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TUNA'NIN KRAL›ÇES› 

BUDAPEfiTE 

Derya ÇÖLAfiAN 

Nihayet yine yollara dü˛menin, sabahtan 
ak˛ama elinde harita sokaka sokak yürü-
menin vakti geldi. Bu sefer yol bizi Orta 
Avrupa'ya götürdü. Daha önce Prag'ı gör-
mü˛tüm, bu defa Budape˛te ve Viyana da 
eklendi. Prag'ı ise bir kere daha görmek 
çok güzel olacak... Uçakla Budape˛te 
Ferihegy Havaalanı, ordan otobüsle de-
vam edecek yolculuktan ülkemize dönü˛ 
Prag'tan Ruzyne Havaalanından olacak. 
›˛te ilk durak Budape˛te: 
Buda, Pe˛te ve Obuda ˛ehirlerinin bir 
araya gelmesiyle olu˛an Budape˛te, Tuna 
Nehri'nin iki kenarı boyunca uzanıyor. 
fiehrin siluetini olu˛turan devasa yapı-
ları, ˛ehri ikiye bölen Tuna ve üzerinde-
ki dei˛ik tarzlardaki köprüleriyle, Orta 
Avrupa'da Prag'ın veya Viyana'nın gölge-
sinde kalmı˛ ama en az onlar kadar ma-
rur duran, sevilesi, cana yakın bir ˛ehir. 
Uçaktan sabahın erken saatlerinde 
Budape˛te'ye inince ilk gittiimiz yer Kah-
ramanlar Meydanı'ydı (Hösök Tere). Ya-
rım daire ˛eklinde dizili sütunların altında 

Türklere ve dier ırklara kar˛ı sava˛mı˛ 
Macar krallarının heykelleri ve heykellerin 
altında da kahramanlıklarını gösteren ka-
bartmalar var. Ortadaki sütunda ise, yedi 
Macar kabilesini temsil eden heykeller ve 
onların üstünde de elinde kutsal Macar 
hacını tutan Cebrail melein heykeli var. 
Bu meydanın arka tarafı, Varosliget yani 
kent korusu. Bu korunun içinde, Vajda-
hunyad fiatosu ve kı˛ın buz pistine dönü-
˛en bir göl, hayvanat bahçesi, lunapark ve 
birkaç müze ve bir hamam bulunuyor. 
Budape˛te, kaplıcalar-hamamlar ˛ehri. 
Roma döneminden kalan hamamlar bu-
lunsa da, Budape˛te'de gerçek hamam 
kültürü 16-17. yy'lardaki Osmanlı haki-
miyeti sırasında kurulmu˛. Bugün ˛ehirde 
4 tane Türk Hamamı bulunuyor (Rudas, 
Rac, Kiraly, Csaszar) ki her birine Osmanlı 
mimarisinin sanat ˛aheserleri gözüyle ba-
kılıyor. Bu bölgedeki ise muhte˛em bah-
çesi ve barok tarzı mimarisiyle Szechenyi 
Gyogyfürdö (Szechenyi Hamamı), kentin 
en sıcak doal su kaynaının üzerinde yer 
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alıyor. Bu bölgeye ˛ehir merkezinden sarı 
renkli metro hattıyla ula˛ılabiliyor. 
Bu meydanı arkanıza alarak dümdüz iler-
leyince Andrassy Caddesi kar˛ınıza çıkar. 
Bu cadde, Türk Konsolosluu'nun da bu-
lunduu, ˛ehrin önemli caddelerinden. 
Caddenin sonuna doru duvarlarında 
büyük bestecilerin heykellerinin olduu 
Opera Binası yer alıyor. 
Pe˛te bölümünde yer alan ve ˛ehrin nere-
sinden bakarsanız bakın görkemli bir tab-
lo çizen Parlamento Binası Tuna nehrinin 
kenarında tüm ihti˛amıyla ˛ehre göz süzü-
yor sanki. Ülkenin en büyük binası olma 
unvanını da ta˛ıyan, mimar ›mre Steindl 
imzalı neogotik bina, öyle büyük ki (268 
m uzunluunda) tek bir fotoraf karesine 
ancak ˛ehrin tepe noktalarındayken sıa-
biliyor. 1884-1902 yılları arasında yapılan 
binanın 691 odası varmı˛. Açık hava film 
gösterimleri haftası olduundan bahçesin-
de birçok sandalye ve büyük bir film per-
desi vardı. 

Pe˛te bölümünün dikkat çeken dier bir 
caddesi ise Vaci Utça, trafie kapalı bir 
alan, salı sollu maazaların ve kafelerin 
yer aldıı uzunca bir cadde. 
Erzsebet (Elizabeth) Köprüsü'nün Pe˛te 
ayaı tarafındaki cadde boyunca yürür-
ken bir ucunda büyük bir hal binası var. 
Dı˛ardan bakınca hal gibi olmayan çok 
güzel bir bina. ›çiyse, biberlerin, etlerin 
vb. birçok gıdanın vitrinlerden sarkıtıldıı 
oldukça hareketli, keyifli, Macar halkının 
arasına karı˛ıp günlük ya˛antılarına girmek 
için güzel bir yer. 
Vaci Caddesi'nde dola˛ıp serinlemek için 
bir ˛eyler içtikten sonra alt geçitten geçe-
rek caddenin dier tarafına geçince ise 
tatlı molası verilebilir. Çünkü caddenin bu 
bölümünün sonunda ünlü bir pastane var. 
Vörösmarty Meydanı'ndaki Gerbeaud 
(Jerbo) Kafe 1858'den beri hizmet veren 
Avrupa'nın en eski ve en büyük pastanesi 
imi˛. ›çi barok tarzı dö˛enmi˛ bu pastane, 
˛ehrin önemli bulu˛ma noktalarından. 
Düzlük bir alanda kurulu Pe˛te bölümün-
den sonra tepelik olan Buda bölümüne 
geçmek için Tuna üzerindeki yedisi trafie 
açık dokuz köprüden biri kullanılabilir. Biz 
Margit Köprüsü'nden geçip önce ortadaki 

adaya uramaya karar verdik. Margit ve 
Arpad Köprüleri arasında kalan ye˛illikler 
içindeki, Macar halkının havuz kenarla-
rında serinledii ve güne˛lendii, içinden 
otobüs de geçen Margit Adası, tekne tur-
larının da urak noktalarından. Sanki ˛ehir 
içinde bir sayfiye noktası gibi. Bisikletle 
gezenler, sere serpe çimlere uzananlar, 
yürüyü˛ yapanlarla dolu bir ada. Macar 
halkı spor yapmaya dü˛kün. Özellikle 
parklarda ko˛u yapan birçok ki˛i gördük. 
Sanırım hem erkek hem de kadınlarının 
güzelliinde spora dü˛künlüklerinin katkısı 
vardır. Yaz sıcaklıklarının mevsim normal-
lerinin çok üstünde olması, alı˛ık olmadık-
ları sıcaklıklar sebebiyle midir bilinmez, 
Macar kadınlarının etek-˛ort boyları boy 
denemeyecek ölçülere varırken, metrolar-
da ti˛örtlerini açıp göbeklerini serinletme-
ye çalı˛an veya sokaklarda ti˛örtsüz gezen 
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erkekler vb. birçok görüntüyle kar˛ıla˛mak 
mümkün. 
Margit Köprüsü'nden devam edip Buda'ya 
doru geçince ba˛lıca dikkat çeken turis-
tik mekânlardan Matthias Kilisesi, Kraliyet 
Sarayı ve Balıkçılar Burcu aynı tepe (Kale 
Tepesi) üstünde kurulmu˛. Bu bölüm aynı 
zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirasla-
rı Listesinde de yer alıyor. Matthias Kilisesi 
çatısı renkli seramik kaplı Macaristan'ın 
ikinci büyük kilisesi. 13. ve 15. yy.lar ara-
sında yapılmı˛. Kanuni Sultan Süleyman 
burayı fethettiinde burası bir süreliine 
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cami olmu˛ ve kendisi de burada namaz 
kılmı˛. Bugünkü neogotik tarzı ise 1896 
yılında geçirdii büyük restorasyonda ve-
rilmi˛. fiimdi de restorasyonda idi. 
Kilisenin önünden a˛aıya doru yürü-
yünce yol direk Kraliyet Sarayıma çıkıyor. 
Macar ulusal sembollerinden olan Saray, 
13.yy.'dan beri sava˛lara ve i˛gallere ta-
nıklık etmi˛. Üç kere tahrip edilmi˛ ve o 
dönemin mimari tarzıyla yeniden yapıl-
mı˛. fiimdiki neoklasik tarzı ›kinci Dünya 
Sava˛ı ndan sonra yapılmı˛. Pe˛te'deki 
Parlamento Binası nasıl Pe˛te'nin simgesi 
olarak her yerden görünüyorsa, Kraliyet 
Sarayı da Buda'da bu görevi görüyor. 
Sarayın bahçesinden Pe˛te manzarasına ve 
sadece a˛ıkların gözüne mavi görüneni!) 
Tuna'ya tekrar tekrar bakıp kiliseye do-
ru yürüyoruz. Balıkçılar Burcu, 1800'lerin 
sonunda ortaçadan kalma bir balık paza-
rına yapıldıı için adı da Balıkçılar Burcu 
olmu˛. Tuna'ya ve Pe˛te'ye tepeden ba-
kan yedi burç, merdivenleri, teraslarıyla 

etkileyici bir manzara olu˛turuyor. Bizim 
yaptıımız gibi ak˛amüzeri gidip gün ı˛ı-
ında burçları görüp Pe˛te'ye bakıp mey-
danın arka tarafında bulunan Miro Kafe'ye 
gidilebilir. Bu kafe ilginç dekorasyonuyla 
hemen ilginizi çeker zaten. Eri bürü de-
mirlerden renkli sandalyeleri, turuncu, la-
civert duvarları ve ho˛ atmosferiyle yürü-
yü˛e bir mola vermek için ideal. Ak˛amları 
canlı müzik e˛liinde yemek de yenilebi-
lir. Örnein, Macarların me˛hur çorbası 
olan gulya˛ içilebilir. Gulya˛ için, bizim tas 
kebabının daha sulu hali denilebilir. Pata-

cnn 

Dirim Tıp Gazetesi 2008 



Gezi 

tes ve sıır etiyle hazırlanan çorba, küçük 
bir bakracın içinde servis ediliyor. Kıvam-
lı ve baharatlı kırmızı suyu olan güzel bir 
çorba. Hava karardıktan sonra ise tekrar 

burçlara dönüp teraslarından muhte˛em 
ı˛ıklandırılmı˛ Pe˛te'ye bakınca Tuna üs-
tündeki havai fi˛ek gösterisini gördük. 
Burçlardan bakınca sa tarafta kalan Zincir 
Köprü (Szecsenyi Lanchid) de ı˛ıklandır-
masıyla çok güzel görünüyordu. Bu köp-
rü, ˛ehrin ilk köprüsü (1839-1849). Ancak 
›kinci Dünya Sava˛ında yıkıldıı için 1949 
yılında yeniden yapılmı˛. Burçlardan yeteri 
kadar Tuna ve Pe˛te manzarası seyrettii-
mizi dü˛ünüp ˛ehre doru inerken birden 
kendimizi bir festivalin ortasında bulduk. 
Bir platform üstünde dinleyenleri co˛turan 
bir grup canlı müzik yaparken dier yan-
dan çe˛itli yiyecek ve içeceklerin satıldıı 
stantlar kuruluydu meydanda. Örendik 
ki, o hafta sonu Fransız sokak partisi var-
mı˛. Havai fi˛ekler de onun içinmi˛. Ne 
˛ans! Zaten yaz aylarında Budape˛te'nin 
her yerinde her zaman bir festival, konser 
vb. aktivitelere rastlanılabilir. Budape˛te 
ya˛ayan bir ˛ehir... 

Yine Buda tarafındaki Gellert Tepesi ise 
˛ehrin dier bir yükseltisi. Bu tepede, 14 
m yüksekliinde defne dalı tutan ve barı˛ı 
simgeleyen bir kadın heykeli var. Bulun-
duu bölgeden tüm ˛ehri izlemek müm-
kün. Ama buradaki manzara daha çok ye-
˛illii çok az olan dümdüz Pe˛te'nin bina 
üstüne bina görüntüsünü veriyor. 
Margit Köprüsü'nden geçip saa dönünce 
Török Ut (Türk Caddesi) boyunca ilerleyin-
ce Mescet (Mescit) Sokaı'nda bir tepenin 
üzerinde yer alan Gül Baba Türbesi de zi-
yaret edilebilir. Osmanlı'nın Macaristan'ı 
fethi sonrasında Buda'ya giden Gül Baba, 
ya˛adıı dönemde Macar halkı tarafından 
sevilmi˛ ve saygı görmü˛ bir Bekta˛i'dir. Is-
partalı Gül Baba, üzerinde ta˛ıdıı güller-
den dolayı bu adla anılıyormu˛. Osman-
lının Buda Kalesi önündeki sava˛larında 
(1541) ˛ehit dü˛en Gül Baba'nın türbesi 
Macarlar tarafından özenle ve saygıyla ko-
runuyor. 

Budape˛te'de ula˛ım çok rahat. Deak Ter 
istasyonunda kesi˛en üç farklı metro hattı 
var. Dördüncüsü de yapılmakta. Tramvay, 
troleybüs ve otobüsler de var. 04.30 ile 
23.00 arası çalı˛ıyorlar. Ayrıca 4 hat üze-
rinde çalı˛an banliyö trenleri de mevcut. 
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