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Selçuklu Mezar taflı Van (Foto¤raf Erol Varo¤lu)

günde nefis renklerle bezenmifl anıtları
ve tabiatı zevkle seyrederek isimlerini
önce duyup ta görmedi¤im elmalarını,
armutlarını, ballarını vakti zamanında
yedi¤im Ka¤ızman, I¤dır’ı görmek için
hareket ediyoruz. Sulu ziraatin
görüldü¤ü I¤dır çok zengin ve sıcaktı.
Her zaman çay içenler burda dondurma
yemek istediler ve birden yaz geldi
sanki. I¤dır’ın sembolleri pamuk,
leylek, civarda leylek yuvaları
görüyoruz. I¤dır’dan Do¤u Beyazıt’a
giderken muhteflem A¤rı Da¤ı
solumuzda peydah oluyor. A¤rı’nın
vakti zamanında fıflkırttı¤ı lav artıklarını
uzaktan görmek mümkün. Otobüste elle
tutulur bir heyecan var, herkes bu
sevimli da¤a do¤ru koflmak sarılmak
istiyor sanki. Resimler çekiliyor ama
A¤rı Japonların dedi¤i gibi biraz
sıkılgan
olmalı
tepesini
pek
göstermiyor. Do¤u Beyazıt’a gelince
bir pazar molası veriliyor. Burası sanki
‹ran’ın
“tax
free”
dükkanları.
Dükkanlarda sarı pirinç semaverleri,
Do¤u’nun kilimlerini, halılarını, ‹ran ifli
bir sürü alet edevatı görüyoruz.
Yemekten sonra otelde davul zurna
eflli¤inde kutlama var. Biz de
katılıyoruz bu Do¤u Beyazıt’ın bir
Portekiz flehri ile kardefl flehir olma
kutlamasına. Sabahleyin büyük ve
küçük A¤rılar çok etkileyici görüntüler
veriyor. Biz Van’a do¤ru yolumuza
devam ediyoruz. Daha önce 99 senede
tamamlanan ‹shak Pafla sarayını ziyaret
ediyoruz. Bu 366 odalı saray Topkapı’ya
rekabet eder göründü¤ü için ‹shak Pafla
azl edilmifl. Bu saray bir derebeyi
flatosunu anımsatıyor daha çok uzaktan.

saraydaki tafl ifllemeler bir
harika, Tendürek da¤larının
fıflkırttı¤ı lav kalıntılarının
yanından
Van’a
do¤ru
ilerliyoruz. Yolda flelaleleri ve
eski eserleri görüp ö¤le
yeme¤ine Van’a geliyoruz. Van,
yeni otomobilleri, inflaatları ile
geliflen kalkınan bir flehir intibaı
veriyor. Bir halı satıcısı bize
yörenin kültürünü anlatıyor ve
bunun kilim desenlerine nasıl
yansıdı¤ını izah ediyor. Genelde
karla kaplı köylerde 8-9 ay
genifl aileler beraber yaflarlar ,
30-35 kifli beraberken töre,
kadının eflini sevdi¤ini, kaynanasına kızdı¤ını söylemesine
izin vermez diyor. Kadın da
sevgisini kırmızı renkle,
öfkesini mavi renkle kilime
döker ve flekillendirir diyor.
Halılara kilimlere baflka türlü bakmaya
bafllıyoruz. Akflam üstü Van gölü
üzerinde, Süphan Da¤ının yanında,
batan güneflle
Van kalesinde
randevumuz var. Hepimiz bayılıyoruz
bu güzelli¤e. Van adeti diye sabahleyin
ya¤la kaymak yiyoruz ve Hoflab
kalesine ve Akdamar adasına gidiyoruz.
Akdamar adasında çok güzel bir Ermeni
kilisesini ziyaret edip, Van gölünde
yüzüyoruz. Günefl bütün renkleri
canlandırıp Van gölünün mavisini daha
çekici yapıyor.

Tatvan Van’ın karflısında flirin bir flehir.
Müzesinin yanında Selçuklular’dan
kalma dörtgen üstü ifllemeli mezar
taflları görüyoruz, biraz ilerisinde
Akkoyunlular’dan kalma koç heykeli
fleklinde mezar taflları da
aynı
mezarlıkta. Elazı¤ ve Harput’a do¤ru
yolculu¤umuz yeflil Elazı¤ yaylasından
devam ediyor. Harput’ta güneflin
batıflını çaylarla kutluyoruz. “Harput’ta
bir Amerikalı” geliyor aklıma.
Malatya’da o gece kalıyoruz. Malatya’da sabahleyin Ulu camii ve
Kervansaray’ı gezdikten sonra dut
toplıyan Malatyalılar grubun dut
hasretini gideriyorlar. Ankara’ya
do¤ru tekrar yola çıkıyoruz.
On befl gün süren gezi benim için
Kayseri’de bitiyor. O sırada gurup flarkı
söylemekte, fliirler okumakta parti yeni
bafllamakta. Gruptaki yol arkadafllarımızı yolculu¤un yo¤unlu¤undan
istedi¤im kadar tanıyamadı¤ıma üzülüyorum. Beni Kayseri’de Marmaris’e
gitmek ve biraz istirahat etmek için
bıraktıklarında baya¤ı gezmekten
yorgun düfltü¤ümü anlıyorum. ‹ç
güvenlili¤in yavafl yavafl gelmeye
çalıfltı¤ı Do¤u ve Güney Do¤u
Anadolu’dan mutlu, nefleyle, çok iyi
anılarla ayrılıyoruz.
fiander Çalıflal, Vancouver 2001-07-31

DAILY NON STOP FROM NEWYORK TO ISTANBUL AND 3 TIMES FROM CHICAGO ,
ALSO TO ATHENS / BUDAPEST / BUCHAREST / ERCAN / SOFIA / PRAGUE / TBILISI /
ZAGREB / TASHKENT / TIRANA / SKOPJE / ASHGABAT / SARAJEVO

CALL US OR YOUR TRAVEL AGENT FOR SPECIAL LOW FARES
TORONTO: 905 - 678 - 7225
MONTREAL: 514 - 940 - 2424
VANCOUVER: 604 - 683 - 7824
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