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Sultanlar Yolu - Avusturya yol íþaretlemeleri

Sultanlar Yolu&rsquo;nun Viyana&rsquo;da baþlayan güzergahý Simmering&rsquo;den itibaren iþaretlendi. Nisan ayýnda ilk
iþaretleme çalýþmalarý Þaban Çakýr, Petra Turnovsky, Marjan Kerssens ile baþladý ve Eylül ayýnda Guus Post ve ekibi tarafýnd
sonuçlandýrýldý. Guus Post ve ekibi Trautmansdorf an der Leitha kasabasýnda Trautmansdorf kilisesi misafirhanesinde
aðýrlandýlar. Kilise görevlisi ve Trautmansdorf&rsquo;da bir cafe-restoran iþleten Karin Strohmaier ve kasabada ikamet eden
Martina Maurer Sultanlar Yolu yürüyüþcülerini misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade ettiler. Sultanlar Yolu vakfý
yürüyüþcüleride misafirperverlikleri için teþekkürlerini sundular. Trautmansdorf kasabasýnda Sultanlar Yolu tabelasýnýda bulabili
Sultanlar Yolu Giriþimi sürdürülebilir geliþmeye öncülük eden ve kültürel mirasý koruyan bir kültür turizmi güzergâhýdýr. Ýnsiyatif
Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn ayak izlerini takip eden bir að oluþturmaktýr. 2009 yýlýnda baþlayan bu að, Avusturya
Viyana&rsquo;dan baþlayýp Ýstanbul&rsquo;da sonlanan 2200 km.&rsquo;lik bir güzergâhý içerir. Yol - iþaret çalýþmalarý
tamamlandýðýnda, Sultanlar Yolu Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hýrvatistan, Sýrbistan, Bulgaristan ve Türkiye&rsquo;yi de
içine alarak 7 ülkeden geçecektir. Dünyanýn en önemli kültür yollarýndan biri olan Sultanlar Yolu, dünyanýn her yerinden gezginl
bölgenin misafirperverlik ve saygý gibi geleneklerini yeniden keþfetmeye ve buna dâhil olmaya davet etmektedir ki böylelikle,
daha refah, adil ve barýþçýl bir dünyanýn temelini oluþturacak iliþkiler ve kaynaklar geliþecektir.Sultanlar Yolu&rsquo;nun Avustu
güzergahý Simmering&rsquo;den Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn otaðýný kurduðu yerde baþlayarak Trautmansdorf an der
Leitha&rsquo;ya tek güzergah olarak gidiyor ve burada güzergahýn kuzey kolu Brück an der Leitha ve Hainburg üzerinden
Slovakya istikametine gidiyor. Brück an der Leitha ordularýn menzillerinden biri. Bad Deutschen Altenburg&rsquo;da Türk
tepesine týrmanýyoruz. Türk tepesi eskiden askeri olduðu kadar günümüzde romantik bir yer. Akþam yýldýzlarýn altýnda tüm Tu
ayaklarýnýn altýnda. Viyana&rsquo;nýn ýþýklarý önünde ve Bratislava&rsquo;nýn ýþýklarý ardýnda. Dün ve bugün stratejik bir no
Buradan sonra Türk mevzilerini takip ederek Hainburg kasabasýna varýyoruz. Burasý özellikle 2. Viyana seferinde büyük savaþla
yaþamýþ olan bir yer. Kalenin Blutgasse kapýsýndan günlerce kan aktýðý rivayet ediliyor. Buradan yolumuz Wolfsthal sýnýr kapý
üzerinden Slovakya. Hainburg&rsquo;da hemen merkezde döner yemeden yola devam etmeyin Ali Baba Döner Kebab
Hauptplatz 2, Hainburg. Sahibi Ali Özkan abiyede çok çok selam iletin. Döner daðýtýmcýsý Halil Özsoy Türk misafirperverliðini su
gözlerimizi yaþarttý. Kuzey güzergahý sizlere Tuna boylarýný yaþatacaktýr. Tuna&rsquo;nýn hayatýmýzda olan önemini görecek
Yeþil Tuna hakikatten üstüne aðýtlar yakýlacak kadar hoþ ve narin. Güney güzergahýmýz Trautmansdorf an der Leitha&rsquo;d
hemen sonra eski sýnýr nehri olan Leitha&rsquo;yý geçiyoruz. 1. Dünya savaþý maðluplarýndan Avusturya-Macaristan
imparatorluðunun eski ortaklarýnda Avusturya ve Macaristan büyük topraklar kaybetmiþlerdir. 1.ve 2. Dünya savaþlarýnda
Macaristan topraklarýnýn 60%lýk bölümünü kaybetmiþtir. Savaþýn hazin bir sonuçu olarak günümüzde Avusturya topraklarýnda
Burgenland eyaleti eski Macaristan topraklarýdýr. Buradan Purbach kasabasýna doðru Leithe ormanlarýný aþýyoruz. Burasý
kaybolmaya çok elveriþli. Dikkatte edilmesi gereken yerlerden. Askeri atýþ bölgesi olduðundan dönem dönem atýþ tatbikatlarý ya
Purbach Osmanlý için önemli yerlerden biri. Viyana seferine giden ordu buradan geçer ve çevrede bulunan çokça baðlardan üzü
alýnýr ve yenilir. Yerel ahali savaþ tehlikesinden dolayý kaçtýðýndan üzüm bedelini ödeyecek kimse bulamazlar. Yenilen üzüm b
fazlasýyla yetecek kadar altýn üzüm bedeli olarak baða býrakýlýr. Purbach yerel efsanesine göre geri çekilen Osmanlý ordusu y
buradan geçer ve bazý yeniçeriler þarap mahzenlerine dalarak içerler ve sarhoþ olarak mahzende sýzarlar. Ordu yoluna devam
eder ve köye gelen ahali mahzendeki yeniçeriyi kovalar ve kaçarken yeniçeriyi bacadan yakalarlar. Yeniçerinin sýzdýðý ve
yakalandýðý mahzen, ev ve baca halen daha mevcut olup haftanýn belirli günlerinde ziyaret edilebilir. Buradan güzel gül
manzaralarý içinde yolumuz Macaristan&rsquo;a çýkýyor. Bu yolu baharda ve yaz aylarýnda yürürseniz muhteþem kiraz ve dut
aðaçlarý arasýnda temiz ve taze kiraz ve dut yiyerek ve ecdadý yadederek gidebilirsiniz. Sultanlar yolu tarihi, Roma ve Bizans
tarihi ile baþlamakta ve Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn birinci Viyana seferi ile Kara Mustafa Paþa&rsquo;nýn ikinci Viyana
sefer yolunu modern zaman gezginlerine, tarih ve doða aþýklarýna açmaktadýr. Bu yol Sýrp ve Bulgar dilinde Çarlarýn, Sultanlar
þehrine giden yol, anlamýna gelen Tsarigradski Put veya Carski Drum olarak da anýlmaktadýr. Biz de sizlerle birlikte bu zevkli
yolculuðun Viyana&rsquo;dan baþlayan; Estergon, Budapeþte, Mohaç, Belgrad ve Sofya üzerinden geçen; Kapýkule&rsquo;den
itibaren Türkiye sýnýrlarý içinde Edirne üzerinden devam eden ve Topkapý Sarayý bahçesinde bitecek olan bölümünü yaþayacað
sayede Roma döneminden beri varolan yer yer Via Militaris olarak anýlan ve Osmanlý döneminde en þaþaalý dönemini yaþayan
yolu yeniden tanýma imkanýmýz olacak. Bir dahaki sefere Sultanlar Yolu&rsquo;nun Slovakya ayaðýnýn iþaretlenmesini sizlerle
paylaþacaðýz. www.sultanlaryolu.com www.sultanstrail.nl
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