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Sultanlar Yolu – Sýrbistan

Sultanlar Yolu &ndash; Sýrbistan Sultanlar yolunu yeniden keþfetmek. Öyle yollar vardýr ki size eskiyi hatýrlatýr. Yine öyle yollar
vardýr ki sizi alýr tarihe götürür. Sultanlar yolu da sizi hatýrlamadýðýnýz eski tarihinize götürür. Bizler Cumhuriyet çocuklarý bunla
bilmiyoruz. Belki bilmek de istemiyoruz. Bilmek sorumluluðu da beraberinde getiriyor.Bilmediðimiz için de sorumluluðumuz
olmuyor ve hatýrlamýyoruz.Hatýrlamadýðýmýz için de sorumluluðumuzun olmadýðýný varsayýyoruz. Ama tabii ki tarih ve tarihi
sorumluluðumuz eksiksiz olarak devam ediyor. Tarih derslerinde anlatmýþlardýr Estergon kalesini, Mohaç meydan
muharebesini, Belgrad seferini ve tabii ki muhteþem Viyana seferlerini. Ama Estergon nerededir bilmeyiz. Mohaç meydan
muharebesinde kaç asker savaþmýþtýr ve en önemlisi savaþ ne kadar sürmüþtür ve Ne kadar asker þehit olmuþtur? Purbach&rs
yeniçeriler nasýl þarap içip sýzmýþlar ve geriye kalan yeniçeri nasýl esir alýnmýþ ve nelere maruz kalmýþ?
Sefer ne kadar sürmüþ? Nerelerde savaþýlmýþ? Ecdad nerelere cami, medrese, köprü ve emaretleri dikmiþ? Bugün ne kadarý d
ayakta ve yaþýyor ve yaþamaya çalýþýyor? Kaleler nerelerde ve neden yapýlmýþ? Yürümek tarihi anlamak için güzel bir ulaþým
de sizi yürüterek yavaþ yavaþ ve içinize sindirerek bu tarihi yaþatmaya çalýþacaðým. Yürümek, tarihi anlamanýza yardýmcý olac
saðlýðýnýza da yarar saðlayacak, ayrica size yeni ve güzel dostluklar kazandýracakýr. Sultanlar Yolu Giriþimi sürdürülebilir geliþ
öncülük eden ve kültürel mirasý koruyan bir kültür turizmi güzergâhýdýr. Ýnsiyasifin amacý, Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn a
takip eden bir að oluþturmaktýr . 2009 yýlýnda baþlayan bu að, Avusturya Viyana&rsquo;dan baþlayýp Ýstanbul&rsquo;da sonla
2300 km.&rsquo;lik bir güzergâhý içerir. Yol iþaret çalýþmalarý tamamlandýðýnda, Sultanlar Yolu Avusturya, Slovakya, Macarista
Hýrvatistan, Sýrbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye&rsquo;yi de içine alarak 8 ülkeden geçecektir. Dünyanýn en önemli kü
yollarýndan biri olan Sultanlar Yolu, dünyanýn her yerinden gezginleri 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 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, Sultanlarýn þehrine giden yol, anlamý
gelenTsarigradski Put veya Carski Drum olarak da anýlmaktadýr. Biz de sizlerle birlikte bu zevkli yolculuðun
Viyana&rsquo;dan baþlayan; Budapeþte, Mohaç,Belgrad ve Sofya üzerinden geçen; Kapýkule&rsquo;den itibaren Türkiye sýnýrl
içinde Edirne üzerinden devam eden ve Topkapý Sarayý bahçesinde bitecek olan bölümünü yaþayacaðýz. Bu sayede Roma
döneminden beri varolan yer yer Via Militaris olarak anýlan ve Osmanlý döneminde en þaþaalý dönemini yaþayan bu yolu yenide
tanýma imkanýmýz olacak.. Proje ile kýsa vadede yolun fizibilite çalýþmalarý yapýlarak haritasýnýn çýkartýlmasý, yol iþaretleme
yapýlmasý, GPS ile elektronik rotanýn hazýrlýðý ve rehber kitaplarýn hazýrlanmasý. Sultanlar Yolu projesi ile Türkiyenin doða ve
destinasyonu olarak ilgi alanýna girebilmesi ve Avrupa&rsquo;da halihazýrda olan Santiago de Compostela yürüyüþ
destinasyonu ile birlikte ilk 2 yürüyüþ destinasyonu içinde olabilmesi. Bunun sonucunda yýlda 25.000 kiþinin Türkiye etabýnda
yürümesi ve dolaylý olarakta 200.000 kiþinin ilgi alanýnda olarak yürümeden rota üzerindeki yerleþim birimlerini ve ören yerlerini
ziyaret etmesi. Sultanlar yolu&rsquo;nun Sýrbistan ayaðý 5 eski Osmanlý sancaðýndan geçiyor. Peç, Mohaç, Baç, Ýlok ve Baçka
Palanka sancaklarý. Her beþ sancakta eski Osmanlý ve daha sonra Macar imparatorluðu topraklarýnda olan yerler ve
buralarda Türkleri anýmsatan çok þey var. Tabiiki Macarlar ve osmanlýdan önce gelen Avar Türklerinide unutmamak gerekir.
Avar Türkleri 6. Yüzyýldan itibaren bu bölgeye yerleþip Türk medeniyetini buraya yerleþtirmiþler. Vojvodina bölgesi ayný zamand
Türk tarihi yataðýda denilebilir. Peç sancaðýna baðlý olan ve þimdiki Macaristan sýnýrlarý içinde olan Mohaç kentinde yürüyüþüm
Evliya Çelebi seyahatnamesinde detaylý olarak anlatýlan Mohaç kasabasýnda günümüzde osmanlýdan kalan bir eser
bulunmamaktadýr. Sultanlar yolu 2008 yýlýnda Sedat Çakýr tarafýndan yeniden keþfedilerek hem tarihe hemde turizme
kazandýrýlmýþtýr. 8 ülkeden geçen Sultanlar Yolu için Hollandada kurulan vakýf Türklerdende diðer Hollandalýlardan olduðu gib
beklemektedir. Mohaçtan Tuna boyunu takip ederek tarihi 1526 Mohaç meydan muharebesinin olduðu yere varýyoruz.
Muharebe alaný Mohaç þehrinin 8 kilometre dýþýnda ve Satorhely köyü yakýnlarýnda. Açýk hava müzesi olarak tasarýmlanan m
alanýnda hem dünyada olan en kýsa meydan muharebelerinin birinin tarihi anlatýldýðý gibi Macar tarihide anlatýlmaktadýr. Moha
meydan muharebesi yanlýz 2,5 saat sürüp kýrkbin askerin ölümü ile sonuçlanmýþtýr. Kanuni Sultan Süleyman savaþý kazanmas
raðmen Macar kralý 2. Lajos&rsquo;u kahraman olarak kabul etmiþtir. Mohaç açýk hava müzesini yürüyerek olmasada arabayla
Türkiyeye giderken ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Buradan yolumuz Backi Breg sýnýr kapýsý üzerinden Sýrbistan. Sýnýr
kapýsýndan Tuna nehri boyuna doðru kývrýlarak Bezdan kasabasýna ulaþmaktadýr. Burasý sakin bir kasaba olup Kopaçki Rit do
koruma alaný baþlangýcý sayýlýr. Kopaçki Rit 291 kuþ çeþidiyle bir kuþ cenneti sayýlýr ve her yýl onbinlerce kuþsever buraya ak
etmektedir. Buradan Batina kasabasýna yol ayrýmý vardýr. Batina Osmanlý menzillerinden olup ayný zamanda Hýrvatistandaki
Sultanlar Yoluna baðlantý vermektedir. Batina ile Beli Manastýr arasýnda olan eski Osmanlý yolunun restorasyonu ile ilgili
giriþimler baþlamýþ olup ilerleyen zamanlarda tamamlanmasý düþünülmektedir. Bezdan&rsquo;dan itibaren Tuna nehrinin yan
kollarý takip edilerek göller arasýndan Baçki Monostor Manastýr þehrine ulaþýlýr. Backi Monostor Kanuni Sultan Süleyman&rsqu
1.Viyana seferinde konakladýðý yerlerden biri olup Osmanlý menzilleri içinde yer alýrdý. Backi Monostor günümüzde Sombor
bölgesinin önemli turistik kasabalrýndan biri olup Osmanlý eseri barýndýrmamaktadýr. Köy çok kültürlü olup nüfus aðýrlýklý Hýrv
oluþmaktadýr. Buradan küçük bir dereyi takip ederek Sombor þehrine varýyoruz. Burada Cafe del Sol&rsquo;da yemek yiyerek
çadýrýnýzý kurabilirsiniz. Cafe de Sol Centrala bb Sombor Tel: +381 25 480400 E-mail: cafedesol@gmail.com
www.cafedesol.org Tuna boyunda olan bir sonraki menzilimiz Apatin. Osmanlý için üst Tuna sayýlacak olan bu bölgede önemli
is donanma üssü olup ayný zamanda bir tersane olarakta görev görmüþtür. Günümüzdede Apatin Tuna üzerindeki en önemli ters
þehirlerinden biridir. Ara köy yolundan Osmanlý ile Avusturya ordularý ile savaþlardan birini gerçekleþtiði Bogojevo köyüne gidiyo
Bogojevo ayný zamanda bir menzil yerleþimidir. Osmanlý menzil sistemi o dönemde iþleyen en mükemmel ulaþým ve haberleþm
sistemi olduðunda Osmanlý devletinin uzun dönem ayakta kalmasýna yardýmcý olmuþ olan bir sistemdir. Buradan yolumuz düz
verimli ovalardan Baç&rsquo;a düþüyor. Voyvodina ovalarý geyik bakýmýndan epey zengin olan bir bölge ve devamlý olarak gey
ve ceylanlarý görerek yürüyoruz. Buradaki bölge halkýnýn hiçbir zaman açlýk çekmeyerek refah içinde yaþadýðýný görebiliyoruz
topraklarý ile her zaman tüm büyük devletlerin ilgi alaný içinde olmuþtur. Voyvodina Osmanlý döneminde hemen tümü bataklýk o
bölge. Günümüzdeki topraklar 18. Yüzyýlda Avusturya kraliçesi Maria Theresia tarafýndan tasarýmlanarak kullanýma açýlmýþtýr
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tüm köylerde Maria Theresia&rsquo;nýn izlerini bulabilirsiniz. Baç Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn ünlü Baç kalesinde konakla
yer olup Osmanlý dönemine ait bir hamam bulunmaktadýr. Hamamýn restorasyonu için giriþimleri baþlattýðýmýzdan yakýn zama
tamiri baþlayacaktýr. Camiden kiliseye çevrilen Franciskan kilisesinin içinde Çeþme ve Kýble bulunmaktadýr.Evliya Çelebinin 166
yýlýndaki ziyaretinden notlardan büyük Baç kalesi içinde 150 hane ve bir camiden söz edilmektedir. Baç kalesi 873 yýlýnda Avar
Türkleri tarafýndan kurulmuþtur. Roma kayýtlarýndada bu þekilde yer almaktadýr. Voyvodina özerk bölgesinin en eski þehri olan
günümüzde bir kasaba havasýnda olup fazla bir ticari veya politik deðere sahip deðildir. 1686 yýlýna kadar Osmanlý yönetiminde
kalan þehir en güzel dönemini o zamanlar yaþamýþtýr. Avusturya yönetimine geçtikten sonra þehirde bulunan kalenin büyük yak
yýkýlmýþ mevcut olan camiler yýkýlarak yerlerine kiliseler yapýlmýþtýr. Müslüman ahali Boþnak bölgelerine göç etmiþtir. Göç etm
zorla Hrýstiyanlaþtýrýlmýþtýr. Baç&rsquo;tan sonra yolumuz Baçka Palanka þehrine düþüyor. Baçka Palanka Tuna nehrinin karþ
yakasýnda olan kardeþ þehir Ýlok ile birlikte Osmanlý Tuna askeri koruma alanýný oluþturuyor ve bu askeri önem Osmanlý
sonrasýndada devam etmiþtir. Baçka Palankadan 1996 yýlý Sýrp savaþlarýnda oluþturulan yeni sýnýr kapýsýndan Tuna nehrini
Ýlok þehrine varýyoruz. Ýlok Osmanlýný önemli limanlarýndan biri. Osmanlý Tuna nehri ince donanmasýnýn merkezi limanlarýnd
bir Ýslami ilim merkezidir. Bölgenin o dönem en geliþmiþ þehirlerinden biri olup onlarca cami ve mektebin olduðu bir merkez.
Avusturya ve Macaristan yönetiminde insafsýzca yýkýlarak yok edilen cami ve mekteb binalarýndan yanlýz bir hamam ve türbe
kurtulabilmiþtir. TÝKA tarafýndan restorasyonu yapýlan bu iki tarihi eser geçtiðimiz ay yeniden ziyarete açýlmýþtýr. Ýlok&rsquo;ta
sonra yeniden Sýrbistan&rsquo;a giriþ yaparak Neþtin tersanelerinden Fruþka Gora daðýna çýkýyoruz. Dað dediðime bakmayýn
yüksek yeri 550 metre kadar ama yinede yorucu olabiliyor. Avrupada en fazla ýhlamur aðacýnýn bulunduðu bu ormanlýk alanda
yürümek büyük bir zevk. Baharda ve yazda bal arýlarýnýn sesi ve ýhlamur agacýnýn güzel kokusu eþliðinde yürüyebilirsiniz. Dað
konaklama tesisleri olduðundan gönül rahatlýðý ile geliniz. Daðýn bitiminde Novi Sad ve eski þehir olan Partovaradin kalesi kend
gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman&rsquo;ýn konakladýðý yerlerden biri ve Osmanlýnýn Belgradýn kuzeyindeki en önemli
kalelerinden ve menzillerden biri. Burasýda diðer kaybedilen bölgeler gibi Avusturya imparatorluðunun yýkýmýndan nasibini almý
olan yerlerden ve Osmanlýya ait az bir eser bulunuyor. Saat kulesi görülmeye deðer eserlerden kale içinde. Novi Sad kenti yol
üzerinde en zevkli konaklayacaðýnýz þehirlerden biri. Ucuz ve güvenilir. Boþnak dondurmacýlarýn dondurmalarýda baþka yerlerd
yiyemeyeceðiniz bir lezzeti size sunar. Fotoþka caddesi üzerinde bir mescid bulunmaktadýr. Cami cemaati azda olsa Türkçe
konuþtuðundan anlaþma sorununuz olmaz. Tekija kilisesi, Eski camii ve Bektasi tekkesi, yakýnýnda yeniden Tuna nehrini
býrakýp daða çýkýyoruz ve Vezirat denilen yerdeki Osmanlý savaþ anýtýný ziyaret ediyoruz. Uzakta Karlofça (Sremski Karlovci)
gözüküyor. Vezirattaki muharebede yaralanan damat Ali paþa burada tedavi oluyor ve Belgrad üzerine yola çýktýðýndada vefat
ediyor. Damat Ali paþanýn naaþý bugün türbesinin bulunduðu Belgrad kalesi içinde defnediliyor. Baðlara arasýndan Sremski
Karlovci&rsquo;ye ulaþýyoruz. Burada tarihi önemli Karlofça anlaþmasý imzalanmýþ olup tarihte ilk defa yuvarlak masa bir anlaþ
için kullanýlmýþtýr. Anlaþmanýn yapýldýðý yerde bir katolil kilisesi var ve içinde küçük bir müze bulunmaktadýr. Sýrplar burayý K
olarak anmaktadýrlar. Yani barýþ þapeli. Voyvodina ovasýnýn Tuna nehri güneyinde kalan verimli topraklarý takip ederek
Belgraddan önce son durak olan Zemun kentine geliyoruz. Osmanlý döneminde ayrý bir þehir kimliðine sahip olan Zemun
günümüzde Belgradýn bir semti. Zemun kalesi, balýkçýlarý ve balýk restoranlarý ile ünlü bir yer. Sahil þeridini takip ederek mavi
geçiyoruz ve Osmanlýnýn Avrupadaki en önemli þehrine varýyoruz. Kale Osmanlýyý size anlatýyor. Sýrplarýn yeni yaptýrdýklarý
en büyük ortodox kilisesi olan Aziz Sava katedralý size Ýstanbulu anýmsatýyor. Yanlýþta anýmsamýyorsunuz. Aziz Sava Katedra
Aya Sofya camiinin kopyasý. Kale içinde Damat Ali Paþa türbesini ziyaretten sonra Bayraklý camiinde namaz kýlarak yürüyüþüm
sonlandýrýyoruz. Bayraklý camii Belgradda Osmanlýdan kalan tek camii. Sultanlar Yolu Sýrbistan ayaðý son derece keyifli bir yü
parkuru. Tarihi ve doðal güzellikleri sorun olamdan birlikte yaþayabileceðiniz bir bölge. Bölgede yürümek istersenin Sultanlar Yolu
pasaportunuzu almayý unutmayýnýz. Sultanlar Yolu&rsquo;nun Sýrbistan oluþumunda yardýmlarýný esirgemeyen Magelan
turizm acentasý müdürü Biljana Marceta&rsquo;ya ve çalýþanlarýna teþekkürlerimizi sunarýz. Ayrýca rehberlerimiz Mihajlo Jovan
Zeljko Dulic&rsquo;e, Sultanlar Yolu dostu güzel insan Valentina Rodic&rsquo;e yardýmlarý için candan teþekkürü borç biliriz.
Baþka bir Sultanlar Yolu yürüyüþünde görüþmek üzere.

http://www.biryolcunungunlugu.com

Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir

Üreten: 13 November, 2018, 19:02

