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GEZ›  - Viyana 

Bir i˛ seyahati nedeniyle gittiim ˛ehri, sakin bir 

zamanda tatil amacıyla gittiim ve dünyaca me˛hur 

parklarını ve saraylarını dola˛tıım, Merzifonlu 

Kara Mustafa Pa˛a'nın ˛anına ˛an katmak için 

çıktıı ancak yenilgiyi kellesiyle ödedii ve sonu-

cunda Osmanlı'nın resmen Duraklama Dönemine 

girdii 2. Viyana ku˛atması sonrası sava˛ ganimeti 

olarak kendilerine miras kalan envai çe˛it 

kahvelerini ve hatta Türk Kahvesini denediim 

(adı gerçekten de böyle geçiyor, hatta bildiimiz 

tek fincanlık bakır cezveler ile yanında bir bardak 

suyu ve lokumu ile servis ediliyor) zamana kıyasla 

daha çok seveceim ve esas güzelliine bu i˛ seya-

hati esnasında farkına varacaım hiç aklıma 

gelmezdi. 

2006 yılının Ocak ayındaki uzun Kurban 

Bayramı tatilini en iyi ˛ekilde deer-

lendirmek ve bayram tela˛ına en az 

maruz kalabilmek için genellikle izle-

diim yol olan yurtdı˛ı seyahat planımın 

bu seferki hedefi Wolfgang Amadeus 

Mozart'ın, Strauss'ların (Baba. Oul ve 

Torun), Franz Schubert'in evi olan ve 

Ludwig van Beethoven'nin en iyi zaman-

larımı geçirdiim ve en iyi eserlerimi 

bestelediim dedii ve kimilerine göre 

sanatın ba˛kenti sayılan Viyana'ydı. 

Gitmeden önce ülke ve ˛ehir ile ilgili 

anımsamı˛ olduklarım arasında lise 

çalarımda konusunda çok ba˛arılı ve 

ara˛tırmacı bir ki˛ilie sahip olan Tarih 

öretmenimizin bize dersler boyunca 

müfredatı bile a˛arak anlatmı˛ olduu 

1. ve 2. Viyana Ku˛atmalarının detayları 

vardı. Hiç unutmuyorum öretmenimizin 

1529 yılının sonbahar aylarına rastlayan 

1. ku˛atma denemesi için 120.000 ki˛ilik 

Osmanlı ordusunun 20.000 ki˛ilik Viyana 

ordusunu yenememe sebebini; ˛ehrin güçlü 

surlarına, aır topların getirilememi˛ olmasına 

ve bir de Avusturya'nın sonbahar souuna 

balamasını, O zaman için inanılmaz derecede 

abartılı ve saçma gelmi˛ti konusunda çok uzman 

olarak nitelendirdiim ve kendisinden daha 

ciddi bir açıklama beklediim öretmenimizden 

gelen bu bilgi. 

Kim bilebilirdi ki bunu ancak yıllar sonra bir gün 

o ˛ehri ziyaret etme ˛ansı bulduum ilk günün 

ak˛amında otelimi bulmaya çalı˛ırken beynimin 

derinliklerinde anlayıp kendisine tam olarak o 

anda inanacaım. Bir ›stanbullu olarak zaten belli 

bir sıcaklık seviyesinin altını görmemi˛ olmanın 

D›R›M/Nisan-Mavıs-Haziran 2007 XV 



Kültür ve Sanat 

yanı sıra bir de doduumdan beri Kandillide 

deniz seviyesinde ya˛amı˛ olduum için "Kuru 

Ayaz" terimini oldum olası hiç anlamamı˛ ve his-

setmemi˛tim o Viyana seyahatine kadar. Seya-

hatimde o güzelim uçsuz bucaksız bahçelerden, o 

tarih kokan kocaman saraylardan (Osmanlı'nın 

neden buraları da sınırlarına katmak istedii 

apaçık) ve sanatla dolu Arnavut kaldırımlarından 

önce ruhuma i˛leyen ilk ˛ey maalesef Viyana'nın 

dondurucu souu oldu. 

8.5 milyonluk Avusturya Cumhuriyeti'nin ba˛kenti 

ve en büyük ˛ehri olan 2.2 milyon nüfuslu Viyana 

ilk bakı˛ta belki de bu nedenle bana çok kasvetli, 

çok souk ve gri bir ˛ehir gibi gelmi˛ti. Tam da 

yeti˛tirdii ünlü psikiyatristler Sigmund 

Freud'a, Alfred Adler'e, Hans Asperger'e 

göre bir yer demi˛tim elimdeki ˛ehir 

rehberini okurken. 

Zevksiz geçen ilk seyahatim sonrası 

arkada˛larıma hiç beenmediimi, tav-

siye etmediimi söylediim bu ˛ehrin 

bende bıraktıı anılar ve hisler aynı yılın 

ilkbahar ba˛langıcına denk gelen 2. 

ziyaretimle 180 derece dei˛erek, önce-

den gerçek deerini anlayamadıım bu 

tarih kokan ˛ehre özel bir hayranlık duy-

mama neden oldu. 

Staatsoper'den (Opera Evi; çou insana 

göre operanın merkezi) ba˛layarak 

devam eden ve Viyana'nın en ünlü ve 

i˛lek caddesi olan ve sadece yaya 

trafiine açık Kaerntner Strasse'den 

St. Stefan Katedraline yürümek, ba˛ka 

˛ekilde anlamlı geldi. Gotik mimarisinin 

dünya üzerindeki en önemli eser-

lerinden biri olan ve çe˛itli zamanlarda 

talihsiz yangınlar geçirmesine ramen 

(3 kez yanmı˛ ve genel hatlar korunarak 

tekrar restore edilmi˛) hala güzelliini koruyan bu 

kilisenin en tepesine asansörle çıkmak. Ardından 

Tuna nehri ile bölünmü˛ tüm Viyana'yı, 

Schönbrunn ve Belvedere Saraylarının o özenil-

mi˛ ve dünyaca ünlü bahçelerini bir de çiçekler 

tomurcuklarını güne˛e göstermeye ba˛lamı˛ken 

uzaktan da olsa görebilmek. O zaman i˛te gerçek-

ten anladım Osmanlı'nın neden bu toprakları bu 

kadar çok isteyebileceini. 

›˛te size Viyana'ya gidildiinde görülmesi ve 

yapılması gerekenler ile ilgili birkaç ipucu; 

• fiehir merkezinin biraz dı˛ında ve batısında kalan 

ancak sahip oldukları metro sistemiyle kolaylıkla 
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ula˛ıp gezme imkanı bulacaınız Schönbrunn 

Sarayı. 

• Zamanında Kraliyet Ailesinin kı˛ları kuzeydeki, 

yazları ise ortadaki kocaman bahçenin güneyinde 

ya˛adıkları Belvedere Sarayı, 

• Opera Evinde (Staatsoper) yukarılardan veya 

uzaklardan bir yer olmasına bakmaksızın bir opera, 

bale veya operet izlemek, 

• Staatsoper'in hemen arkasındaki (Kaerntner 

Strasse'nin giri˛inde) Mozart Cafe'de 1 porsiyonu 

2 ki˛iye yeten Wiener Schnitzel yemek, hemen 

yanındaki Zacher Cafe'de bu güzel yemein 

arkasından Türk Kahvesi içip eer siz de tatlı için 

her zaman midesinde yer olanlardansanız bir de 

Apfelstrudel denemek. 

• Güne˛ batımına yalcın St. Stefan Katedralinin en 

tepesine çıkmak ve Viyana'yı bir de bu yüksek-

likten ufuk çizgisini ararken görmek, 

• Katedralin saındaki, kı˛ sporlarını izleyenlerin 

uçuk pembe rengiyle hemen anımsayacaı ünlü 

çikolata ve gofret üreticisi Manner'den özel hediye-

lik kutularında satılan Original N'eapolitaner 

Wafers'den kumlarca alıp dönü˛te yolunuzu 

bekleyenleri çifte sevindirmek. 

• ›çinde Etnoloji Müzesi. Güzel Sanatlar Müzesi, 

Ulusal Kütüphane. Hazine Odası ve ›spanyol 

Binicilik Okulunu barındıran ve Kahramanlar 

Meydanının (Heroes Square-Heldenplatz) arka-

sında bulunan Hofburg'u gezmek ve eer 

zamanınız varsa Binicilik Okulundan 45 

dakikalık bir eitim almak. 

• Siz de antikayı sevenlerden ve "eski" ile "anti-

ka" arasındaki farkı bilirim diyenlerdenseniz 

Naschmarkt bölgesindeki Cumartesi günleri sabah-

tan ölene kadar açık olan Bit Pazarına bakmak 

benim önerilerim arasında. 

Yolunuz açık, sevdikleriniz her zaman yanınızda 

olsun. 

›yi yolculuklar... 
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