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Zhengzhou (郑州市), Henan Eyaleti-Çin (中国) (23 Mayıs-03 Haziran 2016) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

 

 

26 Mayıs-02 Haziran 2016  tarihleri arasında Çin’in Henan Eyaleti’nin başkenti 

Zhengzhou’da düzenlenen 16. Uluslararası Çin Fotoğraf Sanatı Festivali’ne katılmak üzere 

Çin Fotoğrafcılar Birliği (CIPA) ve Zhengzhou Belediyesi’nin davetlisi olarak Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne gidiyorum. Bu, Çin’e yapacağım ilk ziyaret olacak. 

 

 
Shaolin Manastırı-Henan ,Çin 

 

 

24 Mayıs 2016 Salı 

THY’nin saat 01.55’de Pekin’e olan TK020 sefer sayılı uçuşu önce 3 saat, ardından da bir 

saat erteleniyor. Nihayet saat 06.30 gibi havalanıyoruz. Uçağımız Boing 777-300ER, oldukça 

konforlu. Neredeyse bütün koltuklar dolu. Karadeniz, Hazar Denizi ve Türki Cumhuriyetleri 

üzerinden geçerek yaklaşık 8 saatlik bir uçuşun ardından yerel saat 19.30 gibi (14.30TSİ) 

Pekin Uluslararası Havaalanı’na sorunsuz iniyoruz. Pekin ile Türkiye arasındaki saat farkı 5 

saat. 

 

Pasaport kontrolünün ardından koşturarak iç hatlar terminaline (T3) geçiyorum, ancak 

21.10’daki Zhengzhou’a Air Chine ile olan uçuşumu kaçırıyorum. Jackie’yi, bir Çinli’nin 

telefonundan aratarak uçağı kaçırdığımı bildiriyorum. Biletimi yarın 14.55’e uzun dil 

dökmelerin ardından ücretsiz değiştirebiliyorum. Geceyi geçirmek için, Air China standındaki 

kişilerin yönlendirmesi ile pazarlık usulü geceliği 30$ olan havaalanı yakınındaki bir otele 

yerleşiyorum. 

 

Airport Tianyuan Hotel’e gece 12.00’de giriş yapıyorum. Parayı peşin ödüyorum. Otel kötü 

değil ama 30$ bir otel de değil! Otelin Wi-Fi’siyle de internete erişemeyince burada da kota 

dolumundan dolayı internetin çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Çin’in priz sistemi, 

Amerika’nın priz sistemi gibi, şebeke gerilimi ise 220 V-50 Hz.  

 

 



 2/28 

25 Mayıs 2016 Çarşamba 

Otel fiyatına kahvaltı da dahil olduğu için kahvaltı salonuna iniyorum. Kahvaltıda fazla 

yiyecek (sadece bir çeşit) çeşidi olmadığı gibi olan yiyecek de bana hitap etmiyor, yemeden 

çıkıyorum. Saat 10.00 gibi havaalanına otelin servisi ile gidiyorum. 

 

Saat 14.55’deki uçuşum için check-in işlemlerini yapıyorum, böylelikle sırt çantamdan da 

kurtuluyorum. Uçuş saatine kadar alanda oyalanıyorum. Uçuş saati yaklaşınca kapıya doğru 

gidiyorum. Çinlilerin güvenlik önlemleri bayağı sıkı, herkesi ciddi bir şekilde arıyorlar. 

 

Air China’nın CA1325 sefer sayılı uçuşu ile Zhengzhou’a uçuyorum. Uçuş planlandığı gibi 

gerçekleşiyor. Yolculuk boyunca yukarıdan Çin topraklarını izliyorum. Çoğunlukla dağlık 

alanın üstünden uçuyoruz, her yer ağaç, bazı yerlerde vadi içlerine sokulmuş az da olsa 

yerleşim var. Uçakta sürekli kemer takmamızı hatırlatan anonslar yapılıyor ama yapılan 

anonsların ciddiyeti kadar türbülans olmuyor. Uçakta sadece su ikram ediliyor. 

 

Zhengzhou’a inerken şehri havadan izliyorum. Bir sürü kutu şeklinde yapılan çok katlı binalar 

var, düzlüğe kurulmuş çok büyük bir şehir. Saat 16.40’da alana iniyoruz. Alandan çıkarken 

bağajın bize ait olup olmadığı kontrol ediliyor; bu uygulama oldukça yerinde, başka hiçbir 

yerde görmedim. Beni karşılamaya gelecek birilerinin olmasını ümit ederek çıkışa 

yöneliyorum. Yolcu karşılamaya gelenler arasında kendi adımın yazılı olduğu kağıt parçasını 

göremiyorum ama festivalin yazılı olduğu ve tek tip tişört giymiş bir grup insan görünce 

yanlarına giderek kendimi tanıtıyorum. Listeden adımı kontrol ediyorlar; beni bugün 

beklemediklerini ama otele götüreceklerini söylüyorlar. Bugün karşılayacakları konukların 

hepsi gelince otelin dışında bizi bekleyen minibüs ile otele gidiyoruz. 

 

Benimle aynı uçakla gelen İtalya’dan Francesco Ciccotti, ismini öğrenemediğim bir fotoğrafçı 

ve Fransa’dan gelen Fred Boocher var. Etkinlik organizasyonu, her yabancı katılımcıya bir 

asistan vermiş. Asistanlar bu civardaki üniversitelerin İngilizce bölümlerinde okuyan gönüllü 

öğrencilerden oluşuyor. Yol boyu, İngilizce adı Erin olan Juan Yang ile sohbet ediyoruz. Erin 

çok canayakın ve sevimli, İngilizcesi de gayet iyi. 

 

Etkinlik boyunca kalacağımız Songshan Hotel’e giriş yapıyoruz.  Otel şehir merkezinde. 

Lobide asistanım Huang Xia ile tanışıyorum. Beni çok merak ettiklerini, dün alanda 

karşılamaya geldiklerini söylüyor. Anlaşılan dünkü uçağı kaçırdığım bilgisi asistanıma 

iletilmemiş. 
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Songshan Hotel, Zhengzhou 

 
 

5205 nolu odaya yerleşiyorum. Otel, geniş bir alana yayılmış 3-4 katlı birden fazla binadan 

oluşan bir kompleks. Otele giriş işlemlerimin yapılabilmesi için pasaportumu veriyorum. 

Ancak Çin’e Yeşil pasaportumdan dolayı vizesiz girdiğim için giriş işlemlerinde sorun oluyor, 

ama problemi çözüyorlar. Akşam saat 19.00’de etkinliğin açılış resepsiyonu olduğu 

hatırlatılıyor asistanım. Kısa bir dinlenmenin ardından resepsiyon için yemek salonuna 

iniyorum. 

 
 

 
Resepsiyon 
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Salonda, etkinliğe katılan yabancı konuklar için ayrılmış büyük yuvarlak masaya oturuyorum. 

Benim masadakilerin hepsi yabancı konuklar. Bu festivale ABD, Avusturalya, Brezilya, 

Fransa, İsrail, İtalya, İzlanda, Kanada, Kore, Macaristan, Singapur, Tayvan ve benim temsil 

ettiğim Türkiye’den davet edilen fotoğrafçılar katılıyor. 

 

Alkollü içki ve ardından çok çeşitli yemekler geliyor. Özlediğim Çin yemeklerini tatma 

fırsatını yakalıyorum. Hep birlikte kadeh kaldırdıktan sonra organizasyonu yapanlar masaları 

dolaşarak hoşgeldin diyor ve bizlerle tanışıyorlar.  

 

Masadaki yabancılarla konuşmalarımdan Çin’den Google ürünlerine ve Facebook’a erişimin 

yasaklı olduğunu, en çok kullanılan iletişim aracının WeChat olduğunu öğreniyorum. 

WeChat’ı cep telefonuma indirmek istediğimde ise yine Google üzerinden (Google Player vs) 

olduğu için indiremiyorum. Arama motoru olarak da BaiDu kullanılıyor. 

 

Resepsiyonun ardından odama çekiliyorum. Odam iki kişilik ama yalnız kalıyorum, gayet iyi 

döşenmiş. Kablosuz internet bağlantısı var. Bu otel 1963 yılında yapılmış, 4 yıldızlı, 8 bina 

kompleksinden oluşan 1000 yataklı ve 1600 kişiyi ağırlayabilen birden çok restoranttan 

oluşuyor. Standart oda fiyatı 498 Yuan. Yabancı konukların çoğu benim kaldığım katta 

kalıyor. 

 

 

26 Mayıs 2016 Perşembe 

Asistanımın erkenden kapıda belirmesinin ardından hemen hazırlanıyorum ve saat 06:50’da 

birlikte kahvaltıya iniyoruz. Açık büfe kahvaltıdan sonra bize tahsis edilen 4-5 araçla etkinlik 

açılış programı için Henan Eyaleti TV istasyonuna (Studio Hall of Henan Television Station) 

gidiyoruz. 

 

 
Henan TV stüdyosu, etkinlik açılış proğramında Kung-Fu gösterisi  
 

Program öncesinde sahneyi alan bir görevli Çince seyircilerden ses ve alkış almak için uzunca 

bir süre uğraşıyor, galiba bu alkışları programa daha sonra ekleyecekler. Program başlıyor; 

sahne çok geniş, sahnenin arkasında geniş bir LED ekran var, şimdiye kadar gördüğüm en 

büyük ekran. Sunuculardan erkek olanı Çinli, bayan ise beyaz ama çok akıcı Çince konuşuyor. 

Etkinlikle ilgili tanıtıcı filmler, konuşmalar ve düzenleme kurulunun sahne alması ve çeşitli 

kısa konuşmalar, ardından Kung Fu gösterisi ile buradaki program tamamlanıyor. 
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Bu sene 16. düzenlenen Uluslararası Çin Fotoğraf Sanatı Festivali şehrin beş farklı mekanında: 

Shengda Art Gallery, Henan Art Center, Zhengdong CBD Plaza, Shang City Ruins Plaza ve 

kaldığımız Songshan Hotel’deki çeşitli sergiler, fotoğraf dersleri, seminer, fotoğraf okuma 

gibi çok çeşitli fotoğraf etkinliklerini kapsıyor. İki yılda bir yapılan bu festivalin kürator ve 

yürütücüsü Fransız Nicolas Havelette, festivalin bu yılki teması ise “Set off from East” 

 

 
Henan TV stüdyosunda etkinliğin açılış programı  
 

 

TV stüdyosundan sonra Zhengdong CBD’deki açık havada sergilenen fotoğrafları görmeye 

gidiyoruz. Yüksek bir binanın yanındaki büyük bir havuzun kenarlarında American 

Contemporary Portrait Photography ve Non-Themed Exhibition isimleriyle sergilenen 

fotoğrafları geziyoruz. Yağmur hafiften ciselemeye başlıyor. 
 

 

Otelde yediğimiz yemeğin ardından saat 14.30’da Shengda Art Gallery’ye gidiyoruz. Burada 

da birçok salonda sergi var. Brezilyalı sanatçı Evandro Teixeria’nın siyah-beyaz fotoğrafları 

mükemmel; zaten etkinliğe damgasını vuran da bu fotoğraflar. 
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Brezilyalı sanatçı Evandro Teixeria’nın sergisi, Shengda Art Gallery 
 

 

 

Ardından Shang City Ruins Plaza’daki açıkhava sergisini izliyoruz. Burada iki sergi var: 

Civilization Zhengzhou ve China in the Eyes of Foreigners. Yabancıların gözünden Çin 

Sergisi çok iyi, özellikle Macar sanatçı Attila Balogh’un fotoğrafları çok çarpıcı. Sergiyi 

izledikten sonra bu alanda Taiji yapan Çinli kadınları izliyoruz. Shang City Ruins bu şehirde 

gördüğüm en eski kalıntı. Herkes sergiyi gezdikten sonra otele dönüyoruz. 
 

 

 
Taiji yapan kadınları, Shang City Ruins Plaza 
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27 Mayıs 2016 Cuma 

Saat 10.00 gibi Shengda Art Gallery’ye gidiyoruz. Buradaki sergilelerin çoğunu görmüştüm, 

eksik kalanları da hızlıca geziyoruz.  
 

 
Otelde asistanlarımız ile yemek 
 

Öğleden sonra iki seçenekli turdan CBD Henan Kültür Merkezi’ndeki sergileri görmeye 

gidiyoruz. Otelden çıkmamız 14.45’i buluyor. Burada daha önce gezmediğimiz kapalı 

alandaki iki segiyi, Age Samara-(China), Zhu Xianmin, Li Gang Çinli sanatcılardan oluşan 

Famous Photographers Group Exhibition ve Korean Photographic Art Exhibition-Name-do 

Arirang sergilerini geziyoruz. Burada ayrıca etkinlik dışı bir sergi olan Silk Road fotoğraf 

sergisini de hazır buradayken geziyor ve sanatçısı ile tanışıyorum. 
 

 
CBD Henan KültürMerkezi 
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CBD Henan KültürMerkezi 

 

 

 
CBD Henan KültürMerkezi 

 

Bizi otele götürecek otobüsümüzü beklerken müzenin dışında oyalanıyoruz, yoğun trafikten 

dolayı otele gelişimiz 19.00 buluyor. 
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Brian’nın arkadaşı Moyana ve onun arkadaşları ile akşam yemeği 
 

Yabancı konuklardan ve benim etkinlik boyunca iletişimimin en iyi olduğu Kanadalı sanatçı 

Brian’nın Çinli arkadaşı Moyana’nın davetlisi olarak dışarıda yemeğe gidiyoruz. Moyana 

cıvıl cıvıl bir kız; arkadaşı olan bir aile ile birlikte geliyorlar. Çocukları biraz İngilizce 

konuşuyor, O kadar çok sipariş veriliyor ki ortadaki masa dolup taşıyor. Bizim maş aşına 

benzeyen çorbaları çok güzel. O kadar çok yiyoruz ki otele döndükten sonra yediklerimizi 

eritmek için Brian ile yürüyüşe çıkmamız gerekiyor! 

 

 
Zhengzhou 
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28 Mayıs 2016 Cumartesi 

Kahvaltının ardından saat 08.30 gibi Shengda Art Gallery’ye gidiyoruz. Otobüste yanımda 

Tayvanlı fotoğrafçı Yung Ho Chung oturuyor, dil sorunundan dolayı pek sohbet edemiyoruz. 

Salonda İsrailli küratör Naama Haikin ile tanışıyorum,. Bugün “Italian Contemporary 

Photograph” dersi var. Salon tıklım tıklım, birçok kişi ayakta. 

 

 
Shengda Art Galery 

 

Dersin ardından birçok kişi bize yaklaşıp fotoğrafla ilgili sorular soruyor. Bunlardan biri de 

Türkiye’de fotoğraf festivali düzenlenip-düzenlenmediğini soran Çinli bir fotoğrafçı. 

 

Günün geri kalan kısmında şehri keşfetmeye çalışacağım. İlk turu saat 14.00’de Brian ve 

organizasyonda yer alan Jessica ile yapıyorum; Jessica’nın lise öğrencisi olduğunu duyunca 

şaşırıyorum, İngilizcesi çok iyi ve yaşını göstermeyecek olgunlukta. İki saat süren bu 

yürüyüşün ardından otele dönüyoruz. Çok az odamda dinlendikten sonra saat 16.30 gibi 

Zhengzhou şehir haritasında turistik güzergh olarak gösterilen kırmızı rotayı takip etmeye 

çalışıyorum. 
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Zhengzhou 

 

Zhengzhou şehrinin sokaklarında dolaşıyorum. Şehir çok düzenli ve neredeyse bütün caddeler 

aynı, şehire ait eski bina ve yapılar pek yok, sanki şehri yeniden planlamışlar veya en azından 

bu bölge öyle; araç yoluna paralel yaya ve bisiklet/motosiklet yolu var. Motosiklet kullanımı 

çok yaygın. Motosikletler elektrikle çalıştığı için gürültü ve hava kirliliği yaratmıyorlar. 

 

 
Zhengzhou 
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Zhengzhou 

 

 

 
Zhengzhou 
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Zhengzhou 

 

Zhengzhou şehri Henan Eyaletinin başkenti. Şehir eyaletin politik, ekonomik, teknolojik ve 

eğitim merkezi niteliğinde; nüfüsü yaklaşık 9-10 milyon arasında. Şehrin takma adı “iş şehri” 

ve “yeşil şehir”; sloganı ise “İşbirliği, açıklık, yenilikçilik ve uyum”. Şehir Sarı Nehrin hemen 

güneyinde ve Çin’in eski sekiz başkentinden biri. 

 

 
Zhengzhou 
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Zhengzhou ahalisi 
 

Zhengzhou şehrinin havasını tatmak için kırmızı hat üzerinde yürüyorum. Hedefim, sergi 

merkezlerine giderken yanından geçtiğimiz ve şehrin görünen en eski eseri olan İkiz Kule’ye 

gitmek. Önce, hareketli görünen yolumun üstündeki bir parka uğruyorum. Park içinde şarkı 

söyleyen ve şarkıcıyı çevreleyen kalabalık var. Şarkılar kulağa çok güzel geliyor, tipik Çin 

ezgileri. Parkı gezdikten sonra ana caddeye geri gelip cadde boyu yürüyorum. Caddenin bu 

kesiminde caddenin her iki yanında elektronik ürünler satan dükkanlar var. Büyük bir göbeğe 

gelince nerede olduğumu anlamak için haritaya bakmak isteyince haritamı otelde unuttuğumu 

fark ediyorum. Harita olmayınca daha fazla gitmemin pek anlamı yok sanırım. Geri dönmeye 

karar veriyorum, farklı bir güzergah kullanıyorum. Küçük bir parkın yanından geçerken bu 

parkta da aynı şekilde şarkı söyleyen ve kalabalık bir dinleyici kitlesi var. 

 

Yolumun üstündeki bir markete uğrayıp buradaki marketlerin nasıl olduğunu görmek 

istiyorum. Buradaki marketler de küreselleşmeden nasibini alarak tek tipleşmiş ancak et, balık, 

sebze ve meyve satılan bölümde Çin’e özgü bir hava var; çok keskin ve bizim alışık 

olmadığımız yiyecek kokularından dolayı fazla duramadan dışarıya çıkıyorum. Ayrıca fark 

ettiğim bir şey de genelde ürünlerin hep yarım kilo üzerinden fiyatlandırıldığı. 

 

Otele döndüğümde saat 19.00’u gösteriyor, yemekhanede olan Brian ve Naama’ya katılarak 

yemeğimi onlarla birlikte yiyorum. Odama çekilip güncemi ve diğer işleri hallediyorum. 

Yarın Shaolin Tapınağı’na (Kung Fu) gideceğiz. 
 

 

29 Mayıs 2016 Pazar 

Sabah otelde kahvaltı yapıyoruz. İlk kez soya sütü deniyorum, yanık süt kokusu tadında, pek 

beğendiğim söylenemez. Shaolin Manastırı’na saat 08.11’de hareket ediyoruz. Bu bölgenin 

bitki örtüsü çok yapay, sanki bütün ağaçlar sonradan dikilmiş gibi, doğal doku yok denecek 

kazar az. 
 

Otoyoldan çıkarak tapınağın olduğu Denhfeng şehrine giriyoruz. Saat 09.46 gibi Shaolin 

Tapınağı’nda oluyoruz. Öğlen kumanyalarımızı yanımıza aldıktan sonra Dünya Miras 

listesinde olan bu alana rehber eşliğinde giriyoruz. Kulaklıklarımızı takıp rehberi takip 

ediyoruz. 
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Shaolin Tapınağı 

 

Önce tapınak komleksini geziyoruz, rehberimiz her türlü bilgiyi veriyor; diğer Buda 

öğretilerinin oturarak ibadet etmelerinine rağmen niye Shaolin Tapınağı’na bağlı budistlerin 

KungFu döğüş sanatı ile ilgilendiğini, rahiplerin niye sadece bir kolunun açıkta olduğunu vs 

anlatıyor. 

 

Komplekste dünyadaki Kung-Fu ustalarının adlarının yazılı olduğu bir mermer pano gözüme 

ilişiyor. Yakından bakınca Türkiye’den de bir ustanın, Tansel Ersavaş’ın (Usta Kung-Fu) 

adını görüyorum, gururlanıyorum. Kompleks içinde bulunan devasa çam ağaçlarının 

gövdelerindeki deliklerin sebebini de açıklıyor rehberimiz; Kung Fu budistlerinin uzun süre 

aynı noktaya parmakları ile vurarak bu delikleri açtığını söylüyor. 
 

 
Shaolin Parkı 
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Shaolin Manastırı 

 

Kompleksin ardından Pagoda ormanına gidiyoruz. Pagoda ormanı (Talin), tapınağın 300 m 

uzağında; ölen budistlerin külleri üzerine dikilmiş anıtların bulunduğu bölgeye verilen bir 

isim. Aslında burası bir mezarlık.  Çeşitli büyüklükte ve geniş bir alana dağıldığı için bu alana 

Pagoda ormanı deniyor. Burada 248 tane bu türden anıt var, rahiplerin seviyesine göre bu 

anıtlar farklı katlardan oluşuyor, en yükseği 7 katlı. 

 

 
Pagoda Ormanı 
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Pagoda ormanının ardından rehberli gezimiz tamamlanıyor. Rehberimiz bu bölgeyi 

çevreleyen Shaoshi dağlarının batısındaki dağın üzerine kurulu Songshan Budist manastırına 

isteyenlerin gidebileceğini söylüyor. Bu manastıra teleferik ile çıkılıyor ama yürüyerek de 

gitmek mümkün. Ben diğerlerinin aksine yürüyerek gitmek istememe rağmen rehberimiz 

yürümenin çok uzun zaman alacağını söyleyerek beni teleferik kullanmam konusunda ikna 

etmeye çalışıyor, ama yine de tek yönlü teleferik bileti alıyorum; buna göre teleferikle çıkıp 

yürüyerek aşağı inecegim. Saat 16.00’daki KungFu törenine yetişmek için hızlı hareket 

etmem gerekiyor. Gruptan ayrılarak hiç zaman kaybetmeden teleferik ile yukarı çıkıyorum. 

Teleferikle yukarı çıkarken aşağıdaki patika yolu da bulmaya çalışıyorum ama sık ağaçlardan 

dolayı göremiyorum. İnerken patika yoldan ineceğim. 
 

 
Shaolin Cableway 
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Teleferikten indikten sonra oyalanmadan manastıra giden patikaya giriyorum. Manastıra 

giden yol tahmin etmediğim bir şekilde sarp kayalıklardan gidiyor. Bu, “Dünyadaki En 

Tehlikeli Patika Yollar” gibi daha önceden fotoğraflarını gördüğüm yolu andırıyor; manastırın 

teleferik istasyonunda veya çok yakınında olduğunu düşünüyordum, bunun gibi bir yolla 

karşılaşacağımı hiç ummuyordum doğrusu, rehberin ısrarlı davanışını şimdi anlıyorum. Ama 

bu patikadan yürüyecek olmama çok seviniyoru, tam benlik. 

 

 
Sanhuan Plank Way 
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Sarp kayalıklardan giden patika yoldan yürüyorum. Bu yolu sonradan yapmışlar ve merdiven 

basamakları döşemişler. Yolun orijinal halini çok merak ediyorum. Biraz ilerleyince uzaktan 

manastırı görüyorum ve daha çok heyecanlanıyorum. Birçok insan manastıra doğru yürüyor. 

Ben ise koşturarak gidiyorum. Bazı yerlede derin uçurumlar arasına yapılmış asma 

köprülerden geçiyorum. 

 

 
Sanhuan Plank Way 
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Songshan Budist Manastırı 

 

 
Songshan Budist Manastırı 
 

Songshan Budist manastırı Shaoshi dağlarının batı ayağında yapılmış. Manastır, beş jeolojik 

zamanı, Archean, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic ve Cenozoic zamanını içeren kayalıklar 

üzerine kurulmuş. Bu kayalıkların yapısı gerçekten çok ilginç: Garip tepeler, derin vadiler ve 

eğimli kayalardan giden tehlikeli yollar mükemmel manzara sunuyor. 

 

Manastıra nihayet ulaşıyorum. Ancak manastır kapalı olduğu için içine giremiyorum. Dıştan 

manastırı fotoğraflıyorum. Yol manastırdan sonra da aşağıya doğru devam ettiği için 
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görülmeye değer başka yapılar olup olmadığını merak ettiğimden yoldan yürümeye devam 

ediyorum. Doğru yolda olduğumdan emin olmak için de yolda gördüğüm Çinlilere yolun 

nereye çıktığını soruyorum. Söylenen bundan başka yapının olmadığı. 

 

Geldiğim yoldan hızımı kesmeden geri dönüyorum. Yolun yarısında bizim gruptan Çinli iki 

kişiyi görüyorum; beni görünce şaşırıyorlar çünkü bizden kimsenin manastıra gitmediğini 

düşünüyorlar; gruptan buraya gelenlerin yolun yarısında geri döndüklerini söylüyor ve 

ardından da Manastıra kadar gidip gitmediğimi soruyorlar. Çinlilerle vedalaştıktan sonra 

tempolu yürüyüşüme devam ediyorum. Bir noktada, geridönüş yolundaki Brain ve Geza 

Radics ile karşılaşıyorum; onlar da beni görünce şaşırıyorlar, manastıra kadar gidip 

gitmediğimi soruyorlar. Aşağıya yürüyerek döneceğimi söyleyerek onlardan ayrılıyor ve 

tempolu yürüyüşüme devam ediyorum. 

 

Teleferiğin olduğu noktaya geliyorum. Zaman kaybetmeden aşağıya inen yolu bularak 

yürümeye devam ediyorum. Toprak patika yol beklerken merdivenden oluşan bir yol 

buluyorum, aşşağıya indiğimde saat 16.04’ü gösteriyor. Sonradan öğrendiğim bilgilerden 

manastıra giden yolun gidiş geliş 6.2 km uzunlukta ve toplam 7398 basamaktan oluştuğu; 

yürüyüş süresi olarak da 3-4 saat öngörüldüğü. 

 

Gösterinin yapılacağı alana ulaştığımda saat 16.40’ı gösteriyor, gösteriden çıkan insanları 

görüyorum, gösteriyi kaçırmış oldum ama manastıra gitmek benim için daha önemliydi; 

izleyeceğimiz Kung Fu gösterisinin bir benzerini TV stütyosunda izlemiştik zaten! Saat 

17.00’de herkesin otobüste hazır olması gerekirken ayrılışımız 17.20’de oluyor. Manastır 

dönüş yolunda gördüğüm Çinliler henüz dönmediler ve otobüsü kaçırıyorlar; ama kendileri 

organizasyonda görevli oldukları için bir şekilde grubu yakalarlar. 

 

Buradan akşam yemeğini yiyeceğimiz Shaolin International Restaurant (Zhengzhou Airport 

(Deng Feng) Waiting Service Center) gidiyoruz. Burada ilk kez hotpod yemeğini deniyorum, 

önünde kaynayan suya istediğiniz sebze ve etleri atarak istediğin karışımı elde ediyorsun; 

susamlı bir de sosu var. 

 

 
Shaolin Zen Music Ritual gösterisinin yapıldığı sahne 
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Yemeğin ardından saat 19.15’de Shaolin Zen Music Ritual gösterisinin yapılacağı mekana 

gidiyoruz. Çok güzel bir mevkide hazırlanmış doğal sahnede ışık eşliğinde güzel bir şov 

izliyoruz. Gösterinin ardından saat 09.40 gibi otele dönmek için yola koyuluyoruz.  

 

Yarın Sarı Irmak Ulusal Parkı’na gideceğiz. Bugün herkes çok yorgun olduğu için gidişimiz 

öğleden sonra saat 13.00 de olacak, sabah herkes için boş zaman. 

 

 

30 Mayıs 2016 Pazartesi 

Saat 13.00’da otelin önünde olması gereken otobüs neredeyse 25 dakika geç geliyor. Saat 

13.23’de otelden Sarı Irmak Ulusal parkına hareket ediyoruz. Saat 14.17’de parkın girişinde 

oluyoruz ama girişte de yaklaşık 20 dakika bekliyoruz. 

 

 
Zhengzhou Sarı Irmak Ulusal Parkı girişi (Zhengzhou Yellow River Scenic Area) 

 

Bu parkta rehberli gezi olmayacağı için herkes istediği şekilde gezecek, saat 18.00’de araçta 

olacak şekilde dağılıyoruz. Ben parkı yürüyerek keşfetmeyi planlıyorum. Parkta hemen göze 

çarpan devasa heykellerin dikili olduğu tepeye çıkmaya çalışıyorum. İmparator Yan ve 

Huang’ın heykelleri devasa boyutta. Heykellere yaklaşınca bunların doğal kayanın oyularak 

değil de yapay olarak yapıldığını fark ediyorum; heykellerin bütün büyüsü birden kayboluyor.  
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İmparator Yan ve Huang heykelleri, Zhengzhou Sarı Irmak Ulusal Parkı (Zhengzhou Yellow River Scenic Area 

 

 
Zhengzhou Sarı Irmak Ulusal Parkı 
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Sarı Nehir 
 

Tepede, gruptan Geza Radics ile karşılaşınca bir süre sohbet ediyor ve ardından da birlikte 

parkı keşfediyoruz. Heykellerin olduğu tepeden iniyor ve orta alanda bir süre oyalanıp 

fotoğraf çektikten sonra Mao’nun heykelinin olduğu tepeye arka yoldan yürüyerek çıkıyoruz. 

Buradan Sarı Nehir’i daha iyi görebiliyoruz. Çin ile özdeşleşen Sarı Nehir düz alanda sakince 

akıyor. Tepeden gördüğümüz kadarıyla üstünde bir tane devasa asma köprü iki tane de 

demiryolu köprüsü var. Parkın içindeki bu tepede bir heykel ve Çin Setti’nin kötü bir kopyası 

yapılmış. Teleferik ile çıkılan bu tepeye gelen bir patika yoldan dönüyoruz. Saat 18.00’de 

otobüsün yanında oluyoruz ve zamanında otele hareket ediyoruz. 

 

31 Mayıs 2016 Salı 

Kahvaltının ardından yeni asistanım Chunchun ile şehir turuna çıkıyoruz. Eski asistanımın 

okulda işi olduğu için ayrılması gerekiyormuş, duygusal bir vedalaşmamız oluyor, bana bir 

mektup yazıp veriyor. Önce şehir müzesine gidiyoruz. Müze kapalı olduğu için giremiyoruz; 

ardından şehrin merkezindeki Ergi Kulesi’ne (Erqi Memorial Tower) yürüyerek gidiyoruz. 

Yeni asistanım çok sakin ve her yere gelmeye meyilli biri. Ama benim tempo ve tarzımdan 

gerçekten zevk alıp almadığından emin değilim. 
 



 25/28 

 
Ergi Kulesi (Erqi Memorial Tower) 
 

Ergi Külesi’nin tepesine kadar çıkıyorum. Bu bina müze olarak kullanılıyor ve her katta 

şehrin geçmişi ile ilgili belge ve eserler sergileniyor. 
 

 
Ergi Kulesi’nden Zhengzhou şehri 
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01 Haziran 2016 Çarşamba 

Bugü de şehri keşfetmeyi planlıyoruz.  Önce, dün gidemediğimiz Zhengzhou müzesini ziyaret 

ediyoruz. 
 

 
Zhengzhou Müzesi 
 

Saat 11.20’de otelden çıkış yaparak festivale davetli küçük bir grupla etkinliğin sponsorunun 

vereceği yemek için CBS’e gidiyoruz. Ama öncesinde, bir inşaat firması olan sponsorun 

yaptığı evleri görmek ve kendileri için görsel malzeme oluşturmak üzere firmanın ofisine hep 

birlikte gidiyoruz. 
 

 
Zhengzhou Müzesi 
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Firma yetkilileri yaptıkları evleri göstererek bizimle birlikte çokca fotoğraf çektiriyorlar. 

Ardından CBS salonun gidiyoruz. Yüksek binanın içindeki Alman restorantında yemek 

yiyoruz. 

 

 
 

 

 
Veda yemeği 

 

Yemeğin ardından organizasyon yetkilileri beni havaalanına bırakıyor. Checkin yaptıktan 

sonra uçuşumu bekliyorum. T2 Terminali’nden CA1326 sefer sayılı Air China ile saat 

17.40’da Pekin’e uçuyorum. Saat 19.28’de Pekin Uluslararası Havaalanı’na iniyoruz. 
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Transfer sırasında havaalanında İzmir’den Beyhan Özdemir ile karşılaşıyorum, dünya 

gerçekten çok küüçük! Beyhan da Pekin belediyesinin düzenlediği bir fotoğraf etkinliği için 

Çin’de bulunuyor. Birlikte uçuş kapısına ilerliyoruz. THY’nin TK021 sefer sayılı uçuşu ile 

saat 00.26’da Pekin’den havalanıyoruz. Uçağımız 777-300ER. Yaklaşık 9 saatlik bir uçuşun 

ardından saat 04.39’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na iniş yapıyoruz. 

 

 

Teşekkür… 

Etkinliğe davet eden Çin Fotoğrafcılar Birliği’ne ve özellikle Jackie’ye (Wang Yong Jie), 

Zhengzhou Belediyesi’ne, etkinlik sırasında samimi yardımlarından dolayı asistanlarım 

Huang Xia, Chunchun ve Yang Juan’a, Wang Jingqi’ye, Brian K. Smith ve bizi yemeğe 

çıkaran Moyana çok teşekkür ederim. 

 

 
Hüseyin Sarı 

27 Temmuz 2016 


