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smanlılar’ın tarihî ve kültürel manada tek gerçek varisi olan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bir vatandaşıysanız, hele bir de tarih veya tarih eğitimi öğrencisiyseniz Balkan-
lar’ı gezmek, bin yıllık devlet kültürümüzün bir zamanlar anavatanına dahil ettiği bir 

coğrafyayı tüm zerreleriyle idrak etmek kaçınılmaz bir yükümlülüktür. Öğrenciliğimiz bo-
yunca tüm hocalarımız dünyayı gezmek, özellikle tarihî bağlantılarımızın bulunduğu coğraf-
yalara seyahatte bulunmak konusunda bizi teşvik de etmişlerdi. Zira kendi tarihimizi ve coğ-
rafyamızı layıkıyla anlamak, çevre coğrafyaları idrakten geçiyordu. İlber Ortaylı’nın da 
Seyahatnâmesi’nde belirttiği gibi:1  

 

   Bu biraz da kendi evine komşu binalardan, sokağın bir başka ucundan veya uzak bir mahal-
leden bakmak gibi bir şey. Dünyayı ve çevreyi daha iyi tanımak, kendinizi de daha iyi tanı-
manız anlamına geliyor.  

   Biz dokuz arkadaş, sınıfımızdaki Ma-
kedonya Evlâd-ı Fâtihânından2 arkada-
şımız Özcan Derviş’in rehberliğinde bu 
on günlük tarihî yolculuğa yelken açtık. 
Birçoğumuz ilk defa bir yurtdışı seya-
hatine katılıyorduk. Heyecanlıydık. 
Bulgaristan, Yunanistan ve Hırvatis-
tan’ı vize sorunu nedeniyle programı-
mızdan çıkartmak zorunda kaldık. Hari-
tamızda Sırbistan (Belgrad), Bosna-
Hersek (Saraybosna, Mostar, Travnik), 
Arnavutluk (Avlonya, Tiran), Karadağ, 
Kosova (Prizren) ve Makedonya’yı 
(Struga, Resne, Manastır, Ohri, Üsküp) 
işaretledik. Yola başlarken bir beyit 
uydurmayı da ihmal etmemiştim:  

                                                             
1 İlber Ortaylı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, s.10 
2 Evlâd-ı Fâtihân, fâtihlerin çocukları demektir. Balkanların fethine katılan gazilerin ve buralara iskân edilen Türk 
aşiretlerinin nesilleri bu isimle anılmıştır.  

O 

“Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Gü-
ney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki İran ve Hindistan, güneyindeki Suriye, Filistin ve 
Mezopotamya’nın yanı sıra Balkanları ve Akdeniz ülkelerini anlamak da kaçınılmazdır.” 

 



 
 3 

 

 

 

 

   12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’dan Üsküp Alexander The Great (Büyük İskender) Ha-
vaalanı’na indik. İner inmez Makedonların yegâne kahramanı Büyük İskender’in heykeli kar-
şıladı bizi. Turist grubu olduğumuzu anlayan pasaport kontrol polisi Makedonca bilen rehbe-
rimiz Özcan’ı görene kadar pasaportlarımızı alıkoydu. Emin olmasam da zannediyorum ki 
Balkanlar’da çok yaygın olan bir şeyi yapacak, rüşvet isteyecekti. Neyse ki bir sorun çıkmadı. 
Havaalanının çıkışında bizi bekleyen aracımıza bindik ve Belgrad yolunu tuttuk.   

12-13 MAYIS, BELGRAD, SIRBİSTAN 
   Yolculuk uzun sürdü. Nihayet Belgrad’a girdik. Tüm Balkanlarda olduğu gibi burada da 
saatler Türkiye’den bir saat geriydi, gece yarısına doğru geliyordu. Rehberimiz Slavik bir dil 
olan Makedonca ile diğer tüm Slavik Balkan dillerini (Sırpça, Boşnakça, Hırvatça) anlayıp 
konuşabiliyordu. Bunların birbirinden farkı Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi gibi 
dense yeridir. Rehberimiz, mahalle arkadaşlarından az çok Arnavutça da öğrenmişti. Yani 
şanslıydık. Hemen, kalacağımız oteli soruşturmaya başladı. Mola vermiş bir belediye otobü-
süne yaklaştık, camı açıp selam verdi. “Şefer” dedi. Bu, bizde tanımadığımız insanlara yapı-
lan saygılı hitaplara benziyor, “Şefim, hocam” gibi bir şey. Garsonlara da böyle sesleniliyor. 

   Otobüs şoförünün bizdekiler gibi ilgisiz birkaç kelâm edeceğini sonra yolumuza devam 
edeceğimizi düşündüm. Ama öyle olmadı. Adam da Makedonyalıymış, rehberimiz ve şofö-
rümüz Daniel ile muhabbete başladı. Araçlardan indiler, birer sigara yakıp sohbeti koyulaştır-
dılar. Ben ise aracımızın aralanmış kapısından Slav dilinin kulağa garip gelen ezgisini dinli-
yor, tarihî-kültürel bağlarımız bulunan bu insanların dilinde ortak bir çok kelimemiz olduğunu 
da bildiğimden iyice dikkat kesiliyorum. Bir tanesini yakalıyorum, belediye şoförü rehberimi-
ze gülerek, “Ooo sen maşallah!” diyor. Daha sonra rehberimize durumu sorduğumda, adamın 
hangi otelde kalacağımızı duyup bu tepkiyi verdiğini söyledi. 

   Biraz sonra belediye şoförü otobüsü takip etmemizi söyleyerek gaza basıyor. Şoförümüz de 
takip ediyor. Birazdan bir yol ayrımına geliyoruz, belediye şoförü sağdan girip duruyor, bizim 
araç solda kalıyor. Sağıma bakıyorum, aracı durduran otobüs şoförü bizim şoföre düz gitmesi 
talimatını veriyor eliyle. Sonra şaşırıp kalıyorum; giderken kornaya basarak veda ediyor. Bu 
tanıdık duruma hep birlikte gülüyoruz. 

   Çarşamba sabahı erken kalkıp Belgrad şehir merkezinin yolunu tuttuk. Şansımıza hava hafif 
de olsa yağmuruydu. Gezi organizasyonunun iletişimi için önceden açtığımız sosyal medya 
grubunda programımıza paralel olarak hava durumlarını paylaşmıştık. Şaşmadı, yağmur, 8 ̊C 
dereceye kadar düşen soğuklar ve hatta yükseklere çıktıkça kar. Hepsiyle karşılaştık.  Prog-

Haydi hayırlar versin işbu seyahâtımız, 

Evliyâ Çelebî’dir pîrimiz üstâdımız. 



 
 4 

ramımızın sonlarına doğru güneş açtı, 26 ̊C dereceyi bile gördük. On günde dört mevsimi ya-
şadık diyebiliriz. Bosna ve Sırbistan’daki büyük selden de son anda kurtulacaktık.  

 

 

   Belgrad şehir merkezi orijinal ama köhne görünümlü binalardan oluşuyor. Şehre bir yorgun-
luk çökmüş sanki. Balkanların her yerinde mevcut olan duvarları karalama hastalığı burada 
çok daha fazla. Özellikle ara sokaklarda Kiril harfli birkaç çirkin yazı hemen her duvarın mü-
davimi olmuş.  

   Alışveriş merkezi niteliğindeki Knez Mihail 
Caddesi’ne giriyoruz. Sırpların parası Sırp 
Dinarı denilen çok sıfırlı bir birimle ifade edi-
liyor. En mühim karakterlerinden olan meşhur 
bilim adamı Nicola Tesla da yüz dinar üzerin-
deki yerini almış. Yaklaşık 2,5 Türk Lirasına 
tekabül eden bu parayla turistik bir yerde bir 
bardak kahve içmeniz bile mümkün değil.  

   Yürüyüş yolunda ilerlerken bir ara arkama 
bakıyorum, Sivaslı arkadaşımız Şahin 
Kaba’nın yanına yaşlıca bir adam yaklaşmış 
birşeyler konuşuyorlar. Şahin sonradan anlatıyor; adam bizimkilerin Türkçe konuştuğunu 
duyunca yaklaşmış, Rumeli şivesiyle “Ben de Türküm, Osmanlı torunuyum” demiş. 
“Buralarda İslamiyet tek bir cami ile yaşadı” mealinden birşeyler söyleyip gitmiş. Bölgenin 
yakın tarihi, bu ihtiyarı hiç de yanlışlamıyor doğrusu. 

   Şehir merkezindeki turumuz bittiğinde Belgrad Kalesi’ne (Kalemeydan) çıktık. Fâtih’in 
1456’da Macar Krallığı’nın elinde bulunan bu kaleyi kuşattığını ancak alamadığını, hatta 

Belgrad Şehir Merkezi, Knez Mihail Heykeli 

Yüz Sırp Dinarı Ü
zerinde N

icola Tesla 
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bizzat kılıç kullanıp yaralanarak dönmek zorunda kaldığını hatırlayınca heyecanlanıyorum. 
Bilindiği üzere, kalenin fâtihi olmak 1522’de Kanunî Sultan Süleyman’a nasip olmuştu. 

   Kale Tuna ve Sava’nın birleştiği bir noktada yer alıyor. Manzarası muhteşem. Girişinde 
toplar ve tanklar sergileniyor. Bu toplar arasında 1912 yılına ait, muhtemelen Balkan 
Savaşlarında Sırpların Osmanlılar’a karşı kullandığı toplardan biri de yer alıyor. Giriş 
kapısının ismi ise oldukça tanıdık; İstanbul Kapısı. 

 

   Kale içerisinde kalan Mora Fâtihi Damat Ali Paşa’nın türbesi ise hüzünlü bir “hoş geldin” 
ile karşılıyor bizi. Tabelasında Türk Büyükelçiliğinin katkılarıyla restore edildiği belirtilen 
türbenin kapısı kilitli vaziyette. Kapıyı çevreleyen parmaklıklara ise bizdeki ağaca bez 
bağlama adetine benzer bir gelenekle renkli iplikler bağlanmış. Ali Paşa’nın türbe kitâbesinde 
ise şunlar okunuyor: 

 

 

    

              

 

   Kaleden Tuna ve Sava nehirlerinin kavuşmasını keyifle temaşa ediyoruz. Bir tarihin 
yazılmasında damla damla rol oynayan, adına marşlar, türküler yazılan Tuna’ya içten bir 
“merhaba” diyoruz. 

 

 

1716 sene-i miladiyesinde Petrovaradin Muharebesi’nde şehiden 
vefat eden Mora Fâtihi Damat Ali Paşa’nın ve türbesinde medfun 
Tepedelenli Selim ve Çeşmeli Hasan Paşaların ruhlarına El-Fâtihâ. 
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Belgrad Kalesi’nden Sava ve Tuna nehirlerinin birleşimi. 

Belgrad Kalesi’nden Sava Nehri. 
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14-15 MAYIS-BOSNA HERSEK 
      13 Mayıs Salı akşamı Saraybosna’daki otelimize yerleştik. Sel yavaştan “geliyorum” de-
meye başlamış, yağmur şiddetlenmişti. Otele girince kendimizi Türkiye’de zannettik. Her yer 
Türk turistlerle doluydu. Türkçe konuşmalar, tanıdık sedalar, sağdan, soldan, her yerden ku-
laklarımıza geliyordu. Otelin akşam yemeği hizmeti olmadığı için büfesinden alışveriş yaptık. 
Tüm Balkanlar’da olduğu gibi burada da Türk gıda markaları revaçta görünüyordu. Henüz 
Boşnak Markı edinmediğimiz için ücreti Euro ile ödedik. Kasiyer hanımefendinin Türk bak-
kallarının yaptığı gibi, para üstü yerine sakız vermesi bizi hayli güldürmüştü. Ertesi gün er-
kenden Mostar yolunu tuttuk.  

   MOSTAR 

   Mostar’da hava Saraybosna’ya göre daha yumuşak ve kuruydu. Yine de soğuk sayılırdı. 
Etrafta o kadar Türk turist vardı ki, daha aracımızı park eder etmez yerde 5 kuruş Türk Lirası 
bile bulduk. Burada bana insanlar, mimarî ve bir Karadenizli olduğum için de iklim hiç ya-
bancı gelmiyordu. Müstakil binaların bir çoğu kurşun izleriyle doluydu. Sırplarla olan savaşın 
izleri hala canlıydı ve birçok binanın tamir ettirilmeyip hasarlarıyla teşhir edilmesinin amacı 
bu hatırayı daha da canlı tutmaktı. Osmanlı camilerinin minareleri Mostar Köprüsüyle ışıl ışıl 
bir uyum içerisindeydi. Hemen yanı başındaki dağın tepesine ise Hıristiyanlar tarafından bir 
haç kondurulmuştu.  

 

   Mostar Köprüsü, Neretva Nehri’nin en derin ve en dar olduğu yere kurulmuş tek gözlü bir 
Osmanlı köprüsü. 1566’da Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa edil-
miş, 1992’de Bosna’da iç savaş çıkınca Sırplar köprüye bir saldırı düzenlemişti. Ancak bu 
427 yıllık tarihî köprü 1993’te Hırvat tank atışlarıyla yıkıldı. Daha sonra aslına uygun olarak 
TİKA (Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı), UNESCO ve Dünya Bankası’nın yardımlarıyla 
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yeniden inşa edilerek 2004’te açıldı. Köprü ve şehir 2005’te UNESCO dünya mirasları liste-
sine dahil edildi.3 

   Mostar Köprüsünün tarihî-turistik değerinin yanında kültürel özellikleri de var. Ahali hal-
kından genç erkekler, bir kıza talip oldukları zaman bu köprüden atlayarak cesaretlerini ispat 
ederlermiş. Günümüzde bunu bu amaçla yapan var mı bilmiyorum, ama biz para karşılığı 
köprüden atlayan, işi sektörleştirmiş bir yüzücüye denk geldik. Gayet başarılı bir dalış yaptı 
ve kıyıya ulaştığında arkadaşının topladığı bahşişleri teslim aldı. 

 

   Köprüden geçip Mostar’ın dar caddelerinde dolaşırken Türkiye Başkonsolosluğu’nu da gör-
dük, hemen önünde bir fotoğraf çektirdim. Bu sırada bir çift gözün üzerimde olduğunu hisset-
tim. Fotoğraf çekildikten sonra bir Boşnak bana İngilizce sordu, “Türkiyeden mi?”  

   “Evet,” dedim, tanıştık. İsmi Nurid imiş. Otuzlu 
yaşlarda temiz giyimli bir adamdı. İsmim kendisine 
tanıdık gelmiş olacak, birdenbire yüzü aydınlandı, 
“Ben de Yunus Emre Enstitüsü’nde çalışıyorum” dedi. 
Bu kurum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’a bağlı 
olarak “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” ida-
resi kapsamında Balkanlar’ın hemen her yerinde ora-
nın insanlarına Türkçe, Türk sanatları ve Türk kültü-
rüne dair dersler veriyor. Öğrencilerin bir kısmını alıp 
dil öğrenimi için Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gön-
deriyor, onlar için turistik geziler düzenliyor. Mimarî 
alanda TİKA’nın, kültürel alanda da Yunus Emre 
Enstitüsü’nün Balkanlar’daki faaliyetleri takdire şa-
yan. 

   Nurid Bey ile sohbetin devamında Tuzla’lı olduğu-
nu öğrendim. Tabii İstanbul’daki Tuzla değil, Bos-
na’nın Tuzla’sı. İstanbul’daki Tuzla da adını buradan 
gidip yerleşen Boşnaklardan almış.  

                                                             
3 Muhammed Aruçi, “Mostar Köprüsü”, DİA, C. XXX, s.298-299 

G
eleneksel M

ostar atlayışı 
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   Mostar’daki Koski Mehmed Paşa Camiini de zi-
yaret ettik. Sokollu’nun Ruznamçecisi olan Koski 
Mehmed Paşa, bu camiyi 1618’de inşa ettir-
miş.1992-94 savaşlarında hasar gören cami T.C 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Tokyo Camii Vak-
fı’nın işbirliğiyle tamamen restore edilmiş. Yıkılan 
minaresi yeniden yapılmış. Camiiye girdik, sade 
duvarları, renkli bir mihrâbı vardı. Çıktığımızda bizi 
şoka uğratan bir şey oldu, camiye girdiğimiz için 
bizden para istendi. Boşnakça bilen bir arkadaşımız 
durumun abesliğini bilet görevlisine anlattı. Ancak 
o da emir kuluydu nihayet. Aynı uygulamayı 
Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camii’nde de 
görecektik. İbadet etmek için camiye girenlerden 
ücret alınmıyor. Ama kimden ücret alınacak, kim-
den alınmayacak, kim ibadet edecek, kim etmeye-
cek o da belli değil. Karmakarışık, akla mantığa 
sığmayan bir uygulama var. Balkanların hiçbir ye-
rinde de bu uygulamanın bir benzerine rastlamadık. 
Rehberimiz Özcan durumun geçen sene böyle ol-
madığını, uygulamanın bu sene başlamış olabileceğini 
belirtiyor. Esef içerisinde, durumun değişmesini temen-
ni ediyoruz. 

   Koski Mehmed Paşa Camii’nin ardından biraz mola 
verdik. Bosna’nın meşhur Cevapi’sini denedik. Cevapi 
“Kebap” kelimesinin bir dönüşümü. Fakat buradaki 
kebap bizdekinden oldukça farklı, az baharatlı bir köfte 
niteliğinde. Tekirdağ köftesinin hemen hemen aynısı. 
Ayranları da tüm Balkanlar’da olduğu gibi, az tuzlu ve 
oldukça koyu. Türk firması Sütaş’ın mamüllerinin 
satılmadığı yerlerde ayran bu şekilde anlaşılıyor ve daha 
çok yoğurt adıyla biliniyor. Böyle bir menüyü Mostar 
yakınlarında yaklaşık 10 Mark’a tatmak mümkün. Mark, 
TL’ye göre Euro karşısında oldukça değerli; 2 Mark 1 
Euro ediyor. 

   Camiden ayrıldıktan sonra bir mezarlığın yanından 
geçiyoruz. Ölüm tarihleri 1992’lere takabül eden savaş 
mağduru çocuklar var burada. Çevredeki binalar kurşun 
izleriyle delik deşik ve hala kullanılıyorlar. Buradan 
devamla, bir Osmanlı beyi olan Muslibegoviç’in (Musli 
Bey) konağına çıkıyoruz.  

Koski Mehmed  Paşa Camii’nin 
mihrâbı ve minberi 

Köprü yakınlarındaki bir m
ezarlıkta çocuk m

ezarı 
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   Müze olarak hizmet veren konağa giriş 4 
Mark ve rehber eşliğinde gezilebiliyor. 
Konak iç ve dış mimarisiyle tipik bir 
Osmanlı konağı. Konağın dışında Osmanlı 
eserlerinin birçoğunda görülen Mühr-ü 
Süleyman simgesi (Davut Yıldızı) 
görülebilmekte. Bu iç içe geçmiş iki 
üçgenden oluşan yıldızın bir çok yorumu 
var. Tüm tek tanrılı dinlerin ortak simgesi 
olduğu, yıldızın her köşesinin bir 
peygamberi simgelediği, bir çeşit tılsım 
olduğu ve Allah’ın bazı sıfatlarını ifade 
ettiği gibi… Selçuklular’dan Osmanlılar’a 
birçok mimari eser bu sembole hâmil.  

   Bosna gezimiz boyunca dikkatimi çeken bir husus da şu oldu: Bazı sokakların ve 
mahallelerin başlarına Sırp ve Hırvat bayrakları asılıyor. Katolikler Hırvatistan, Ortadokslar 
ise Sırbistan bayraklarıyla kendilerini ifade ediyorlarmış. 

   Sıradaki durağımız Blagay Alperenler Tekkesi. Üzerinde taş sektirdiğimiz, berrak Neratva 
nehrinden ve Mimar Hayreddin’in bu tek gözlü güzel köprüsünden (belki replikasından 
demek daha doğru olur) buruk bir edayla ayrılıyoruz. 

 

    

     

Muslibegoviç konağının duvarında Mühr-ü Süleyman 

Mostar Köprüsü’nün Neretva kıyısından görünüşü. 



 
 11 

  

Blagay Alperenler Tekkesi 
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   Blagay-Alperenler Tekkesi 

   Mostar yakınlarındaki bu tekke 15.y.y başlarında 
Anadolu’dan Bosna’ya gönderilen dervişler tarafından 
Neratva’ya bağlanan Buna Nehri kaynağının hemen 
yanına kurulmuş. Tarihi boyunca Kadirî, Rıfaî, Halve-
tî ve Nakşibendî tarikatlarına ev sahipliği yapmış ve 
günümüzde de faal vaziyette. Tekke, Sarı Saltuk ve 
Şeyh Açıkbaş’ın türbeleri, ibadet odaları, hamamlık, 
mutfak ve misafirhane gibi bölümlerden oluşuyor. 
Bizi tekkenin hemen girişinde derviş selamı olan “Hû” 
yazılı levhalar karşılıyor. Tekkenin hemen kıyısındaki 
nehrin kaynağı olan kocaman dağ, insanı hayrete dü-
şürüyor. 

   Tekke en çok Türk turistlere hitap ediyor. Girişteki 
hediyelikçi hanımefendi, güzel bir Türkçe konuşuyor. 
İçerideki kafeteryanın çalışanları da temel bazı keli-
melerle sınırlı da olsa Türkçe konuşuyorlar, Türk çayı, 
Türk lokumu servis ediyorlar. Su bizleri dinginliğine 
doğru çekiyor, tekke tüm uhrevîliği ile insanı türlü 
düşünceler arasında dolaştırıyor...  

   Ahşap tekkenin içini dolaştığım sırada tekke müezzini 
balkona çıktı, güzel bir ezan okumaya başladı. İlber Ortaylı 
Seyahatnâmesi’nde okuduğum bir sözü hatırlayıp kendimce 
de tasdik ettim: “Bunaldığımız zaman Bosna’ya gitmeliyiz; 
müezzinin kendi sesiyle İstanbul usûlü ezan okuduğu cami-
leri ve şehirde Osmanlı hayatının izlerinin devamını yakın-
dan görürüz.”4 

   Tekkenin dışında, alt kısmında, nehre inen merdivenler 
var. Hemen yanındaki duvarda ise çok eski olmadığı anlaşı-
lan bir mermer levha bulunuyor. Üzerine hat ile, mekânla 
gayet tenasüp içeren bir ayet, dört farklı dildeki tercümesiy-
le birlikte yazılmış: “Biz canlı her şeyi sudan yarattık.”5 

   Tekkenin bahçe tarafındaki duvarında ise farklı bir ayrıntı 
var: Bir topuz ve kılıç kabartması. Bu, dervişlerin aynı za-
manda savaşçı özellikler taşıdıklarını, mücahitliklerini ifade 
eden bir sembol olarak düşünülmüş. 

    

                                                             
4 İlber Ortaylı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, s.111 
5 Enbiya, 30. 

Tekkenin gül bahçesinden bir görünüm
. 

Tekke’nin ikinci katında tekke m
üezzini ezan okurken. 
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      Bu güzel yerden insanın ayrılası gelmiyor doğrusu. Tekke bahçesinde içilen, ince belli 
bardakta servis edilen Türk çayı tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Burada bir bardak çay 
1,5 Mark dolaylarında. 

   Tekkeden çıkıyor, girişindeki köprüyü geçerek onu farklı açılardan seyrediyoruz. Burada o 
kadar çok vakit geçirmiş ve bunun öylesine farkında olmamışız ki, aynı gün gezmemiz gere-
ken Travnik için hiç vakit kalmıyor. Saraybosna’daki otelimize dönüyoruz. Otele döndüğü-
müzde memleketteki gelişmeleri takip etmek için internete giriyoruz ve acı bir haberle sarsılı-
yoruz: Manisa-Soma’da 238 kişi hayatını kaybetmiş ve hala kurtarılmayı bekleyenler varmış! 
Bu seyahate çıkarken on günlüğüne de olsa memleketin siyasî çekişmelerinden uzak olacağı-
mı düşünmüş, kendimce sevinmiştim. Böyle acı bir haberi hiç mi hiç beklemiyordum. Eli-
mizden gelen tek şey dua etmekti. Biz de öyle yaptık… 

 

 

  

Alperenler Tekkesi’nin içinden bir görünüm
. 

Alperenler Tekkesi’nin bahçesinden  bir görünüm
. 
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   SARAYBOSNA (SARAYOVA) 

   Bosna-Hersek’in başkenti olan şehir 1463’te Osmanlılar tarafından fethedilmiş. İlk bey sa-
rayının buraya yapılması nedeniyle bölge Osmanlı Türkçesinde Saray, Saray Ovası, 
Saraybosna ve Bosnasaray adlarıya anılmış.  

   Başçarşı’ya gelmeden “Yaşam Tüneli “ denilen, şehrin Sırp kuşatması esnasında havaalanı 
ile bağlantısını kuran tünelini ziyarete gidiyoruz. Ancak tüneli saklayan evin önüne bir zincir 
gerilmiş, kapılar kapalı. Belki de hava kötü olduğu için ziyarete kapanmıştı, anlayamadık. 
Yağmur, yollarda yer yer küçük göletler oluşturmuştu. Sel iyiden iyiye “geliyorum” diyordu.   

   Şehrin eski Türk çarşısı Başçarşı’ya çıkıyoruz. Nehirler de iyice dolmuş, gürül gürül, toprak 
renginde. Yağmur altında turumuz başlıyor, şehir kütüphanesini uzaktan görüyor, meydan 
sebiline doğru ilerliyoruz. Ardından bir Osmanlı hanına girerek içerideki Türk dostu kafeden 
Boşnak kahvesini deniyoruz. Bu kahvenin Türk kahvesinden tek farkı şekerle birlikte pişiril-
meyip sonradan ilave edilmesi. Bir de sunuş şekli; bu kahve küçük bir cezvede getiriliyor ve 
bardağınıza kendiniz dökerek içiyorsunuz. Faklı bir keyif doğrusu. Yanında yine Türk loku-
mu eksik edilmiyor. Bardakların içinde ise bir ay-yıldız motifi mutlaka bulunuyor. Garsonlar 
temel Türkçe kelimeleri biliyor, kafeye bir Türk bayrağı bile asmışlar. Biz kahvelerimizi yu-
dumlarken yanımızdan başka Türk gruplar geçiyor, selamlaşıyoruz.  

 

   Daha sonra Gazi Hüsrev Bey Camii’ne ilerliyoruz. Başçarşı dükkanları arasında “Buyrun” 
markalı bir Türk dönercisi, cama astığı bayrak ve aksesuar olarak vitrinine koyduğu 34 plaka-
sıyla hemen göze çarpıyor.  

   Gazi Hüsrev Bey Camii’ndeyiz. Burada da bilet uygulaması var. Bu 16.y.y Osmanlı eseri 
Kanunî dönemi Bosna Sancak Beyi Hüsrev Bey tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiş, şeh-
rin en önemli Osmanlı eserlerinden biri. Rehberimiz caminin dış duvarında durmadan akan iki 

Ö
zel cezvesiyle Boşnak kahvesi. 
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çeşmeyi gösterip “Sağdakinden içenin kısmeti açılır” diyor. Bu sözden sonra havanın soğuk 
olması bu buz gibi soğuk suyla temasımı engelleyemiyor. 

   Karadağ ve oradan Arnavutluk yollarını kullanarak yapacağımız Kosova-Prizren yolculuğu 
bizi bekliyor. En uzun ve zorlu yolculuğumuz bu olacak. Yanımıza yolluk niyetine Boşnak 
mantısı alıyoruz. Bol kıymalı ve yağlı bir börek olup yoğurtla da servis edilebiliyor. Cebimde 
kalan Markların bir kısmını da Euro’ya çevirtiyor geri kalanıyla hediyelikçilerin birinden iş-
lemeli, bir süs taşı bulunan küçük bir kaşık alıyorum. (Bir ay sonra Karagümrük’te gezerken 
aynılarına rastladığımda da pişman olacağım. Buraya, birçok şey gibi hediyelikler de  genel-
likle İstanbul’dan geliyor.) Nihayet Saraybosna’ya “Allahimanet”6 diyerek ayrılıyoruz. 

15 MAYIS, 14.00-00.00, KARADAĞ-
ARNAVUTLUK-KOSOVA YOLCULUĞU 

   Bosna’nın Karadağ sınırına yaklaştıkça yükseklik artıyor. Etrafımızda beyaz karlar peyda 
oluyor. On günlük gezimizin en güzel tarihî ve tabii güzelliklerine şahit olduğumuz Bos-
na’dan ayrılıyor Karadağ’a giriyoruz. Yollar kıvrıldıkça kıvrılıyor, ağaçlar bir Karadeniz yo-
lunu süslercesine aracımıza değin uzanıyor. Sırp yoğunluklu bu küçük ülkede sadece mola 
için duruyoruz. İstinat direkleri bile olmayan, dev dağlardan dev dağlara bağlanan büyüklü-
küçüklü köprüleri bin bir korku ile geçiyoruz. Neyse ki deneyimli şoförümüz Daniel çok rahat, 
çekirdek bile yiyor, “Nema problem, nema problem”, diyerek bizi teskin ediyor.     

   15 Mayıs gecesi Kosova’ya 
girmek üzere Arnavutluk yoluna 
girdik. Saatlerimiz yerel saat ile 
23.00’ı gösteriyor, 14.00’dan beri 
yoldayız. Yasal olarak ticarî bir 
araç şoförünün 9 saatten fazla 
çalıştırılması yasak, ancak daha 
yolumuz var. Takometre denilen 
motorun devir saatini gösteren 
cihaz polis tarafından kontrol 
edilirse bir problemle karşılaşabi-
liriz. Rehberimiz Özcan ara sıra 
şoförümüzü yokluyor, uykusunu 
kaçırmak için lafa tutuyor. Mini-

büsün arka tarafında sohbetin koyulaştığı bir sırada aracımız yavaşlıyor, etrafımıza bakıyoruz, 
yeşil fosforlu kıyafetleri, iri memur şapkalarıyla Arnavut polisleri aracımızı durduruyor. “Ey-
vah” diyoruz.  

 

                                                             
6 Allahimanet: Türkçe’deki “Allaha Emanet” sözünün Boşnakça’ya aktarılmış halidir. 

Karadağ’da verdiğim
iz bir m

olada arkadaşım
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   Rehberimiz güney Slav dillerinin yanında Arnavutçayı da az çok konuşabildiği için polisler-
le iletişime geçiyor, evraklar ve takometre polis tarafından kontrol ediliyor. Memurların nasıl 
bir tepki verdiğini arka koltuktan göremiyorum, nihayet evraklarımızı geri uzatıyor, “Naten e 
mire” diyor, “iyi geceler” demekmiş. Ancak bir sorun var. Rehberimiz aynı şekilde karşılık 
vermesine rağmen polis, şoförümüze bakarak kelimeyi tekrarlıyor, evrakları vermiyor, “Naten 
e mire!”, “Naten e mire!”. Arnavutça bilmeyen şoförümüz Daniel kelimeyi takliden telaffuz 
edince evraklarımız teslim edilerek ilerlememize izin veriliyor. Biz donmuş birer heykel gibi 
olan bitene anlam vermeye çalışırken rehberimizin Kırçovalı arkadaşı Ninnar durumu açıklı-
yor. Şoförümüz Daniel Kumanovalı7 olduğu için evraklardan durumu öğrenen Arnavut polisi 
kafayı kendisine fena halde takmış. Bölge, “Büyük Arnavutluk” ideallerinin hedefleri arasın-
da olduğundan, polis şoföre Arnavut bölgesinde doğduğunu, Arnavutça bilmesi gerektiğini 
söylüyormuş. Takometre de yasal sınırı aşmış. Ancak Arnavut polis ısrarla “Naten e mire” 
diyor, meğer şoförümüze de bu kelimeyi söyletmeye çalışıyormuş. Aynı kelimeyi muhatabın-
dan duyduğunda ise bir şekilde tatmin olmuş olacak, bizi bırakıyorlar. Derin bir oh çekiyor, 
yolumuza devam ediyoruz. Yarım saat sonra bir benzinlikte mola veriyoruz. İnerken Daniel’e 
takılıyorum, “Daniel, Naten e mire!”. O da yorgun, gülerek karşılık veriyor; “Naten e mire.” 

   Yolumuza devam ediyor, gece yarısına doğru Kosova sınırına giriyoruz. Burada yine “Bü-
yük Arnavutluk” idealinin bir nişanesi olarak sınır kapıları kaldırılmış vaziyette, iki ülke ara-
sındaki giriş-çıkışlarda herhangi bir pasaport kontrolü yapılmıyor. 

16 MAYIS-PRİZREN, KOSOVA 
   Nihayet yorucu bir yolculuğun ardından Prizren’e varıyoruz. Kalacağımız hostele gittiği-
mizde kapısının kapalı olduğunu görüyoruz. Resepsiyonist kapıya İngilizce “Eğer bizi burada 
bulamazsanız bara bakabilirsiniz” yazmış ve bir de barın yerini gösteren bir harita eklemiş. 
Yorgunluğumuza rağmen gülümsüyoruz. Rehberimiz resepsiyonisti bulup getiriyor, ardından 
istirahate çekiliyoruz. 

   Cuma sabahı pencereden gündüz gözüyle şehri süzüyorum. Ger-
çekten de denildiği gibi, Osmanlı dokusunu en çok muhafaza eden 
Balkan şehirlerinden biri burası. Prizren ülkenin tarihî merkezi 
olmasına rağmen Kosova başkent olarak Priştine’yi seçmiş. Arna-
vut yoğunluklu olmasına rağmen şehirde neredeyse beş kişiden biri 
Türkçe biliyor veya anlıyor. Şehrin ismi Osmanlı Türkçesinde 
Pürzerrin (Altın renkli, altın dolu) şeklinde anılırmış. Şehrin ilk 
fethi I.Murad tarafından 1390’da I.Kosova Savaşı sonrasında ger-
çekleşmiş. Daha sonra kaybedilen şehrin nihai fethi Fâtih Sultan 
Mehmed tarafından 1455’te sağlanmış.  

                                                             
7 Makedonya’nın kuzeyinde bulunan, adını eski Türk kavimlerinden Kumanların yerleşimiyle almış bir şehir. 

Prizren m
eydan sebili. 
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   Balkanlar’da Sırbistan haricinde hiçbir ülkeye kendimizi 
yabancı hissetmedik. En çok aşina hissettiğimiz şehir de 
şüphesiz Prizren’di. Nasıl ki Bosna Balkanlar’ın Bursa’sı ise 
burası da Amasya’sıydı bizim için. Sabah Aksu deresi 
(Bistriça) civarında yürüyüşe başladığımızda üzerinde Türk 
bayrağı olan bir zırhlı askerî araç gördük. NATO kuvvetleri 
kapsamında askerlerimiz burada hala görev yapıyormuş.  

   Şehrin küçük sebili meydanı teşkil ediyor. Tüm Balkan-
lar’da olduğu gibi buranın da suyu temiz ve içilebiliyor.  

   Daha sonra 17.y.y’a ait bir Halvetî tekkesine giriyoruz. 
Yılan ve hançer kabartmalarının olduğu bir çeşme bizi karşı-
lıyor. Tekke önüne koyun postları serilmiş. Türbesinde ise 
eski şeyhler metfun. Duvarlarda kafesler var, güzel sesli kuş-
lar tekkeyi cıvıldatıyor.  

   Tekkeden çıkıp restorasyon halindeki 16.y.y 
eseri Gazi Mehmed Paşa Hamamı’nın yanından 
geçiyor, TİKA tarafından restore edilen Emin 
Ali Paşa Camii’nin avlusuna giriyoruz. Buranın 
da avlu girişinde Mühr-ü Süleyman’a rastlıyoruz. 

   Sonraki durağımız Arnavut Birliği binası olu-
yor. Balkan Savaşları esnasında mevcut durum 
Arnavutları harekete geçirmiş, önde gelen Arna-
vutlar bağımsız bir Arnavutluk kurulmasının 
kararını Prizren’de almışlar. 

   Prizren Kalesi manzarayı görmemiz için bizi yukarıdan çağırıyor. Güç bela tırmanıyoruz. 
Ortaçağ’dan kalma bu kale harap bir halde. Fakat kalenin şehir manzarası  harika.  
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Prizren Kalesi’nden şehrin görünüşü. 
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   Biz kaleye çıkarken Sinan Paşa Camii’nden 
Kur’an ve Türkçe Mevlit okunduğunu işitiyoruz. 
Bugün burada ölü sayısının 300’e yaklaştığı Soma 
faciası anılıyor, Cuma namazı öncesi ölenlerin 
ruhlarına dualar ve mevlitler gönderiliyor. Hutbe-
nin konusu yine Soma. 

   Kaleden inince Sinan Paşa Camii’ne giriyoruz. 
Bu 17.y.y eseri de TİKA tarafından restore edilmiş. 
Camiin iç duvarında “sahib-i eser Sinan Paşa” 
ibaresini seçiyor gözlerim. Gayet süslü güzel bir 
camii burası. Mihrâbının üzerindeki yuvarlak pen-
cerede de yine Mühr-ü Süleyman var. 

   Mevlit bitiminde dualar ediliyor, Cuma namazı-
na geçiliyor. Hutbe de Türkçe okunuyor. İmam 
Efendi “Bugün ateş düştüğü yeri değil, her yeri 
yakmıştır” diyor. Hutbe bitiminde bir hatırlatma 
yapıyor, meydan sebili etrafında Prizren halkının 
toplanarak hep birlikte Soma’da hayatını yitirenle-
re Fatiha göndereceği hatırlatılıyor. 

   Meydan sebili etrafına büyük bir kalabalık toplanıyor. 
Gençler hep ön planda. ‘Tüm bu insanlar niçin bizim acımıza 
ortak oluyor?’ diye düşünmeden edemiyorum. ‘Gerçekten’ 
diyorum, ‘gerçekten seviliyor, sayılıyoruz’. Ardından bura-
daki insanlara olan muhabbetim kat kat artıyor.  

   Bu küçük programın hemen öncesinde Makedonya’nın bir 
Türk bakanı olan Hadi Nezir de Tek Rumeli Televizyonu’na 
röportaj veriyor. Biraz kulak kabartıyorum; “Biz Çanakka-
le’de Dumlupınar’da hep birlikteydik,” diyor, “bugün bu acı 
günde de anavatanımızın yanındayız. Umarız bir daha böyle 
acı olaylar yaşanmaz.”  

   İyice biriken kalabalık Sinan Paşa Camii imamının okudu-
ğu Fatiha’ya hep bir ağızdan “amin” diyor ve program sona 
eriyor. Bir kez daha anlıyorum, burada hiç ama hiç yabancı 
değiliz. 

   Prizren’den ayrılmadan önce bir restorana uğrayıp rehberimizin tavsiye ettiği Prizren sucu-
ğunu deniyoruz. Diklemesine ikiye ayrılmış, ilk bakışta kıyma gibi duran  sucuğun lezzeti hiç 
fena değil. Yolu düşenlere tavsiye edebiliriz. 

   Son olarak Sinan Paşa Camii önünde tespih satan bir Rumeli Türkü amcamızın mesajını 
iletmek istiyorum. “Buralar hep ayaklar altında çiğnendi” diyor, “buraları unutmayın…” 

Sinan Paşa Cam
ii m

ihrâbı ve m
inberi. 

M
akedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir Prizren’de 
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17 MAYIS-ARNAVUTLUK 
   16 Mayıs Cuma akşamı Avlonya’ya (Vlora) vardık. Burası Adriyatik kıyısında güzel bir 
tatil beldesi olmasının dışında, Arnavutluk’un kurucusu İsmail Kemal Vlora’nın memleketi ve 
Arnavutluk’un bağımsızlığının ilan edildiği ilk devlet binası burada bulunuyor. 

    

   Avlonya’dan sonra Tiran’a geçiyoruz. Meydanda Arnavutların 
ulusal kahramanı sayılan İskender Bey (Gergi Kastriyoti)’in inat-
çılığını simgeleyen keçiboynuzu başlıklı bir heykeli bulunuyor. 
Gergi, II.Murad döneminde babası İvan tarafından Osmanlı sara-
yına rehin verilmiş, Edirne’de bir iç oğlanı eğitimi alarak Müs-
lüman olmuş ve İskender adını almış. Ardından vasal bir bey 
olmak üzere Arnavutluk’a gönderilmiş. 1443 İzladi Savaşı ardın-
dan yaşanan bozgun ile ordudan kaçmış, çıkan karışıklıktan isti-
fade ile babasının topraklarını almaya çalışmış. Daha sonra Kato-
lik olan Gergi Kastriyoti, Venedik’e tâbi olarak bölgedeki birkaç 
Arnavut hanedanıyla anlaşıp Osmanlılar’ın bölgeyi geri almasına 
karşı direnmiş. Arnavutların bir kısmı onun yanında yer alsa da 
Osmanlılar’a katılanların sayısı da az olmamış. Gergi, 1468’de 
bir Venedik Kalesi olan Leş’te ölene kadar Osmanlılar’ı epey 
uğraştırmış ve Arnavut folklöründe önemli bir yer edinmiş.8 

                                                             
8 Halil İnalcık, “İskender Bey”, DİA, C.XXII, s.561-563 

Adriatik kıyısı, Avlonya. 

Tiran’da İskender Bey heykeli 
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   Arnavutluk’un %70’i Müslüman, geri kalanı ise Katolik Hıristiyan. Ancak  1941-1985 ara-
sında bir Enver Hoca dönemi yaşanmış. Komünist bir diktayla ülkeyi yöneten Enver Hoca 
1967’de ülkesini resmî olarak dünyadaki ilk ateist devlet ilan etmiş ve böylece dinî değerleri 
mimarîleriyle birlikte olabildiğince tahribe çalışmış. Bu dönemin Arnavutluk Müslümanlığı 
üzerinde olduğu gibi Osmanlı dinî mimarisinde de etkileri büyük. Kosova’da ve Makedon-
ya’nın muhtelif yerlerindeki Müslüman Arnavutlar ise geleneklerine daha bağlı ve Osmanlı-
Türk tarihiyle daha barışık görünmekteler. 

   17 Mayıs Cumartesi günü Tiran’da bulutlar ağırlaşmış, iyiden iyiye karamış, şehre bir kas-
vet çökmüştü. Tiran’daki tek Osmanlı camisi olan Edhem Bey Camiini ziyaret ettik. 18.y.y’a 
ait caminin iç duvarları arasında işlenmemiş, boyanmamış tek bir zerre yoktu dense yeridir. 
Caminin hemen yanında yine bir Osmanlı saat kulesi bulunuyor. 
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   Edhem Bey Camii’nin hemen önünde, Türk Lirası’nı Arnavut 
Leki’ne çeviren bir adama, elindeki kalemleri Türk turistlere “Var 
kalem, beş lira” diye satmaya çalışan çocuklara rastlanabiliyor. 

   Arnavutluk’ta ta İskender Bey döneminden kalma bir İtalyan 
hayranlığı var. Mağazalar, kültür merkezleri ve envai çeşit yerde 
İtalya ismi, İtalyan bayrakları ve renkleri bol bol kullanılıyor. Bu 
derece milliyetçi bir toplumun, çift başlı Arnavut kartalını her 
yere taşıma ve her yerde görme dürtüsüne sahip bir milletin bir 
başka millete ve ülkeye bu denli sempati duyması beni şaşırtıyor. 
Meydandaki opera binasında gördüğüm bir ilan pankartı bu du-
rumu kanıtlar nitelikte, Arnavutluk ülkesinin etrafı İtalyan bayra-
ğıyla çevrelenmiş ve Arnavutluk yazısı İtalyan renkleriyle yazıl-
mış. 

   Arnavutların ilginç bir özelliği de Mercedes takıntıları olması. Eski veya yeni model olması 
hiç önemli değil, bir Mercedesiniz olması kâfi. Neredeyse beş arabadan biri bu markadan. 

   Biraz etrafı dolaşıyoruz. Kültür binasının önünde Yunus Em-
re Enstitüsü’nden birkaç arkadaşla tanışıyoruz. Rehberimiz bir 
şey sormak için kafasında kocaman bir memur şapkası olan, 
kısa boylu, hafif kambur, bir elinin işaret parmağı kesik güven-
lik görevlisine yaklaşıyor. Adam nereden geldiğimizi duyunca 
şevkle konuşmaya başlıyor. “Ezel, Polat, Al yazmalım!” Bizim 
diziler ve filmler tüm Balkanlar’da olduğu gibi buralarda da 
revaçta anlaşılan. Sırbistan çıkışında pasaport kontrolü yapan 
Sırp polis de bizi “Behlül” diyerek selamlamıştı. Bir arkadaşı-
mız tarihçi olduğumuzdan mütevellit en çok merak ettiğimiz 
diziyi soruyor, “Süleyman?” 

   Adam “Aa” diyor, “Süleymaaan!” Padişahın huzurundan ayrılanları 
taklitle eğilerek geriye bir adım atıyor, elini öpüp alnına götürüyor, gü-
lüyoruz. Sonra “Soma, Soma” diyor, elini gözlerine koyuyor. Rehberi-
miz söylediklerini tercüme ediyor, “Haberleri izledim, ağladım” diyor-
muş, içerleniyoruz. Bize “Abi, abi” diye seslenen bu adam birden bire 
arkadaşım Ozan’ın bileğini tutuyor, kendi bileğiyle birleştiriyor. Bir an 
şaşırıp sonra anlam veriyoruz, galiba “aynı kandanız” demek istiyor. 
Sonra grupça çok sevdiğimiz bu sempatik adamla bir fotoğraf çektirerek 
kendisine veda ediyoruz. 

   Tiran’da son olarak Yunus Emre Enstitüsünü, burada öğrencilik yapan bir Arnavut ve ebru 
hocalığı yapan bir Türk dostumuzla geziyoruz. Ülkemizin adını güzel bir şekilde duyurmayı 
başaran bu enstitüyü ve tüm çalışanlarını takdir etmek lazım. Ayrılmadan önce ebru hocası 
olan dostumuz, grubumuzun tüm üyelerinin adını kaligrafi ile yazarak bize hediye ediyor. 
Buradaki dostlarla vedalaşıp ayrılıyoruz. Sonraki durağımız Makedonya.  

O
pera binasının üzerindeki ilan pankartı. 

Tiran İskenderbey Caddesi tabelası 

Edhem
 Bey Cam

ii m
inaresi 
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   18-22 MAYIS-MAKEDONYA 
   17 Mayıs gecesi Arnavutluk çıkışındaki pasaport kontrolünde Arnavut polisin “sigaram bitti” 
diyerek şoförümüzden rüşvet istemesi dışında bir ilginçlikle karşılaşmadan yolculuğumuzu 
tamamlayıp Struga’ya varıyoruz. Ulahlı bir kadının apartmanından tuttuğumuz kiralık odalar 
kaldığımız birçok otele taş çıkartacak kadar muntazam. Rehberimiz Özcan Ohrili, ailesi de 
Struga’da oturduğundan bizi karşılamaya geliyorlar. Özcan beş günlük seyahatimiz boyunca 
en çok sıcak çorbaya ve demleme Türk çayına hasret kaldığımızı bildiğinden istihbaratı önce-
den vermiş, validesi kaldığımız apartmana kadar gelerek burada pişirdiği sıcak çorbayı ve 
demleme çayı misafirperverlikle ikram ediyor. Biz çorbamızı içerken Özcan’ın dünya tatlısı 
yeğeni İnşirah ortalığı neşelendiriyor. 

   MANASTIR-RESNE 

   İlk olarak Manastır’a (Bitola) uğruyoruz. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün okuyup 1899’da mezun olduğu lise düzeyindeki 
Manastır Askerî İdadîsi’nin önünde davullu zurnalı oynayan 
turistler var. Aralarından geçip binaya giriyoruz. Binanın 
onarım ve bakımında TİKA ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
katkıları var.  

   Bina bir müze olarak  kullanılıyor. İçerisinde Atatürk’ün 
özel eşyalarının olduğu bir Atatürk Anı Odası ile Makedon-
ya’nın farklı dönemlerinden eserlerin sergilendiği bir salon 
var. İlk olarak anı odasına giriyoruz. Burada Mustafa Kemal 
Paşa’nın 17 yaşındaki halinin bir balmumu heykeli, Osmanlı 
zabitliği ve Türkiye mareşalliği zamanında giydiği üniforma-
ları bulunuyor. Eserlerin çoğu Türkiye’den gönderilmiş. Mü-
zede, Manastır’da Atatürk’e aşık olan Eleni Karinte’nin ken-
disine yazdığı bir mektup da sergileniyor. 

 

 

    

 

 

 

 

 

M
anastır Askerî İdadîsi 

M
anastır Askerî İdadîsi Atatürk Anı Odası 
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   Daha sonra Manastır’ın ünlü caddesi Şirok Sokak’a giriyoruz. 
Bu cadde burada da aynen bu adla biliniyor. Sokağın bir ye-
rinde Eleni Karinte’nin evini ve balkonunu görüyoruz. Altı bir 
dükkân, üstü ise bakımsız halde. 

   Bu civardaki Osmanlı camileri de hayli bakımsız. Bir ikisine 
TİKA yeni yeni el atmış, iskelelerle çevrildiğini görüyoruz. 

   On günlük seyahatimizde ilk defa güneş yüzü görüyoruz. 
Havalar ısınmaya başlıyor ve su ihtiyacımız artıyor. Her yerde 
içilebilir su akan çeşmelerin bulunması ise bulunmaz bir nimet. 

   Manastır’ın ardından hemen yakınındaki elma’sıyla meşhur 
Resne’ye (Resen) uğruyoruz. Yine Manastır Askerî İda-
dî’sinden mezun olan, II. Meşrutiyetin ilanında Enver Bey 
(Paşa) ile birlikte rol oynamış Resneli Niyazi Bey’in sarayı 
burada bulunuyor. Makedonya Türk okullarından bir grup 
genç sarayın girişine dizilmişler, öğretmenlerinin nezaretinde 
Gençliğe Hitabe’yi okuyorlar. Diğer Rumeli Türklerine göre 
İstanbul Türkçesine daha yakın konuşabilen bu öğrenciler, 
metni uyum içinde ve şevkle okuyorlar. Biz de kendilerini al-
kışlıyoruz. 

   OHRİ-STRUGA 

   Ohri Gölü’ne adını veren 
Ohri (Ohrid) Şehri gölle birlik-
te UNESCO dünya mirasları 
listesinde yer alıyor. Muhteşem 
tabii güzelliğinin yanında tarihî 
zenginliğe sahip şirin bir kent. 
14.y.y sonlarında Osmanlı ha-
kimiyetine girmiş ve Osmanlı 
eserlerinden ayakta kalabilen-
ler halen arz-ı endam ediyor. 

   Şehrin 11.y.y’a ait bir Ayasofya Kili-
sesi, Osmanlı mimarisinde ahşap evleri 
var. 500 Makedon Denarı’nın üzerinde 
bulunan altın maskenin bulunduğu Bi-
zans sarnıcı da burada. Rehberimizin 
anlattığına göre maskenin bir imitasyonu  
da İstanbul’daki Rahmi Koç Müzesi’ne 
armağan edilmiş. 

Eleni Karinte’nin Atatürk Anı 
Odası’nda sergilenen mektubu: 

 

Kemal Atatürk’e, herhangi bir 
zamanda ve yerde. 

Çok seneler geçti, ben halen her 
gün senden haber bekliyorum. 
Herhangi bir zamanda 
mektubumu alırsan, beni hatırla, 
kâğıttaki gözyaşlarımı 
görebileceksin. Yıllar ve olaylar 
geçiyor, seninle ilgili çok şeyler 
konuşuluyor. Mektubumu okurken 
başka bir kadını seviyorsan bu 
mektubu yırt ve ona sor: 
İnanabiliyor mu ki Manastırlı bir 
Eleni Karinte, bir günlük tanıdığı 
ve âşık olduğu adama bütün 
ömrünü harcamıştır? Ve benim 
seni sevdiğim kadar o kadını 
seviyorsan, kendisine hiçbirşey 
söyleme, senin kadar mutlu 
olmasını diliyorum! Fakat, 
balkondaki kızı hatırlıyorsan ve 
başkasını sevmiyorsan, seni 
beklediğimi ve ömrüm boyunca 
bekleyeceğimi bilmeni istiyorum! 
Döneceğini, beni unutmayacağını 
biliyorum.  

Babam vefat etti. Beni senden 
ayırdığından beri tam bir yıl geçti, 
beni eve kapattı ve  bir ay 
çıkmama izin vermedi. 
Ağlamadım, biliyorum ki tüm 
kilitleri ve hapsetmeleri 
boşunaydı. Beni evlendirecekleri 
adamı bir kez gördüm ve bana 
kendisini sevip sevemeyeceğimi 
sordu. “Hayır ben sadece ilk 
aşkımı seviyorum” dedim. Ve artık 
kendisini görmedim. Babam beni 
hiçbir zaman affetmedi ve ben de 
kendisini affetmedim. O 
zamanlardaki gibi genç ve güzel 
de değilim…Tüm ömür bir gün 
içerisinde! 

Ebediyen seni seven ve seni 
bekleyen, Eleni Karinte’n. 

Ayasofya Kilisesi Maketi 

O
sm

anlı Evleri 
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Ohri Kalesi’nden Ohri Gölü’nün görünüşü 
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   Ohri Gölü manzaralı Ohri Kalesi’ni hayranlıkla geziyoruz. Doğa ve tarih iç içe, insanı 
cezbediyor. Ohri Gölü’nü karşınıza alıp baktığınız zaman solunuzda kalan yerleşim Hıristiyan, 
sağınızda kalan yerleşim ise Müslüman mahallesi. Şu an uyum içerisinde görünüyorlar ama 
rehberimizin anlattığına göre yakın geçmişte Müslümanlar üzerinde ciddi baskılar olmuş, hat-
ta rehberimizin bir akrabasının evi zorla elinden alınmış. 

   Kaleden indiğimizde Ohri kıyısında bir kilise görünüyor. Hemen yanı başında ise bir Os-
manlı türbesi var; Sinanuddin Yusuf Çelebi Türbesi. Kilise yanında türbe, garip görünüyor 
doğrusu. Ancak öğreniyoruz ki burada bir Yusuf Çelebi Camii varmış, 1491’de Fâtih’in bura-
ya gelmesiyle ona atfedilmiş, Hünkâr/Fâtih Camii diye anılır olmuş. Ancak camii yakın tarih-
te yıktırılarak temelleri üzerine bir kilise yapılmış. Böylece turistlerin daha içeri ilk girişlerin-
de “Kilise yanında Müslüman mezarının işi ne?” dedikleri garip bir manzara ortaya çıkmış. 
Türbe TİKA’nın ve Makedonya Kültür Bakanlığı ile buradaki Makedonya İslam Dini Birliği 
adlı bir kuruluşun yardımlarıyla onarılmış. Bu türbenin ve eski caminin acı hikayesini üzüle-
rek öğreniyor, aynı hisle göl kıyısına doğru ilerliyoruz. 

   

 Göl kıyısına yapılan bir iskele ile göl üzerinde dolaşmak ve balık tutmak mümkün. Burada 
her bir burç için bir levha asılmış ve hangi burçtansanız o burcun levhasına parmağınızı ko-
yup bir dilek dileyerek göle para atabileceğiniz bir batıl inanç platformu oluşturulmuş. 

Ohri Kalesi’nden panoramik görünüm 

Yusuf  Çelebi Türbesi ve Yusuf Çelebi Cam
ii yerine 

yapılan kilise. 
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   Buradan sonra kısa bir tekne turu yapıyoruz. Şehir ve göl günlerdir hasret kaldığımız güneş-
le yıkanıyor. Yanımızdaki Türk bayrağı ile fotoğraf çektirirken tekne kaptanı da fotoğrafa 
dahil oluyor, alıyor bayrağı eline. Makedonca, kısa bir süre önce Ankara’da olduğunu, orada 
çok iyi vakit geçirdiğini söylüyor. Poz verirken gülümsüyor ve başparmağını onay biçiminde 
kaldırıyor. Soramadan edemiyorum kendime. Acaba Yunanistan’daki bir tekne kaptanı ile 
böyle bir muhabbetimiz olur muydu? Ya da nasıl bir durum ortaya çıkardı? Tahmin etmek zor. 

      Kişi başı 50’şer Makedon Denarı ödeyip (Yaklaşık 2,5 Türk Lirası’na tekabül ediyor)  
tekneden iniyoruz. Ohri şehir merkezindeyiz. Balık çiftlikleri ve yemyeşil parkları dolaşıyo-
ruz. Ardından işlek caddelerden birine giriyoruz. Ohri incisiyle meşhur, “Makedonya’nın in-
cisi” diye biliniyor. Bu namına binaen bir kuyumcu dükkânını ziyaret ediyoruz. Dükkân sahi-
bi Makedonya Türklerinden. İçerisinde sedef bulunan, renginde zaman içerisinde bozulmalar 
meydana gelmeyen incilerini tanıtıyor. Burada 5 Euro’dan başlayan fiyatlarla envai çeşit inci 
aksesuarı bulmak mümkün. 

   Ardından tabelasında 1720’de kurulduğu belirtilen, Pir Mehmed Hayatî Halvetî Dergâhı ve 
Türbesini ziyaret ediyoruz. Burada da TİKA’nın emekleri var. Türbe kapalı olduğu için ca-
mından içeri bakıyoruz, üzerinde çeşitli ayetler olan bir tarikat flaması var. Kırmızı zemin 
üzerinde bir hilal, altı köşeli genişçe bir yıldız ve onun içinde de Mühr-ü Süleyman bulunuyor. 

 

Tekneden göl ve şehrin görünüşü. 
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   Yorgunluğumuzu biraz olsun üzerimizden atabilmek için ertesi günü Struga yakınlarında, 
Ohri Gölü kıyısında piknik yapmakla geçiriyoruz. Balkanların hiçbir turistik yerini ucuz bul-
madık, ancak piknik için Struga’da bir Müslüman kasaptan aldığımız et oldukça ucuzdu. 

   Ohri kıyısında gezdiğimiz şehirlerden en küçüğü, kaldığımız apartmanın da bulunduğu 
Struga’ydı. İçinden Kara Dirim Nehri geçiyor. Bu nehirde yaz aylarında yüzücülüğüne güve-
nenler yüzüyormuş. Yüzücülüğüne güvenenler diyorum, çünkü Ohri Gölü bu nehre boşalıyor 
ve şiddetli bir akıntı yaratıyor.  

   Struga’da ziyaret ettiğimiz tek Osmanlı eseri, Halvetî-Hayatî Tekkesi oldu. Bir akşam vak-
tine doğru girdiğimiz tekke yaşlı bir Rumeli Türkü tarafından bekleniyordu. İçeri giriş için 
izin istedik, kapıyı açtı. Türkçesi epey yıpranmış olduğundan kendisiyle anlaşmakta biraz 
zorluk yaşadık. Tekke’nin bir yazlık bir kışlık ibadet alanı bulunuyor. Kışlık olanı alt katta, 
orada bir soba da kurulu. Yazlık alan  hemen girişte. Onun önünde bir nevi bekleme lobisi var, 
namaz saatleri burada bekleniyor. Diğer bir oda ise divan odası, herkesin oturup sohbet edebi-
leceği, misafirlere çay-kahve ikram edilen bir yer.  

   Tekke halen faal, bir şeyhi de var. Şeyhlik babadan oğla geçip devam ediyormuş. Şeyhin 
postu başköşede duruyor, o yokken üzerine kimse oturamıyor. Biz bekleme lobisine benzetti-
ğim yerde ihtiyar amcamızla oturuyoruz. Hemen postun yanında bağdaş kuruyor. İçeri yavaş 
yavaş dolmaya başlayan cemaat mensupları, ellerini biri altta diğeri üstte olmak üzere göğsü 
ile göbeği arasına koyuyor ve hafifçe eğilerek içerdeki cemaati selamlıyor. Oturduğunda ise 
varsa şeyh, yoksa bu mesul amcamız oturan kişiye rahat oturması için “Hû, rahat” diyor. Otu-
ran kişi teşekkür ediyor. Bu alandan çıkarken de geri geri yürünerek, girişte verilen selam 
veriliyor ve aynen böyle çıkılıyor. Biz sona kalıyor, misafirliğimize verip hoş göreceklerini 
umut ederek bu ritüele uymadan çıkıp harim bölümüne giriyoruz.  

   Bosna ve Sırbistan’daki sel felaketinin haberini Ohri gezimiz esnasında aldık. Hakikaten 
“ucuz kurtulmuşuz” dedik. Biz oradayken yağmur hayli şiddetlenmiş, dereleri toprak renginde 
köpürtmeye başlamıştı. Otelimizde su kesintisi bile yaşandı. Yollar ara ara küçük göletler 
halini almıştı. Nihayet olan olmuş, Soma’nın üzerine Bosna da eklenivermişti…  

   ÜSKÜP 

   Kiraladığımız araçla Ohri kıyısındaki gezimizde ayrılmıştık. Şoförümüz Daniel bizimle 
samimi bir şekilde vedalaştı. İngilizce veya Türkçe bilmemesine rağmen çok iyi anlaşmıştık, 
bizden biri gibi olmuştu. Rehberimiz Özcan’ın aktardığına göre de “Keşke ortak bir dilimiz 
olsaydı” diye de hayıflanmıştı.  

   Üsküp’e Ohri’den bilet alarak gittik. 2 saate yakın bir yolculukla şehre vardık. Buradaki bir 
Rumeli Türkü’nün işlettiği Sultan Hotel’e yerleştik. Otel Osmanlı motifleriyle süslenmişti. 
Duvardaki kocaman Fausto Zonaro eseri Fâtih’in İstanbul’a Girişi tablosunu görmek bizi hiç 
şaşırtmamıştı. 

   Üsküp şehri Osmanlı’nın kurduğu Eski Üsküp ve son dönemlerde kurulan Yeni Üsküp ol-
mak üzere ikiye ayrılıyor. Eski Üsküp 100 Makedon Denarı’nın arkasında da yer almakta. Biz 
burada ilk önce Gazi İsa Bey Camii’ni ziyaret ediyoruz. 1475 yılında inşası tamamlanan cami, 
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ismini taşıdığı Üsküp serhat muhafızı İsa Bey tarafından yaptırılmış. Sonradan yenilenen mih-
rap üzerinde bir perde ve bir manzara resmi çizilmiş. Avluda daha camii yapılırken dikildiği 
sanılan yaşlı bir çınar var. Camii bahçesinde İsa Bey’in oğlu ve yeğeninin kabirleriyle birlikte 
Üsküplü şair Yahya Kemal’in validesi Nakiye Hanım’ın mezarı da bulunuyor. 

 

   Daha sonra restorasyonu süren Gazi İsa Bey türbesinin ya-
nından geçerek Üsküp’ün en eski camilerinden olan Sultan II. 
Murad Cami’ne giriyoruz. 1436’da inşa edilen cami epey 
yıpranmış bir halde. Hemen yanında da 16.y.y’da inşa edildi-
ği sanılan bir saat kulesi bulunmakta. Kulenin tepesinde ise 
yüzyıllar önce fırlatıldığı söylenen bir ok halen duruyor. 

   Alaca (İshak Bey) Camii’ne geçiyoruz. Yine Üsküp’ün en 
eski camilerinden biri. 15.y.y’ın ilk yarısında İshak Bey tara-
fından yaptırılmış. Burada yine aynı zat tarafından yaptırılan 
Üsküp’ün en meşhur medreselerinden biri de bulunuyor. Üs-
küp’teki Osmanlı camilerinin hemen hemen hepsindeki bilgi-
lendirme levhalarında, Makedonca, İngilizce, Almanca ve 
Fransızca açıklamalar bulunurken, Türkçe tek bir cümle bile 
görülemiyor. 

   Üsküp Çarşısı’ndaki Sulu Han’a uğruyoruz. Burası da 
15.y.y’ın ilk yarısında İshak Bey tarafından inşa ettirilmiş. 
Günümüzde devlet üniversitesinin güzel sanatlar fakültesi 
olarak kullanılıyor. 

 

Gazi İsa Bey Cam
ii bahçesinden bir görünüm

. 

Sultan M
urad Cam

ii bitişiğindeki O
sm

anlı saat kulesi 
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      Daha sonra Bit Pazarı’nı geziyor, ardından heykel çıl-
gınlığıyla donatılan Yeni Üsküp’e geliyoruz. Burada Make-
don tarihinin yegâne kahramanı olan Büyük İskender ve 
Babası II. (Kör) Filip’in çok eski olmayan heykelleri var. 
Tabii Kiril Alfabesi’nin yaratıcıları Kiril ve Metodi kardeş-
ler de unutulmamış. Heykellerin en dikkat çekeni, tepedeki 
Haç’a yüzünü dönmüş, sağ yumruğunu havaya kaldırmış 
vaziyetteki II.Filip heykeli. Altında onun kumandanları ve 
onun da altında aslanlar tarafından korunan Büyük İsken-
der’in çocukluk hali var. Bu heykel kalabalığının ve Antik 
Yunan stilinde yapılan yeni binaların ortasında, adeta kuşa-
tılmış bir Osmanlı eseri bulunuyor: Taş Köprü. 

   Fâtih Sultan Mehmed Köprüsü adıyla da bilinen Taş Köp-
rü, Vardar Nehri üzerinde kurulmuş. Yapımı 1469’da biti-
rilmiş. Köprü üzerinde bir de mihrap bulunuyor. Osmanlı 
zamanında bu köprü üzerinde namaz kılınabiliyormuş. 

    

    

 

 

 

 

 

Hülasa, tüm bu yeni dönem Makedon yapıları şehrin Osmanlı dokusunu geri plana atabilmek, 
Hıristiyan-Makedon dokusunu hakim kılmak ve Yunanistan gibi çevre rakiplerine karşı büyük 
bir ulus olduklarını kanıtlayabilmek için yapılmış, pahalı bir uğraş gibi görünüyor.  

İskender Heykeli ve arkasında 
M

ilenyum
 Haçı 

Taşköprü Ü
sküp Taşköprü M

ihrabı 
Yeni Ü

sküp’te II.Filip Heykeli 
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   Şehirdeki Müslümanların çoğunluğunu Arnavutlar oluşturuyor. Arnavutlar ile Makedonlar 
arasında etnik ve dinî sebepler içeren bir takım sürtüşmeler var. Şehrin tepesine dikilen Mi-
lenyum Haçı, Müslümanlara karşı bir gövde gösterisi. Buna karşılık Müslüman Arnavutlar da 
cami üstüne cami, minare üstüne minare dikme refleksi içerisinde. Buraya uğradığımız günün 
evvelinde de bir Arnavut’un bir Makedon’dan bisikletini çalması ve onu öldürmesiyle yeni bir 
etnik çatışma alevlenmiş. Bu gerginlik sebebiyle sıcak bölgelerden birkaçını gezi programı-
mızdan çıkarmak zorunda kaldık. 

   Arnavutluk’un “Büyük Arnavutluk” ideali çerçevesinde Makedon topraklarında iddiaları 
mevcut. Makedonlar da Yunanistan’dan gerek Osmanlı kayıtlarına, gerek antik tarihlerine 
atıfla Selânik başta olmak üzere bazı bölgeleri talep ediyor. Yunanistan Makedonya’yı ismin-
den ötürü tanımayıp onları bir Yugoslav cumhuriyet olarak adlandırıyor. Çünkü Makedonya 
ismi Yunanistan’ın birçok toprağını da ifade etmekte. Bunun için Yunanlılar Makedonların 
pasaportlarını bile tanımayıp kendilerinin özel olarak çıkarttıkları bir kâğıda mühür vuruyor-
larmış. Anlaşılacağı üzere bölgede durumlar karışık ve çözülmeyi bekleyen meseleler bir so-
runlar yumağı halini almış. 

   Bu birbirinden olabildiğince farklı insanları içerisinde barındıran coğrafyada, Türklere bakış 
da farklı farklı. Sırbistan’daki bakış zaten malum, tarihî bir gerginlik olduğu apaçık. Boşnak-
lar ise tarihî, kültürel ve dinî bağlarla Türkiye’ye yakınlık duyuyor. Hırvatlar bu açıdan Sırp-
lardan pek farklı görünmüyor. Arnavutluk Arnavutları Türklere karşı taze bir antipatiye sahip 
değilseler de Osmanlı tarihiyle çok barışık da değiller. Osmanlıların kendilerini zorla Müslü-
man yapıp geri bıraktığını söyleyenler var. Rehberimize göre çok azı da “İyi ki geldiniz, bize 
bu güzel dini hediye ettiniz” diyormuş. Arnavutluk dışındaki Arnavutlar bu görüşe biraz daha 
yakın; Kosova’da Türkler samimi birer dost. Makedonya’daki durumu Üsküp gezimiz esna-
sında rehberimiz anlatıyor; anne ve babasının öğrencilik yıllarında ders kitapları Makedon-
ya’nın Osmanlı dönemini “Türk köleliği” adı altında anlatıyormuş. Şimdiki yıllarda durum 
daha farklı. Özcan’ın öğrenciliğinde ders kitapları biraz daha objektifleşmiş, bu dönemden 
“Osmanlı İmparatorluğu dönemi” diye bahsediyormuş. Türk işadamlarının ve siyasî anlaşma-
ların da etkisiyle Türkler burada hüsn-ü kabul görür hale gelmiş. Kısa tekne seyahatimizde 
kaptanın elimizden bayrağı alıp gülümseyerek fotoğraf çektirmesi de bu pozitif bakışa küçük 
bir örnekti. Zaten tüm Balkan coğrafyası Türk yatırımcılara ve Türk turistlere iktisaden ihti-
yaç duyuyor, dahası Türk dizilerini izliyor, bizimle birçok ortaklık kuruyorlar. Hatta Türk 
turistlerin bölgeye ilgisinin artması bölge hükümetlerinin Osmanlı eserlerini muhafaza etme 
konusundaki görüşlerini de olumlu yönde değiştirmiş gibi görünüyor. Yine de tüm bu çıka-
rımların bir genelleme olamayacağını, kişisel duyum ve izlenimlerimle oluşturduğum kaba bir 
tasvir olduğunu hatırlatmalıyım. 

Milenyum Haçı tepesinden Üsküp’ün panoramik görünümü. 
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   Son Söz 

ihayet gezimizi tamamlayıp 
Alexander The Great Havaalanı’na 
doğru yola çıkıyoruz. Kiraladığı-

mız aracın sahibi, bir jest olmak üzere bizi 
bırakması için yeniden Daniel’i gönderiyor. 
Daniel bizimle tek tek selamlaşıyor, elini 
sıktığım sırada verdiği selamla beni şaşırtıp 
gülümsetiyor; “Selamu Aleykum.”  

    Havaalanına varıyoruz. Koskoca bir on 
günlük seyahat geride kaldı. Bu esnada 
memleketimize duyduğumuz hasreti ve 
meydana gelen olaylardan duyduğumuz 
acıyı yüreğimizde hissettik. Ama hiç uzak-
larda, yabancı ellerde gibi değildik.  

   Burada Osmanlı’nın hayaleti hala yaşıyor; 
bir minareden yükseliyor, bir taş  köprüden 
huşu içerisinde geçiyor, bir kaleden bir ku-
leye çılgınca ok fırlatıyor, bir tekke bahçe-
sinde sarı, kırmızı, pembe güllerini suluyor. 
Fakat Balkanlar hatıralarla olduğu kadar 
yaşanan anlarla güzel. Bunun için her Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının bu coğraf-
yayı görmesi gerekir. Tıpkı Ortadoğu gibi, 
tıpkı Orta Asya gibi, tıpkı İran, Kafkasya, 
Kırım gibi… Bir milletin yaşayanları mev-
cudiyetiyle bir yerde olmazsa, oradaki hatı-
raların da bir değeri kalmıyor, hatıralar yok 
oluyor, mezar taşlarıyla birlikte parçalanı-
yor, minareleriyle devriliyor, köprüleriyle 
serin mavi nehirleri boyluyor. Prizren Sinan 
Paşa Camii önünde tespih satan Rumeli 
Türkü amcamızın dediğini bir kere daha 
tekrar ediyorum: 

    “Buralar ayaklar altında çiğnendi, buraları unutmayın.” 

    Çünkü biz unutursak herkes unutur… 

Emre Taş 

İstanbul, 16.06.2014 
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