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PARMA MANASTIRI VE STENDHAL
Nurselva Ünsur
2013 Lizbon’a gece treni ve Fransa-İtalya, 2014 Ulysses ve
İrlanda derken bu yıl da Stendhal’ın Parma Manastırı kitabıyla Parma
yollarına düştük.
Biraz Stendhal’dan bahsedelim. Gerçek adı “Marie-Henri
Beyle” olan ve Fransız ihtilali arefesinde 23 Ocak 1783 tarihinde
Grenoble’da dünyaya gelen yazar çok sevdiği annesini 1790 yılında
kaybedince, disiplinli ve muhafazakar kişiler olan babası ve teyzesinin
eğitimi ile büyür. 16 yaşında kuzeninin de çalıştığı Savaş Bakanlığına
girerek ertesi yıl ağır süvari birliğinde teğmen olarak İtalya’ya gitmiştir.
Bu seyahati, Dimenico Cimarosa ve Gioachino Rossini’nin müziği ile
Vittorio Alfieri’nin eserlerini tanımasına fırsat oluşturmuştur. 1801
yılında Napolyon Bonaparte’ın ordusunda görev alarak İtalya seferine
çıkmış ve bir komutanın asistanlığını yapmıştır. Brescia ‘da 3 ay
kalmış, soylu ailelerin evlerinde bulunmuştur. Yine bu zaman
süresince yerel dergilerin yazarlarıyla tanışıp Romantik edebiyat
öğrenmiştir. Tüm bu bilgiler sonradan yayınlanan günlüklerinden
anlaşılmaktadır. 1802 yılında bu bölgeden ayrılarak Almanya,
Avusturya ve Rusya’da bazı askeri görevlerde bulunmuş ancak
savaşa katılmamıştır. Aynı yıl hayatı boyunca aşık olduğu kadınlardan
ilki olan Mme. Rebuffel’in peşinden Marsilya’ya gitmiştir. Orada
ticarete atıldıysa da başarısız olmuştur. Bu ve bunu takip eden yılların
ve olayların “Kırmızı ve Siyah” romanının başkahramanı Julien
Sorel’in karakterinin detaylarının çizilmesine katkı sağladığı
düşünülmektedir.
1812 yılında Napolyon ile Rus seferine katılmış ve
Moskova’nın baştan sona yanışına şahit olmuştur. Bu seferden geri
dönen az sayıdaki kişiden biri olan yazar, notlarının önemli bir kısmını
da bu arada kaybetmiştir. Yüzlerce takma isim kullanan yazar
Stendhal mahlasını bu arada seçmiştir. 1814 yılında Napolyon’un
düşüşünden sonra Milano’ya yerleşmiş ve burada Angela
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Pietragrua’ya aşık olmuştur. Ertesi yıl Parma’yı ziyaret etmiş ve bu
seyahati de okumuş olduğumuz kitaba esin kaynağı olmuştur.
1817 yılında İtalya’daki izlenimleri ve İtalya’ya hayranlığının
simgesi olan Roma, Napoli, Floransa kitabını yazmıştır.
1818 yılında Napolyon’un hayatını yazmaya başlamıştır. 1821
yılında ise yasadışı bir İtalyan örgüte üye olduğu suçlaması ile
Milano’dan uzaklaştırılmış, bunun üzerine Batı Avrupa’yı dolaşmaya
başlamıştır. Bu yolculuklar sırasındaki tecrübeleri, düşünce ve hisleri
sonradan yazacağı romanların ana şeklini oluşturmuştur.
1827 yılında ilk romanı Armance’ı, 1830 yılında ise Kırmızı ve
Siyah’ı yazmıştır.
1831 yılında Trieste’de bir süre konsolosluk yapmıştır.
1839 yılında Parma Manastırı kitabını bitirdikten sonra,
gençliğinde yaptığı İtalya seyahatinde kaptığı frengi hastalığı etkilerini
göstermeye başlamış, 1841’de geçici felce uğramış, daha sonra da
benzer sıkıntıları yaşamış, Paris sokaklarında yürürken bayılıp
kaldırım kenarına yığılmasından birkaç saat sonra 23.3.1842 tarihinde
hayatını kaybetmiştir.
Milano’da yaşayan Dongo Markisinin küçük oğlu Fabrizio’nun
yaşamını konu alan roman, sade ve akıcı diliyle okuyucuyu içine
alıyor. Roman 1800’lerin başında Milano’da yaşam, geçim, ailenin
çocuklarını yönlendirmesi ve Fabrizio’nun kendi kararını vererek
savaşa katılması ile yazarın yaşamından kesitleri bize sunmakta.
Halasının Fabrizio’ya platonik aşkı, zengin ve yaşlı Kont ile evlenmesi,
Parma Prensinin yardımcısı Kont Mosca’ya aşık olması saraya girişi
Prens’le yakınlaşması, sarayda yaşanan toplantılar, tiyatrolar, davetler
o yıllardaki Orta Güney Avrupa’daki sosyal ve siyasal yaşam ve devlet
yönetimi hakkında bize bilgiler vermekte. Fabrizio’nun boyuna aşık
olması ancak sonunda aşık olduğu Cleila uğruna dışarı kaçırdıkları
hapishaneye geri dönmesi; aşkın ve masumiyetin en temiz haliyle
anlatımı.
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HAYDİ
Nurselva Ünsur
“Haydi el salla babana” dediklerinde; Atatürk Havalimanı’nın
camından uçağa elimi salladığımda 7 yaşındaydım. Babam işiyle ilgili
eğitim almak üzere Bologna-İtalya’ya uçuyordu. 1 ay kadar ayrı
kaldığımız süre içinde ancak mektuplaşarak haberleşebilmiştik.
Dönüşte bana çok güzel bir bebek getirmişti ancak ben renkli ışıkları
yanıp sönen gondolu görür görmez vurulmuştum.
3 yıl önce kitabını okuyup konuk ettiğimiz Mehmet Zaman
Saçlıoğlu’nun “başucu kitabım”‘ dediği Parma Manastırı’nı alıp
okuduğumda aklıma dahi gelmemişken, hadi bakalım bu sene hangi
kitabın ardından nereye gideceğiz denilince aklıma Parma ve İtalya
geldi. Ancak kitabı hazırlama aşamasında farkına vardığım bu durum
bir kelimenin (haydi) 49 yıl sonra bende yaptığı çağrışıma şaşırdım.
Her ne kadar istediğimiz kadar uzun uzun gezemesek de
doyurucu bir gezi oldu. Tarihin binlerce yıl öncesinin arenası ve kadim
meşhur aşıkların (Romeo ve Juliet) evlerini Verona’da görmek,
Milano’da Galleria’yı gezmek Garda’da güvenlik için izole edilmiş
şehrin sokaklarında dolaşmak beni çok mutlu etti. Bu tür tarihi
gezilerde bir an’lığına da olsa o tarihlere gidip dönebiliyor insan.
Bunun yanı sıra farklı kültürlerin insanlarını yemeklerini tanımak da
insanı zenginleştiriyor. Ancak sanırım İtalya’nın meşhur makarnasını
yemek için biraz daha güneye inmek gerekiyor. Yazarın doğduğu şehir
olan Grenoble’da teleferikle yukarıdan şehri seyretmek ve Stendhal’ın
ayak izlerini dolaşmak heyecan verici idi. Cenevre’nin çiçek saati ve
tek ayağı kırık sandalyesi insana mutluluk verirken aynı zamanda
düşündürüyor. Lozan anlaşmasının imzalandığı otelde bulunmak ise
inanılmaz bir duygu yaratıyor. Bern yolunda ise tam düşlerdeki gibi bir
manzara eşliğinde yol aldık.
Düşler düşler. Yaratımlar, güzellikler, varoluşlar hep düşlerle
olmuyor mu. Ne güzel düş kuranlara. Hep güzelliklerle dolu düşlerimiz
olsun.
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Stendhal Müzesi’nde

Parma Manastırı’nda
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Grenoble’da

Portofino
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SİYASET ve AŞK
Funda Kotan
Fransa’nın Grenoble kentinde küçük, şirin bir Stendhal müzesi
var. Stendhal, Napolyon’un ordusuna katılmak için Paris’e gittiği 16
yaşına kadar bu evde yaşamış. Müzedeki ziyaretçi defterine şu
cümleyi yazdım. “Parma Manastırı’nda anlatılanlar değil cümleler çok
etkileyiciydi” Bu kitapta beni gerçekten etkileyen cümleler ışığında bir
şeyler yazmak istiyorum.
“Bir edebiyat yapıtına siyaset sokmak, bir konserin ortasında
tabanca çekmek gibi kaba bir şeydir ama insan yine de dikkatten uzak
tutamaz bunu. Çok çirkin şeylerden söz edeceğiz. Bunları
söylememek için birçok neden varsa da, bizim alanımıza giren
olaylara değinmek zorundayız, bunların olup bittikleri sahne, kişilerin
gönülleridir çünkü.” Parma Manastırı/STENDHAL (sayfa 482)
Avrupa’nın İhtilal Savaşları ile çalkalandığı yıllarda, savaşa
katılmış bir Napolyon askerinin yaşadığı dönemi, siyasetin insanı
körelten çirkinliği ile anlatmış Stendhal. Kitaba başladığımda Mayıs’ın
ortalarıydı. 10.sınıf müfredatında Fransız İhtilali, İtalya ve Almanya’nın
siyasi birliğini bir çırpıda anlatan bir üniteye girişle eş zamanlı yani. Bir
hafta boyunca sabahları okulda Napolyon, Garibaldi, Meternich
anlatırken akşamları o dönemleri, savaşa bizzat katılmış Stendhal’ın
ağzından dinliyordum. 18.yy aydınlanma diye geçer resmi tarihte ama
bu aydınlanmanın Avrupa’da yarattığı karanlığa işaret ediyordu kitap.
Napolyon’un tüm Avrupa’ya karşı gelişi krallıkları birer birer dize
getirişi derken ironi devreye girer ve 1804 de kral ilan eder kendini.
Monarşilerin korkulu rüyası devrimin kahramanı krallığını kurmuştur.
Üstelik tacını kendi takar kafasına modern diktatörümüz Papa’yı
törende şaşkın bırakarak. Tarih anlatmayacağım tamam ama kitap
tam da bu dönem ile başlıyor. Napolyon’un yenilgisi sonrası
hapsedilişi, 1815’de Elbe adasından kaçıp karaya çıkması ile roman
kahramanız Fabrizio devreye giriyor ve Napolyon’un peşine takılarak
İtalya’yı terk ediyor.
Roman bu macera ile başlıyor ve sonrasında küçük krallıkların
var olma mücadelesi liberallerin jakobenlerle kavgaları en ince
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ayrıntısına kadar çıkar çatışmaları mide bulantısına, kusmaya kadar
gidiyor. “Ey mutlak iktidar, İtalya’nın üzerine çökmekten ne zaman
vazgeçeceksin?” (sayfa 319)
“Saray dediğin gülünçtür ama eğlencelidir. İlginç bir oyundur
ama kurallarını kabul etmek gerekir. Vist dedikleri bir iskambil
oyunudur, ama kurallarına karşı çıkmak kimin aklından geçmiştir?
Oysa kurallara bir kez alışıldı mı karşısındakine sayı yaptırmamak hoş
şeydir.”
Siyasetin bu çirkefliğinde Stendhal’ın dediği gibi bir de
yüreklerde aşk var. Aşk bu çirkin yüreklerde fazla yer edemiyor, yine
masum yüreklerde yaşıyor. Fabrizo-Clelia aşkı Fabrizo’nun hiçbir
kaçma ümidinin olmadığı Farnese cezaevindeki kuleye kapatıldığında
başladı. “Seven erkek sevgilisine ulaşmayı, kocanın karısını elde
tutmayı düşündüğünden daha sık düşünür. Hapisteki insan da
kaçmayı gardiyanın kapıyı kapamayı düşündüğünden daha sık
düşünür. Onun için engeller ne olursa olsun sevdalının da, tutuklunun
da başarı kazanmaları gerekir.” (sayfa 387)
Fabrizio; siyasetin, soyluluğun gücü ile elde ettiği
başpiskoposluk vekilliğini de sonunda bırakarak Parma’da münzevi bir
şekilde hayatını bitirdi. Parma Prensini herkes çok severken roman,
bizi düşündüren bir cümle ile biter yine:
TO THE HAPPY FEW (MUTLU AZINLIĞA)
Benim romandaki kahramanım Ferrante. Rejim tarafından
idama mahkum edildiği için kaçak yaşayan karısı ve çocuklarına
bakmak için de soygunculuk yapan Ferrante, bunu bile ahlaki bir
kritere oturtmuş. Der ki “Benim gibi bir halk adamının, tehlikeli oluşu
yüzünden, ayda pekala yüz frank getirecek bir iş görebileceği
kanısındayım. Onun için yılda bin iki yüz franktan fazla para
çalmamaya dikkat ediyorum.” (sayfa 432)
Gezideki ve kitaptaki doğa mucizesi Como gölüydü. “Göklerin
derinliğini bu kadar iyi yansıtan bu gölde şu anda bir fersahlık yol
almak ne mutlu” (sayfa. 205) Tekne ile gezerken kaptan birçok
ünlünün bir zamanlar kullandığı evleri gösterdi. En ilginci Sophia

10

Grenoble’da

Como Gölü
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Loren ile Mussolini’nin bir zamanlar komşu olmasıydı. Faşizmin
kurucusu olan bu adam bu doğal güzellikte nasıl duygularını
keşfedemedi acaba!

Verona’da Gece

Bologna
12

“Şeytan seni öldüreceğine sen şeytanı öldür” (sayfa. 213)
Bu gezi baş döndürücüydü hem doğa hem zenginlik hem her
gün bir başka şehirle. Her şehrin bir anısı kaldı belki. Son olarak bunu
belirtmek isterim.
İsviçre’de Cenevre, Lozan, Montrö, Bern, Zürih’teki zenginlik,
Alp dağlarının zirvesi gibi, zamanın en fazla milyarderinin oturduğu
ülke olarak hakkını veriyor. Bu zenginliğin kaynağı düşünüldüğündeki
çirkinliğe inat Alp dağlarının güzelliği.
Bakırköy’de eşsiz fotoğraflarıyla San Marcos Kafe vardır. Ben
çok severim orayı sakin, şirin bir yer. Venedik'de dolaşırken karşıma
bu meydan çıkınca çığlık atacaktım. Meydanın 3 tarafı kütüphane,
çıkış tarafında ise heykelleri ve renkli kabartmalarıyla süslü bir kilise
var. Napolyon’un Avrupa’nın en güzel salonu dediği bu meydan
büyüleyiciydi.
Verona = Yağmur. Verona’da bir yağmur yağdı ki ağaçların
büyüklüğü, yolların genişliği, kalelerin ihtişamı kadar büyüktü taneleri.
Akşam otel odasının bir duvarı kadar büyük penceresini açarak
çığlıklarla beraber yağmuru izledik Füsun ile. Yağmur tanelerini hiç bu
kadar büyük görmemiştim bir de yağmur ızgaralarını.
Milano’daki kilisenin büyüklüğü değil belki
tiyatrosu bende kalan iz. Tiyatro sahnesi çok derin,
yumuşak. Küçük müzesindeki sanatçılar arasında
göremedim. İstanbul’a dönüşte Beşiktaş’a inerken
heykeliyle karşılaştım Leyla Gencer’in.

ama La Scala
kırmızı kadifeler
Leyla Gencer’i
cadde üzerinde

Grenoble/Fransa ile bitiriyorum. Otel odasında sıkılıp aşağıya
otelin arkasında yola bakan kafeye çıktım. Kafenin dışına bir masa 2
sandalye konulmuş. Ortalıkta hiç ses yok. Kaldırım, bisiklet yolu,
araba yolunun da ortasından geçen tramvay yolu bomboş. Bir çift
yürüyor bisiklet yolundan el ele tutuşmuş hiç konuşmadan. Erkek bir
eliyle kızın elini diğer eli ile bisikleti tutuyor. Sadece bisikletin yolda
çıkardığı mekanik ses duyuluyor. Sonra onları izledim yol boyunca,
bisiklet yolundan karşı yola geçerek ağaçlık bir alanda kaybolana
kadar. Kız beyazdı, erkek ise siyah.
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İTALYA – İSVİÇRE 2015
Şerife Ertaş
Ekin Yazın Dostları’nın 2015 yılı yurtdışı etkinliği Stendhal’in
Parma Manastırı kitabı. Bu kapsamda kitapta adı geçen manastırın
bulunduğu aynı adlı Parma şehri ve manastır gezilip görülecek. Aynı
zamanda Kuzey İtalya‘daki bazı şehirlerle birlikte Stendhal’in doğduğu
Fransa’daki Grenoble şehrine gidilecek. Dönüş ise İsviçre üzerinden.
İtalya, yakınlığı nedeni ile pek çok Türk’ün aşina olduğu hatta
pek çoğunun ise ilk yurtdışı durağı. Rönesans’ın beşiği, çoğumuz lise
çağlarında burası ve buradaki tarihi eserlerle ilgili az çok bilgi edindik.
Pek çok arkadaşımız da bütün bu eserlerle ilgili uzun notlar aldılar.
Eminim detaylı bilgi aktaracaklardır. Ben bu bilgiler yerine geziden
bende kalan duyguları, izlenimleri yazmayı deneyeceğim.
Rahat bir yolculuğun ardından Bologna semalarına geldik,
ama uçağımız bir türlü inemiyor. Pisti üç dört kez pas geçiyoruz.
Yolcuların pek çoğu tedirgin. Biz ise olası pek çok teknik arıza ve dış
etkeni yok sayıp bu durumu yüzünü bile görmediğimiz pilotun
acemiliğine veriyoruz. Bologna ile ilgili ilk düşüncem havaalanının
Antakya havaalanına tıpatıp benzemesiydi. Her ikisi de bereketli birer
ovanın ortasındaki siyah nokta gibiler.
Kuzey İtalya Po nehrinin getirdiği bolluk ve bereketle zengin
ve rahat görünüyor. Rehberimiz Esin hanımın ifadesine göre de aynı
zamanda çok çalışkanlar. Bologna’nın ilk göze çarpan özelliği revaklı
cadde ve sokakları. Yazın başınıza güneş geçmeden, kışın da yağmur
ve kar altında kalmadan rahat rahat dolaşabilirsiniz. Minik şehir
turumuzda gördüğümüz Maggiore meydanındaki dört tarafı heykellerle
süslü çeşme, eski saray, kilise harika.
Bologna’nın ardından geldiğimiz Parma’da tüm İtalya’da
olduğu gibi tur otobüsleri şehre sokulmayıp, şehre en yakın yerde
yolcularını indiriyorlar. Nehrin kenarından yürüyerek şehrin merkezine
geliyoruz. Pilotta sarayı, Katolik, Protestan ve Cizvit kiliseleri aynı
meydanda birbirlerine çok yakın. Çan kulesi de binadan ayrı olarak
yapılmış. Kiliselerin hepsini gezip ayrı bir binada olan vaftizhaneye

14

geliyoruz. Yuvarlak kubbeli binada vaftiz çanağından ayrı büyük bir
havuz mevcut. Kendi kendimize yorum yapıp havuzun yetişkinlerin
vaftizinde kullanıldığına karar veriyoruz. Sadece vaftizhanede değil
pek çok yerde de eserlerle ilgili broşür bulamadık. Kitapta geçen
Parma manastırının nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu
nedenle rehberimiz ve tur otobüsümüzün şoförünün yaptığı yoğun
araştırma sonucu ilk Parma manastırımızı bulduk. Şehrin biraz dışında
kitapta anlatılan manastıra benzer bir yer. Burasının cezaevi olarak
kullanıldığını öğrenmek hayal kırıklığı yaratsa da gerçek manastırı
aramaktan vazgeçmiyoruz. Israrlı aramalarımız sonunda gerçek
Parma manastırını bulduk. Bu manastır cıvıl cıvıl gençlerle dolu. Diğer
manastırın aksine öğrencilere yurt olarak tahsis edilmiş, bu bakımdan
şanslı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Cezaevi olana da şimdilerde
ne olarak hizmet vermesi sorulsaydı, eminim o da öğrencilere tahsis
edilmeyi tercih ederdi.
Hava çok sıcak. Biz de her zamanki gibi güneş kremi almadan
gelmişiz. Sonradan İtalya’nın ünlü bir parfümeri zinciri olduğunu
öğrendiğimiz Kiko’yu bulup güneş kremleri alıyoruz. Bizim grup hemen
Kiko’ya abone, diğer şehirlerde de bu zincirden epey alışveriş yapıldı.
Parma’da kaldığımız süre boyunca akşam yemekleri ve sabah
kahvaltıları otelde. Böylece ilk akşam yemeğimizde gezi boyunca
devam edecek makarna, tavuk diyetimiz başlamış oluyor. Sabah
kahvaltılarımızda Gülben’in zeytinsiz yapamam deyip yanında getirdiği
zeytin ikramları da.
Verona yolculuğu sadece mekâna değil zamana da yapılan bir
yolculuk gibi. Adige nehrinin üç tarafını kuşattığı bu güzel şehirde can
alıcı noktalardan biri Erbe meydanı. Bunun dışında isterseniz eski
zamanlara gidip Romeo’ya akıl verin, Juliet’in dertlerine ortak olun.
Arenaya gidip vahşi hayvanlarla dövüştürülen gladyatörleri kurtarmayı
deneyin. Garibaldi ile birlikte İtalyan birliğini kurma çalışmalarına
katılın, o küçük sarı evin balkonundan yapılan ilk konuşmayı dinleyin.
Verona’nın ünlü ailelerinden birinin gücünü yüzyıllar ötesine taşımak
için yaptırdığı mezarının heykellerinin yapımına ortak olun.
Meydandaki muhteşem sarayının planlarını çizin. İsterseniz günümüze
gelip Juliet’in evinin yakınındaki eski binada turistlere mutfak önlüğü
diken adeta o yıllardan gelmiş bir terzi kızla sohbet edin.
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Pazardan çok lezzetli meyve salataları alıp şık mağazalardan
alışveriş yapın. İsterseniz de gelecek zamanlara gidip Cebrail’in
surunu üflemesini bekleyin. Verona’da çok az kaldık, buna rağmen
Unesco kültür mirasına dahil bu muhteşem şehir benim unutulmaz
şehirlerimin arasına giriverdi.
Venedik’i anlatan ya da Venedik’te geçen o kadar çok kitap
okudum, film izledim ki buranın bana çok tanıdık geleceğini
düşünürdüm. Suların içindeki şehir bana hiç de bu duyguyu
yaşatmadı. Bütün büyük ve tarihi şehirlerde olduğu gibi burada da
hayata, insan olmaya dair pek çok şey bir arada. Dünyanın en zarif
mimari eserleri sanki bu kent için yapılmış. İhtişamı Dükler Sarayında,
kültürü Sansovıno kütüphanesinde, hüznü, pişmanlığı ve acıyı Ah’lar
köprüsünde, romantizmi gondol gezilerinde, yerel lezzetleri Rialto
köprüsünün yanında minik pizzacıdaki vejetaryen pizzada, lüksü
dünyanın en zenginlerinin kaldığı tarihi otellerde, zerafeti, müziği San
Marco meydanındaki lüks kafede, gezgin ruhunu turistlerde sanatı,
ustalığı Murano’da yapılmış cam eşyalarda, gücü Bizans’tan getirilen
dört muhteşem bronz at heykelinde astrolojiye, geleceği bilime
merakını saat kulesindeki burçlar takviminde, koyu Katolik inancını
San Marco kilisesindeki yaşlı rahibenin (pek çok kilisede giydiğim
kıyafetin bir benzeri üzerimde olmasına rağmen) uyarısında, kabalığı
tezgâhlarda hediyelik eşya satan satıcılarda, küreselleşen dünyayı da
Çin’de yaptırılmış maskelerde, hediyelik eşyalarda bulabilirsiniz.
Dünyanın bütün şehirlerinde hatta yaşadığınız şehirde bile kaybolma
ihtimaliniz vardır. Venedik’te ise biraz zor. Kanallar, köprüler, daracık
sokaklar ve onca kalabalık arasında şaşkına dönen turistlerin yol
sormalarından yerel esnaf o kadar yorulmuş olmalılar ki, her köşe
başında, her dükkânın üzerinde San Marco’ya nasıl gidileceğini
gösteren kâğıtlar yapıştırılmış. Yağmurlu havalarda bu kâğıtlar ıslanıp
işlevsiz kalınca ne yapıyorlar acaba? Yer gök su. Sadece bu halini
görmek için bile yeniden Venedik’e gidilir. Dünyanın en ilginç, en
romantik şehirlerinden birinde ne yazık ki fazla zaman geçiremedik.
Garda gölü ve kenarındaki Sirmione ortaçağdan kalma
kalesi ile harika bir kasaba. Kalenin etrafı su kanalları ile çevrili ve
aynen yapıldığı haliyle. Bir zamanlar kalenin içinde olan silahşorların
yerini turistler, satıcılar almış. Kanallarda ise kuğularla ördekler
yavrularını büyütüyor. Buradaki pek çok satıcı az çok Türkçe biliyor.
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Bologna

Grenoble
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Zürih’de Son Yemek

Cenova’da
Konuşmalarımızdan Türk olduğumuzu anlayıp hemen hepsi
de Fatih Terim’i ve Hakan Şükür’ü soruyor. Sirmione’nin dondurmaları
pek ünlü ve külahlar kallavi ki yemek isterseniz küçük boy değil,
koklayacak kadar istemeniz gerekebilir. Küçük boy istememize
rağmen külaha öyle çok dondurma doldurdular ki o güzelim
dondurmaların yarısını bile yiyemedim, kalan yarısını da hayatımda ilk
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kez, atmak zorunda kaldım. Sirmione’ye gidip hadi bir de dondurma
yiyelim diyeceklere duyurulur.
Como gölü etrafını Alp dağlarının çevrelediği dünyanın en
güzel göllerinden biri. Mavi yeşil görünen göl yeşili yüzüne yansımış
muhteşem ormanlarla çevrili. Gölün etrafındaki yerleşim yerlerinde
dünyanın en zenginlerinin evleri mevcut ki bir zamanlar Mussolini’nin
el koyduğu şahane ev ile Sophia Loren’in saray yavrusu evi gibi. Bu
kısa gezide anladık ki Como demek doğal güzellik, zenginlik ve lüks
demek. Bu güzellik ve lüksten bizim kısmetimize de dört yıldızlı bir
otelde (herhalde eksisini yazmayı unuttular) iki kişinin nefes bile
alamayacağı kadar bir oda, barakadan bozma bir lokantada diyete
devam, bir de berbat bir kahvaltı düştü. Bu arada İtalyan tasarımcılara
haksızlık etmeyelim. Bu oteldeki tek güzel şey, ısıya duyarlı duş
başlığı idi. Sıcak su açarsanız başlığın çevresine yerleştirilmiş
ledlerden kırmızı, soğuk su açarsanız mavi, her ikisini de açarsanız
yarısı mavi yarısı kırmızı ışık yansıyor. Haşlanmadan ya da buz
kesmeden suyu ayarlayabiliyorsunuz. Bana ilginç geldi bahsetmeden
geçemedim.
Tipik bir liman şehri olan Cenova renkli ve çok hareketli.
Benim için büyük sürpriz de Kristof Kolomb’un Cenova’lı oluşunu
öğrenmekti. Pek çok kişi gibi ben de Kolomb’u İspanyol sanırdım.
İtalyan’mış. Hatta şehrin eski kısmında Kristof Kolomb’un babasının
evini gördük. Ev hem küçüc hem de çok eski olduğu için müthiş küf
kokuyor. Liman şehirlerinin çoğunda olduğu gibi, pek çok milletten
insan burada bir arada yaşıyor. Bazıları ufak tezgâhlarda öteberi
satıyor. Dönerci dükkânları açmış Türkleri ise, yiyecek içecek
sektörünün içinde görmek mümkündü. Sokak sanatçıları, resimler,
minik heykeller, el işleri yapmış satmaya uğraşıyor. Hızlı bir şekilde
limanı, Ferrari meydanını, Vaftizci Yahya’ya adanan San Lorenzo
Katedralini gördük.
Portofino’ya gitmek için önce Santa Margherita’ya uğramanız
gerekiyor. Santa Margherita küçük, şirin ve zengin bir kasaba.
Buradaki Kristof Kolomb heykeli uzak denizlere açılıp yeni dünyalar
arayan denizcilere yol gösteriyor.
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Neşeli bir deniz yolculuğunun ardından çok meşhur
dolayısıyla çok zengin olmuş bir zamanların küçük balıkçı köyü
Portofino’ya geldik. Küçücük koyda kocaman marina, oteller, lüks
yatlar velhasıl zenginliğe, ihtişama dair ne varsa orada gördük. Gene
de o küçük şirin balıkçı köyü havasını kaybetmemiş. O kadar küçük ve
güzel ki yürüyerek kısacık bir sürede her yerini gezdik. Beklentileriniz
olağan dışı değilse buraya âşık olabilirsiniz. Burada insanlar, insan
ilişkileri de çok sıcak. Bazı ufak tefek hediyelikler aldığımız dükkân
sahibi hanım bana üzerinde Portofino resimleri olan bir kitap ayracı
verdi. Bende bunun çok isabetli bir armağan olduğunu, bir kitabın
peşine takılıp buralara geldiğimizi dilim döndüğünce anlattım. O kadar
çok ilgilendi ve mutlu oldu ki, kendisine Türkçe ‘teşekkür ederim’
demeyi öğretmemizi istedi. Bir sürü komik deneme, karşılıklı
kahkahalarla sonunda öğretebildik. Keşke yanımda kendisine
armağan olarak verebileceğim anlamlı bir şey olsaydı. Bir kafede
oturup, buralara özgü aperollerimizi içerken fonda “I found my love in
Portofino” çalmıyordu ama ben onu zihnimizde dinleyip Portofino’yu
kısa süre de olsa doya doya yaşamaya çalıştım.
Sıra geldi Katedrali muhteşem Milano’ya. Şimdiye kadar
gördüğüm en güzel gotik eser. Göklere, Tanrıya uzandığı varsayılan
kuleler görülmeye değerdi. Binanın dışındaki katedrali koruması için
yapılmış heykeller, içerideki yetişkin erkek heykeli de şahane. Adeta
canlı gibi duruyor. Alış veriş merkezi Galleria’da gücün simgesi bir
boğa resmi yere resmedilmiş. İnsanları buraya çekebilmek için
yaratılmış harika bir pazarlama taktiği ise kuyruğunun başlangıç
noktasına konulmuş oyukta tek topuk üzerinde dönmekti. Tabi sırayla
hepimiz denedik. Muhtemelen geçmişten gelen bir hikâyesi de vardır.
La Scala tiyatrosunu gezme şansımız olamadı ama kapısında bir
resim çekmeyi ihmal etmedik tabii ki. Milano gezimiz de böylece ne
yazık ki çabucak son buldu ve düştük Fransa yollarına.
Alp dağlarından geçen otobanda manzara harikaydı. Yemyeşil
Fransız Alplerinde havacılık sporları yapan insanların renk renk planör
ya da paraşütlerle süzülmeleri de görülmeye değerdi. Grenoble’a
Fransızlar Alpler’in kraliçesi derlermiş. Bu unvan bu şehre yakışmış
doğrusu. Şehirde ilk hedef Stendhal müzesi ki müze Stendhal’in
annesi öldükten sonra kaldığı dedesinin eviymiş. Stendhal’in kitapları,
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özel eşyaları ile birlikte doktor olan dedesinin kullandığı o zamana ait
bazı tıp gereçleri de sergileniyor. Müze yetkilisi hanım Stendhal’in
yaşamı ve yazarlığı ile ilgili detaylı bilgiler ve şehirde Stendhal’in ayak
izlerini takip edebilmemiz için hazırlanmış bir broşür verdi. Bir grup
broşürü takip ederek Grenoble’de Stendhal’in doğduğu evi, âşık
olduğu kızın yaşadığı evi sık sık uğradığı bazı yerleri ancak dışarıdan
görebildik. Akşam yemeğimizde gene Stendhal’in sıkça yemek yediği
eski bir restoranda idi. Alpler’in kraliçesi bir şehre gelip Alpler’e
çıkmamak olmaz. Hep birlikte teleferikle tepelerdeki Bastille kalesine
çıktık. Bütün şehir ayaklarınızın altında ve manzara harika. Bu güzel
şehirde de bir gece kalıp İsviçre’ye geçeceğiz.
Cenevre Birleşmiş Milletler, Kızılhaç gibi pek çok uluslararası
kuruluşun merkezleri burada. Belki bu nedenle şehrin ciddi bir havası
var. Ancak parklar, çiçeklerden yapılmış meşhur saat, Leman gölünün
içinde oluşturulmuş kocaman jet d’eau adı verilen fıskiye, gölde yüzen
ördekler bu havayı biraz dağıtıyor. Ayrıca Cenevre’nin dünyanın en
pahalı şehirlerinden olması nedeniyle insanların pek çoğu burada
çalışıp Fransa’da oturuyorlarmış. Bu da bana ilginç geldi.
Lozan biz Türkler için tarihi bir öneme sahip. Bu şehirde
yapılacak ilk iş Lozan Antlaşması’nın imzalandığı oteli görmekti ki biz
de öyle yaptık. Beau-Rivage Oteli’ne gittik. Hala kullanımda olan
otelin müdürü, rehberimiz Esin hanımın ricası ile bizleri antlaşmanın
imzalandığı salona götürmeyi kabul etti. Otel ve salon o günlerdeki
ihtişamını koruyor. Kristal aynalar, avizelerle kaplı koridorlarda
yürürken savaştan yeni çıkmış fakir Türkiye Cumhuriyeti adına bu
antlaşmayı imzalayan İsmet İnönü’nün o günlerdeki hissiyatını
anlamaya çalıştık. Antlaşmanın imzalandığı gün kullanılan eşyalar bir
müzenin deposuna kaldırılması nedeniyle görme imkânımız olamadı.
Montrö ise Boğazlar Antlaşmasının imzalandığı şehir olması
nedeniyle bizim için yine önemli bir şehir. Antlaşmanın imzalandığı
oteli bu sefer uzaktan görebildik. Şehirde kaldığımız kısa süre içinde
küçük antika pazarını gezme şansımız oldu. Pazar ilginçti. Bunun
dışında burası ile ilgili fazla bir fikir sahibi olamadık.
Bern şehri benim için gezinin en büyük sürprizi. Bern ile ilgili
fikrim olsa olsa asık suratlı, bürokrasi kokan bir şehir olabileceği idi.
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Gel gör ki yemyeşil, cıvıl cıvıl tarihi bir başkent. Rengârenk boyanmış
heykelleri ile tarihi çeşmeler. Saat başı akrobatik hareketler yapan
minik heykelleri ile tarihi guguklu saat. Daracık ve dik caddelerden
kimseye çarpmadan geçebilmeyi başaran tramvay. Ayı çukuru hepsi
ayrı ayrı çok ilginçler. Parlamento binasının önündeki fıskiyelerde
sularla oynayan çocuklar. Binanın önünde bir tanesini bile
göremediğimiz polis ya da asker. Binaların dışındaki sığınak girişleri
ve Einstein evi ise diğer sürprizler.
Zürih’de ilk akşam yemeğini yediğimiz lokanta değişikti.
Tavanda 12 burç resmedilmiş. Buralarda insanlar astrolojiye fazla
meraklılar. Şehirde gezerken rastladığımız nikâh için kiliseye giden
çiftlerin gelinlik damatlıklarının sadeliği ve şıklıkları ayrıca kiliseye el
ele yürüyerek gitmeleri de ilginçti. Ne olur ne olmaz diye yanımıza
aldığımız yağmurluklar bavullarda kaldığı için bolca yağmur yedik.
Yağmur yağarken alışveriş yapıp kahve içerek vakit geçirip yağmur
ara verdikçe de şehri gezmeye çalıştık. İsviçre’nin her şehrinde bir
antika pazarı olsa gerek burada da bir antika pazarı vardı. İlginçtir
satıcıların yarısı da Türk. Her şey o kadar pahalı ki pazardan ne yazık
eli boş döndük.
Bu gezide o kadar kısa sürede o kadar çok yer gördük ki,
hayal miydi, gerçek miydi derken kendi gerçeğimize dönüp İstanbul’a
geliverdik. Darısı seneye, bakalım dostlarla hangi kitabın peşine takılıp
nereye gideceğiz?
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İTALYA- FRANSA- İSVİÇRE GEZİMİZ
Zümrüt Özgüler
1. gün: Sabah 5.00‘de kalkıp evden 5.15’de ayrıldık. Aslı ve
ailesiyle Gülben’i de evinden almaya gittik. Atatürk Hava Limanı’na
varmamız 6.00‘yı buldu. Çok erken gelmişiz. Karnımız erken
kalkmanın etkisiyle de çok acıktı. Bu arada rehberimiz de geldi.
Evraklarımızı ve biletlerimizi bize teslim ettikten sonra Simit Sarayı’nın
yolunu tuttuk. Saat 8.00 olduğunda Gülben’in tatlı heyecanı Aslı’nın
kızı Merve’nin boğaz ağrısı ve halsizliği ile uçuş kapısına geldik.
Uçağa bindik ama 40 dakika uçağın havalanma sırasını bekledik. THY
nazik ve güzel hosteslerinin ikramlarıyla mutlu olduk.
Rehberimiz ve bize tahsis edilen otobüsümüzle (otobüs 50
kişilik olmasına karşın biz 25 kişi idik ve bu da bizim için çok olumlu bir
hata olmuştu. Bütün yolculuğumuz otobüsün içinde yayıla yayıla
rahatça yerleşerek geçti) başladığımız gezimize ilk olarak Bologna
Maggiore Meydanı’nı gezmekle başladık. Hava çok sıcak olmakla
beraber yağmur tanecikleriyle otobüsümüze döndük.
Parma’ya vardığımızda Manastır sandığımız Parma
Hapishanesi’ne geldik. Hapishanenin içinde bir Manastır olduğundan
yanılmışız. Şoförümüz Marcello’nun da yardımıyla kitapta geçen
Manastırı bulduk. Burası zaman içinde öğrenci yurduna dönüşmüş.
Resimlerimizi çektikten sonra Parma’nın merkezine giderek burada
Pilotta Sarayı’nı ve Vaftizhane’yi gezdik. Uykusuz ve yorgun geçen bir
günün ardından otelimize vardığımızda yemeğimizi yiyip ertesi güne
hazırlık için hemen yattık.
2. gün: Dinlenmiş şekilde uyanıp keyifli bir kahvaltının
ardından yaptık. Bir önceki gün öğle yemeğimiz geçiştirildiği için aynı
durum tekrarlayabilir düşüncesiyle ne olur ne olmaz diye muz, yoğurt
ve evden getirdiğimiz atıştırmalıklarımızı yanımıza aldık ve Verona’ya
yola çıktık.
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Otobüste tek tek kendimizi (rehberimiz Esin Hanım’ın
yönetiminde) tanıttık.
Verona’da Elbe Meydanı, tarihi binalar, Romeo’nun ve Jüliet’in
evlerini ziyaret ettik. Bazı arkadaşlar dileklerini tuttular. Otobüsümüzde
dönüş yolunda yağmura tutulmamız gezimize başka bir heyecan kattı.
Artık, Garda Gölü’ne doğru yolculuğa başladık yola çıkarken
rehberimiz Esin hanım varmadan bizi gideceğimiz yer hakkında
bilgilendirdi. Bizi bilgi bombardımanına tuttu. Lezzetli tiramisu ve
dondurma yeme hayalleriyle otobüsün penceresinden üzüm bağlarını
izleyerek Sirmione’ye vardık. Yol kenarlarındaki bahçeli evler çok
güzeldi. Manzara muhteşemdi. Turkuaz rengi yansımalar bana Ege
sahillerimizi hatırlattı. Almanların istila ettiği Sirmione’de sokaklar
daracık ve çok şirindi. Kocaman dondurmalarını ve tiramisularını
yiyemeden edemedik. Otobüse dönerken rüzgar da bize yardım etti.
Verona’da yakalandığımız yağmura burada da yakalanmaktan
korktuk. Yoklamamızı tamamlayarak otele döndük. Akşam yemeği
sohbet muhabbetle güzel geçti.
3. gün: Sabah 6.30 kalkış ve 7.00 kahvaltı. 8.00‘de Santa
Margarita yolculuğuna başladık. Bolca tünellerden geçerek şehre
vardığımızda şirin bir sahil ile karşılaştık. Portofino’ya gitmek üzere
hepimiz grup resimleri çektikten sonra tekneye bindik. Tekne
yolculuğu 10 dakika sürdü. Vardığımızda küçücük bir koya
yerleştirilmiş Portofino bizi karşıladı.10 dakikalık bir tekne
yolculuğunun ardından minicik bir koya yerleşmiş Portofino bizi
karşıladı.
Vadi şeklinde bir koy, iki tarafı bol ağaç ve begonvillerle kaplı
evler. Koy ise masmavi bir deniz ve denizin üzeri bembeyaz kuğu gibi
yelkenliler süslüyordu ve üzerini bembeyaz kuğu gibi yelkenlilerin
süslediği masmavi bir deniz. Gerçekten de şarkıdaki kadar romantik
duygular uyandırıyordu insana. İnsanda aşık olduğu kişinin yanında
olmasını ya da yeniden aşık olma isteği oluşuyordu. Şarkıda da
anlatıldığı gibi yoğun duygular yaşatan bir sahil kasabası.
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Milano

Bologna

25

Cenevre

Lozan Antlaşması’nın yapıldığı Beau Rivage Oteli
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Bazı arkadaşlar denize girdiler, bazıları ise biraz dolaştıktan
sonra kafelerde pizza yiyip, kahve ya da Apperol içtiler. Tam keyif
yapılacak yerdi. Ayrıca insanlar çok şıktı. Dükkanlar çok pahalıydı.
Burada da arkadaşlarımızın kimi denize girerek kimi pizza yiyip
buraların hafif içeceği aperollerini içerek Portofino’nun keyfini çıkardı.
Zamanımız doldu
ve
Santa
Margarita’ya
döndük.
Otobüsümüze binip Cenova yoluna düştük. Hepimiz çok mutluyduk.
Bu arada o gün Babalar Günü’ydü ve herkes evi arayıp babaları da
mutlu etmeyi unutmadı.
Cenova yolculuğumuz 2,5 saat sürdü. İner inmez tuvalet krizi
yaşandı. Ama tatlıya bağlanarak Dükler Sarayı, San Lorenzo Kilisesi,
Kristof Colomb’un evi ve Ferrari Meydanı’nı gezdik.
Dönüş yolunda Nurselva’nın güzel ve tatlı sesiyle söylediği
şarkılarla ruhumuz dinlendi. Aysel’in fıkraları ve Fransızca şiiriyle
içimiz açıldı.
Akşam yemeğimizi Aysel’in kulaktan kulağa oyunuyla
kahkahalarla geçirdik. Artık yorulmuştuk. Herkes mahmur gözlerle
odasına çekildi.
4. gün: Sabah kahvaltısının ardından Holliday Inn Express
Oteli’nden ayrıldık. Üç saatlik otobüs yolculuğundan sonra Venedik’e
gitmek üzere tekneye bindik. Aramızda yaptığımız sohbet sırasında
Venedik’in birçok adadan oluştuğunu yeni öğrendiğimizi fark ettik.
Ulaştığımızda büyük bir kalabalıkla karşılaştık Bir grup Gondol’a bindi.
Diğer grup da onları beklemek üzere oyalandı. Sonra şehrin San
Marko Meydanı’na geldik. San Marko Kilisesi’ni gezmek isterdik ama o
kadar çok kuyruk vardı ki zamanımızın yetmeyeceğini düşünerek
vazgeçildi.
Murano camları ile saatleri satan dükkana rehberimiz Esin
Hanım getirdi. Alışverişler yapıldıktan sonra Riyalto Köprüsü’ne gidildi.
En geniş kanalın üzerinde olan köprüde bol bol resimler çekildi.
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Daha sonra patlıcanlı pizza yendi. Serbest zamanda isteyen
Dükler Sarayı’nı gezmek için koşturdu, isteyen dükkanları gezdi,
isteyen kahve içti.
Kısa zamanda (4,5 saat) Venedik’i gezmeye çalışmaktan
yorulmuştuk. Grup toplandı ve tekrar tekneye binilerek otobüsün
bekleme noktasına varıldı. Titiz şoförümüz Marcel, basamaklara
bezleri sermiş bizi sabırsızlıkla bekliyordu.
Nurselva, Sultan-ı
kendine hayran bıraktı.

yegah makamındaki şarkılarıyla

bizi

Çabucak otele yerleşip tekrar otobüse binip Verona’nın
içindeki restorana gitme kararıyla odamıza çıktık. Gülben ve Şerife ile
odalarımız yan yana düşmüştü. Tam kapımızı kapattığımızda kapımız
çalındı. Şerife endişe ve heyecanla Gülben’in tuvalette kilitli kaldığını
bildirdi. Hemen yardıma koştuk. Görevli çağırdık. Anahtarı bulmakta
biraz zaman harcasalar da kapıyı açtılar. Odada iki tuvalet vardı.
Gülben aceleyle engelli tuvaletine girmişti. Yanlışlıkla açık bırakılmıştı.
Alelacele otobüste bizi bekleyen arkadaşlarımızı bekletmemek için
aşağıya inmeye çalıştık. Asansörü bir türlü çalıştıramadık. Koşa koşa
yangın merdiveninden arkadaşlarımıza yetiştik. Çok şükür mücadele
sonunda restoranımızda yemeğimizi yedik, güzelce bir uyku çektik.
5. gün: Kahvaltımızı yapıp iki saatlik yolumuzu aşıp Milano’ya
vardık. Moda ve Fuar kenti Milano. La Scala Meydanı’nda modayı
doya doya yaşadık. Duomo di Milano Katedrali’ni gezdik. MilanoGalleria-Vittorio-Emanuele-Alısveriş-Merkezi’nde
şık
dükkanları
gezdik.
Evet Como Gölü’ne vardık. Harika bir tekne gezisi yaptık. Bu
gezide Sophia Loren’in muhteşem evini, Mussolini’nin, George
Clooney’nin yaşadığı evi gördük. Karaya inince kimimiz teleferiğe
bindi, kimimiz kahve içti, kimimiz de alışveriş yaptı.
Kendini dört yıldızlı sanan otelimiz Concort’a
Bavullarımızı odamıza koyup, bir yarım saat dinlenip tekrar
yemek üzere dışarı çıktık. Otelin yakınında baraka biçimindeki
yeme yerinde dört gündür yediğimiz yemeğin aynını yine
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geldik.
yemek
yemek
yemek

zorunda kaldık. Haşlama ve soslu tavuk, makarna. Bu sefer tatlı da
yoktu. Ama hiçbir şey keyfimizi kaçırmaya değmez mantığıyla güldük,
eğlendik. Güzel bir yürüyüşten sonra vasat otelimize vardık.
6. gün: Sabah kalktığımızda kahvaltı yerimize indik. Kahvaltı
malzemeleri dizilmiş bize gülümsüyordu, sevindik. Fakat bizim bu
kısımda yemek yiyemeyeceğimizi söylediklerinde şaştık kaldık. Bize
ayrılan yerdeki tabaklarda haşlanmış yumurta, kruvasan ve bir dilim
kek vardı. Kendimizi kötü hissettik. Ama yapılacak bir şey yoktu.
Keyfimizi hiçbir şey kaçıramazdı.
Marcel otobüsümüzü hazır etmişti. 6 saatlik Grenoble yolu için
hareket ettik.
Grenoble’de “PARMA MANASTIRI” yazarı Stendhal’in aynı
zamanda evi olan müzesini ziyaret ettik. Bizim için çok önemliydi.
Gezimizin temel amacı buydu. Görevimizi de yaptıktan sonra
teleferikle çıkarak Grenoble’ın kuşbakışı görünüşünü seyrettik. Toplu
fotoğraflar çektik. Daha sonra akşam yemeğimizi yemek üzere
restoranımıza vardık. Harika bademli somonumuzu ve salatamızı
yedik. Beş gündür tavuk ve makarnadan sonra midemiz ve damağımız
bayram etmişti. Keyifli bir akşam yemeğinden sonra otelimize vardık.
Bir önceki otelimize göre güzel ve rahat bir oteldi.
7. gün: Kahvaltımızı yaptıktan sonra otobüsümüze tekrar
bindik. Cenevre’ye geldik. Cenevre’de Protestan Kilisesi’ni ve Kalvin
Duvarı’nı ve Parlamento Binası’nı gördük. Serbest zaman verildi.
Bazımız saat alışverişi yaptılar, bazımız Globus ya da Manor
Alışveriş Merkezlerini gezdik. Daha sonra (çok manidardır) İsviçre’de
İtalyan Restoranına gelip akşam yemeğinde yine makarna ve tavuk
yemek?.
Yemekten sonra tekrar Fransa sınırındaki otelimize yolculuk
edip geceledik.
8. gün: Kahvaltıdan sonraki rotamız Lozan’dı. Leman
Gölü’nün kenarında muhteşem manzaralı Lozan. Şehre girince bir
huzur kaplıyor insanın içini. Lozan Antlaşması’nın yapıldığı otele
geldik. İzin alarak antlaşmanın imzalandığı odayı gezdik. Garip
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duygular içindeydik. Otobüsümüz Montrö‘ye yöneldi. Caz şehri
Montrö’yü biraz gezip Bern’e doğru yola çıktık.
Bern’in en önemli görülmesi gereken yerlerinden biri olan
Astronomik saati, Gotik Katedral ve Albert Einstein’ın evidir.
Zürich ise Avrupa şehirlerinden çok farkı olmayan bir yer
bence. Akşam yemeğimizi güzel, sıcacık, tahta ağırlıklı dekorasyonu
olan bir restoranda yedik. Otelimize vardık ve artık evimize dönme
heyecanı ile uyuduk.
9. gün: Sabah toparlanıp Zürich Havalimanı’na vardık.
İşlemlerimizi yaptıktan sonra uçuş kapımıza ulaşabilmek için trene
binmek zorundaydık. Uçağımız zamanında ve rahat bir uçuş
gerçekleştirerek bizi güzel memleketimiz Türkiye’ye ulaştırdı.
Çok güzel bir geziyi çok tatlı, samimi, uyumlu arkadaşlıklarla
tamamladık.
İnşallah başka gezimizde buluşmak üzere,
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Grenoble’da Yemek

Zürih’te işçilerin protesto yürüyüşü
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Stendhal Müzesi’nde anı defterine yazdığımız yazı
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YOLCULUĞU KİM SEVMEZ?
Pelin Bektaş
Her yolculuk bir değişim, farklı bir dünyaya yelken açmak değil
midir? Kitap okumak ta böyle bir şey, okuduğum ve paylaşarak
çoğaldığım her kitapla bir yolculuğa çıkarım. Her kitap ve her
yolculuktan sonra biraz değişmiş bulurum kendimi.
Stendhal’ın Parma Manastırı’nı okurken de, okuduktan sonra
da bir seyahate çıktım. Okurken kitabın kahramanının Napolyon’a
hayranlığını anlamasam da her devirde, siyaset, din, para üçgeninin
aynı şekilde işlediğini ve her zaman olduğu gibi aşk, kıskançlık ve
çıkar işbirliğinde macera dolu değişmeyen yolculukların sonunda
değişen insanı gördüm. Tıpkı Herakleitos’un dediği gibi aynı suda iki
kere yıkanılmıyordu.
İtalya’ya ilk gidişim değildi. Ama bir romanın peşinden yurt dışı
gezisi yapışım ilkti. Romanda geçen savaş ve karmaşa dolu karamsar
günlerin yerini güneşli aydınlık günler almış. Dostlarla roman
kahramanlarının ayak izlerini bulmaya çalışan maceracılar olmuştuk.
Napolyon’un İtalya’ya özgürlük sözü verdiği için kurtaracağını sanan
bir genç Stendhal olduğunu gördüm. İtalya’nın kasasını boşaltıp
memleketine döndükten sonra onun da öteki devlet adamlarına
benzediğini anlamıştı. Kitaptaki gibi babası ve kardeşiyle
anlaşamayan ama annesi ve teyzesine hayran bir genç adamdı. Onu
özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet için savaşan dedesi büyütmüş ve
politik bir hayatı olduğundan, aforoz edilmemek için kitabında saf bir
gencin aşk maceraları içinde saray ve çevresini o günkü koşulları
anlatmıştı. Hayat bugün farklı mıydı? Bence 1500’lerde neyse
2000’lerde de her şey aynı gibiydi.
Yolculuk okurken başladı. Fiziki olarak devam etti. Başlangıçta
biraz tedirgindim. Tanımadığım ilk defa yolculuk yapacağım kişiler
vardı. Yirmi beş kişi, evet birbirini tanımayan yirmi beş kişinin uyumu
çok önemliydi, gerçi birçoğunu tanıyordum. Sonra kendime, herkes
senin gibi, her kişiyi sev ve kabul et. Çünkü sen de biliyorsun onlar
senin aynan ve içindeler. Kendine merhaba de olsun bitsin dedim.
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Kendime Merhaba,
Herkes birbirine saygılı ve anlayışlıydı. O kadar çok gezecek
yer vardı ki çoğu yeri koşarak dolaştık. Günde 15 bin adım attığımız
çok oldu. Milano’da bazı yerleri çok az görebildik. Kale’yi ve
Mikelancelo’nun müzesini göremedim. Danté Café’nin ve Moleskine
mağazasının önünden koşarak geçtik. Yemekleri yürürken dolaşırken
yedim ama mutluydum. Garibime giden şeylerden biri, erkek, kadın
herkes aşkı bulmak için Juliet’in memesini tutarak resim çektirmesi,
diğeri de topuğunu bir çukura koyup bir seferde kendi etrafında
dönebilirse tuttuğu dileğin olacağına inanmasıydı. “Neden” diye
düşünürken, aslında kimsenin inanmadığını ama birlikte paylaşarak
yapılan şeylerin insana zevk ve mutluluk verdiğini fark ettim. Çünkü
seyrederken bile o grubun halkası içinde olan insan kendini mutlu,
huzurlu, emniyette hissediyor, bir olma, birlik olmanın önemi ortaya
çıkıyordu. Öyle olmasa hangimiz her akşam tavuk makarna tatlı
yiyebilirdi. Okurken sizler güzel beslenmişler diyebilirsiniz ama dokuz
gün aynı yemekleri yiyin sonra konuşalım. (Dünyada ki açlardan özür
dilerim.) Grenoble’da yemek yiyeceğimiz Café’de bir Türk Sultanının
hoş içimli bir sıvı getirdiği ve Kahvenin Avrupa’ya ondan sonra
yayıldığını öğrendik. Eh bunu da kahve bizim diyenlere hatırlatmak
gerek artık.
Gittiğim yerlerde benim için önemli olan şey otelin lükslüğü
değildir. Çok şey görüp içselleştirebilmek değişik kültürleri benime
katabilmektir. Her insan da kendimi bulabildiğim gibi her şehirde de
benimi bulabilirim. Verona romantikliğimi, Siena gizemi, Cenova
serseriliğimi, Portofino arada kaçamak yaptığım maceracı tarafımı
gösterirken, otuz milyon dolarlık evlerin bulunduğu Como snopluğum
olabilir ancak. Grenoble huzur ve araştırmacılığım, Cenevre ticari
yanım, Bern ve Zürih bende mantık akıl ve bilgiyi simgeledi. Bütün
bunlar şehirlere girdiğim anda kendimle özdeşleşen yanlardı. Birlikte
gezdiğimiz müzeleri katedralleri yapan kişileri sanata bakış açılarını ve
kendilerini sanatla nasıl tanımlayıp var ettiklerini kısacası kültürleri
anlamaya çalıştık. Döndüğümüzde bize bu duygularımızı hatırlatacak
küçük objeler satın aldık. Mutluluğun ayrıntılarda gizli olduğunu bilen
bir gruptuk.
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Annem çok titiz bir kadındır. Evine girmek için bir paspas ve
üç bezden geçip ayakkabıları paspasın üstünde bırakıp salon
kapısındaki beze, yeni giyilen terlikleri silerek girip, halının püsküllerini
bozmadan, kenar suyundan akrobatik hareketlerle atlayarak koltuğun
üstündeki çarşafı bozmadan oturulur. Annemin salon kanepelerinin
rengini hiç görmedim. İtalya’da otobüsün kapısı açıldı yerde dört beze
ayak silerek içeri girmeye başladık. Şoför annem gibi gözlerini
ayaklarıma dikmiş serde alışkanlık var. Farkında olmadan hazır ola
geçtim ve ayaklarımı her beze sile sile içeri girdim. Oturduğum yerde
yemek yiyip kırıntı dökmedim ve çöpümü dışarı attım. Buna içimdeki
25 kişi de isyan etmeden itaat etti. Demek ki onlar da annemi
tanıyorlar. Tüm yolculuğumuz boyunca otobüs kaptanımız Marcello
tam bir Alman disipliniyle bizi rahat ettirdi. O da annemi tanıyordu.
İçimdeki yirmi beş kişiyle dönüş yolculuğuna geçtik. Her birini
bu kısa zamanda tanıyabildim mi? Tabii ki hayır ben daha benimi
tanımadan nasıl olur da diğer benleri dokuz günde tanırım? Bunun için
yeni yolculuklar ve yeni kitaplar gerek.
Yeni yolculuklara doğru ışıklı günlerde yaşayalım.
Ekin Yazın Dostları

Bern
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HEYECANLI SERÜVEN
Gülben Taştan
Yine yollara düştük bir kitabın ardından. Bu seferki kitabımız
PARMA MANASTIRI. Yazar Fransız STENDHAL. İtalya sınırında
Grenoble’da doğmuş. Tabi İtalya gezimize bu şehir de ilave edildi.
Değerli arkadaşlarımız (gezi koordinatörleri) Aysel, Nurselva, İlknur,
Zeynep ve Aydın Bey’in katkıları ve titiz çalışmaları sonucu güzel bir
gezi planı oluşturuldu. Kuzey İtalya’ya gitmişken, bizim için önemi
büyük olan İsviçre’de Lozan’ı görmeden gelmek olmaz; Lozan’a
gitmişken Cenevre, Bern, Zürih’i de görelim bari dedik. Böylece gezi
rotamız Kuzey İtalya ve İsviçre oldu.
19 Haziran 2015 Cuma günü 08.45’ de Bologna’ya hareket
etmek üzere Atatürk havalimanı dış hatlar terminalinde buluştuk. 25
heyecanlı Ekin Yazın Dostu bir aradayız. Tur otobüsümüz bizi
Bologna’da karşıladı. Ömrümde böyle titiz bir şoför ve temiz bir otobüs
görmemiştim. Çocukluğumuzdaki annemizin titizliğini bize hatırlattı.
Otobüsün merdivenlerinde ayak silme bezi seriliydi, şoförün elinde bir
bez direksiyon ve ön konsol her zaman siliniyordu. Muavin koltuğunun
hemen üzerindeki bir rafta kalem, not defteri, kolonya, ıslak mendil,
şeker gibi şeyler titiz bir şekilde sıralanmıştı. Yağmurlu havalarda
otobüsün sadece ön kapısını açıyor bizi içeri alıyordu. Çünkü ayak
silme bezleri her basamakta seriliydi ve ayaklarımız temizlenmiş
olarak yerlerimize oturuyorduk. Adeta “yok böyle bir şey” dedirtecek
kadar bir titizlik. Otobüste bir şey yenmez dedi ama bizler onun
temizlik anlayışına uygun olarak yiyeceklerimizi yedik, çöplerimizi titiz
bir şekilde topladık, şoförümüzün ortaya ve arkaya koyduğu çöp
poşetlerine attık. Hatta mola yerlerinde çöplerimizi dışarıdaki çöp
konteynerlerine bile attık. Bu temizlik ve titizlik zamanla bizim de
hoşumuza gitmeye başladı.
Turumuza akşam yemekleri de dahil olduğu için, ya kaldığımız
otelde veya tur şirketinin (ZNF) belirlediği yerlerde yiyorduk.
Müslüman olduğumuz için yemeklerde domuz etine yer verilmemişti.
Tavuk, hindi, balık ve makarna yemekten hepimiz kilo aldık. Türkiye’
ye dönünce bir ay makarna ve tavuk yemeyeceğiz demeğe başladık.
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Bern

Bologna
37

Venedik
Parma’da kaldığımız 3 günde otelimizde yemeklerimizi, tur
şirketinin ikramı olan birer kadeh şarap eşliğinde yedik. Parma’ya ilk
girişimizde rehberimiz ve şoförümüz Parma Manastırı’nı aramaya
başladılar. İlk buldukları manastıra gittik. Arabadan inerek etrafı gezdik
ama pek içimize sinmedi. Şoförümüz aradığımız yerin burası
olamayacağını söyledi. Rehberimiz ‘’Certoza di Parma’ veya ‘’ La
Chartreuse de Parma’’ şeklinde internette arayınca doğru manastırı
bulduk. İşte karşımızda PARMA MANASTIRI. Çok mutlu olduk ve çok
heyecanlandık. Fotoğraflar çekildi, sitemizde paylaşıldı ve Aydın
Bey’den ilk olumlu yanıtı hemen aldık. Günümüzde bu manastır
öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Parma’da kaldığımız üç günde
Parma, Verona ve Garda gölü, Portofino ve Genova’ yı gezdik.
Portofino’da ben biraz hayal kırıklığına uğradım, daha güzel ve
etkileyici bekliyordum.
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4. günde Venedik turumuzu gerçekleştirmek üzere yola çıktık.
Benim Venedik’e ikinci gidişim. İlk gidişimde tıpkı Portofino’da olduğu
gibi hayal kırıklığı yaşamıştım, şimdi çok etkileyici buldum. Gondol
gezisinin etkisi diye düşünüyorum, şehri anlamak ve hissetmek için
mutlaka gondola binmek gerekiyor. Gece Verona’da bir otelde
konaklayacağız. Akşam üzeri otele geldik.15 dakika içerisinde otele
giriş yapıp, akşam yemeğine gitmek üzere otobüste olmamız
kararlaştırıldı. Şerife ile ben odamıza çıktık. Ooo ne güzel çift banyolu
bir odaymış dedik ve her birimiz birer banyoya girdik. El yüz yıkandı
ama ben banyoda kilitli kaldım. Kapı açılmıyor! Şerife de dışarıdan
kapıyı açamadı. Büyük bir panik ve telaş içinde yan odadan Yeşim’i
çağırıp, benim panik atak geçirebileceğimi düşünerek Yeşim’le sohbet
etmemi sağladı. Resepsiyondan yardım istemeğe gitti ve gelen ekip
kapıyı açtı. O anda Şerife’nin bana sarılışı görülmeğe değerdi. İnsanın
böyle bir dosta her zaman ihtiyacı vardır. (Şerife ile arkadaşlığımız 40
yılı geçti.) Canım arkadaşım iyi ki varsın…
5. gün Milano şehri ve Como Gölü gezildi. 6. Gün Grenoble’a
hareket ettik ve hemen yazarın müze haline dönüştürülen evini bulup
ziyaretimizi yaptık. Böylece gezi amacımızın son halkasını da bitirmiş
olduk. Teleferikle çıkıp şehri kuş bakışı seyrettik. Mutlu bir şekilde çok
güzel bir akşam yemeği yedik. 7. gün İsviçre’ye hareket ettik.
Cenevre’yi gezdik. İsviçre’ye gidilir de saat almadan dönülür mü? Ben
de küçük kızıma söz verdiğim saati aldım. 8. Gün Lozan, Montrö ve
Bern gezilerinden sonra Zürih’e vardık. 9. Gün Zürih şehir turundan
sonra dönüş hazırlıklarımıza başladık.

Çok güzel ve doyurucu bir gezi ardından yurdumuza döndük.
Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Seneye yeni bir serüvende
buluşmak üzere sevgiyle kalın…
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BİR KİTABIN SAYFALARINDAN YAŞAMIN
SAYFALARINA GEÇMEK…
Nilüfer Alkoç
Bundan kısa bir süre önce Stendhal’ın bakış açısıyla “Parma
Manastırı” adlı eserin sayfalarında XIX. Yüzyıl Avrupa’sına doğru
çıktığım yolculuk beni oldukça şaşırtmıştı. İnsanın karmaşık duygusal
ilişkileri ve siyasal politikalar dünyanın tüm zamanlarında ve
ülkelerinde benzer şekilde yaşanmıştı. Fransa’nın küçük bir şehrinde
baskıcı bir aile düzeninden kaçarak 17 yaşında, Napoléon’un
ordusuyla geldiği Milano’da yaşadığı aşk; Paris’teki günleri ve yine
Napoléon’la birlikte katıldığı Rusya seferi Stendhal’ın hayatının dönüm
noktalarıydı. Bu kitap ne amaçla yazılmıştı, peki ya benim
yaşamımdaki dönüm noktaları nelerdi diye düşünürken, sevgili
dostlarla bugünün Parma’sından başlayacak ve Kuzey İtalya’dan
İsviçre’ye kadar sürecek bir serüvene atılmaya karar verdik.
Sabahın kör karanlığında Atatürk havalimanında 25 kitap
sevgilisi, rehberimiz Esin Hanım’la buluştuk ve uçağa bindik. İlk
durağımız, Napoléon’la gelen özgürlüğün tadına varmış “Bologna”
şehriydi. Orada bizleri tertemiz ve yeni otobüsüyle, hafif otoriter ama
kibar Marcello karşıladı. Birlikte geçireceğimiz on gün süresince
birbirimizi daha iyi tanıyacaktık ancak ilk izlenimimiz gayet olumluydu.
Rehberimiz, bizi Rönesans kapısıyla şehrin kamusal gücünü
simgeleyen “Piazza Maggiore”’ye götürürken meydanda “Neptün
Çeşmesi” gözümüze çarptı. Sonra da Gotik Kiliselerin arasında önemli
bir yere sahip “San Petronio Bazilikası”nı gezdik. Ön cephesi Eski
Ahitten kalma sahneleri betimleyen rölyeflerle süslüydü. Kısıtlı zaman
diliminde bu önemli eserlerin fotoğraflarını çekmeye çalıştık. Otobüsle
şehri tepeden görerek vedalaştık ve bizi buralara kadar sürükleyen
Parma Manastırı’na ulaştık. Yıllar öncesinde Stendhal’e ilham veren
burada yaşayan insanların arasındaki ilişkiler ve olaylardı. Belki
insanlar artık yoktu ama mekân canlı olarak karşımızda duruyordu.
Heyecandan uykusuzluk ve açlık hissetmeden etrafı gezdik ve birlikte
anıları fotoğraflarda ölümsüzleştirdik. Seyahat programımıza göre üç
gece Verona yakınlarında kalacaktık. Akşam otelimize geldik ve
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günler boyunca aynı menüyü yiyeceğimizi bilmeden ilk akşam

yemeğimizi keyifle paylaştık ve yorgunluktan erkenden yattık. Ertesi
sabah kahvaltının ardından “San Giovanni Evangelista” kilisesini,
“Rahibe Manastırı”nı gezdik ve birer kahve içmek üzere mola verdik.
Herkes o kadar saygılı ve sevgi doluydu ki hiç tanımadığımız dostlarla
da kısa sürede kaynaştık. Serbest zamandan sonra saat kulesinin
önündeki “Garibaldi” heykeli buluşma noktamızdı ve otele dönmek
üzere buraya geldiğimizde, Esin Hanım elinde kırmızı çiçeğiyle bizi
bekliyordu. Akşam yemeğimiz yine tavuk, makarna ile ne olduğunu
bilemediğimiz bir tatlıdan oluşuyordu.
Üçüncü gün durağımız benim çok sevdiğim Verona şehriydi.
Pırıl pırıl otobüsümüze park yerinde veda ederek,”Adige” nehri
üzerindeki tarihi köprüden geçtikten sonra, meydanda İsa’dan önce
100 yılından kalma “Roma Arenası” ve “Belediye Sarayı” ile
karşılaştık. Antik Roma forumu boyunca uzanan “Piazza delle Erbe”
çok şık ve hareketli bir pazar yeriydi. Bu cıvıl cıvıl sokaklarda
yürüyerek “Piazza Dante” meydanında kentin koruyucu azizine
adanmış “San Zeno Maggiore Bazilikası”na geldik. Fotoğraf çekme
merakım yüzünden bu güzel şehri tepeden görme arzusuyla ter içinde
kalarak şehrin en yüksek kulesine tırmandım ve yediğim rüzgârlardan
akşama hasta oldum. Bu arada sırt sırta insan trafiğinin arasından
sıyrılarak Romeo ve Juliet’in aşklarının geçtiği “Juliet’in Evi”ni de
görmeden dönemezdim. Ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde
insanlar evin avlusuna isimlerini yazarak yaşanmış büyük aşktan sanki
bir kıvılcım bekliyorlardı. Kalabalıktan kaçarak meydanda satılan
doğranmış rengârenk ve lezzetli meyveleri yiyerek dönüş yoluna
koyulduk. Çilekler ve frambuazlar, keyfimi yerine getirmişti. Aniden
bastıran sağanak yağmur altında koşarak otobüsün bulunduğu
otoparka geldik. Bizim titiz şoförümüz Marcello, orta kapıyı kapatmış
basamaklara yaydığı beyaz havlulara ayaklarımızı silerek sadece ön
kapıdan binmemize izin veriyordu. Otobüsün başka kuralları da vardı.
İçerde bir şey yenmeyecek, klimanın ayarı donsanız bile
değişmeyecek ve otobüs temiz tutulacaktı. Artık birbirimizi biraz da
olsa tanımaya başlamıştık ve bunlara sessizce uyum sağlamaya
çalıştık. Akşam yemeğinde sohbet ve muhabbet her zamanki gibi çok
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güzeldi, bir grup arkadaşla birlikte, o sevimli Verona sokaklarında
dolaştıktan sonra otelimize vardık.
Sabah eşyalarımızı da alarak muhteşem manzarasıyla
büyüleyen “Garda Gölü” ne gitmek için otobüse bindik. Yolumuz biraz
uzundu ama yemyeşil üzüm bağlarının ve meyve bahçelerinin
arasından geçerken ruhumuz dinleniyordu. Hepimiz otobüsün içinde
yayılmıştık; kimimiz sohbet ediyor, kimimiz kitap okuyor, bazılarımız
da uyuyorduk ama aramızda görünmez bir uyum vardı. Garda’ya
geldik ve 13. yüzyıldan kalma Hendekli Kale “Rocca Scaligera”yı
gördükten sonra artık zeytin ve limon ağaçlarıyla meşhur bu küçük
kasabadaki şık restoranlardan birinde pizza yemeğe sıra gelmişti. Hep
birlikte göl manzarası eşliğinde güzel bir yemek yedik ve kahve içtik.
Akşam yemeğimiz ise otelin dışında bir yerdeydi ve menüdeki tek fark,
biraz daha bolca parmesan peyniriydi. Bu seferki otelimiz biraz
eskiydi, artık her gece farklı bir otelde kalacağımızdan valizlerimizi
boşaltmadan sadece ertesi günkü kıyafetlerimizi çıkartarak yol
alıyorduk.
Ertesi gün yine yola çıktık ve Dalida’nın da şarkısında
söylediği gibi ölümsüz aşklara konu olan güzel Riviera Beldesi
Portofino’ya ulaştık. Burası özel villalar ve lüks otellerin yer aldığı
marinasıyla bana güney kıyılarımızı hatırlattı. Kısa bir gezintiyle
sahildeki yemeğin ardından Cenova’ya geçtik. Kristof Kolomb’un
doğduğu kent, İtalya’nın en büyük limanına sahipti. Gri ve beyaz çizgili
cephesi olan “San Mateo Kilisesi”nin ve önemli sanat koleksiyonlarına
ev sahipliği yapan “Palazzo Bianco”nun ardından; Kristof Kolomb’un
çocukluğunun geçtiği evin önüne geldik ama yorgunluktan gezemedik.
Son durağımız tarihi borsa binasının da yer aldığı “Piazza De Ferrari”
meydanıydı. Sıcaktan ve yoğun insan kalabalığından bitkin düştük
ama bir türlü dondurma yiyemedik ve limanda biraz dinlenerek
otelimize döndük.
Cenova’dan sonra, daha önce de gördüğüm halde yine de
görmekten bıkmayacağım en güzel şehirlerden birisi olan Venedik’e
geldik. Gizemli Venedik her ziyaretimizde bize bir sürpriz hazırlıyordu
ve yine bunu yaptı. İlk kez Pelin’le birlikte geldiğimizde, görülecek
bütün yerleri yorgunluktan ayaklarımız şişene dek gezmiştik ve
sonunda kapanmasına dakikalar kala mozaiklerle süslü tarihi “Altın
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Kilise”nin içinde, yangın merdivenine açılan bir kapıdan geçerek iki
kapı arasında kilitli kalmıştık. Sanki saatler süren birkaç dakikada
kapılara vurarak çıkarttığımız gürültüler neticesinde kâbustan
kurtulmuştuk. Bu ziyaretimizde ise arkadaşlarımız gondola binmeye
gittiklerinde, Pelin’le beraber şehrin dar ara sokaklarına daldık.

Venedik’te gondol sefası

Stendhal’ın adımlarını takip ederken
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Hotel Beau Rivage, Lozan

Birleşmiş Milletler, Cenevre
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Gözümüze çarpan bir restoranın önünde bir komi, İngilizce ve
Fransızca konuşarak müşterileri çekmeye çalışıyordu. Biz de vitrinde
gördüğümüz balıkları yeme hayaliyle içeriye girdik ve keyifle menüden
birer balık ve küçük bir salata seçtik. Hesap geldiğinde kıyamet koptu,
çünkü menüdeki fiyatların altındaki, ancak büyüteçle okunabilen notu
gözden kaçırmıştık. Fiyat balığın 100 gramı için geçerliydi;
itirazlarımıza rağmen garson sadece İtalyanca konuşarak bizi
balıkların 400 gram olduğuna ikna etmeye çalıştı. Böylece bugüne
kadarki en küçük ama en pahalı balığı yemiş olduk. Bunun üzerine
Piazza San Marco meydanındaki klasik müzik eşliğindeki çay ve pasta
ziyafeti bize iyi geldi. Kalabalık meydanda itiş kakış arasında bol
fotoğraf çekmeyi başarmış bir şekilde Venedik’le vedalaştık.
İtalya’daki son günümüzde ilk hedefimiz erkenden Milano’ya
gitmek, oradan da akşam olmadan Como Gölüne geçerek tekneyle bir
göl turu atmaktı. Kahvaltı sonrası aceleyle otobüsümüze bindik ve
birkaç saat içinde Milano şehrine girdik. Görülecek çok önemli yerler
arasında önce dev tuğla kale “Castello Sforzesco” ya yöneldik.
Muhteşem kalenin içindeki müzede Michelangelo Sergisi vardı ama
zamanımız çok kısıtlı olduğu için ancak broşür almakla yetindik.
Kalenin karşısında yer alan Garibaldi heykelinin önündeki fıskiyenin
altında buluşmak üzere yürümeye başladık. Önce Avrupa’daki en
görkemli Gotik Katedral “Duomo”yu görmek üzere uzun bir kuyruğa
girdik ve bugüne kadar gördüğüm en canlı ve renkli vitrayları
hayranlıkla seyrettik. Ardından da bir ucu Piazza del Duomo
meydanına açılan lüks alışveriş merkezi “Galleria Vittorio Emanuele”
nin içinden geçerek “Leonardo da Vinci” heykelini selamladık ve
“Museo Teatrale alla Scala” ya ulaştık. Ziyaret saatleri bize uymadığı
için gezemedik ama sevgili Funda içeriye girmeyi başararak çektiği
görüntüleri sonra bizlerle paylaştı. Pelin, Özden Hanım ve ben
meydanda ayaküstü birer dilim pizza atıştırdıktan sonra, müzedeki bir
sergiyi gezdik ve sonra günün en anlamlı aktivitesi olan Milano
Koşusuna başladık. Lüks mağazaların ve kafelerin dizili olduğu “Via
Monte Napoleone” caddesinde Dante kafeye ve çekici vitrinlere el
sallayarak hızla koşmaya başladık ve tam zamanında fıskiyenin altına
geldik.
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Zirveleri karla kaplı Alp Dağlarına yaslanan Como Gölü,
tanınmış aktörlerin ve dünyanın sayılı zenginlerinin göz alıcı
malikâneleriyle ve teraslı bahçelerle çevriliydi. Sıcak bir günün
ardından gelen sakin mavi ve yeşilin birleşimindeki göl gezisinden
sonra bu seyahatin çıkış noktası olan “Stendhal’in yaşadığı apartmanı
görmek ve akşam yemeğimizi yemek için Grenoble’a hareket ettik.
Müze haline dönüşmüş Stendhal’in evini gezerken, yazarın yaşadığı
dönemdeki etkileşimlerine ve gözlemlerine işaret eden veriler, onu
daha iyi anlamamıza neden oldu. Müzedeki anı defterine “Ekin Yazın
Dostları” adına kendimizi tanıtan bir not yazdık ve imzaladık. Şehir
içinde kısa bir yürüyüşten sonra Aydın Bey’in bizlere ısrarla almamızı
önerdiği, keşişler tarafından hazırlanan özel formülle üretilen baharatlı
çok keskin Chartreuse Likörünü aldık. Saint-André Meydanında tarihi
bir avluda bulunan çok şık bir kafede muhteşem akşam yemeğimizi
yerken, masaların üzerinde okuduğumuz notlardan, Fransa’ya
kahveyi, yıllar öncesinde bir Osmanlı Sultanının getirip tanıttığını
öğrendik. Bu keyifli ortamdan ayrılarak otelimize geldik, lobide merakla
bu sert likörün tadına baktık ve odalarımıza çekildik.
Fransa-İsviçre sınırında yer alan Grenoble’ı mutlu anılarla
arkamızda bırakarak yine yollara düştük. O sabah erkenden içimde
garip bir heyecanla uyandım ve doğum günüme merhaba dedim.
Otobüste herkesin sevgi dolu dilekleri, telefonuma gelen kutlama
mesajları benim duygusal çocuk kalbimi sardı sarmaladı en süslü
kurdelelerle harika bir pakete dönüştürdü. Yanımda sevgili kardeşim
Pelin’le ve değerli dostlarla sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü güzel anıları
paylaşmak bu yaşın en güzel hediyesi olmuştu. İsviçre’ye doğru yol
alırken izlediğimiz müthiş doğa manzaraları da buna eklenince
yolculuk hiç bitmesin istedim. Bir kaç saat sonra dünyanın finans
merkezi Cenevre’ye geldik ve kısa bir şehir turunun ardından
Birleşmiş Milletler Binası’nı gördük. Sonra da Pelin’in burada yaşayan
güzel kızıyla çiçek saatin önünde buluştuk. Birbirimizi o kadar
özlemiştik ki akşama kadar gruptan ayrılarak benim doğum günü
kutlamalarıma devam ettik. Cenevre Gölü kıyısında “Kempinski
Geneva”da, dev fıskiye “Jet d’eau” manzarası eşliğinde kahve
yudumlamak hiç de aklımda yoktu. Üstelik İsviçre’ye gelene kadar
kendimi tutarak almadığım şey kucağımdaydı. Kocaman bir torba
dolusu hediye çikolata sürprizine sıkıca sarılarak oturdum.
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Duygusallığım yine zirve yapmıştı, en önemlisi de bizi birbirimize
bağlayan sevgiydi, bunun ifadesi olan çikolatalar ise sadece çok haz
veren bir damak tadıydı. Ama çok sevdiklerinden geliyorsa tadı bir
başka oluyordu. Göl kıyısında biraz yürüyüş yaparak kuğuları
seyrettikten sonra hep birlikte grubumuzla buluşmak için yine çiçek
saatin önüne geldik. Nurselva ve Eşinin Cenevre’de yaşayan oğlu ve
gelini de akşam yemeğinde bize katıldılar. Otele giderken Almanya’da
yaşayan oğlumun hasretiyle gözlerim dolsa da; sevgi dolu bir doğum
günümü arkamda bırakarak uykuya daldım.
Yolculuğumuzun ikinci yarısında, İsviçre’nin buram buram
para kokan şehri Cenevre’den, yine Cenevre Gölü kıyısında yer alan
sakin Lozan şehrine yol almaya başladık. Göl kenarında
otobüsümüzden indik ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış
Anlaşmasının imzalandığı “Beau-Rivage Palace” otelini gezdik. Her
yer rengârenk çiçeklerle kaplıydı, buna mavi ve yeşilin huzuru da
katılınca gözlerimizden ruhumuzun derinliklerine kadar işleyen bir
güzelliğe tanık olduk. Ardından “Le Musée Olympique”in
merdivenlerini tırmanırken, çeşitli yıllarda kendi alanlarında birinci olan
sporcuların isimlerini basamaklarda okuduk. Kısa bir yürüyüşten sonra
tekrar otobüse bindik ve yol boyunca eşsiz göl manzaralarını
seyrederek Montreux’ye vardık. Şehir meydanındaki parkta Britanyalı
rock grubu Queen’in unutulmaz solisti “Freddie Mercury” nin heykelini
görünce, eski şarkıların süslediği anılarla göl kenarında birer fincan
kahve içtik.
Aceleyle toparlanarak, beni bir masal dünyasına sürükleyen
şehir Bern’e doğru hareket ettik. Otobüsten indiğimiz anda gözüme
çarpan, Aare nehrine sarılarak kavis çizen bir rüya şehir
görüntüsüydü. En tepeye tırmanarak bunu fotoğraflamak için telaşla
koşturdum, şehrin sembolü “ayı” heykelleri ise ziyaretçilere Bern’e
giriş izni veriyor gibiydi. Efsaneye göre şehrin adı, burada ilk avlanan
hayvandan esinlenerek konulmuştu. Bu hayvan ayı olmuştu ve
Almanca’da “bar” isminden “Bern” türetilmişti.
Hep birlikte Bern’in ana caddesi Kramgasse üzerinde
yürümeye başladık. 13. Yüzyılın masalsı dünyasına bizi çeken
heykellerin anlamlarını çözmeye çalışarak; Kornhaus Platz
meydanında bulunan ve dünyanın en ünlü saat kuleleri arasında yer
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alan “Zytglogge Saat Kulesi”nin önüne geldik. Saatin kaç olduğunu,
haftanın gün ve aylarını, burçları ve astronomik olayları gösteren kule
Unesco dünya kültür mirası bünyesindeydi. Her saat başına 4 dakika
kala kulenin üzerindeki renkli figürler hareket etmeye başlarken bir
horoz çıkıp kanatlarını çırpıyordu ve bizde tabii ki bunu bekledik ve
gördük. Kulenin 20 metre ötesindeki, izafiyet teorisini bu saat kulesine
bakarak geliştirdiği iddia edilen “Albert Einstein”ın evinin önünden
geçtik. Biraz daha ilerleyerek Bundesplatz meydanına geldik ve Bern
Meclis binasıyla Merkez Bankası’nın ortaçağdan kalma görkemine
tanık olduk. Bu rüya şehrin büyüleyici ortamında birer içecekle
soluklanarak biraz dinlendik ve yine yollara düştük.
Yolculuğumuzun son konağı İsviçre’nin en büyük kenti Zürih’e
gün batarken ulaştık. Şehrin tam ortasındaki Limmat Nehri üzerinde
yer alan köprüden geçerek şehrin tüm güzelliğini doyasıya izledik ve
akşam yemeğimizi cıvıl cıvıl hareketli bir sokakta keyifli bir restoranda
yedik. Yolculuğumuzun son sabahı kahvaltıdan sonra, şehir turu
yapmak üzere hep birlikte kartpostal görüntülü şehrin merkezine
geldik. Nehrin hemen yanında yer alan “Grossmünster (Büyük
kilise)”yi ziyaret ettik ve içerdeki klasik müzik dinletisini kısa bir süre
izlerken sessizce vitrayları fotoğrafladık. Nehir kıyısında ilerlerken
Avrupa’nın en büyük saatine sahip kilise St Peterskirche’yi (St Peter
kilisesi) ve uzun yeşil kubbeli “Fraumünster Kilisesi”ni görmek oldukça
etkileyiciydi. Çocuklarımıza İsviçre’den hatıra Victorinox çakısı
almadan dönemezdik. Bu amaçla Frauenbad meydanında buluşmak
üzere dağılarak şehrin en işlek caddelerinden biri olan Bahnhofstrasse
üzerinde dolaşmaya karar verdik. Zennure’yle beraber Victorinox
mağazasını bulduk ve satın aldığımız çakıların üzerine annelik
içgüdülerimizle çocuklarımızın ismini yazdırdık. Bundan sonra da
ayrılarak çeşitli kantonların bayraklarıyla süslü ara sokaklara daldık. El
yapımı çikolata satan dükkânlar aklımı başımdan almıştı, hangisinin
daha leziz olduğuna karar vermek oldukça güçtü. En sevdiklerimden
biraz daha alarak sağanak yağmura aldırmadan eskicilerin tezgâh
kurduğu meydana doğru yürüdüm. Az sonra herkes birer birer geldi ve
havaalanına gitmek üzere buluşarak yola çıktık.
Eve dönerken çok yorgun ve hasta olmama rağmen inanılmaz
mutluydum. Değerli dostlarla birlikte bir kitabın sayfalarından yaşamın
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sayfalarına geçmiştik. Yeni kitaplarda ve yeni yolculuklarda tekrar
birlikte olmak dileklerimle; bu grubu kuran Nurdan Hanım ve Aydın
Bey başta olmak üzere, tüm sevgili Ekin Yazın Dostlarına yaşamıma
kattıkları güzellikler için teşekkür ederim.

Milano
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PARMA VE MANOLYA
Berna Uzun
Sevgili Nur arkadaşımın önerisi ile yeni katıldığım Ekin Yazın
Ailesi’nin bir kısmı ile katıldığım İtalya-İsviçre gezisi beni çok mutlu
etti. Birbirlerini tanıyan, mütevazı, kültürlü, sevecen ve saygılı
arkadaşlarımın beni de kabul edip sevgi göstermeleri, bu geziden
aldığım zevk ve memnuniyetimin artmasını sağladı. Bu yazı nedeniyle
tüm gezi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Tarihi, kültürel ve doğasal güzelliklerin mükemmeliyeti ile dolu
İtalya ve İsviçre gezisinin ilk günlerinde gezdiğimiz Kuzey-doğu İtalya
bölgesinin şehirlerinden Parma beni çok etkiledi. Özellikle, yoğun
yeşilliklerin arasından sıkça rastladığım açmış çiçekleri ile “Manolya
Ağaçları”, tek ve iki katlı bahçe içinde evler, yoğun yeşillik çeşitleri
etkilenme sebeplerimden. Çok sevdiğim bir çiçek olan ve yaşadığım
Kadıköy bölgesinde de bugün sayıları oldukça azalan Manolya
ağaçlarından kilometrelerce uzakta çokça ve açmış olarak görmem;
Parma şehrinin gezi sonrası bendeki etkisini öne çıkardı.
Diğer şehirlerdeki tarihi ve kültürel görselliklerin etkileri de
büyük oldu. İyi ki bu geziye katıldım.

Grenoble’da Yemek
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