bu k›rktan sonra gezme, mesleki
yönünüze de referans vererek söylüyorum. K›rk yaﬂ›ndan sonra insanlar acaba
ömürlerinin vakitlerinin k›sald›¤›
düﬂüncesiyle dünyaya biraz daha, kaz›k
çakmak olmasa bile, hakim olmak,
co¤rafyaya hakim olmak düﬂüncesi mi
var yoksa k›rka kadar enerjilerinin
önemli bir k›sm›n› maddiyata, dünyevi
iﬂlere ay›r›p kendilerine daha az vakit
mi kal›yor? Bunu nas›l yorumluyorsunuz? Hem t›p gözüyle soruyorum hem
de ﬂahsi gözlemlerin gözüyle…

yüzde ellisinden fazlas›n› gördüm, ondan
sonra gezmeye baﬂlad›m. Ama dedi¤iniz
gibi bu ﬂey de çok önemli; insan belli bir
yaﬂtan sonra dünyaya hakim olmak istiyor.
Adeta bir fetih ruhu gibi bir ﬂey.
Atalar›m›z›n fethetti¤i yerleri görünce bir
nebze de olsa tad›yorsunuz o duygudan. O
da ayr› bir zevk veriyor insana.
HD- Paylaﬂ›ml› bir ﬂekilde tad›yorsunuz
o duygudan!
SS- Evet, zaten gezmelerin önemli bir
k›sm›n› Osmanl› topraklar›na yapmam›z›n
bir sebebi de bu. Hemen hemen bir ço¤unu
gördük, birço¤unda da siz rehberlik ettiniz.
Sebebi de bu yani, Osmanl›n›n oraya

ranslar›n›za da dayanmak istiyorum.
Onun da önemi oldu¤u düﬂüncesindeyim. Psikolojik olarak insanlarda
gerçekten yaﬂlar ilerledikçe daha çok
ﬂey yapma duygusu, geciken, azalan bir
zaman duygusu içerisinde aktivitenin
artmas› söz konusu olabiliyor mu?
Böyle bir ﬂey var m›d›r?
SS- Tabii insan yaﬂland›kça, hayat›n
sonuna do¤ru geldi¤ini hissettikçe daha
çok ﬂey yapmak istiyor. Bir de ﬂeyin etkisi
var bunda, yani di¤er dünyevi zevkleri
insan›n belli bir yaﬂtan sonra azal›yor.
Fiziki istekler içinde görseller ço¤al›yor!
HD- Görseller ço¤al›yor?
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SS- Mesela istedi¤inizi yiyemiyorsunuz
belli bir zamandan sonra. Örne¤in fiziksel
zevkler art›k azal›yor belli bir yaﬂtan
sonra., enerjisi azal›yor insan›n. Bu sefer
var olan durumuna en uygun belki de
gezmek oluyor.
HD- Bir de temaﬂa ruhu, temaﬂa duygusu, güzelli¤i seyir duygusu, asla her
halde tükenmeyen duygu diyebilir
miyiz? Hatta tam tersi yaﬂland›kça
daha iyi temaﬂa etme kabiliyeti oluyor
diyebilir miyiz?
SS- Tabii geçmiﬂ tecrübeleriyle insanlar
daha de¤iﬂik bir bak›ﬂ aç›s› kazan›yorlar.
Hem kültürel birikimiyle hem hayat
tecrübesiyle, onunla gezdikleri yeri daha
iyi de¤erlendirme imkan›na sahip oluyorlar
hem daha çok zevk al›yorlar. Daha çok tatmin duygusu al›yorlar gezdikleri yerlerden.
Bu da yaﬂlan›nca daha çok ortaya ç›k›yor.
HD- Peki t›pla ilgili son soruyu soraca¤›m bu anlamda, yani t›pla ilgili de¤il
de... sizin gezi grubunuz; ço¤unu da ben
tan›yorum, ﬂahsen biliyorum; hep t›p
camias›ndan, doktorlar grubu olarak
geliyorsunuz. Bu arada doktorlar›n
meslek olarak musiki merak›n› bilirim.
Doktorlar›n gezme merak› var m›d›r;
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yoksa sizin grup, özel bir grup mudur?
SS- Yok , baﬂka gruplar da var. Doktorlar
gezmeyi çok severler ve bundan dolay›
birçok ilaç firmas› promosyon olarak
gezilere götürürler. Mesela senede on ülkeye giden meslektaﬂlar›m var. Bu
dedi¤iniz gibi doktorlar›n bir özelli¤i.
Doktorlar u¤raﬂan insanlar, baﬂka iﬂlerle
de u¤raﬂmay› severler.
HD- Tabii, aran›zda bir fark oldu¤u
kanaatindeyim. Di¤erleri ilaç firmas›n›n
kendilerini götürdükleri yere gidiyorlar,
siz oturup özel bir program yap›yorsunuz yahut beraber yap›yoruz.
Gidece¤iniz destinasyonunuz, istikametiniz, hedefiniz di¤er doktorlar›n d›ﬂ›nda
kültürel bir alt yap›y› gerektiriyor
zannediyorum.
SS- Tabii biz tercihimizi kendimiz
yap›yoruz, kültürel geziler yap›yoruz.
Onlar›nki propaganda daha çok, tan›t›m
yerlerine gidiyorlar, gidince bir beyin
y›kama zaman› oluyor. ‹ﬂte onu
renklendirmek için de bir ﬂehirde
panoramik bir gezi oluyor, yahut bir iki
müzeye de götürebiliyorlar. Ama biz s›rf
geziye ay›r›yoruz vaktimizi. % 100 gezi.
Yani amaç o.

HD- Promosyonsuz!
SS- Evet, promosyonsuz.
HD- ﬁimdi o gezilerin programlar›n›
neye göre nas›l yapt›¤›n›z› konuﬂaca¤›z
ama “Kalkan”›m›z so¤umas›n !
Yurt d›ﬂ›nda ilk olarak Almanya’ya
gitti¤inizi biliyorum. Büyük bir de¤iﬂime
sebep oldu mu bu gezi?
Büyük çapta bir etki yapt› m› sizde?
SS- Frankfurt’a, Köln’e gittim. Büyük çapta
bir de¤iﬂiklik yapmad› ama oradaki düzen,
ﬂehirlerin nizamili¤i, yeﬂil alanlar›n
çoklu¤u, dikili alanlar›n güzelli¤i bende çok
etki yapt›, çarp›c› oldu. Gecekondular›n
olmamas›, köylerin bile müstakil bahçeli
evlerden oluﬂmas›. Yani oradaki insanlar›n
trafi¤e riayetleri, temiz oluﬂlar›… Almanya,
Belçika… oralar› dolaﬂt›m bu dönemde.
Gerçekten bende oldukça etkili oldu.
HD- Devam edelim..
SS- Sonra yine karayoluyla Yunanistan’a
geçtim. O da benim için önemli bir tecrübe
oldu çünkü ilk defa iﬂte kendim triptik
alarak falan, bir tak›m iﬂlemleri tamamlayarak s›n›rdan geçmenin keyfine vard›m. O
da ﬂöyle oldu.: Bir gün Yunanistan’dan bir
hastam›n babas› geldi, çocu¤unu getiremedi¤ini söyledi, Türkçe bilen bir Yunanistan
vatandaﬂ›yd›. Ben geziye merakl› oldu¤um
için zaten; ben gide-rim dedim. Dedi “Gelir
misiniz sahiden?”, “Gelirim tabii” dedim.
Hatta, masraflar›m› da vermek istedi ama
kabul etmedim. Beni orada iki gün misafir
etseniz yeter dedim, çocu¤u da görmüﬂ
oluruz.
HD-‹yi olacak hastan›n doktor aya¤›na
gelir dedikleri de bu olsa gerek
herhalde.
SS- Veyahut da gezmek isteyenin, seyahat
aya¤›n›n alt›na gelirmiﬂ dediklerine uydu
bu herhalde iﬂte bu vesileyle Bat› Trakya
bölgesini gezmiﬂ olduk. Selanik’e kadar gittik. Gerçekten hayat›m›n önemli dönüm
noktalar›ndan biridir. Bir defa gezme
konusunda kendime güvenim artt›. Yani
olabiliyormuﬂ böyle dedim. Daha sonra
dostlar› ald›m yan›ma. Yedi, sekiz kiﬂi
olduk Yunanistan’a, Makedonya’ya gittik.
ﬁevket Eygi Bey geldi. ﬁevket A¤abey
“Program›n›z nedir?” diye sordu; gezinin

program› programs›zl›kt›r ﬂeklinde ilan
ettik. Öylece üç gün, dört gün boyunca
gezdik oralar›. Kavala, Drama, Serez
üzerinden ‹skeçe’ye gittik. Yanl›ﬂ yola
girmiﬂiz. Bir da¤ yoluna girmiﬂiz. Ama
fark›nda de¤iliz, gittikçe ilerde kimse
kalmad› arabalar da yok. Ne arkam›zdan
ne karﬂ›m›zdan bir araba gelmiyor ki
soral›m. Biri denk geldi sonra. Neyse yar›
‹ngilizce, yar› tarzanca bulduk sorduk. Bu
yol gider mi, polis var m› falan. Adam
ﬂaﬂ›rd›, plakaya bakt›. Kardeﬂim Türkçe
konuﬂsana ne diye tarzanca konuﬂuyorsun
dedi adam. ‹sminiz ne dedim, “Yorgo” dedi.
“Ben Samsunlu’yum” dedi. Çok iyi bir
ﬂekilde tarif etti bize yolu. “Bizim evde
Türkçe konuﬂulur” dedi. “Geldik buraya
yerleﬂtik ama hala Türkçe konuﬂuyoruz”
dedi. ‹nsan›n hoﬂuna gidiyor böyle de¤iﬂik
tecrübeler edinmesi.
HD- Bunlar kitaplarda olmayan sadece
bizatihi yaﬂanan tecrübeler.
SS- Evet sadece bizzat yaﬂanan ﬂeyler.
Veya Kavala’dan ç›k›yoruz yaﬂl› bir kad›n
Türkçe konuﬂtu¤umuzu duyunca “‹brahim
Tatl›ses” diye ba¤›r›yor.
HD- Tabii Kavala’da çok da kalamad›k

maalesef. Özellikle Karamanl›lar çok
güzel Türkçe konuﬂurlar.
SS- Dikkat ettiniz mi Yanya’da Karamanl›lar
Soka¤› diye bir sokak vard›r mesela?
HD- Bu Osmanl›’dan izler sizde çok etki
yapm›ﬂ görünüyor. Peki oradaki program yahut co¤rafi ilerleyiﬂ nas›l oldu?
Birbirini takip eden geziler zinciri...
SS- Daha sonra gezebildi¤imiz tüm yerleri
Balkanlar’› f›rsat buldukça görmeye
çal›ﬂt›k. Burada tabii Osmanl›’n›n gitti¤i
yerler, Türkî Cumhuriyetler’e, Avrupa’da
gitmiﬂ olduklar› yerlere çok daha a¤›rl›k
verdik. Arap ülkelerine, Kuzey Afrika
ülkelerinden baz›lar›na gittik. En uzak,
örne¤in Hindistan’a gittik.
HD- Peki Sefa Bey, bu yerlerden sizi en
çok çarpan, bir iyi ki gelmiﬂim dedi¤in,
bir de kaç defa gelsem b›kmam dedi¤in
neresi var?
SS- Vallahi iyi ki gelmiﬂim dedi¤im bir
Yemen, oras› çok hoﬂuma gitti. Aynen
Ortaça¤’daki gibi korunuyor. Zaman›n
dondu¤u bir ülke adeta. O insanlar›, o
ﬂehirleri görmek benim için çok ilginç oldu.
‹nﬂallah olmaz ama belki birkaç sene sonra
bir daha gitsem di¤er ülkeler gibi s›radan

bir hale gelir. Oras› çok hoﬂuma gitmiﬂti.
HD- Yemen’i bir insan›n mutlaka görmesi gerekir yani. Evet ama böyle bir defa
ile olmaz, insan›n doyamayaca¤› yerler
vard›r.
SS- Evet onlardan biri ﬁam. Oraya üç sefer
gittim. Her gitti¤imde de¤iﬂik ﬂeyler
ö¤reniyorum, hoﬂuma gidiyor. Bat›
Trakya’ya defalarca gitmek nasip oldu.
Oraya da her gitti¤imde bir ﬂeyler ö¤reniyorum. Mesele Paris’e gittim birkaç defa.
Ama bu Almanya gibi ülkeler, Belçika gibi
ülkeler bana pek s›cak gelmiyor. Bir iki
kere gittikten sonra oradaki aﬂ›r› düzen,
monotonluk insan› s›k›yor. ﬁehirler birbirinin ayn›s›, yollar ayn› ço¤u yerde. Oray›
herhalde bir kere görmek yeterli oluyor.
Ama buralar› ne kadar görseniz her
seferinde de¤iﬂik tecrübeler ediniyorsunuz.
HD- Peki, ﬁam’› sayd›k. Balkan
ﬂehirlerinden Bat› Trakya’y› sayd›k.
Balkan ﬂehirleri için ﬂöyle bir
de¤erlendirmenizi alal›m.
SS- Mesela Makedonya çok güzel bir yer.
Defalarca gidebilirim oraya. Saraybosna,
Kosova öyle. Arnavutluk, oras› da çok
hoﬂuma gitti. Defalarca gidilebilecek bir
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yer yine. Yani bize hem yak›n ama hem de
uzak.
HD-Bundan sonraki planlamanda zuhurat gibi bir anda bir yere gitme duygusu
mu hakim oluyor yoksa, daha bozulmam›ﬂ bir planlama ile hareket duygusu
mu etkili oluyor?
SS- Gene böyle zuhurat kabili gitti¤im yerler olabiliyor ama f›rsat bulamad›¤›m
görmek istedi¤im yerler de var. Fas’a gitmeyi düﬂünüyorum, Cezayir, Afrika…
HD-Kuzey Afrika ülkeleri?
SS-Kuzey Afrika’da M›s›r’› ve Tunus’u
gördüm. Daha güneydeki ülkeleri görmek
istiyorum. Siyah insanlar›n
yaﬂad›¤› ülkeleri görmek istiyorum. Mesela Nijerya, Senegal.
Oradaki insanlar›, ilkel kabileleri
görmek istiyorum. Bir de Balt›k
ülkelerine gitmedim. Finlandiya,
Danimarka, Güney Amerika
ülkelerini görmek istiyorum,
Amerika Birleﬂik Devletleri’ne,
oraya da planlad›k ama gidemedik.
HD- Buralara giderken bir ön
haz›rl›k yap›yor musunuz?
Yan›n›zda mutlaka olacak
dedi¤iniz ﬂeyler var m›d›r?
Mesela mutlaka cep telefonum
olacak, mutlaka foto¤raf
makinem olacak, mutlaka bir
kitap olacak, harita olacak. Valizinizde
her ﬂey haz›r m›d›r?
SS- Geziye merakl› oldu¤um için gezi kitap
ve yaz›lar›ndan bir arﬂiv yap›yorum. Gezi
dergilerinden ilginç ülkelerle ilgili izlenimleri aktaran gezi yaz›lar›n›, gezi kitaplar›n›
kitapl›¤›n belirli bir bölümünde biriktiriyorum. Bu anlamda geniﬂ bir arﬂivim var.
Mesela Atina, Girit’e gidece¤im. Oray›
kar›ﬂt›r›yorum. Atina ve Girit’le ilgili orada
muhakkak dökümanlar ç›k›yor. Onlar›
fotokopi ettiriyorum hatta birkaç tane
fazla yapt›r›yorum ki arkadaﬂlara da
da¤›tay›m. Gitmeden önce onlar› okuyorum. Bazen oradayken de okuma imkan›m
oluyor. Böylelikle gezinin haz›rl›¤› olmuﬂ
oluyor. Giderken de yan›ma mutlaka o
ülkenin haritas›n› ve foto¤raf makinemi
yan›ma al›yorum. ‹lginç gördü¤üm her
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yerin foto¤raf›n› çekiyorum. Böyle
foto¤raf›n› çekmede geç kald›¤›m bir iki
yer var. Mesela Kudüs’te iken K›yamet
Kilise’sinde bir Pazar sabah› ayinden sonra
papazlar hep birlikte ç›k›yorlar. Herhalde
on beﬂ, yirmi tane papaz. Önlerinde de iri
yar›, fesli, Osmanl› fesi takm›ﬂ birisi; elinde
de baston, ayn› Kadir M›s›ro¤lu’nu and›ran
birisi. Elinde bastonu, yere vura vura bunlar› götürüyor. Bunun foto¤raf›n› çekemedim mesela. Sonra sordum bu fesli,
ihtiﬂaml› adam›n papaz›n önünde ne iﬂi var
diye. Dediler ki; bu fesli adam Osmanl›
ihtiﬂam›n› temsil ediyor. Gelenektir, hala

devam ediyor.
HD- Onun bende foto¤raf› var, ben
veririm size. Peki sizin gezi grubunuzu
oluﬂturan, olmazsa olmaz, gezi onlarla
olur dedi¤iniz arkadaﬂlar› sayal›m ﬂöyle.
Onlar nas›l meydana geldi bir kere, normal mesaide hep yan›n›zda olduklar›
için mi, yoksa seçildiler mi? Onlar› bir
ﬂekillendirelim?
SS- Asl›nda mesai grubum geniﬂ ama
onlar›n içinde geziyi seven, gelebilen,
uyumlu kiﬂilerden ekibimiz. Dr. Ali Akben
bunlar›n en baﬂ›nda mesela. Onlar nereye
gitmek ister, bakar›z, beraber karar veririz.
Sonra da hiçbir engel bizi durduramaz
Allah’›n izniyle. Dahili ve harici engeller
yoktur durduracak....
‹kinci arkadaﬂ›m Orhan Gedikli , doçenttir.
O da kulak-burun- bo¤az uzman›. Mesela

Türki cumhuriyetlere giderken özellikle
götürürüz, O da farkl› bir aç›dan bakar. O
da zenginlik katar. Bunlar›n d›ﬂ›nda di¤er
arkadaﬂlar de¤iﬂir; ‹brahim Uzun var, Sad›k
ﬁencan var göz doktoru. Avukat Cahit
Polat Bey var. Bir de yan›na sizi bulursak
tad›na doyum olmaz! Nur’un ala nur!
HD- Peki, bir de ﬁevket A¤abey var. Onu
de¤erlendirelim.
SS- ﬁevket A¤abey ile geziler…Maﬂallah
yaﬂ›na ra¤men gezmeyi seven, gezerken
sürekli araﬂt›ran, gözlem yapan birisi. Hiç
kimsenin görmedi¤i noktalar› görüp onlar›
anlatan birisi.
HD- ﬁevket A¤abey çok güçlü bir
tenkidi zekaya sahip.
SS- Bir de çok geniﬂ bir kültürü var.
Gezi boyunca devaml› tecrübelerini,
görüﬂlerini anlat›r. Bir de ben onu
senelerdir dinlerim, kendini tekrarlamaz. Böyle çok geniﬂ bir bilgi
da¤arc›¤› vard›r. Tabii gezi ﬂartlar›
müsaitse ﬁevket A¤abey’i muhakkak
al›r›z. Edirne üzerinden gitti¤imiz bir
gezi vard› onunla mesela.
Makedonya, Bulgaristan sonra onlarla beraber, EMANTUR’la, Balkanlar’a
gittik. Bu geziyi otobüsle yapm›ﬂt›k.
Otobüsün arka taraf›nda biz ayr› bir
yer oluﬂturmuﬂtuk. Muavini de
ayarlam›ﬂt›k o da devaml› bize çay,
kahve servisi yap›yordu. Hep konuﬂa
konuﬂa gitmiﬂtik üç dört gün.
HD- Konuﬂa konuﬂa tabirinin aras›na
“yiye içeyi” de koyal›m.
SS- Evet. O gezi çok harika olmuﬂtu. Ayn›
ekiple beraber Suriye’ye, Atina’ya, Girit’e,
K›r›m’a gittik. Sonra Özbekistan’a, ‹ran’a
gittik ﬁevket A¤abey ile. ﬁevket A¤abey ile
Bat› ülkelerine gitmedik, vize sorunu
yüzünden. Bir de o ülkeler s›radan ve
monoton.
HD- Sefa Bey bu söyleﬂiyi de zaten bal›k
restoran›nda yap›yoruz. ‹kimiz de
gurme say›l›r›z. Bülent Bey de foto¤raf
ve ses kay›t cihaz›na kendini adam›ﬂ bir
arkadaﬂ›m›z. Böyle gitti¤iniz yerlerde
yediklerinizden iz kalanlar, ﬂuraya s›rf
ﬂunu yemek için gidilir dedi¤iniz yerler
nereler?

SS- Gezi kültürü derken insan›n sadece
gördü¤ü yerler, gezip dinledi¤i yerler de¤il.
Buralara has yemek kültürü de çok önemli.
Tunus’a gidiyorsunuz mesela; Tunus’a ait
oran›n mahalli yemeklerinden yemeli.
Böylece ayr› bir tecrübe birikimi olur bir
süre sonra. Bir defa ben yemekleri pek
ay›rt etmeyen bir insan›m ama bu en son
gitti¤imiz K›r›m gezisinde mesela çi¤
böre¤e doyduk orda. O bölgeye has, oran›n
yemeklerini yemek hoﬂuma gidiyor. Mesela
Özbekistan’da oraya has mant›, çi¤ börek
yemek. Orada piﬂen mant›y›
unutam›yorum. Ohri Gölü’nde yedi¤imiz
bal›¤›n lezzeti hala dama¤›mda. Yani
ondan sonra bal›ktan eskisi kadar zevk
alamaz oldum, o zevki tatt›ktan sonra.

Hangi ülkeye gitmiﬂsem, hangi ﬂehre
gitmiﬂsem onun kitapç›¤› kütüphanemde
mutlaka bulunuyor ﬂimdi. Zaman zaman
onlara bak›p, gezdi¤im yerleri hat›rlamak
da hoﬂ bir zaman geçirme oluyor.
HD- Yine ﬁevket A¤abey’den herhalde
etkilenmenin getirisi, biliyorum bir hayli
gravür merakl›s›s›n. Atina’dan özellikle
hat›rl›yorum. O tür ﬂeylerin de peﬂinden
gidiyorsun de¤il mi?
SS- Evet, öyle bir tak›m minyatürler olursa,
bir tak›m tablolar olursa muhakkak
al›yoruz. Mesela Atina’da, Akropolis’in
Osmanl› zaman›ndaki resmi çok ilginçti.
Akropolis’in içinde bir camii var. Atina’n›n
uzaktan bir görüntüsü olan bir resim var
–onlar› siz gördünüz- orada da bir sürü

karﬂ›s›ndalar ve cep telefonuyla büyüyorlar. Yani h›zland›r›lm›ﬂ aletler ama hareketsiz yapan aletler. Geçiyor bilgisayar›n içine
bir oyun koyuyor, onunla vakit geçiriyor,
oyunu o oluyor. Sanal insanlar›n birbirlerini öldürdü¤ü, kaçt›¤›, kovalad›¤› oyunlar;
belki çok h›zl› ﬂeyler yaﬂ›yorlar burada.
Ama oturarak tad›yor, kendisi yaﬂam›yor.
Yani zihninde, hayalinde yaﬂat›yor. Yani
hareketsiz, oturup haz›r gelsin istiyorlar.
Gayret ede-yim, çaba göstereyim, yeni
ﬂeyler ö¤reneyim yerine bana haz›r lokma
gibi gelsin isti-yor. Gezip dolaﬂmak, yeni
ﬂeyler yapmak, bir yeri görmek için çünkü
belki üç gün yürüyeceksiniz, gayret
göstereceksiniz. Çaba göstereceksiniz,

“Ohri Gölü’nde
yedi¤imiz bal›¤›n
lezzeti hala
dama¤›mda. Yani
ondan sonra
bal›ktan eskisi
kadar zevk
alamaz oldum, o
zevki tatt›ktan
sonra”
HD- Bir de gezilerin al›ﬂveriﬂ yönleri
vard›r. Baz› insanlar vard›r ki bu konuda
çok e¤ilimlidirler ve grubu da yönlendirirler.
SS- Bir defa ﬁevket A¤abey ile gitmiﬂsek o
mutlaka bir ﬂeyler ald›r›r. Çok sever o. Ben
gitti¤im zaman mutlaka oraya has, oray›
anlatan bir ﬂeyler al›r›m. Biblolar falan, tarihi eserleri tan›tan ﬂeyler al›r›m. Mesela
K›r›m’dan en son, oradaki Bahçesaray’›n
görüntüsünü yans›tan bir hediyelik eﬂya
ald›m. Muayenehanemi süslüyor, çok da
güzel oldu. Bak›nca adeta o ülkeyi
hat›rl›yorum. Mesela Fransa’ya gittim bundan önce, Eyfel Kulesi’nin bir maketini
ald›m. Bunlar› muhakkak al›yorum bir de o
ülkeye ait turistik bir kitapç›¤› da mutlaka
al›yorum. Renkli resimleri olan, kal›n kitaplar, muhakkak al›yorum. Onlardan da
bir arﬂivim oluﬂtu, koleksiyon yapt›m.

minare seçiliyor. ‹nsan tabii çok duygulan›yor haliyle. Bunlardan muhakkak
al›yorum, böyle resimlerden.
HD- Sefa Bey bir doktor, t›p uzman›
gözüyle size sormak istiyorum.
Gençlerde, bizde oldu¤u gibi, gezme
merak›, hatta meraklanmak için enerji
yok. Yürümek istemiyorlar, s›k›nt›ya
girmek istemiyorlar. Valla benim pek
orjinal bir görüﬂüm yok, siz de bir doktor gözüyle bunu nas›l görüyor, nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
SS- Evet, hakl›s›n›z, gençler maalesef
böyle. Bir defa biz çocuklu¤umuzda çeﬂitli
oyunlar oynayarak büyüdük. Hakiki oyunlar; arkadaﬂlar›m›zla birdir bir oynad›k,
çelik-çomak oyand›k, saklambaç oynad›k.
Enerjik olarak, böyle büyüdük. Ama bugün
çocuklar maalesef TV’nin karﬂ›s›nda, bilgisayar›n karﬂ›s›nda, videonun

yani yorulacaks›n›z. Ama TV karﬂ›s›nda
oturup bir film seyretme veya bilgisayara
bir kaset koyup film seyretmek onlara
daha cazip geliyor.
HD- Bu bir hastal›ksa e¤er, tedavisi
var m›? Bu gezme ruhunu körüklemek
için ne yapmal›?
SS- ﬁu bilgisayar› mesela
çocukluklar›ndan itibaren k›s›tlamak
gerekir. Veyahut onlar› da yan›m›zda
götürmek laz›m zorla da olsa. Tad›n›
alsalar herhalde al›ﬂ›rlar. Mesela o¤lum
Yasin gelmek istemiyordu,
HD- Evet, o K›r›m’a gelmiﬂti.
SS- K›r›m’a götürdüm O’nu ﬂimdi devaml›
soruyor mesela, baba tekrar ne zaman
gidiyoruz diye.
HD- Peki, teﬂekkür ederiz.
SS- Ben teﬂekkür ederim.
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Patagonya’da
Bruce Chatwin
Çeviren: Gül Atmaca
YKM, 300 Sayfa
Bizim bildi¤imiz, Bruce Chatwin’in 1972- 75
y›llar› aras›nda Sunday Times’da çal›ﬂ›rken
iﬂini gücünü b›rak›p alt› ayl›¤›na
Patagonya’ya gitti¤idir. Onun bize
anlatt›klar›nda ise zaman kavram› silinmiﬂtir.
Bu uzak ve dünyan›n bir köﬂesinde kalm›ﬂ,
isminin dahi pek iﬂitilmedi¤i topraklardan
getirip anlatt›klar›nda masal ve gerçeklik birbirine kar›ﬂm›ﬂt›r. Kendi yaﬂam öyküsünde de
Patagonya ile
tan›ﬂ›kl›¤› masal
tad›nda baﬂlar
zaten. Onu bunca
zahmetlerle
okyanuslar ötesine
seyahat ettiren,
çocukluk düﬂlerinin
canavar›d›r.
Büyükannesinin
evinde kaﬂif bir
denizci olan akrabalar› taraf›ndan
kendisine hediye
edilen; el ayas›
büyüklü¤ünde,
tüylü, hayli kal›n bir
hayvan derisi özenle
sakl› durmaktad›r.
Küçük Bruce oraya
her gitti¤inde bu
nadide ve garip
hediyeyi vitrinden
ç›kar›p inceler. Bu
dinazor
familyas›ndan dev bir Mylodon’un derisidir.
Denizci akrabalar› onu kutuplardan koca bir
buz kütlesi ile aﬂa¤› süzülerek ulaﬂt›¤›
Patagonya topraklar›nda bulmuﬂtur. Chatwin
yetiﬂkin bir çocuk oldu¤unda; büyükannesinin vefat›yla kaybolan bu deri parças›n›n
ve düﬂlerinin peﬂinden Arjantin’e do¤ru yola
koyulur. Buenos Aires’e ayak bast›¤› andan
itibaren anlatt›klar› gerçeklerdir. Ama bunlar
kitaplar›n anlatt›¤› gerçekler de¤il, insanlar›n
zihinlerinde sakl› tuttuklar› tarihtir. Bu
ülkenin çalkant›l› politik yaﬂant›s›n›, ﬂahit
oldu¤u siyasi rejimleri soka¤›n sesinden bize
dinletir. Yürüdü¤ü yollarda ve gitti¤i kasabalarda Patagonya’n›n dününü, efsanelerini,
en çok da bakir do¤as›n› buluruz. Güneydeki
bu s›cak ülke tarih öncesi zamanlardan
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birçok hayvan›n, do¤al olarak korunmuﬂ
kal›nt›lar› ve fosilleriyle doludur. Darwin gibi
birçok bilim adam›n› bu yönüyle cezbetti¤i
gibi, kolonyalizm döneminde k›ta
Avrupas›’ndan da birçok insan buraya göç
etmiﬂtir. Gallilerin ikinci, üçüncü kuﬂaklar›
kendileri gibi kalmak için mücadele ederler,
Güney Amerika’n›n ilk sakinleri K›z›lderililer’in torunlar› hala bu topraklardad›r, burada minik bir Almanya köyü, Rio Pico’da küçük
bir ‹skoçya vard›r. Chatwin ülkeyi bir uçtan
di¤erine gezerken bize yatay düzlemde kat
ettirdi¤i mesafe kadar, dikey olarak da
hareket imkan› verir. Zamanda da bir ileri
bir geri gidip, gerçekli¤in bir içinde bir
d›ﬂ›nda buluruz kendimizi. Çünkü u¤rad›¤›
her otelde, misafir edildi¤i her evde
bambaﬂka bir öykü
vard›r. Kovboylar›, eski
bir Frans›z ﬂark›c›s›n›,
alt›n aray›c›lar›n›, hayvanlar›n gizemli öykülerinin ard›na düﬂen
insanlar›, Falkland
Adas›’n›n Kelper’lerini,
garip Mormon
tarikat›n›n
mensuplar›n›, Che
Guevara’n›n isyan›n›
besleyen bu topraklara
has direniﬂçi ruhu
tan›r›z. Bu zenginlik
canl› tasvirlerle de
beslenince, biz de
yazarla beraber yeﬂil
vadinin üzerinden,
ya¤murun hediye etti¤i
toprak kokusuyla And
da¤lar›n› seyreder;
hem de
yaﬂanm›ﬂl›klar›n öykülerini dinleriz. Chatwin,
Mylodon’un izine uzun u¤raﬂlar sonucu
buldu¤u ma¤arada rastlar. O zamana de¤in
zaten çantas› kemik parçac›klar› ve taﬂlarla
hayli a¤›rlaﬂm›ﬂt›r. Girdi¤i bu son ma¤arada
da fosilden ve pislikten baﬂka birﬂey
olmad›¤›n› düﬂünüp ç›kacakken sopas›yla
itekledi¤i y›¤›nlar›n aras›ndan o tan›d›k k›z›l
deriden bir ufac›k parça bulur. Art›k yolculu¤u amac›na ulaﬂm›ﬂt›r. 97 bölümün herbirinde say›s›z kiﬂiyle karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu
mikro-tarihçi gezi kitab›n› okumadan evvel
belki biraz Arjantin tarihi okumak yararl› olacakt›r. Bir de art›k marketlerde sallama çay
olarak sat›lan Paraguay çay›, mutlaka almal›;
molalarda Chatwin’e daha iyi eﬂlik edebilmek
için...

Göz Gördü,
Kalem Yazd›
Cihan Okuyucu
Sütun Yay›nlar›, 272 Sayfa
Cihan Okuyucu sadece gözün gördüklerini
de¤il, gönlüne dokunanlar› da yazm›ﬂ
kitab›nda. Kalemi tutan bir de edebiyat
hocas› olunca gidilen ve görülenden aﬂk›n,
çok boyutlu bir tasvir ç›km›ﬂ ortaya. S›cak ve
samimi üslubu ifadede yal›nl›¤›n› korur ancak
Üsküp’te Yahya Kemal’i anarken, Paris’te
Mevlana’n›n izine rastlarken, duygunun
yo¤unlaﬂt›¤› yerde; denk düﬂecek dizelerle
metnini besler. Kitap, kimi sadece gezi maksatl›, kimi akademik çal›ﬂmalara yönelik seyahatlerine iliﬂkin yazar›n ald›¤› notlardan
oluﬂur. Ço¤unlukla bir günlük havas›nda
aktard›¤›; Cihan Okuyucu’nun gitti¤i yerlerde
dikkatini çeken pek çok ayr›nt›ya, karﬂ›laﬂt›¤›
insanlarla yaﬂad›¤› say›s›z anekdota ﬂahit
oluyoruz. Bu sayede Struga’dan K›r›m’a,
Tunus’tan Baﬂk›rdistan’a, Fransa’dan ﬁam’a;
gezmiﬂ oldu¤u geniﬂ co¤rafyan›n mimarisi,
tarihi ve do¤al özelliklerinin yan›nda, hatta
bunlardan da çok; insan›n›, örfünü, geleneklerini, manevi iklimini tan›yoruz. Bir e¤itmen
oluﬂunun verdi¤i hassasiyetle gitti¤i ülkelerin
e¤itim sistemlerine, buradaki ö¤renci- ö¤retmen iliﬂkilerine ve aile içi münasebetlerine
dair de notlar düﬂmüﬂ. Çok seferinde de Türk
örf ve geleneklerinin buralarda nas›l güzel

Seniye Tilev
etkiler b›rakt›¤›n›n alt›n› çizmiﬂ. Yazar bizleri
mekandan evvel meskun olanla buluﬂtursa da
“burada nereyi görmeli?” sorusunu bütünüyle
yan›ts›z b›rakmaz. Mesala Ohri’deki camilerimizin, burada ayakta kalan Osmanl› eserlerinin detayl› bir listesini veriyor bize. Zaten
gezi baﬂl›klar›nda K›r›m’› tan›yacak m›y›z,
yoksa Baﬂk›rdistan’a dair izlenimlerini mi
okuyaca¤›z en baﬂ›ndan okura bildirir. Gözün
görüp, kalemin yazd›klar›; biraz gezi notu,
biraz hasbihal, biraz tarih en çok da insan...

Bismillah Hotel
Hakan Albayrak
Vadi Yay›nlar›, 90 Sayfa
Bismillah Hotel tam bir gezi kitab›. Bu
taml›k bir fazlas› olmad›¤› gibi eksi¤i de
olmay›ﬂ›ndan. Albayrak, gazeteci üslubuyla
gezip gördü¤ü yerlerin nabz›n› tutmuﬂ;
yal›n ve ak›c› bir dille okura aktarm›ﬂ. ‹lki
1993 y›l›nda Filistin’e yapt›¤› yolculukla
baﬂlayan seyahatlerinin birço¤u zaten
enformasyon amaçl›. Onunla beraber
Gazze ﬁeridin’den geçip Hamas liderleriyle
görüﬂüyor, hayat›n içinden canl›
foto¤raflar› yakal›yoruz. Sonra tropik iklimlere, Morisya’ya gidiyor k›sa tarihini dinledikten sonra bu ülkede ﬂimdi
Müslümanlar ne yapmaktad›rlar, halleri
nas›ld›r ö¤reniyoruz. Sonra Arjantin’in hiç
bilmedi¤imiz özelliklerini okuyoruz.
Tango’nun, Maradona’n›n, Peron ve

efsanevi eﬂi Evita’n›n d›ﬂ›nda bize daha
tan›d›k gelen renklerle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Buenos Aires Üniversitesi’nde ‹slam
Mimarisi dersi veren Prof. ﬁemseddin
Ricardo Horica Elia ile yap›lan söyleﬂide
Endülüs’ten, Hindistan’dan buraya göç
etmek zorunda kalan insanlara ve onlar›n
kimlik mücadelelerine tan›k oluyoruz.
Sonra K›br›s’›, Suudi Arabistan’›,
Ermenistan, Somali, Çerkesya ve Gana’y›
kliﬂelerden s›yr›larak okumaya, görmeye
davet ediliyoruz. Okumaktan ve duymaktan
hep keyif ald›¤›m›z, ama art›k sadece
boﬂlukta as›l› duran; “Demek ‹stanbul’dan
geliyorsunuz, Osmanl›s›n›z” cümlesiyle
karﬂ›laﬂ›yoruz birçok yerde. Ama en çok da
Müslüman kardeﬂinin derdiyle dertlenen,
düﬂünen ve eyleme geçen bir ruhla gezmeye ça¤r›l›yoruz. Bir solukta okunabilecek
hem k›sa, hem ak›c› kitab›n dikkat çeken
ad›n›n da nereden geldi¤ini söyleyelim:
Bismillah Hotel; Morisya’da, Kaddafi
Park›’n›n karﬂ›s›nda, köfte patatesin
yan›nda, ‹ngiliz sömürge döneminde
yerleﬂen adet üzere sütlü çay satan,
duvar›nda Mustafa Kemal portresinin as›l›
durdu¤u ilginç bir fast-food cafe’dir.

yaﬂam›na adapte oluﬂlar›, M›s›r’›n fikir
adamlar›, Kahire insan›n›n genel atmosferi, Türklere karﬂ› olan s›cak tav›rlar›
buradan ö¤rendiklerimizin baﬂ›nda gelenler. ‹kinci k›s›mda Okumuﬂ bizi “M›s›r
Gezileri”ne ç›kar›yor. Böylece Mehmet Ali
Paﬂa Camii ile baﬂl›yoruz gezmeye.
Piramitleri de dolaﬂ›p, Kahire’yi de
geçerek Luksor’a kadar uzuyor yolumuz.
Rehber de¤il de bir yol arkadaﬂ›; nerede
ne yiyip, ne kadar ödedi¤ini de, ne olur ne
olmaz deyip size anlat›yor. Bu sayede
birçok yararl› ayr›nt› ile tan›ﬂ›kl›k
kazan›yorsunuz yaﬂayan M›s›r’la. Kitab›n
esas “gezi” k›sm› da zaten buras›. Kalan
iki bölümde M›s›r’a dair izlenimlerini
paylaﬂ›yor bizimle yazar›m›z. Üçüncü
k›s›m daha evvel çeﬂitli gazete ve
dergilerde yay›nlanm›ﬂ yaz›lardan
oluﬂturulmuﬂ bir derleme. M›s›r’da kad›n›n
toplumsal konumu, Kahire’de bir bayram
sabah› gibi farkl› konular üzerine çeﬂitli

Kahire Kitab›
Fatih Okumuﬂ
Fide Yay›nlar›, 180 Sayfa
Emanname’nin 10.say›s›nda sizlere “ﬁam
Kitab›”n› tan›tm›ﬂt›k. “Kahire Kitab›” da
Fide Yay›nlar›’n›n “Yeryüzü Mektuplar›”
üst baﬂl›¤› alt›nda yay›nlad›¤› ﬂehir kitaplar› dizisinden. Dizinin di¤er kitab› gibi
Kahire Kitab› da okuyucuya anlat›lan
ﬂehre dair doyurucu ve çok yönlü bilgi
veriyor. Önsözünden anlad›¤›m›z üzere
böyle bir gezi kitaplar› dizisi yay›nlamak
Hakan Albayrak’›n fikriymiﬂ. Onun gazeteci-gezgin üslubuna k›yasla Yeryüzü
Mektuplar› okura hitapla yaz›lm›ﬂ,
anlat›lan ﬂehirde yaﬂam›ﬂ olman›n verdi¤i
sahiplenme duygusuyla kaleme al›nm›ﬂ.
Yazar›n da en baﬂ›nda belirtti¤i gibi bu,
O’nun Kahire’sidir. Birinci bölümde, evvela
Kahireliler’le tan›ﬂ›yoruz. Fatih Okumuﬂ’un
Ezher’de geçirdi¤i ö¤rencilik y›llar› boyunca tan›d›¤› insanlar›, M›s›r deyince
akl›m›za gelmesi gereken kiﬂileri ve topluluklar› okuyoruz. M›s›r’a e¤itim görmek
için gelmiﬂ yabanc› ö¤rencilerin ﬂehrin

tarihlerde kaleme al›nm›ﬂ makalelerden
oluﬂuyor. Dördüncü bölüm ise art›k Kahire
üzerine söylenecek ne varsa not düﬂülmüﬂ
olan “M›s›r Notlar›”. Ezher’de dört y›l dolu
dolu vakit geçirmiﬂ bir ö¤renicinin
an›lar›ndan Kahire’yi okumak, bir
müfekkir olarak bu co¤rafyadaki düﬂünce
hayat›n› onun aynas›ndan seyretmek
isterseniz bu mektubu da aç›p okuyun.
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MAYIS AYI TURLARI

N‹SAN AYI TURLARI

FAS
Kazablanka – Rabat – Meknes
Fes – Marakeﬂ

‹TALYA / VAT‹KAN
Roma – Floransa – Pisa
Bologna - Venedik - Milano

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

ENDÜLÜS (‹SPANYA)
Madrid – Granada – Toledo
Cordoba – Sevilla – Barcelona

G‹R‹T / AT‹NA
Kandiye – Resmo – Hanya – Pire
Korint - Anabolu

‹RAN
Tahran – Kum – ‹sfahan – ﬁiraz

ORTADO⁄U
KUDÜS
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz
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KIBRIS
Girne – Lefkoﬂa
Gazimagosa

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

HAZIRAN AYI TURLARI

FRANSA / BELÇ‹KA
D‹SNEYLAND

BATI / YUNAN‹STAN

Paris – Brugge – Brüksel

Atina – Yanya – Preveze – Arta

BULGAR‹STAN
ROMANYA
(Tuna Boylar›)
Razgrad – ﬁumnu – Varna
Mangayla – Köstence – Babada¤
Tulça – Mecidiye Bükreﬂ – Rusçuk
Kazanl›k – Eski Za¤ra – Sofya
Filibe – Edirne

BOSNA - HERSEK
Saraybosna – Mostar – Poçitel
Blagay – Travnik

ÖZBEK‹STAN
Taﬂkent – Buhara – Semerkant

KIRIM
HOLLANDA
Amsterdam – Rotterdam
Edam – Haarlem

Akmescid (Simferapol)
Yalta – Akyar (Sivastopol)
Gözleve – Bahçesaray

AVUSTURYA / MACAR‹STAN

MAKEDONYA / KOSOVA

ÇEK CUMHUR‹YET‹

Üsküp – Ohri – Kalkandelen
Prizren – Priﬂtina

Prag – Karlovy Vary
Terezin

Budapeﬂte – E¤ri – Peç
Zigetvar – Mohaç – Estergon – Viyana

HAZIRAN AYI TURLARI

Ç‹N
Shanghai – Pekin – Xian – Guilin
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