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Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği üyesi turist rehberlerinin kaleminden dökülen 
kelimelerle yayımlanan birinci sayımız, 21 Mart 2021 tarihinde erişilir duruma geldiği andan 
bu yana 11.835 kere ziyaret edildi! Gösterilen ilgiden dolayı tüm okuyucularımıza teşekkür 
ederiz.

Geçtiğimiz dört ay içinde Covid-19 ile mücadelede aşılama süreci hızlandı ve hayat normale 
dönmeye başlarken, turizm sektöründeki görece canlanma hepimiz için umut kaynağı oldu. 
Her biri birbirinden değerli olan ve sadece Mikrofon için yazılan yazılara kısaca değinelim 
dilerseniz;

Birinci sayımıza gösterilen ilgi sayesinde kazandığımız özgüvenle hazırladığımız ikinci 
sayımızda, birisi röportaj olmak üzere toplam on üç adet yazı bulunuyor. Ayrıca bu 
sayımızda, her sayı yer vereceğimiz röportajlardan başka bir yenilikle de karşınızdayız. Bizleri 
tanıyanların malûmudur, derneğimizin tüm etkinliklerine ailelerimiz de katılır ve cemiyetin 
parçası kabul edilirler.  “Madem Mikrofon bir cemiyet girişimi” dedik, o halde eli kalem tutan 
aile bireylerimizin yazılarına da yer verelim istedik. Bu çerçevede "İstanbul Kafası" başlıklı 
yazıyı, aynı adlı parçayla hatırladığımız Dolunay Obruk kaleme aldı. “Ailemizden” 
kategorisindeki ikinci yazımız ise Duygu Tekdemir Aydık'ın kaleminden “Kadın Yazarlar” 
başlığı ile yayımlandı. Özellikle şiir ile ilgilenen kadın yazarları konu alan bu yazıyı sadece 
Mikrofon'da okuyabilirsiniz. 

Bu sayıdan itibaren her sayımızda bir veya iki tane röportaja yer vereceğiz. Bunlardan ilki, 
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı İlhan Kocaman ile gerçekleştirdiğimiz röportaj. Görsel 
Yönetmenimiz Celal İbrahim Aydık ile birlikte bizleri çok heyecanlandıran bu söyleşide Saray 
ziyaretlerinin üç güne kadar uzayacağı haberini aldık. Bu söyleşiyi merak içinde okuyacağınıza 
eminiz. 
Bu sıralar Türkiye'de bulunmamasına rağmen eksikliğini bize hiç hissettirmeyen Ebru 
Aslan, yürümekle başladığı yazılarına zaman teması ile bu sayıda devam ediyor. 

Gülüm Obruk, birinci sayıda girişini yaptığı Mısır serisini sürdürürken, ilk sayıda "İstiklal 
Yolu, İstikbal Yolu" başlıklı yazısı ile kalplere dokunan Sümeyra Yazan, zeytin konusuna 
giriş sayılabilecek bir yazı ile huzurlarınızda. 
Yıl boyunca kadın temasını farklı yönleriyle ele almaya devam edecek olan Gülper Öcalan 
Baskın ise bu sayımızda Anadolu'nun üç kadını Kybele, Artemis ve Meryem Ana üçlemesini 
kaleme aldı. 

Cruise turizminin yıldızlarından Verda Aymete, "Hygge" başlıklı yazısında bizleri 
İskandinavya kültürüne götürüyor. 

Londra'da yaşayan ve sayıları giderek artan üyelerimizden Sinan Ercan, "Harran'dan 
İskoçya'ya Kutsal Taş" başlıklı yazısı ile ikinci sayıda da karşınızda. 
Enerjisi ile tüm cemiyete ilham kaynağı olan Meltem Karamete, "Eski Türkler" adlı 
yazısında ilgi çekici bilgileri sizin için kaleme aldı. 

Bir solukta okuyacağınız diğer bir yazı ise "Doğu Akdeniz’de Bir Köy: Selca" başlıklı yazı. 
Müjde Aslan'ın kaleminden dökülen yazı bizleri Antakya kırsalında bir gün yaşamaya davet 
ediyor. 

Dergimizin tasarımını da gerçekleştiren görsel yönetmenimiz Celal İbrahim Aydık, hemen 
her rehberin evinde bulunan çiniye dair kapsamlı bir yazı ile karşınızda olacak. 

Editörümüz Onur Akgül, yaratılışın başından bu yana adeta insanın bir parçası olan, hem 
arındırdığına inanılan ama diğer yandan yok eden, kiminin taptığı, kiminin korktuğu ateşi ve 
ateş kültünü "İnsan ve Ateş" başlıklı yazısıyla ele aldı. 

Ben de elimden geldiğince en sevdiğim destinasyonlardan biri olan Malta'ya dair iki kelâmı 
yazıya döktüm. 

Arzumuz odur ki Ekim itibariyle her yöne doğru başlayacak turlarımızdan birinde buradaki 
rehberlerden en az birisiyle gezme fırsatı bulursunuz. Belki de bundan sonra artık rehberinizi 
seçerek gezmeye başlarsınız. Zira Cemiyetimizin en temel amaçlarından birisi de budur; 
turistik ürün tüketicisini, ürünü sunan rehberle, hem de en iyileriyle tanıştırmak.

Arşivlik yazılarla hazırladığımız Mikrofon'u keyifle ve su gibi okurken hem derneğimizin 
(@tarihkulturturizm) hem de Mikrofon Derginin (@mikrofondergi) sosyal medya 
hesaplarını takip ederek bizlere destek verebilirsiniz.
 
*Mrhaba: Malta dilinde Merhaba

Hasan Barış PARTAL

Instagram: /tarihkulturturizm
Facebook: /TarihKulturTurizm
Twitter: /TKTCSosyalMedya
Youtube: /tarihkulturturizm

MRHABA*
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Duygularını saklayamayan, gözlerinden yağmur 
eksik olmayan bir dünya şehri İstanbul. O 
yağmurlar ile kendini temizleyebilen, yüzyılların 
kirinden arınarak tüm cazibesiyle yeni güne 
ustaca başlayabilen, yüreği hepimizden büyük bir 
şehir İstanbul. Kin tutmayan, tutamayan… Ülke 
dışındakilere memleketi özlettiren, kucak 
açtıklarına da hayatı öğreten bir şehir. İstanbul’da 
doğmuş olsun ya da olmasın.

İstanbullu diye BİR şey yok; İstanbul’da HER 
ŞEY İstanbullu. Birçok dönemin kutsalları, 
hazineleri, hükümdarları, yasakları, kavgaları, 
ayrılıkları, aşkları, güzellikleri İstanbullu. 

Yolu İstanbul’dan geçen herkes İstanbullu. 

Şehrin kalabalığındaki yalnızlık İstanbullu. 

Yağmur bulutlarının arasından gülümseyen güneş 
İstanbullu. 

Ufka bakıp, güzeli ya da çirkini görmeyi seçen göz 
İstanbullu.

Sabah kahvesi, öğlen trafiği, akşam rakısı İstanbullu.

Martılar, kargalar, köpekler ama en önemlisi; kediler 
İstanbullu.

Dünyada bu kadar geniş gardıroba sahip olup, 
her dakika bu kadar sık kıyafet değiştirebilen az 
şehir vardır. Bu özel şehirler birbirlerine uzaktan 
hep göz kırpar. Kendini New York’ta evden uzak 
hissedemeyebilir mesela bir İstanbullu; ya da 
Londra’da, bazen Berlin’de… Kendi aidiyetini, 
ailesini kendi kurar bu özel şehirlerin insanları. 
Hem kalabalığa karışmıştır hem tek başınadır; 
özgündür kafası. İstanbul kafası...

İşin güzel tarafı, şehrin havası da insanı da 

İstanbul, beni neden bir başıma bıraktın böyle?

İstanbul, geldiğim yere mi dönmeliyim, söyle…

2012 yılında yayına giren bir televizyon 
programının jenerik müziği olarak dinleyicisiyle 
buluşan, sözü-müziği ve seslendirmesi bana ait 
olan şarkım İstanbul Kafası; gerek sözleri gerek 
şu an internette dönüp dolaşan video klibi, 
gerekse benim “İiiiiiistanbul” seslenişimle dikkat 
çekerek, kendine programın dışında özel bir 
dinleyici kitlesi buldu. Ülkemin müzik tarihinde, 
Kral TV tarafından “Haydi artık bu şarkıya bir 
klip çek de yayınlayalım.” talebi üzerine aceleyle 
klip çekilip müzik televizyonlarında yer almış pek 

proje yoktur. Çok çarpıcı İstanbul enstantaneleri 
içeren jenerik görüntülerine ben de kendi 
İstanbulum’u ekleyerek, bütünlüğü bozmadan 
tatlı bir klip çıkarmayı önerdim ve bu tatlı, sıcak 
video ortaya çıktı. Peki, nasıl bir kafa bu İstanbul 
Kafası?

İstanbul Kafası (TV) YouTube: 
https://youtu.be/NmymOOxfkXY 

İstanbul Kafası albüm düzenlemesi: 
https://youtu.be/eQ3tlzSGsv8 
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kendisi de parkı da meydanı da camisi de 
sinagogu da kilisesi de aynı kafadadır. Hep 
güzeldir İstanbul kafası. Her duyguyu yaşatır bu 
şehir insana. Şizofrendir ufaktan, sağı solu belli 
olmaz. Her insanı her rengi her sesi kucaklayan 
şehir…

Ne demişler; İstanbul’dan gitmenin en güzel 
tarafı, geri dönüşüdür. Bir bağımlılıktır İstanbul 
kafası.

İstanbul, beni neden bi' başıma bıraktın böyle?
İstanbul, bu neyin kafası anlayalım söyle
İstanbul, yine gözlerinden düşüyor yağmur
İstanbul, kendini unutturma bana n'olur
Gülmeyi öğrendim ben burda
Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi
Yaraları sarmayı öğrendim burda
Her şeye rağmen ayakta durabilmeyi
Gülmeyi öğrendim ben burda
Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi

Yaraları sarmayı öğrendim burda
Her şeye rağmen hayatta kalabilmeyi
İstanbul, beni neden bi' başıma bıraktın böyle?
İstanbul, geldiğim yere mi dönmeliyim söyle
İstanbul, yine gözlerinden düşüyor yağmur
İstanbul, kendini unutturma bana n'olur
Gülmeyi öğrendim ben burda
Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi
Yaraları sarmayı öğrendim burda
Her şeye rağmen ayakta…



Kimi zaman da

“Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya”

derken gönül sazımızın bam telini titretir kadın 
duyarlılığıyla. 

Hiç kuşkusuz; Türk edebiyatında kadın şiiri,  
dünyadaki kadın hareketinden ve akımlarından 
bağımsız düşünülemez. Nilgün Marmara’nın şair 
Sylvia Plath’ın yaşamı ve intiharı üzerine tez 
yazması ve onun gibi genç yaşta intiharı seçmiş 
olması da bunun en bilinen örneklerindendir. O 
Nilgün Marmara ki :

“Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına
Niye izin vermiyorsun yoluma kuş konmasına
Niye kimseler izin vermez yollarına kuş konmasına
Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna” 

dizeleriyle hepimizin gönlünü çalmış ve 

“Ey, iki adımlık yerküre!
Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben”

diyerek “Kırmızı Kahverengi Defter”ini 
kapamıştır.

En verimli olabileceği çağlarda, 41 yaşında 
yitirdiğimiz Didem Madak ise İzmir’de bir 
bodrum katta geçirdiği zorlu günleri:

“Ben bir bodrum kat kızıyım bayım
Yalnızlıktan başka imparator tanımaz bodrumum” 

Erkek işi denilen “şairlik”, elbette bir cinsin 
tekelinde değil. Yaşama, olaylara, doğaya, karşı 
cinse beslediği duyguları dizelere dökmek pekala 
kadınların da harcı. Sayıca fazla olmasalar da 
önemli olan nitelik. Ve kadın şairlerimizin 
oldukça nitelikli işler çıkardığını söylemek de 
isabetsiz olmayacaktır. Osmanlı döneminden beri 
Mihri Hatun, Zeynep Hatun, Şukufe Nihal, Adile 
Sultan, Hatice Nahiye Hanım ve Şair Nigar 
Hanım gibi örneklerle zenginleşen edebiyatımız; 
Cumhuriyet döneminde de birçok kadın şaire 
tanıklık etmiş ve etmektedir. Bazen ataerkil 
sisteme bir başkaldırış, bazen toplumsal 
duyarlılıkların dışavurumu, bazense

“Beni ya sevmeli ya öldürmeli ”

diye haykıran Gülten Akın gibi salt sevilmek 
ihtiyacıdır kadın şiirinin teması. Aslında o kadar 
tanıdıktır ki bu şiirler bize; yolda görsek 
tanıyabileceğimiz eski bir ahbaba benzerler. Kimi 
zaman bir şarkıyla kazınmıştır belleklere:  

“Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı 
sana
İşte bu yüzden, sırf  bu yüzden yeni bir isim verdim sana
Destina ” (Lale Müldür)

         “Bu anlamsız bu yağmur,
           İşlemez karanlıkta
           Garipliğine yan, yan yürek yan
           Gitti giden, gitti giden” (Gülten Akın)
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diyerek şiirlerine yansıtmış; ancak diğer taraftan

“Çiçekli Şiirler Yazmak İstiyorum Bayım! ” ve
 “Annem çok sevinmelerin kadınıydı,
Bazen sevindikçe annem gibi
Rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına.”

vurgusuyla iyimserlikten de ödün vermemiştir. 
Ah’lar Ağacı şiirinde vasiyetimdir diye 
sıraladıklarının satır aralarında mizah 
kıvılcımlarına rastlayınca; ölümün 
kaçınılmazlığının karşısında mizahın bir gereklilik 
olduğunu kavrayıverirsiniz:

“ Vasiyetimdir:
En güçlülerinden seçilsin
Beni taşıyacak olanlar.
Ahtım olsun,
Yükleri ağırlaşsın diye iyice,
Tabutumun içinde tepineceğim.”

Ayrılık acısını: 
“O kadar uzun yol geldik ki seninle
Şimdi, sen ayrı ben ayrı olan o yolu
Nasıl yürüyeceğiz? ”

diyen Birhan Keskin’in cümleleri keskin bir bıçak 
gibi yüreğimizi delip geçerken, en sevilene “İçimi 
açtım sana. İçini açmak için” seslenişiyle 
içtenliğin kısa tarihini yazar. 

“Buraya, küçük mutlu güneşler koydum.
Günlerimiz karanlık
Ve çok soğuyor bazı akşamlar,
Isınırsın” 

dizeleriyle ise içimizi ısıtıp hepimizin dünyasında 
küçük, mutlu güneşçikler açtırır. 
 Leyla Şahin’in

“siz yeni bir yaş aldığınız zaman, zaman şiir oluyor,
Kelimeler aşkla ısınmak için ay oluyor:
Uyumuyor kelimeler bir daha, ay uyumuyor… ”

dizelerinin arasında gezinirken büsbütün şiire 
kesiliriz. Kadın inceliği, duyarlılığı ve duyguyla 
mantığı bağdaştırabilen şiirselliği işte böylesine 
zenginleştirmiştir düşünsel hayatımızı. İyisi mi 
şair değil ama bir kadın yazar olan Virginia 
Woolf ’un  hemcinslerine seslendiği sözleriyle 
bitirelim yazımızı: 

“Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman 
yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden 
yazın!.. ”
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Dergimiz Mikrofon'un ikinci sayısından itibaren, sıklıkla ziyaret ettiğimiz 
müzelerdeki  gelişmelere dair röportajlar yayımlamaya başlıyoruz. Bu serinin ilk 
röportajını Topkapı Sarayı Müdürü İlhan Koman ile gerçekleştirdik. Dernek 
Sekreterimiz Celal İbrahim Aydık ile beraber  merak ettiklerimizi ve Cemiyet üyesi 
arkadaşlarımızın sorularını sorduk, bizleri çok  heyecanlandıran yanıtlar aldık. 
Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden söze girelim. 



kısımların  restorasyonları bitmek üzereydi, onları 
hızlandırdık. Bazı kısımlar da daha önce başlayan  
uygulamalardan dolayı ziyaret dışı kalmıştı.  İlk 
etapta hızlı bir şekilde bu mekanlara yöneldik.  
Mesela Zülüflübaltacılar Koğuşu'nun 
restorasyonu bitmiş olmasına karşın güzergâh 
dışında  kalmasından dolayı ziyaretçi 
göremiyordu ki çok güzel, başlı başına değere 
sahip bir mekândır.  İlk adımı Zülüflübaltacılar'da 
attık ve şu anda Harem'i gezen herkesin oradan 
başlaması bizim  için önemliydi. Ardından 
Harem'in önemli bir bölgesi olan At Rampası 
diye bilinen Karaağalar  Hamamı'nın bulunduğu 
kısım güzergâh dışında kalıyordu. Burası nasıl 
olsa hazır diyerek o  noktaları da güzergâha dahil 
ettik; böylece tatmin edici geri dönüşler aldık. 
Şimdi, hemen  zaman kaybetmeden onu da 
söyleyeyim; Harem'deki mevcut güzergâhı 
muhtemelen Ağustos Eylül ayına doğru iki katına 
çıkaracak şekilde bitmek üzere olan bir projemiz 
var. Bu kapsamda,  Karaağalar Koğuşu ve Adalet 
Kulesi'ni de ziyarete açıyoruz. Onun hemen 
karşısında bulunan  Cüceler Dairesi'ni de -diğer 
adıyla Musahiban Dairesi- tamamlıyoruz. Hemen 
ardından, belki  son dönemde geldiyseniz 
Saltanat Kapısı'nı geçtikten sonra Harem'e girer 
girmez sağa doğru olan yol Altın Yol'dur ve sol 
tarafta olan yolun tamamı beton kaplıydı. Tarihi 
yapıların en büyük  düşmanıdır beton. Biz 
bununla ilgili Saray'da nerede beton varsa 

Mikrofon: İlhan Bey, öncelikle söyleşi talebimizi 
olumlu karşıladığınız için tüm Cemiyet  
mensuplarımız ve meslektaşlarımız adına 
teşekkür ediyoruz. İlk etapta kapsayıcı bir soru  
ile başlamak isteriz: Saray yönetimine geldiğiniz 
günden bu yana ne tür gelişmeler yaşandı,  yeni 
açılan bölümler nereler ve yakın tarihte hangi 
kısımları tur güzergâhlarına dahil  etmeyi 
planlıyorsunuz? 

İlhan KOCAMAN: Ben de sizlere ve temsil 
ettiğiniz dernek üyelerine hoş geldiniz diyerek  
başlamak isterim. Şimdi, hemen vurgulamak 
isterim ki Topkapı Saray'ında siz rehberlerin 
bizler  için ayrı bir önemi var. Zira Saray'ı 
ziyaretçiye anlatan, tanıtan ve anlattıklarınızla 
ziyaretçilerin belleğinde bir Topkapı imajı 
oluşturan sizlersiniz. Bizim için kıymetli insanlar 
diyeceğim,  çünkü sürekli buraya gelip giden 
personelimiz kadar kıymetlisiniz. Bu nedenden 
ötürü tekrar  hoş geldiniz. Sorunuza dönecek 
olursam, şu âna kadar 18 ay oldu Topkapı 
Sarayı'na geleli.  Tarihi mekânların en önemli 
sorunu restorasyon. Restorasyonlar da pahalı bir 
uygulama  olmasından dolayı ciddi bir bütçe 
gerektiriyordu. Harem'in çok küçük bir kısmı 
geziliyordu ve  haklı olarak hem ziyaretçilerden 
hem de rehberlerimizden eleştiri alıyorduk. Biz 
ilk etapta  nereleri hızlı bir şekilde ziyarete 
açabiliriz diye projelendirip biraz araştırdık. Belli 
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ardından gelen en  önemli yapılardan biri de 
bildiğiniz üzere şehzadelerin konakladığı Çifte 
Kasırlar. Çinileri  muhteşem, tavan süslemeleri 
üstün nitelikli; onlar da hazırlanıyor. Gözdeler 
Dairesi olarak  bilinen kısmın dış mekanlarını 
restore ettik. Mabeyn Yolu olarak bilinen, 
padişahın Has Oda'ya  geçmek için kullandığı 
yolun restorasyonu da tamamlanma aşamasında. 
Sadece Aynalı Oda  olarak da bilinen odalar biraz 
zaman alacak gibi görünüyor. 

M: Bunları duymak çok heyecan verici. Peki şu 
âna kadar saydığınız her yer Eylül ayına kadar 
hazır  olacak mı? 

İ.K: Evet. Buraları Eylül'e kadar kuvvetle 
muhtemel açacağız. Mecidiye Kasrı'nı da yine 
Eylül  ayında içi gezilecek şekilde açacağız. 

M: Orası Konyalı Restoran'a aitti. Herhalde artık 
değil? 

İ.K: Restoran alt kısımdaydı. Üst kısmı genelde 
kapalı kalmış, herhangi bir amaçla da  
kullanılmamış. Biz orayı ziyarete açacağız. Burası 
Dolmabahçe Sarayı'nın bir maketi gibi  aslında. 
Onun iç tefrişini de yine o dönemin 
fotoğraflarından yola çıkarak bulduk ve  
hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah burayı da yakında 
tamamlayacağız. 

M: Peki Hekimbaşı Kulesi için bir gelişme var 
mı? 

İ.K: Orası dönem dönem ziyarete açılmış. Ancak 
kapısının çok küçük olması nedeniyle pandemi 
öncesi günlük ziyaretçisi 15000 ilâ 20000 arasında 
olduğu zamanlarda çok sıkıntı  yaşanmış; bundan 
dolayı kapalı.

M: İlhanBey, biliyorsunuz bizim bir göz 
bebeğimiz var; her bir turistin görmek için can 
attığı Hazine Dairesi. Bununla ilgili neler 
söylemek istersiniz? 

kaldırıyor, “horasan”a  dönüştürüyor ve 
derzlerini yapmaya devam ediyoruz. Hatırlarsınız, 
bu noktadan sonra  karşımızda 1., 2. ve 3. 
Kadınefendiler Dairesi var. Onları da tamamlıyor 
ve ziyarete açıyoruz. Bunların arasında belki de 
en önemlisi Cariyeler Taşlığı dediğimiz kısım.

Cariyeler Taşlığı zaten geçmişte bir dönem 
ziyarete açıkmış; bu aralar hazırlıkları bitirmek  
üzereyiz. Hemen onun yanında bulunan 
Çamaşırhane de açılıyor. Onun karşısında 
bulunan  Şehzadeler Hamamı'nın restorasyonu  
tamamlandı; orası da hazır. Bunların yanında 
şimdiye  kadar ziyarete hiç açılmamış olan Kırk 
Merdiven ve Cariyeler Hastanesi'ydi. Oradan 
aşağıya  inilir, bilmiyorum gördünüz mü? 
Kırkmerdiven, Hastane'ye inilen merdiven ama 
52 basamak  var; nedense kırk merdiven olarak 
isimlendirilmiş. Nihayetinde hastaneyle ilgili  
çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık. Bunların 
tamamını Eylül ayında açmayı planlıyoruz.  
Meselâ orada Hastabakıcılar Koğuşu, Hastane 
Koğuşu, Hastalar Hamamı var ki çok güzeller,  
bunların hepsi görülebilecek. Hatta meyit -naaş- 
yıkamada kullanılan teneşirler var. Aynı  zamanda 
meyit kapısı da denilen bir kapı var, oralar da 
bizim için hazır. İnşallah rehberlerimiz  buraları 
gezdirecekler. 

M: Çok ama çok güzel haberler bunlar! 

İ.K: Dahası var; güzergâh üzere devam edecek 
olursak Valide Taşlığı'nın restorasyonu da  
tamamlandı. Ocaklı Sofa, Çeşmeli Sofa'yı ziyarete 
açtık. Bunun yanında Cevri Kalfa Dairesi  olarak 
bilinen bölüm de tamamlandı. Büyük bir ihtimal 
güzergâhları, ziyaretçiyi yoğunluk  dikkate alarak 
belli bir düzende gezdirmek gerekiyor. Aksi halde 
sıkıntılar oluşuyor. Onları  halihazırda planlamaya 
devam ediyoruz. Büyük ihtimalle o kısmı da 
ziyarete açacağız.  Harem'de yine Üçüncü Murad 
Odası'nın arkasında bulunan Üçüncü Ahmet'in 
Yemiş Odası ve  Birinci Ahmed'in Dua Odası 
olarak bilinen kısımları da tamamlıyoruz. Onun 
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bahçeleri, ki bunun içinde Has  Bahçe, cirit alanı, 
Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin 
bulunduğu depolarının projesini tamamladık. O 
kısmı da büyük ihtimal ziyarete açacağız. Mesela 
bizim  elimizde Osmanlı dönemine ait çok 
değerli taş eserler bulunmaktadır. Aslanhane 
olarak  adlandırılan yere Osmanlı dönemine ait 
olan vakıf  ve yapım kitabeleri, armalar, tuğralar, 
çeşmeler ve aynalıklar içeren bir taş eserler 
müzesi planlıyoruz. 

M: Başkanım, kitabelerden bahsettiniz. 
Cumhuriyet sonrası yapılardan sökülen kitabeler 
bir  şekilde saraya gelmiş olmalı? 

İ.K: Aslında birkaç tane öyle kitabe var. Mesela 
dışarıdan gelen bir taş bulduk. Üçüncü Osman'ın, 
atına yaptırdığı mezar taşı. Onlar şu an varlıkları 
söz konusu olmadığı için buradalar.  Bir de 
sarayın içinde yer alan ve bazı kaybolmuş yapılar 
var: Sahil Sarayları, Topkapı, Mermer İncili Köşk, 
Şevkiye Kasrı gibi yapıların bazılarının kitabeleri 
elimizde. 

M: İlhan Bey, Saray ve çevresinde onlarca sarnıç 
bulunuyor. Bunlarla ilgili bir çalışma  yürütüldü 
mü?

İ.K: Evet sarnıçlarla ilgili çalışmalar yapıldı. 
20'den fazla sarnıç var. Peyzaj projemiz 
tamamlanınca bunları da beraberinde ziyarete 
açmayı planlıyoruz. 

M: Buraya kadar duyduklarımız gerçekten çok 
heyecan verici! Şimdi müsaade ederseniz,  üyemiz 
olan meslektaşlardan gelen soruları sormak 
isteriz. Deavi Kasrı gibi çeşitli sebeplerle  ortadan 
kalkmış ve bugün artık var olmayan Maliye 
Nezareti, Takvimhane, Matbah, Hastane  ve 
benzeri yapıları yeniden canlandırma gibi bir 
düşünceniz var mı? 

İ.K: Deavi Kasrı'nın rekonstrüksiyon projesi 
tamamlandı. Muhtemelen o ihya edilecek. Bizim  

İ.K: Hazine Dairesi “Fatih Köşkü” olarak 
biliniyor. Bu köşkün kubbelerine beton yığılmıştı:  
1940'lı yıllarda iyi niyetle, bunları korumak 
amacıyla ahşabı kaldırıp beton yapmışlar, o da  
zamanla baskı yapmış. Gerçekten yapı sıkıntıya 
girmiş, kaymalar olmuş. Onlarla ilgili  çalışmalar 
başlatıldı ve bilimsel anlamda her türlü alt yapı 
oluşturuldu. Kurulların görüşleri  doğrultusunda 
tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda o kısımlar 
da tamamlanıyor. Bu meyanda  betonlar 
kaldırıldı, bir de gergiler yapıldı. Alt kısımların 
kaymasını engelleyecek her türlü setler  yapıldı; 
onları da yakında tamamlayacağız diye ümit 
ediyorum. Daha önce 300 eser  sergileniyordu, 
biz bu sayıyı 900'e çıkarmayı hedefliyoruz. Öte 
yandan, hemen onun yanında  bildiğiniz gibi 
Seferli Koğuşu var. Orayı da kaftanlar için 
projelendirdik; yakında tefrişe  başlıyoruz. 
Tahmin ediyorum ki 2022 başında açarız. Yine 
büyük ihtimalle, 2022 yılı bitmeden  Hazine 
Dairesi'ni de ziyarete açacağız. 

M: Neredeyse kapalı yer kalmıyor sanki. 

İ.K: Evet, neredeyse kapalı yer kalmayacak gibi. 
Öte yandan Hazine Koğuşu olarak bilinen yan  
taraftaki yerde hüsn-ü hat levhalarından oluşan 
bir sergi alanı açacağız. Bu çalışmayı  Türkiye'nin 
en önemli hattatlarından danışmanlık alarak 
yürütüyoruz. Has Oda'yı, Mukaddes  Emanetler'i, 
yani Hırka-i Saadet Dairesi olarak bilinen o 
kısmın tefrişini de yeniliyoruz. Orada şimdiye 
kadar 130-140 eser sergileniyordu, o sayıyı 600'e 
çıkarmayı amaçlıyoruz. Onun  yanındaki Has 
Oda koğuşunu ise Saat Müzesi olarak planladık. 
Şimdilerde saat sergisinin bulunduğu odayı da 
aslına uygun bir şekilde Divit Odası olarak 
düzenleyeceğiz. Yazı takımları,  hokka ve benzeri 
eserleri orada sergileyeceğiz. Bunlar da 
projelendirildi ve hızlı bir şekilde  bitecek. Ayrıca 
bizim en önemli projemiz 2011 yılına kadar 
askeriyenin elinde olan, daha sonra boş olarak 
bekleyen yaklaşık 230.000 metrekarelik saray 
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istiyoruz. 

M: Hocam, biz rehberler hep deriz ki sultandan 
gayrısı Birun Avlusu'nda at üzerinde duramaz.  
Fakat bu çizimde* at üzerinde muhtemelen bir 
sadrazam olduğunu tahmin ettiğimiz bir figür  
var. “Bu nasıl olur?” diye bir arkadaşımız sorar.
 
İ.K: Sadrazam, atıyla Babüsselam önünde 
bulunan binek taşına kadar gelir ve orada atından  
inerdi. Biz oraya levhasını koyduk, daha önceden 
bilinmiyordu. En fazla oraya kadar geliyor; 
oradan buraya atla girildiğini bilmiyorum. Hatta 
girilmediğini biliyorum ki benim okuduğum  
metinlerde, Osmanlı'da en çok dikkat edilen 
konu protokol. Bu, başlı başına bir yapı. Oradaki  
minyatürde de gördüğünüz gibi bayramlaşmanın 
öyle bir prosedürü var ki kim nerede durur  
bellidir; yeniçerin ve sipahilerin yerleri bellidir. 
Böyle bir protokolün olduğu yerde, hele  
padişahın oturduğu yerde birinin atla dolaşacağını 
zannetmiyorum. Varsa da buna tarihçilerimiz  
cevap verirler, ben buna cevap veremiyorum. 

M: Hocam, Babüsselam girişinde sağ taraftaki 
maketlerin orada bulunan haritaları kaldırdınız.  
Yenisi yapılacaksa bizler üstlenir, seve seve 
yaparız. 
İ.K: Evet, kaldırdık. Sebebi şuydu, orada hala 
SSCB yazıyor, Yugoslavya duruyordu; çok  
eleştiri alıyorduk. Yenilemeyi düşünüyoruz, fakat 
büyük bir eksiklik olarak görmüyoruz. 

M: Üyemiz Murat Eroğul sorar; Saray 
mutfaklarının arkasında bulunduğu düşünülen  
Helenistik tiyatro ve tapınak benzeri yapılarla 
ilgili arkeolojik çalışmalar düşünülüyor mu? 

İ.K: Bu bölgede Topkapı Sarayı'nın şu anda 
ziyarete açık kısmı 78.000 metrekarelik bir alan.  
Bu alanlarla ilgili herhangi bir kazı şimdilik 
düşünmüyoruz. Varlıklarından bahsediliyor. Fakat  
mümkün olduğunca o alt kısımdaki 230.000 

asıl projemiz Darphane ile ilgili. Darphane'de 18 
adet yapı var. Bu yapıların büyük çoğunluğunu  
projelendirdik, ikisinin restorasyonu bitti. 13 
no'lu binayı Porselen Müzesi olarak  
projelendirdik ve kısmetse 2022'ye girerken 
açacağız. 

M: Bu durumda, anlattıklarınızı göz önünde 
bulundurursak Topkapı Sarayı'nı gezmek için bir 
gün  yetmeyecek gibi görünüyor. 

İ.K: Biz Sarayı 3 günlük projelendiriyoruz, yani 
sarayı gezmesi 3 gün alacak. Misafirleri bir  gün 
Darphane'de tutmayı düşünüyoruz. Bir gün 
Saray'ın mevcut gezi alanlarını, bir gün de  
Saray'ın alt bahçelerini... 
M: Bamya ve Lahana abideleri düzenlenip 
ziyarete açılacak mı? 

İ.K: Açılacak, evet. 

M: 1967 yılına kadar faal olan Darphane'nin 
Nümizmatik Müzesi'nin sikke koleksiyonu ile  
beraber geri gelecek olması çok güzel bir haber. 
Meslektaşlarımızdan gelen soruların birisi şu:  
özellikle okul grupları gezilerinde ve gemi 
yolcularının yoğun günlerinde işimizi  
kolaylaştırmak adına, doğrudan Gülhane Parkına 
ulaşabildiğimiz çıkış için kullanılacak bir kapı  
düşünüyor musunuz? 

İ.K: Bu mevcut kapıyı biz o amaçla planlıyoruz, 
zaten o da bizim kolayımıza gelecek. Şöyle  bir 
şey söz konusu oluyor; tur şirketleri aslında bizi 
bu konuda zorluyor. Ziyaretçinin buradan  
çıkması bizim lehimize. Ancak turlarda genelde, 
“otobüsü biz burada tuttuk, oraya tekrar  
götürmek zorundayız,” gibi bazı talepler oldu. 
Şöyle bir şey daha yaptık; Babüsselam'daki x-ray  
cihazlarını kaldırdık. Ziyaretçi Babüsselam'dan 
girecek, çıkışı ise alttaki Beşirağa Cami'nin  
oradan, Arabalar Kapısı'ndan yapacak. Hem giriş 
hem çıkış buradan olduğu zaman yoğunluk  
bunaltıcı seviyede oluyor, buna engel olmak 
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budamasını yaptık, yerinden kaldırmadık. Artık  
oradan Boğaz rahatlıkla seyredilebiliyor. Diğer 
taraflardaki ağaçlarla ilgili, artık belli bir yaşa  
geldiği için ağaç kesme izni alamayız. 

M: Hocam, bizlere ayırdığınız zamandan ve 
verdiğiniz onlarca müjdeli haberden dolayı çok  
teşekkür ederiz. Tüm sorularımızın cevabını 
aldık. Sizin eklemek istediğiniz, meslektaşlarımıza  
iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

İ.K: Biz teşekkür ederiz. Özellikle rehber 
arkadaşlarımızla daha sıkı iş birliğine girmek  
istiyoruz. Bir soru veya öğrenmek istedikleri bir 
konu olursa gerek sizin gibi dernek, vakıf,  odalar 
aracılığıyla veya bireysel olarak bize ulaşabilirler. 

M: Nasıl ulaşabilirler? 

İ.K: Her şekilde... Sekretaryamıza, “bir konum 
vardı, paylaşabilir miyim” diye gelebilirler.  
Burada protokol uygulamıyoruz, kapımız her 
zaman açık. Mümkün oldukça, dilimiz  
döndüğünce rehberlerimize her türlü kolaylığı 
sağlamak bizim vazifemiz. 

M: Tekrar çok çok teşekkür ederiz İlhan Bey.

------

Yazarlarımızdan Sayın Didem Çaloğlu’na ses 
kayıtlarının deşifresi için teşekkür ederiz.

metrekarelik alanda yer alan Osmanlı dönemi  
yapılarını takip ediyoruz. 

M: 1999 depremi öncesinde Hazinede sergilenen 
eserler görülecek mi? 

İ.K: Evet, kesinlikle. Şu anda Hazine kapalı 
olduğu için en çok ilgi gören Kaşıkçı Elmas'ı,  
Topkapı Hançeri, Altın Taht ve İkinci 
Mahmud'un Tahtı'nı, şu anda orijinal yeri 
olmamasına  rağmen biz geçici sergilere koyduk 
ki insanlar görebilsin. Yani ilk geldiğimiz zaman,  
ziyaretçiler bize sıkça “Kaşıkçı Elmas'ını nerede 
görebiliriz?”, “Altın Tahtı nasıl görürüz?"  
şeklinde sorular soruyordu. “Restorasyonda 
olduğu için depoda,” demek bize hoş gelmedi.  
Şimdi rehberlerimiz de memnun. Geçen hafta 
Arefe Tahtını sergilemeye başladık, bu hafta da  
Üçüncü Ahmed Kütüphanesi'nde Piri Reis'in 
haritasını ziyarete açtık. 

M: Şimdi çok ilginç bir soru var hocam. Taner 
arkadaşımız diyor ki, “yeşil düşmanı” diye  
adlandırılmayı göze alarak soruyorum; manzara 
terası olarak inşa edilmiş Mecidiye Köşkü  terası 
ve İftariye Köşkü avlusu önünde yanlış 
ağaçlandırma sonucu Boğaziçi ve Haliç  
manzarası hızla kapanıyor. Bu ağaçların 
budanması ya da uygun ağaçlarla değiştirilmesi  
düşünülür mü? 

İ.K: Mecidiye Köşkü'nün önündeki ağaçların 
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Antik dünya insanı zamanı anlamak için değişik 
yöntemler kullanılmıştır. İnsan, geçirdiği evrim 
süresince zamanı anlamak ve mekânla olan 
bağlantıları daha iyi düzenleyebilmek için 
doğadan destek almıştır. İlk olarak doğanın en 
büyük ışık kaynağı olan Güneş esas alınmıştır.  
29.5 gün süren Ay döngüsü, Mısır’da her sene 16-
17 Temmuz civarında kızgın çöller üzerine 
yükselen Sirus yıldızı döngüsü -ki güneş 
takvimiyle bağdaşmaz- ve 584 Dünya günü kabul 
edilen o parlak Venüs döngüsü, akıp giden bu 
tılsımı anlamak için kullanılagelmiştir. Antikçağ 
filozoflarından Heraklitos “aynı nehirde iki kez 
yıkanılmaz” derken aslında evrende değişimin 
esas ve sürekli olduğuna işaret etmiştir. Bu 
noktada, bu sürekliliği sağlayan akışı suyla tarif  
eder. MÖ 2 bin yılına ait su saati, askeri nöbetleri 
ayarlamak için Mısır’daki Amon Tapınağı’nda 
kullanılırken, Babil’de su saatlerini kullanma 
talimatı yazan tabletlere rastlanmıştır. İlk 
kronometre olarak kullanılan su saatleri tam 3000 
yıl boyunca titiz bir şekilde zamanı ölçmüştür.

Zamanın mekânla bağlantısı önemlidir. Ay 

“Zaman beni sürükleyen bir nehir, ama nehir benim;
Beni parçalayan bir kaplan, ama kaplan benim;
Beni tüketen bir ateş, ama ateş benim;
Evren, ne yazık ki gerçek;
Ben, ne yazık ki, Borges’im’’ 
― Jorge Luis Borges,

Akışına kapılıp gittiğimiz, uzunluğu ve kısalığıyla 
kaygılandığımız, saatlere bölüp kendimizce 
ayarladığımız zaman... Bir âna bin yılın 
sığabileceğini; sonsuzluğun sonlu, sonlunun 
sonsuz olabileceğini ozanlar söylemedi mi bize, 
bilginlerden de önce? İnsanın tâ kendisi olan 
zaman, yaşanan gerçeğe yönelmiş bir tapınma...

Varlığın sırları, kendi çocuklarını yiyen 
Kronos’un, yani zamanın sırlarıdır. Bu sırlara ise 
mekânın hafızasıyla, varoluşun kalıcı sözleriyle 
değinebilir insan. Varlık, zamanla bir sayılır. Her 
kırıntısı insanda parıldayan zaman somut, tılsımlı, 
masmavi bir bütün, billur bir avize ya da bir yıldız 
kervanı... Tanpınar’ın sevdiği şehirleri, insanları, 
bahçeleri hep bu somut zamanın aynasında 
görmesi tesadüf  değildir. O şimdi bir yaz denizi 
gibidir; ne içindedir zamanın ne de büsbütün 
dışında. Yekpare, geniş bir ânın parçalanmaz 
akışında...

Ebru ASLAN

Güneş Saat�, Krallar Vad�s�,
İ.Ö. 13. yüzyıl, Mısır

Karnak Su Saat� (Karnak Kleps�dra’sı),
Mısır Müzes�, İ.Ö. 14. yüzyıl



ilişkilendirilir. Yeşeren hayatları zaman içine alır, 
yutar. Tanrı, burada iktidardır. Goya, bu tabloya 
politik bir anlam yüklemiş de olabilir. 1807’de 
Napolyon’un İspanya’yı işgali sonucunda 
yaşananlar Goya’yı etkiler. Devrim sonrası Alman 
yazar Georg Büchner'in, Fransız İhtilali'nden 45-
50 sene kadar sonra yazdığı 'Dantons Tod' 
(Danton'un Ölümü) isimli başarılı dramasında, 
sonunu sezen Danton'a ettirdiği ve sonra binlerce 
defa alıntılanmış güzelim laftır. Tam olarak şöyle 
der Danton: "İhtilal, Satürn gibidir; kendi 
evlatlarını yer." (Orjinalini de şöyledir: "Die 
revolution ist wie Saturn, sie frißt ihre eignen 
kinder.")

Bildiğim tüm devrimlerde yaşanmış, evrensel 
olduğuna inandığım bir gerçeği dile getiren 
sözdür bu, insanın içine dokunan bir yanı vardır. 
Muhtemelen Goya da böyle bir sembolizm bağı 
kurmuş olabilir. Her şeyi yiyip bitiren zaman, 
tanrının gazabı, kendi çocuklarını savaşlar ve 
devrimler sırasında yitiren İspanya’nın ve 
genellersek bugüne ve geçmişimize dair alegori 
değil mi sahiden?

Kaybettiğimiz zamanların görüntü ve biçimleri, 
geçmişin ruhunu içinde barındıran büyük 
tesadüflerle birleşince, bizimle birlikte şimdiki 
zaman içinde yeniden yaşatılırlar. Zihin eskiye 
dönük olanla karşılaşınca onu yaşatır. M. 
Proust’un ifadesiyle: “Kaybettiğimiz kişilerin 
ruhlarının, daha ilkel bir varlığın, bir hayvanın, 
bitkinin veya cansız nesnenin içinde tutsak 
olduğu yolundaki Kelt inancını çok makul 
bulurum. Bu ruhları gerçekten de kaybetmişizdir, 
ta ki birçokları için hiç yaşanmayan bir gün, 
ruhun hapsolduğu bir ağacın yanından geçinceye, 
ruhu barındıran nesneyi tesadüfen ele geçirinceye 
kadar. O zaman ruh irkilip ürperir, bizi çağırır ve 
onu tanıdığımız anda büyü bozulur. Bizim 
tarafımızdan kurtarılan ruh ölümü yener ve 
bizimle birlikte yaşamaya başlar tekrar.”

Dünya’nın etrafında nasıl dolaşırsa, zaman da 
mekânın etrafında dolaşır. Zaman sabit bir varlık 
değildir ve zamanda sabit bir akıştan 
bahsedilmez. Rölativiteye göre bulunduğumuz 
gözlem çerçevesine kıyasla zaman değişir. Bizler 
yapay bir zaman içiresinde yaşıyoruz, 
belirlediğimiz yapay zaman çerçevelerinde... 
Mesela ben, şu an en gerçek olan dilimde, 
şimdideyim. Yağmurlu bir bahar gününde 
Madrid’de tam da Prado Müzesi’nin önündeyim 
ve birazdan içeri girip, farklı formlarla da seyahat 
edeceğim o tabloya yol almak üzere ilerliyorum. 
Kendimi mekâna teslim ederek, tüm evrenle ve 
insanla zihnimin öznel katmanlarında bir zaman 
yolculuğuna çıkıyorum. Mekân, beni zihnimde 
doğuştan bulunan zaman formuna yönlendiriyor, 
zamana teslim oluyorum. Kara resimler serisinin 
dehşet uyandıran çocuklarını yiyen Kronos 
(Satürn) ile göz göze geliyorum. Kronos’un 
gözlerindeki boşluğu kara bir delik gibi emen ya 
da karanlığı delercesine boş bakışıyla... Delilik 
ediminin alt bilinçten bilince çıktığı anla, şimdi! 
Tarihin bir mitinde!.. Somut olarak Madrid’de 
Prado Müzesi’nde göz gözeyiz. Tablonun içine 
ışık hızıyla çekiliyorum; bedenim nesnel 
zamanda, dışarda. İnsanlar etrafımda, zaman 
akıyor ve Tanrı, çocuğunun sol kolundan bir 
parça daha ısırıyor. Sağırım, adeta ressam 
Goya’nın kendisiyim. Kimseler duymuyor, herkes 
akışın içinde sağır... Bu karanlıktan fırlamış, ağzı 
açık gözlerindeki beyazlığı, bu kadar keskin olan 
deliye dönmüş tanrının verdiği acıyı kimse 
duymuyor. Çocuğunun beyaz vücudu ve 
etrafındaki kırmızı kan ile Kronos, cesedin sırtına 
biraz daha batırıyor eklemlerini.

Daha fazla dayanamayıp atıyorum kendimi 
tablonun dışına, çıkıyorum. Geçmiş zamanın 
dışındayım. Goya’nın kara resimlerinden biri 
olan, çocuklarını yiyen Satürn, düz anlamı dışında 
yorumlanmaya açıktır. Tablonun simgesel 
içeriğine bakıldığında Satürn (Kronos) zamanı 
simgeler. Bu argümandan yola çıkarak Kronos’un 
çocuklarını yemeğe başlaması; doğum, çocukluk, 
gençlik, yaşlılık, bitiş yani trajik sonla 
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(kızsaçı) sarılmış bir cigara, diğer eli radyonun 
sinyalini sabitleme çabasında. Eski kiremit 
yapının üzerine batan güneş kaküllerime vuruyor. 
İçten içe bir haz duyuyorum sorgusuz, 
mutluyum... Uzun boylu adama bakıp geleceğe 
dalıyorum. Adam uzaklara bakıyor. Aryayı 
sabitliyorum zihnimde. Çocuk sezgilerim, bütün 
şimdilerimi toplayıp hafızamın bir gün 
çağıracağını tesadüf  bilmiş olmalı ki...

Şimdi yine dünyanın uzak bir yerinde, 28 yıl 
sonra geçmişde de o eski aryayı çağrıştıran bir tını 
duyuyorum ve zihnim harekete geçiyor. Bu 
benim yakalanan zamanım, yine mutluyum. 
Bulduğum cenneti kaybetmemek üzere çayımı 
yudumluyorum. Ama hala “dur ey zaman, ne 
güzelsin!” diyebileceğim anı bulmak için sınırları 
aşmaya devam ediyorum.

*Seni seviyorum ve unutmamayı diliyorum.

Kaynaklar
Halil Payza, Düşünbil Dergisi, Zamanın Diğer Tarihi 
Sabahattin Eyuboğlu, Tanpınarda Zaman
Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde
Gülden Sürücü, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel 
Proust’ta Zaman 
Abdulhalim Hafız, Ahwek

 Yakalanan zaman, öz benliğin dışa vurumu ve 
gerçek anıların var olmasını sağlar. Şimdi, henüz 
yaşamadığımız ve tamamlamadığımız bir haz 
içinde süregelirken geçmiş, tadına varılmış derin 
hazlar barındırır. Tadına varılmış her anın geri 
alınması, ruhun gerçekliği yeniden yaşamasını 
sağlar. İnsan, bu gerçekliği kaybetmemek için 
bilincini yaşamaya bırakır. Yaşamaya bırakılan 
bilinç bütün yaratmaların baş kaynağıdır. 
Zamanın ve hayatın özünün arayışına giren insan 
bu gerçekliği arar ve yaşar.  Kaybedilen zamanın 
izini sürer, kaybedilen ya da bulunan canlı ya da 
silik izler içsel mutluluğumuzun ve o ölümsüz 
anın başlamasını sağlar. Bulunan veya sunulan 
cennet kaybedilmek istenmez.

Bir hatıra, özdeş bir an uzaklardan gelip 
benliğimin derinliklerinde bir şeyleri kışkırtıp, 
coşturuyor, geçmişteki o an bilincimi deşip 
aydınlık bir yüzeye ulaşıyor. İnce, uzun boylu, 
kovboy çizmeli adam radyonun düğmesini 
çeviriyor. Hışırtılı sinyal seslerinden sonra 
bulunduğum yerden de uzak olduğunu 
hissettiğim bir coğrafyadan boğuk sesler 
arasından gittikçe netleşen bir tonla bir arya 
yükseliyor doğudan. “Ahwak vetmenne la insek*’’ 
Uzun boylu adam, bir elinde Çukurova tütünüyle 
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GİZLERİ HENÜZ TÜMÜYLE ÇÖZÜLMEMİŞ ÜLKE

Gülüm Obruk

adaleti sağlayan, doğruluk ve düzeni koruyan, 
kanunları yaptığına inanılan, adının anlamı 
“doğruluk” olan Tanrıça Maat; firavun dahil, 
herkesin güvendiği, çekindiği ve koyduğu 
kurallara uyulan bir tanrıçaydı. Başının üzerinde 
taşıdığı “gerçeklik tüyü” ile onu tanıyabilirsiniz. 

Tanrıça Maat’ın yarattığı bu adil düzen ve o 
dönemin bilim adamları sayılabilecek bilge 
rahiplerin tapınaklarda yaptıkları bilimsel 
çalışmalar, Eski Mısır halkının kol gücüyle 
birleşince bu büyük ve güçlü uygarlık doğdu, 
gelişti. Önce, yakın komşularıyla yaptıkları kültür 
alışverişi sayesinde Mezopotamya ve Anadolu 
uygarlıklarına yayıldı. Sonra da Helenistik 
dönemde, M.Ö. 332’de Mısır’ı fetheden 
Makedonyalı Büyük İskender ve onunla gelen 
insanlarla Yunanistan’a, oradan da Orta 
Avrupa’ya... Sonuç olarak, Avrupa ülkelerinin bu 
teknik ve bilimsel bilgileri kullanmaya 
başlamaları, bilinenin aksine çok sonra olmuştur. 
Ne kadar ilginç değil mi?!

Eski Mısır felsefesinde düşünce ve kişilik, aynı 
gerçeğin iki ayrı yüzü olarak kabul edilmekteydi. 
Buna bağlı olarak, her ikisinin uyumu içinde olan 
her şey Tanrıça Maat’ın göstergesi olarak 
tanınmıştır. Maat, hem yer yüzünde hem tanrılar 
arasında doğruluk ve düzenin sağlayıcısıydı ve 
kozmik düzende de dengeyi kurduğuna 
inanılıyordu. Maat yasalarına saygılı olmak, 
firavun dahil herkesten beklenen bir davranıştı. 
Maat, evrendeki eşitlikten, insani dürüstlüğe ve 
günlük yaşamdaki doğru davranışa kadar 
hukukun temeli oldu. Öyle ki tarihe bakarsanız,
     Eski Mısırlılar kendi ülkelerine bir saldırı 

Sevgili okurlar, önceki sayımızda Eski Mısır 
halkının, tarihin büyük uygarlıklarından birini 
oluşturduğunu belirtmiş ama bunun yalnızca Nil 
Nehri sayesinde olmadığını da eklemiştim. Peki 
bu uygarlık nasıl oluştu?

Gelmiş geçmiş büyük uygarlıkları özümsemek, 
birbirleriyle bağlantılarını kurarak bu uygarlıklara 
ilgi duyan yerli ve yabancı herkesi buluşturmak 
önemli hedeflerimizdendir.  İşte bu bağlamda 
Eski Mısır uygarlığını oluşturan insanların inancı, 
yaşam özellikleri ve yönetim şekli konularında 
biraz bilgilenirsek, Eski Mısır’ın yalnızca Nil 
Nehri’nin oluşturduğu bir uygarlık olmadığını 
görebiliriz.  

Eski Mısır’da halkın yönetim düzeni nasıl 
kurulmuştu?  Kim ya da kimler bu büyük 
uygarlığın oluşumunu sağladı ve bunu nasıl yaptı?

Eski Mısırlılar, yönetim yetkisi babadan oğula 
geçen firavunlar tarafından yönetilirdi. Firavun, 
aynı zamanda ordunun başkomutanıydı. Asiller, 
subaylar, devlet memurları, yazıcılar, doktorlar, 
ressamlar ve rahipler okuma yazma bilen sınıfı; 
işçiler ve çiftçiler de kol gücünü kullanan halkı 
oluşturuyordu.  Eski Mısır uygarlığı çok tanrılı bir 
inanca sahipti ve tapınaklarda yaşayan rahipler, 
tanrı ile firavun, firavun ile halk arasındaki 
iletişimi sağlamaktaydı. Hatta, en büyük tanrı 
Ra’nın oğlu olduğuna inanılan firavunu pek çok 
konuda da yönlendiriyorlardı. Şimdi diyeceksiniz 
ki: “Bu durumda rahipler istedikleri her şeyi 
yaptırabilir.” Ama durum hiç de öyle değil. Mısır 
tanrıları arasında; her bireye eşit haklar tanıyan, 
hangi sınıftan olursa olsun ayırım gözetmeden 
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düzenlenmiş ve sistemleştirilmişti. Geçtiğimiz 
sayıda, “halk nehir kıyısındaki şehir, kasaba ve 
köylerde yaşıyor” demiştim. Doğal olarak, nehir 
yaşamlı insanlar ülkesi olan Eski Mısır’da, bir yıl 
üç mevsimden oluşmaktaydı. Bunlar; nehrin 
taşma mevsimi, alüvyonlu toprakların ekim 
mevsimi ve hasat mevsimidir. Her mevsim dört 
ay, her ay otuz gündü. Her hafta on gündü ve 
böylece bir ayda üç hafta vardı. Hesap yaptığınızı 
duyar gibiyim. Siz de toplamda 360 güne 
ulaştınız, tıpkı Eski Mısırlılar gibi... Ama takvimi 
hem yıldız hareketlerine hem de nehre göre 
düzenleyen rahipler, yıl içinde beş günün arttığını 
görünce, bu günleri hiç kimsenin çalışmadığı, 
herkesin eğlendiği ve tanrılar adına kutlamaların 
yapıldığı festival günleri olarak ayırmışlar ve 
sonuç olarak 365 güne ulaşmışlar. Nehrin taşma 
mevsiminde bütün ekim alanları dört ay boyunca 
sular altında kaldığından, bozulan tarım alanlarını 
eski ölçülerine getirmek için yapılan hesaplar, 
geometri biliminin ortaya çıkmasına ve 
gelişmesine neden olmuştur.

Devlet memuru, yazıcı, zanaatkar, müzisyen, 
ressam vs. gibi mesleklerin yanı sıra Eski Mısır 
halkının çoğunluğu çiftçi olduğundan nehrin 
taşma döneminde, hem boş kalmamak hem de 
tanrıların beğenisini kazanmak adına bu çiftçiler 
tapınak ve mezar inşaatlarında çalışırdı. Barınma 
ve yemek gereksinimleri dışında para ya da başka 
bir karşılık almazlardı. Bu bir çeşit kutsal görevdi 
onlar için. Örneğin, Firavun Keops zamanında 
yemek olarak sebze ve et tüketildiği 
bilinmektedir. İşçilerden beklenen tek şey, inşaat 
sırasında bir kazaya kurban gidip ölmemeleri ve 
her daim güçlü kalmalarıydı. İşçiler ve çiftçiler, 
bir mezar şekli olan piramitlerden Luxor, Karnak 
gibi tapınaklara kadar inşaatların hepsinde 
çalışmıştır. Her ne kadar Hollywood filmlerinin 
etkisiyle tüm dünya, Eski Mısır’da inşaat 
işçilerinin köle olduğunu, kırbaç altında zorla 
çalıştırıldıklarını zannetmekteyse de Tanrıça 
Maat’ın adalet kurallarının olduğu ve uygulandığı 
bu uygarlıkta kölelik yoktu. Çalışan herkes bir 
şekilde karşılığını alır ve zorba davranışlarda 
bulunulmazdı.

olmadan hiçbir savaşa girmemiştir.

Rahiplerin tapınaklarda yaptığı araştırmalar, 
gözlemler ve uygulamalar, günümüzde bilinen 
pek çok bilim dalının ilk çıkış noktasını 
oluşturmuştur. Bunlar çoğunlukla matematik ve 
özellikle geometri, gökbilim, biyoloji, kimya 
(alşimi) ve tıp dallarındaki çalışmalardı. Kimyasal 
deneylerden elde edilen sonuçlar, ilaç yapımında 
kullanılan bitki ve mineraller günümüz 
eczacılığında kullanılan pek çok ilacın gelişimini 
olumlu yönde etkilemiştir. İnşaatlarda kullanılan 
tonlarca ağırlıktaki taşları taşıma, kaldırma 
teknikleri ve hesaplamaları da insanoğlunun bu 
konularda keşfettiği ilk yöntemleri oluşturmuştur. 

Nil Nehri’nin suyu, taşma döneminde her yıl aynı 
miktarda olmazdı. Bu çok önemli bir konuydu ve 
suyun miktarı, nehir kıyısındaki tapınaklarda 
açılmış, nehre bağlantılı kuyular sayesinde 
rahipler tarafından ölçülmekteydi. “Nilometre” 
ya da “nil ölçer” denilen kuyudaki ölçülen su 
miktarı o yıl az ise rahiplerin bilgi verdiği firavun 
halktan düşük vergi almakta, su miktarı çok ise 
yüksek vergi almaktaydı. Bu adalet anlayışı 
bugünkü dünya ülkelerinde uygulanıyor mu, 
bilmiyorum...

Mısırlılar, Nil Nehri’nin mevsimsel hareketine 
göre uyarlanmış bir yaşam takvimi kullanıyordu. 
Bu, günümüz takviminin ilk uygulamasıydı ve 
yine rahiplerce bulunmuş, nehrin taşmasına göre 
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tekniklerini geliştirmişlerdir. Mezarlar, 
ölümsüzlüğün sığınağı olarak kabul edilmiş ve 
mumyalanmış beden, öbür dünyada 
kullanılabilmesi için korunmaya alınmak üzere 
buralara yerleştirilmiştir.

İşte, Eski Mısır halkının oluşturduğu bu büyük 
uygarlık, anlaşıldığı gibi yalnızca Nil Nehri’nden 
kaynaklanmıyordu.  Nehir, onu kulllanmayı, 
ondan yararlanmayı bilenler için yalnızca bir çeşit 
araçtı. Akıl, farkındalık ve bilimsel çalışmaların 
yanı sıra, insanları Tanrıça Maat yasalarıyla 

yöneten yöneticiler sayesinde halkın gelişimi ve 
bu uygarlık seviyesine erişilmesi mümkün oldu.

Gizleri henüz tam olarak çözülmemiş bu uygarlık 
hakkında bilinenlerin hepsi belgelere 
dayanmaktadır. Bu belgeler bize başka neler 
anlatır? Halk nasıl yaşardı, hangi tanrılara 
inanırdı? En çok para kazanılan meslek 
hangisiydi?

Merak ediyorsanız, bir sonraki sayımızda 
buluşalım.

Bilge rahiplerin öncülüğünü yaptıkları bilim 
dallarından bir başkası da tıptı. Mısır halkı, 
iyileşmenin tanrılardan geleceğine inandığı ya da 
inandırıldığı için rahiplerin aracılığına gereksinim 
duyardı. Çünkü rahipler, kendi hazırladıkları ilaç, 
muska, telkin gibi iyileştirme yöntemlerini 
kullanırdı. Tıp alanında yapılan çalışmalar, 
büyücülükle de yakından ilgiliydi. Ayrıca tıpla 
ilgili olarak bulunan pek çok hiyeroglifte, 
jinekolojik ve cerrahi aletlerin yanı sıra ilaç 
bilgileri ve tedavi yöntemleri, günümüzdekilerle 
de benzeşmektedir.

Eski Mısırlılar, öldükten sonra da yaşayacaklarına 
olan inançları doğrultusunda mumyalama 
tekniklerinde uzmanlaşmışlardır. Ama burada 
ilginç bir detayı belirtmem gerek: Her ne kadar 
tıp ve kimyada çok ilerlemişlerse de insan 
anatomisi üzerine şaşılacak derecede az bilgileri 
vardır. Bunun nedeni, insan bedenine, dini 
inanışları gereği kutsal sayılmasından dolayı pek 
dokunulmamasıdır. Öldükten ve öbür dünyaya 
gittikten sonra ruhun mutlaka dünyaya dönüp 
kendi bedenini bulacağını düşündüklerinden, 
bedenin sağlam kalması amacıyla mumyalama 
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Zeytine
  Dair Sümeyra YAZAN



gerçekleşir ve dünya yok olur. Nuh, bir 
güvercin yollar ve güvercin ağzında 
zeytin dalı ile gelir. İnsanlık 
zeytinle yeniden 
doğarken, zeytin dalı 
ümidin yeniden 
doğuşunun simgesi olur. 
Sizce, biz insanoğlunun hala 
kötü tohumlar ekmesinden dolayı 
ilahi bir güç bizi Korona salgını ile 
cezalandırmış olabilir mi, ne dersiniz?

Tarih en çok da mitolojik efsanelerle yoğrulur. 
Öyle ki bir gün Zeus, Yunan mitolojisinin en 
önemli yeri olan Olimpos Dağı’nda Tanrılar 
Meclisini toplar. Yeni kurulacak kente en güzel 
hediyeyi verecek tanrı veya tanrıça, şehrin 
koruyucunu ilan edilecektir. Deniz Tanrısı 
Poseidon, savaşlarda çok işe yarayacak bir at 
yaratır denizden.  Çok hızlı koşan ve güçlü 
görünen at göz kamaştırır. Sıra Athena’nın 
hediyesine gelir. Akıl, bilim ve sanat tanrıçası, 
zeytin ağacını hediye olarak sunar. Meyvesi 
yenebilen, sıkıldığında elde edilen sıvıyla hem 
yemeklere lezzet veren hem de yaralara şifa olan, 
bir yandan ışık olup aydınlatan, bir yandan 
odunuyla ısıtan... İşte bu muazzam özelliklere 
sahip zeytin ağacı, meclisteki diğer tanrıları 
inanılmaz etkiler ve şehir, Athena’nın şehri ‘Atina’ 
olur. Böylece zeytin, bilgelik ve zaferin sembolü 
haline gelir. 

Antik Yunan’da kutsal bir aileden gelmiş olmanın 
en önemli işareti, bir zeytin ağacının altında 
doğmuş olmaktır. Ayrıca zeytin tarımının sadece 
iyi ve dürüst insanlar tarafından yapılmasına izin 
verilirdi. Ağaca zarar verenler ölümle 
cezalandırılırdı. Ağır ve zahmetli yetişmesine 
karşın uzun ömürlü ve dayanıklı olması sebebiyle 
Romalılar, zeytin ağacına “yedi canlı” anlamına 
gelen “vivax olivia” adını vermişlerdi.

“Zeytinden başka hiçbir ağaç, tek başına insanın bütün 
ihtiyaçlarını karşılayamaz.” der Cevat Şakir 
Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı’nın 
manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı. İnsan 
sağlığına bitmeyen yararlarıyla bildiğimiz; 
meyvesini sofralarımızdan, yağını 
yemeklerimizden ve salatalarımızdan eksik 
etmediğimiz zeytin, aslında bakarsanız hep 
hayatımızın bir parçasıdır.

Birçok kelimeyle ifade edebiliriz zeytini. Neden 
mi? Çünkü adıla yazılmış, yaşanmış pek çok 
hikâyesi var zeytinin. Mitolojide Athena ile çıkar 
karşımıza, ilk insan Adem ile dillenir hikâyesi, 
Nuh tufanında belirir, Kur-an’ı Kerim’in 
ayetlerinde geçer zeytin, Eski Ahit’te gösterir 
kendini... İşte bu yaşananlar ve dile gelenle zeytin, 
bize adaleti, bilgeliği, barışı, yeniden doğuşu, 
ölümsüzlüğü, kutsallığı, mücadeleyi ve bir yerde 
de gururu simgeler. Her şeyden önce zeytin, 
Akdeniz ile bütünleşmiştir. Zeytin, Akdeniz 
ikliminin kültüründe, yaşam felsefesinin her 
alanında ve yemeklerinde birer sembol haline 
gelmiştir.  Öyle ki “Zeytin ağacının vazgeçtiği 
yerde Akdeniz biter” demiştir Fransız yazar 
George Dumahel. 

O yüzden anlatırlar ya Hz. Adem’i... Efsaneye 
göre Hz. Adem 930’lu yaşlarındayken ölümü 
hisseder ve oğlu Şit’ten, cennete gidip tüm 
insanlık için Allah’tan rahmet dilemesini ister. Şit 
cennete gittiğinde, cennet bekçisi ona üç adet 
tohum verir. “Adem ölünce bu tohumları onun 
ağzına koy ve babanı Tabor Dağı’na göm” der. 
Bir süre sonra mezardan, günümüzde Akdeniz’in 
simgesi olacak üç ağaç yeşerir ve zeytin 
bunlardan biridir.

Görüldüğü üzere zeytin, ilk insan Adem’den 
itibaren yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde hep 
bir sembol olmuştur. Bunu en güzel taçlandıran 
ise Hz. Nuh’a nasip olur. Tanrı, yeryüzüne 
kötülük tohumları saçan insanoğlunu bir tufanla 
cezalandırır. Hz. Nuh’a bir gemi yapmasını ve bu 
gemiye, kendine inanlar ile dişi ve erkek olmak 
üzere hayvanlar almasını söyler. Nitekim tufan 
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veriyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.” 
Sözün özü, İslam aleminde zeytinin en güzel 
yakıştığı yerdir Ayasofya...

Hz. İsa’nın göğe yükselişinin gerçekleştiği Zeytin 
Dağı’ndaki bahçede bulunan zeytin ağaçlarının o 
zamandan kalma ağaçlar olduğu ve bugün 
mevcut olan sekiz zeytin ağacının da Hz. İsa’nın 
çarmıha gerilişine tanıklık ettiği anlatılır. Keşke 
canlı olup da dilsiz olan her şey konuşabilseydi, 
ne güzel olurdu değil mi?

Hakimler Kitabı’nda (Tanah’da ve Eski Ahit’te 
yer alır) zeytinden, ağaçların kralı olması istenir. 
Zeytin ağacı bunu kabul etmez; “ilahları ve 
insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı 
bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?” 
diye yanıtlar. (Hakimler 9: 8-14)

İyi ki bu hikâyeler, efsaneler, mitler varmış. 
Çocukken dinlediğimiz bu hikâyelerle büyüdük. 
Nesilden nesile akıp gidecek olan bu hikâyeler 
dünyanın sahibi olacak ve bizler, hâlâ dile 
getirmeye devam edeceğiz. Esasen, zeytinin bu 
kadar hikâyeye konu olması ve bu kadar kutsallık 
atfedilmesi yok yere değildir. Neden mi? Hani 
hep deriz ya “bakarsan bağ, bakmazsan dağ 
olur”, zeytine bakmasan da seni mutsuz etmez. 
Lakin aklı olan bakarsa ve korursa yaprağından 
dalına, meyvesinden yağına her türlü bakar sana 
zeytin ağacı. Yaradan boşuna kutsallaştırmamış 
zeytini...

Tarihte hep korunmuştur zeytin; her ne kadar 
günümüzde kıymeti pek bilinmese de... Antik 
Yunan’da yeni bilgeden biri kabul edilen Solon’un 
hazırladığı kanunlara göre de zeytin ağacını 
kesenler cezalandırılmıştır. Bu da tarihte 
zeytincilikle ilgili ilk kural olarak geçer. 
Hammurabi Kanunları ise zeytin ağacını bir yıl 
içinde iki ayaktan fazla budayanların ölüm 
cezasına çarptırılacağını söyler. 

Homeros zeytin ağacının gölgesinde otururken, 
ağaç dile gelir: “Herkese aitim ve hiç kimseye ait 
değilim. Siz gelmeden önce de buradaydım, siz gittikten 
sonra da burada olacağım.”

Bir Yunan kültürü kadar ön planda olmasa da 
Mısır kültürü hakkında hepimiz az çok bir şeyler 
duymuşuzdur. Evlilik tanrıçası İsis’in meyvesi 
diye geçer zeytin. Hatta bu meyvenin nasıl 
işleneceğiyle ilgili her şeyi Tanrıça İsis öğretmiştir 
insanlığa. Tanrı Ra’nın da aydınlanma simgesidir 
zeytin ağacı. Anlayacağınız, bu kadim dünyanın 
tarihinde zeytinin yeri çok büyüktür. 

Zeytin ağacı, semavi dinlerin kutsal kitaplarında 
da kendine yer bulmuştur. Kur-an’ı Kerim’de 4 
surede, 6 defa adı geçer zeytinin. Dünyanın en 
güzel mabedi Ayasofya’yı görmeyen kalmamıştır 
sanırım. Baş döndüren o muazzam kubbesine 
baktığınızda, Nur Suresi’nin 35. ayeti 
nakşedilmiştir: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. 
O’nun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir 
kandilliktir. Kandil bir cam içindedir; cam, inciyi 
andıran bir yıldızdır. (Bu kandil) Doğuya da 
batıya da ait olmayan, yağı, neredeyse ateş 
dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin 
ağacından yakılır. Nur üstüne nur... Allah nuruna 
dilediğini kavuşturur. Allah, insanlar için misaller 
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Kral Akhenaten -el şekl�nde- güneş ışınlarının okşadığı
üzer� yüklüce zeyt�n dolu b�r dalı sunuyor. Metropol�tan M.

“Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
Yaşamak yanı ağır bastığından.”

Nazım Hikmet RAN
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olarak Frigya’da rastlanır. Ancak, çağ ve 
toplumlara göre Vuruşema, Kubaba, Kibele, Lat, 
Ma, Hepat, Marienna, Rhea ve Artemis adıyla 
anılır. (2) Anadolu’dan bütün yakın doğuya, 
sonrasında Yunan ve Roma dünyasına yayılan 
Kibele, hayat ve bereketin tanrıçası olarak bütün 
tanrıların, insanların ve doğanın anası sayılıyordu. 
Kendisine “büyük ana” diye yakarılıyordu. 
Kuvvetli bir doğurganlığı temsil ediyordu ve bu 
yüzden doğurgan bir kadın formunda heykelleri 
yapılıyordu. Bu heykeller, bazen abartılı kalça ve 
göğüslere sahip, bazen yabani hayvanların 
yanında bir tahtta oturan, bazen de çocuk 
doğuran ya da emziren bir kadın şeklinde 
karşımıza çıkar. Frig kabartmalarında, Kibele’nin 
başında kuleye benzer yüksek bir taç vardır; bu 
taç onun, kentlerin ve tarımsal ürünlerin tek 
egemeni sayıldığının simgesidir. Bu nedenle ona 
“mater turrigera”, yani “kule taşıyan ana” da 
denirdi. Bu kuleler sayılarına göre tanrıçanın 
koruyuculuğu altında bulunan kenti ya da kentleri 
temsil ederdi. 

Tanrıçanın en büyük tapınma yeri, Sivrihisar 
yakınlarındaki Pessinus’ta idi. Pessinus’ta 

tanrıçaya bir idol 
biçiminde tapınılırdı ve 
bu idol, gökten düştüğü 
ileri sürülen bir meteorit, 
bir kara taştı. (3) 
Halikarnas Balıkçısı’na 
göre, İslamiyet öncesi 
dönemde Arabistan’da 
bir göktaşının düştüğü 
yere de Ana Tanrıça 
(Hübel) adına bir tapınak 
inşa edilmiştir. Bu 
tapınak, bugünkü 
Kabe’dir. Kabe’nin adı 
Hübel’den, Kıble’nin de 
Kibele’den geldiğini 
söyler. (4) Pessinus’taki 
kutsal taşı alınıp Roma’ya 
getirildikten sonra Roma 
dünyasında Magna Mater 

Anadolu sadece bir toprak parçası değil, kadının 
ve anaerkil toplumun kaynağıdır. Dünya üzerinde 
kadının üstünlüğünün ve önceliğinin ilk 
vurgulandığı, Ana Tanrıça kültünün doğduğu 
yerdir. Her ne kadar kelime kökeni Yunancadan 
gelse de güzel Türkçemizdeki şekliyle, tam da 
ismiyle müsemma; Ana dolu. Binlerce yıl birçok 
tanrıçaya ev sahipliği yapmış bir coğrafya. O 
yüzdendir Tunç Çağı’nda, Mezopotamyalıların 
Bin Tanrı Ülkesi demeleri Anadolu’ya...

Neolitik dönemde ne zaman ki toprağı 
evcilleştirdi insanoğlu; onun üretkenliğini, 
bereketini kadının doğurganlığıyla bağdaştırdı ve 
“Toprak Ana” dedi ona. Belki de ilk inandığı idi 
Toprak Ana. Sonrasında inandığı tüm tanrıçaları 
da Toprak Ana ile ilişkilendirdi ve her birinde 
bereketliliği en önemli, en belirgin özelliği oldu. 

“Bir zamanlar, gökler, denizler ve kayalar, birbirlerinden 
ayırt edilemeyecek halde imişler. Fakat birdenbire ortada 
bir musiki ötmüş; gökler ve denizler gene bir kâinat 
teşkil etmekle beraber birbirinden ayrılmışlar. O 
esrarengiz musiki, Kybele’nin doğduğunu ilan ediyormuş. 
Onun sembolü de ay imiş.”

Tarih boyunca Anadolu 
halklarının inandığı bu 
binlerce tanrıçadan 
Toprak Anayla 
bağdaştırılan ilki, 17 
Nisan’da doğum gününü 
kutladığımız, Türk turist 
rehberlerinin babası 
olarak kabul edilen 
Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın 
deyimiyle, tanrıların tanrısı 
Kibele’dir. Sümer 
mitolojisinde tanrı anası 
olan Ki, 
Mezopotamya’dan 
Anadolu’ya gelip Kibele 
adını alır. (1) Hem ismine 
hem de tasvirlerine ilk 

ANADOLU’DA ÜÇ KADIN:

Gülper ÖCALAN BASKIN

Ankara Anadolu Meden�yetler� Müzes�

Leoparlar arasında oturur şek�lde doğum yapan
 tanrıça �dolü, Çatalhöyük, Neol�t�k Dönem

KİBELE, ARTEMİS
ve MERYEM ANA
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geri alma kudretine de sahiptir. Yaşamı bahşeden, 
onu pekâlâ da geri alabilir. “…Kybele hem hayat 
verir hem de hayat alır”. (7) 

“Selam sana, ey ulu Leto! Bu parlak çocukların anası, 
mutlu ana... Sensin kral Apollon’u, okçu Artemis’i 
doğuran... Kayalı Delos’ta doğurduydun oğlunu, vermiştin 
sırtını koca dağa, Kynthos’un sarp eteklerine... Kızını 
Ortygia’da doğurduydun, İnopos akıntılarının orada, bir 
Fenike ağacı dibinde…” (8) 

Yukarıda da bahsettiğim gibi, Ana Tanrıça Kibele 
Yunan panteonunda, farklı tanrıçalarda farklı 
karakterlerle kendisini gösterir. Ancak 
Anadolu’da görülen Ana Tanrıça inancının son 
halkası aslında Artemis’tir. Yunan mitolojisine 
göre Leto, önce Apollon’u Delos’ta, daha sonra 
Artemis’i bıldırcınlar diyarı Ortygia’da 
doğurmuştur. Artemis’in kutsal hayvanlarından 
biri de bıldırcındır. Birçok yerde Ortygia olarak 
anılmasına rağmen, Efes yakınlarında olduğuna 
dair birçok tutarlı görüş de vardır. Artemis daha 
doğarken, ondan bir gün sonra doğacak olan ikiz 
kardeşi Apollon’un doğumuna yardım etmiştir. 
Annesinin çektiği doğum sancısına şahit olan 
Artemis, bakire kalmaya karar verir. Doğduğu 
anda ebelik görevini üstlenir ve bir tanrıça olarak 
yüce görevlerinden birisi de kadınların doğumuna 
eşlik etmek ve sancılarını hafifletmektir. Artemis, 
babası Zeus’tan sonsuza dek bakire kalmanın 
yanında, avlanabilmesi için bir yay, ok, diz 
hizasında bir tunik ve bir de dağlara hükmetmek 
istemiştir. Ormanların, dağların, türlü türlü 
hayvanların tanrıçasıdır Artemis. Avlanmanın 
hayati öneminden dolayı avla da ilişkilendirilmiş 
ve onun avcılara yardım ettiğine inanılmıştır.

Efes’te Amazonlar, “Efes’in Tanrıçası” olarak 
adlandırdıkları; tabiatı dölleyen, göğsünde sayısız 
memesiyle, çocukların annesi ve koruyucusu olan 
bir tanrıçaya tapmışlardır. Daha sonraları MÖ 7. 
yüzyılda anakara Yunanistan’dan gelenler, Efes’in 
Tanrıçası’nı kendi Artemisleri ile ilişkilendirmeye 
başlamışlardır ve “Efes Artemisi” doğmuştur. 
Sonra Artemis’e ibadet muazzam bir şekilde 
büyümüş ve bu koruyucu adına Dünyanın Yedi 
Harikası arasına giren Efes’teki Artemis Tapınağı, 
O’nun adına inşa edilmiştir.

Artemis, Ay Tanrıçası‘dır aynı zamanda. Tacı, 
ayın üç ayrı dönemini temsil ettiği gibi, kadının 
gelişimini de temsil eder. Hilal yeni doğmuş bir 
kızı, yarımay genç kızlığa geçişi, dolunay ise 
olgunluğu, doğurganlığı ve analığı simgeler. Bu üç 
yönüyle Artemis bakire, kadın ve anadır. 
Bakireliğin ve analığın yan yana olması yüzyıllar 

(Ulu Ana) adıyla yayılan Kibele artık sadece 
bereketin temsilcisi Toprak Ana değil, 
“Tanrıların, Devletin ve Yaşamın Anası” 
olmuştur. Kibele’yi barındırdığına inanılan kara 
taş, kültün kadimliliğini gösteriyordu; çünkü taş 
(kaya) toprak ananın en eski simgelerindendi. 
Varlığını imparatorluk sonuna kadar sürdüren 
Magna Mater inancı, Hristiyanlıkla beraber 
Meryem Ana’da kendisini gösterdi.

Roma dünyasına girmeden önce Kibele; Yunan 
panteonunda kimi zaman Zeus’un annesi Rhea, 
kimi zaman tarım ve bereket tanrıçası Demeter, 
kimi zaman da toprak ana Gaia ile 
özdeşleştirilmiştir. Ancak Azra Erhat’a göre 
panteondaki tanrıçalar içinde Artemis, doğaya 
hakimiyet ve bereket nitelikleri ile kaynağını 
Anadolu’nun ana tanrıçasından aldığını gösterir 
ve Kibele’nin görkemli bir devamıdır. (5)

Yunan dünyasında Ana Tanrıça Kibele ile ilgili 
ritüeller hoş karşılanmıyordu. Bu nedenle belki de 
tanrıların büyük anası ile ilgili tuhaf  ritüelleri, 
tanrıçanın rahiplerinin hadım oluşu gibi kült 
uygulamaları açıklayabilmek için bir söylence 
oluşturmuşlardır; Kibele-Attis Söylencesi gibi... 
Azra Erhat‘ın Ovidius, Pausanias ve 
Arnobius‘tan aktardığı Ana Tanrıça ile Attis 
söylencesine göre Tanrıça, Attis adlı bir gence 
aşıktır. Attis ise Pessinus kralının -bazı 
kaynaklarda kral Midas'ın- kızıyla evlenmek 
üzeredir. Tanrıça düğün yerinde Attis‘in karşısına 
dikilerek onu çıldırtır ve kendi kendini hadım 
etmesine sebep olur. Akan kan toprağı sular, 
bitkilerin fışkırmasına yol açar ve bir çam ağacı 
ortaya çıkar. Bereket efsanelerinde görülen bu 
ölüm-doğum kurgusu, Ana Tanrıça kültünde bir 
çeşit kurban töreniyle gerçekleşmekte; Attis‘in 
erkekliğini keserek kendini Tanrıça‘ya kurban 
etmesi gibi başrahibin de kanlı bir törenle kendi 
eliyle kendini hadım etmesi gerekmekte idi. Akan 
kanın toprağa karışması ile yitirilen erkeklik gücü 
bütün doğaya geçmekte ve bereket, evrensel bir 
nitelik kazanmaktadır. (6) Ana Tanrıça kültü 
toplumlarında bu mite bağlı olarak gelişen 
ritüellerde, ilkbaharda ormandan bir çam ağacı 
kesilerek Kibele tapınağına getirilir ve orada bu 
ağaca bir tanrı gibi muamele edilirdi. Attis için o 
gün ya da gece yas tutulur, sonra da saygıyla 
gömülürdü. Törenin son gününde ise Attis’in 
dirilişi kutlanırdı.

Doğanın anası olarak aslında yaşamın sahibi olan, 
yaşamın döngüselliğini düzenleyen, onun sürüp 
gitmesini sağlayan, yaşam verme kudretine sahip 
olan Ana Tanrıça, aynı zamanda sunduğu yaşamı 
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başlayınca Meryem diye karşılarına çıkarılan 
varlığa inandıkları Artemis’in tüm özelliklerini 
aktarmışlardır. Böylece kendi kutsalları 
korunduğu gibi, Meryem Ana’yı yüceltmişler; 
O’nu da bir ana, bir tanrıça haline getirmişlerdir. 
O yüzdendir Meryem Ana’nın Efes’e getirilmesi, 
Bülbül Dağı’ndaki tapınma yerinin son günlerini 
geçirdiği yer olduğuna inanılması... Anneleri, 
tanrıçaları elinden alınan Efeslilerin sığınacakları, 
günahlarından arınmak için yakaracakları, 
korumasına ihtiyaç duydukları bir başka anneye, 
tanrıçaya ihtiyaçları vardı; o da artık Meryem Ana 
idi. 431 yılında da Hristiyalığın önde gelenleri 
yine burada topladıkları konsille de Meryem 
Ana’yı “Tanrı Anası” olarak kabul ettiler ve 
böylece Ana Tanrıça kültü Meryem Ana ile 
devam etti.

Stoacı bir yaklaşımla, Efes’in İsa’dan 500 sene 
evvel yetiştirdiği Herakleitos haklıdır aslında: 
“Aynı şeydir yaşayanla ölmüş, uyanıkla uyuyan, 
gençle ihtiyar; çünkü bunlar değişince öbürleri 
olur, öbürleri değişince bunlar... Olduğu yerde 
kalan hiçbir şey yok. Aynı ırmaklara girenlerin 
üstüne hep başka sular akar. Aynı ırmaklara hem 
giriyoruz hem girmiyoruz. Hem biziz hem 
değiliz...” (10) Sözün özü; Sümerler’de Ki, 
Hititler’de Hepat, Frigler’de Kibele, Efes’te 
Artemis, Hristiyanlıkta Meryem Ana... Hepsi 
özünde aynı; anne ya da tanrıça, ama hepsi farklı 
zamanlarda, farklı toplumların kültürlerinden 
ortaya çıkmış, birbirinden farklı... Zaman içinde 
biri diğerinin yerini doldurmuş ya da almış. 
Freud’un mantığıyla insanoğlu, ataerkil 
düşüncenin gelişmesiyle oluşan Tanrı Baba 
olgusuna rağmen, annesinden kopamamış ve 
tanrıçalarına bir anneye bağlanır gibi bağlanmış, 
zamanla devinim gerçekleşse de kült özünü 
korumayı başarmıştır.
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sonra kutsal sayılacak ve 20. yüzyılda bile 
kutsallığını kaybetmeyen bir ananın müjdecisi 
olacaktır. Başının arkasındaki dolunay diskinin 
her iki yanında beşer grifon, yani kartal başlı 
aslan vardır. Boynundaki gerdanlıkla bitkiler 
dünyasını, gerdanlıktaki kolye ile de Orion 
takımyıldızlarını sembolize etmektedir. Çok 
memeli diye tanımlanan tanrıçanın göğsündeki 
nesnelerin, hurma meyveleri veya Artemis kraliçe 
arıyı simgelediğinden dolayı erkek arı gövdeleri 
olduğu yolunda görüşler ortaya atılmıştır. Bazı 
yorumcular ise bunların yumurta olduğu 
görüşüne ağırlık vermişlerdir. Bu yorumların 
hangisi doğru olursa olsun, hepsi de bereketi 
sembolize eder. Dua edenler onu “doğanın ulu 
anası” diye anarlar. Kısacası Artemis doğayı 
simgeler, kadına ait özellikleri ile doğanın 
cinsiyetini belirler. Bundan dolayı yüzyıllardır 
toplumsal bilincimiz doğayı kadın olarak algılar.

“‘Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa 
koyacaksın.  O büyük olacak, kendisine “Yüceler 
Yücesi’nin Oğlu” denecek. Rab Tanrı O’na, atası 
Davut’un tahtını verecek.  O da sonsuza dek Yakup’un 
soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu 
gelmeyecektir.’ Meryem meleğe, ‘Bu nasıl olur?  Ben 
erkeğe varmadım ki’ dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. 
‘Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin 
gücü sana gölge salacak.  Bunun için doğacak olana 
kutsal, Tanrı Oğlu denecek.’” (Luka 1:31-35.)

Ana Tanrıçanın bir simgesi olan Efesli Artemis'in 
Frigyalı tanrıça Kibele kadar etkisi olduğu ve adı 
ortadan silindikten sonra da başka tanrısal 
varlıkların arkasında gizli bir yaşam sürdürdüğü 
bir gerçektir. Artemis'i sürdüren en belirli tanrı 
kişiliği hiç şüphesiz ki Meryem Ana'dır. (9) 

Efesliler Artemislerine o kadar bağlılardı ki Aziz 
Pavlus İ.S. 53’te Efes’e gelip, tiyatroda halka Hz. 
İsa ve onunla doğan yeni inanç üzerine vaazda 
bulunurken “yücedir Efeslilerin Artemisi” diye 
bağırırlar. Büyük direnç gösterirler önceleri. 
Sonrasında inandıkları tanrıça kendilerine yasak 
edilince, inançları yüzünden işkenceler görmeye 
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sırada ise İsveç var.  Her bir ülkenin başlı başına 
anlatılacak o kadar çok şeyi var ki... Bu sefer, tura 
başlarken ilk demir aldığımız liman olan 
Kopenhag, Danimarka’dan anlatmaya başlamanın 
iyi olacağı kanısındayım.

Bir Danimarkalı acenta yetkilisi, ülkemize 
özellikle de kalabalık bir grup getirecekse, 
Türkiye’ye geldiğinde neredeyse önüne kırmızı 
halılar serilerek karşılanır, ulaşımı limuzinlerle 
yapılır. Ben Danimarka’ya ilk kez grup/acenta 
yetkilisi olarak gitmiştim, ancak gördüğüm 
muamelenin beklentimle hiç alakası yoktu. Son 
derece soğuk bir havada, bazı yerlerde belediye 
otobüsüne binerek, bazen ise yürüyerek ulaşımım 
sağlanmıştı. Sarkastik bir şekilde “Paranız kısıtlı 
galiba otobüs ile mi gideceğiz?” diye sorduğumda 
ise “Nasılsa senin grubunun bütçesine girecek bir 
masraf, istersen araba da tutabiliriz ama çok yakın 
gerek var mı?” diye aldığım buz gibi bir cevap ile 
“Merhaba” dediğim Danimarka’yı anlamam, 
ancak oraya birkaç kez daha gitmemle ve 
bazılarıyla arkadaşlıklar kurmamla mümkün oldu.

Kopenhag’a ilk ziyaretim karanlık bir kış 
günüydü. Danlar, 1998 yılında 2 hafta olan yıllık 
izinlerinin 3 haftaya çıkması için tam 11 gündür 
grev yapıyorlardı ama ne grev!.. Üstelik ben de 
tam bu greve denk gelmiştim. Adı grev, kendi 
festival anlayışına sahipti adeta. Son derece soğuk 
ve güneşin olmadığı bir havada, belediye binası 
önünde, çocukken en sevdiğim Küçük Deniz 
Kızı, Kibritçi Kız, Çirkin Ördek Yavrusu gibi 
daha nice masalları olan Hans Christian 
Andersen’in de heykelinin bulunduğu şehir 
meydanında, ellerinde içecekleriyle şarkılar 

KUZEYİN MUTLULUK ESİNTİSİ

Verda AYMETE

Her yaz büyük bir mutlulukla kendimi kollarına 
bıraktığım Kuzey Buz Denizi ve Baltık ülkeleri 
kıyılarında, tarifi anlatılmaz güzel hislerle 
neredeyse tüm yazımı geçiriyorum. İskandinav 
ülkelerinin medeniyet derecesi ile doğanın 
bütünleşmesi ve yaşamın, detaylarla dantel gibi 
işlenen ruhu beni adeta büyülüyor. Baktığınızda 
her şey o kadar basit ve yalın ki aslında, detayları 
ilk gittiğinizde kavramanız neredeyse imkânsız 
ama hayatın içine girdikçe her yerde bu ince 
anlayış karşınıza çıkıyor. 

Akdeniz’in dünyamıza kattığı o şaşalı sanat 
eserleri, yaşam biçimi, lezzetleri veya iklimi ile 
burada karşılaşamazsınız. Buna karşılık yalanla, 
kurnazlıkla, pratik çözümler gerektirecek 
sorunlarla ve güvensizlikle de buralarda 
karşılaşmanız zor bir ihtimal desem yerinde olur. 
“Sen onların iki yüzlülüğünü bilmezsin; aslında 
nasıl milliyetçilerdir, öyle göründüklerine bakma, 
çok sert ve katıdırlar” şeklindeki söylemlerinizi 
duyar gibi oluyorum. Bu noktada, sonunun 
kesinliğe kavuşmayacağı ve kişisel görüşlerle 
sınırlı olan tartışma konularını bir tarafa 
bırakarak, dünyaya yayılan yaşam felsefeleri ve 
hayatın bizzat kendisini sizlerle biraz paylaşmak 
istiyorum.

Gemilerin yaz aylarında en çok tercih edilen, 
seyrine ve gezmesine doyulamayan “fiyort” 
turları, genelde Kopenhag veya Amsterdam 
limanlarından başlar. İskandinav ülkelerinden 
Danimarka, bugün dünyanın en mutlu 
insanlarının yaşadığı ülkeler arasında 
Finlandiya’dan sonra ikinci konumdadır. Üçüncü 
Norveç, dördüncü İzlanda ve daha sonra yedinci 



kişinin ziyaret ettiği ve yapıldığı yıl olan 1843 
yılından itibaren 100.000 ampulle aydınlatılan 
Tivoli Bahçeleri ise yine şehrin önemli 
spotlarındandır.

Yılın altı ayı karanlıkta kalan ve diğer altı ayında 
da güneşin neredeyse batmadığı, sadece 76’sında 
yaşamın olduğu 444 adadan oluşan topraklarda 
tarım yok denecek kadar az yapılıyor. Balık ve 
deniz mahsulleri doğal ortamlarında bulunurken, 
sebze ve meyveler ithal ediliyor. Bununla birlikte 
Danimarka’da 25 tane Michelin yıldızlı restoran 
var. Tüm dünyaya yayılmış ismiyle “Danish 
Pastry”, içinde bazen marmelat, bazen krema ve 
bazen üzümlü olan milföy pastalarıyla, tadıyla ve 
kokusuyla büyük bir çekim alanına sahip. 
Danimarka tatlısı olarak bilinen bu tatlıları ilk kez 
Viyana’dan gelen fırıncılar 1840’larda 
yapmışlardır ve bu tatlı Danlarca aslında “Viener 
brod”, yani Viyana ekmeği/tatlısı olarak bilinir. 
Tabii ki yine çok meşhur küflü bir peynir olan 
blue cheese de -rokfor peynirine benzer- 
Danların bir başka gururudur. 
 
1219’dan beri aynı bayrağı kullanan Danlar, 1972 
yılında iktidarı devralan Kraliçe Margaret’ı ve 
ailesini çok sever. Yönetim şekli monarşi olan 
Danimarka’da kraliyet ailesi, monarşiyle yönetilen 
birçok ülkede olduğu gibi simgeseldir.  Ülkenin 
politik hayatından konuşmak, Danimarkalılar için 
gayet olağandır. Vergi oranı yüzde elli gibi bir 
hayli yüksek orandadır. Hiç gocunmadan 
verdikleri bu vergiler, kişilerin yaşlılıkları ve 
hastalıkları için kesilen bir meblağ olarak 
görülmekte ve ülke yönetimine gelenlerce de 
gayet düzgün bir şekilde gerektiği gibi 
kullanılmaktadır.  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
çiçek çocukların ve devamında marjinallerin gelip 
yerleştikleri, daha sonrasında ise Danimarka 
hükümeti tarafından tamamen marjinallere tahsis 
edilen Christiana Adası sakinleri ise vergiden 
muaftır. Doğal uyuşturucunun satışına ve 
kullanımına izin verilen adada yaşayanların sayısı 
bini geçmemektedir. Özellikle geri dönüşüm ile 
yaptıkları üç boyutlu heykeller, grafitiler ve 
resimler, burayı merak edip de gidenler için 
değişik bir deneyim sunmaktadır. Turist 
gruplarının alınmadığı Christiana Adası’ndan 

söyleyip dans ederek, adeta eğlenerek grev yapan 
Dan halkı, istediklerini devletten almışlardı. Ben 
ise hem hamile hem de şaşkındım... Belki de 
hamileliğim nedeniyle merakım çocuklar idi. O 
zaman devletin çocuk doğuranlara büyük 
teşvikler verdiğini, çocuklu ailelerin evlerine süt 
bırakıldığını ve çocukların hızla yaşlanan 
Danimarka nüfusu nedeniyle devlet için nasıl 
büyük bir önem taşıdığını öğrenmiştim. “Leg 
godt”, yani “güzel oyna” manasına gelen Lego 
(oyuncak) da yine bir Dan’ın, Ole Kirk 
Christiansen’in buluşu. 1968 yılında açılan ve 
sonrasında bir hayli geliştirilen Legoland ise 
Kopenhag’a tren ile yaklaşık 2 saat mesafede. 

Dışardan bakıldığında tüm gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi, görünürde burada da 
çocuk veya yetişkin, kadın veya erkek, tüm insan 
hakları çok üst seviyede. 1960’larda batıda 
başlayan “Cinsel Devrim”in uzantısı ile dünyada 
pornografiyi serbest bırakan ilk ülke Danimarka 
olmuştu. Günümüzde herkesin istediği cinsiyeti 
seçebilmesi, eşcinsellerin haklarının korunması ve 
bunun artık dünyamızda kabul görmesi için her 
Ağustos ayında kutlanan bayramda, tüm şehir ve 
çoluk çocuk, yediden yetmişe herkes gökkuşağı 
renklerine bürünüyor.

En diplomatik İskandinav ülkesi İsveç ile en 
sıcakkanlı insanların yaşadığı Danimarka arasında 
16 km uzunluğunda yapılan ve 1999’da açılan; 
Oresund, Malmö ile Kopenhag’ı birbirine 
bağlayan Oresund Köprüsü de Danimarka’nın 
önemli simgelerinden biridir çok zarif  bir yapıya 
sahiptir. Ulaşım olarak da önemli bir yere sahip 
olan köprüyü, toplu taşıma araçlarının içindeki 
yolcular da dahil 2007 yılında tam 25 milyon kişi 
kullanmış.

Bir tasarım cenneti olan Danimarka, özellikle 
ışıklandırma, avize ve abajurlar konusunda harika 
markalara sahip. Markalaşma alanında gayet 
“cool” bir havaya sahip ülkede, 1913 yılında 
sponsor Carl Jacobsen’in (Carlsberg bira üreticisi) 
Edvard Erikson’a yaptırdığı Deniz Kızı Heykeli, 
bugün Kopenhag’ın sembolüdür ve beş milyon 
kişinin görmeye geldiği, en kıskandığım kadındır. 
Sınıf  farkı olmaksızın yılda ortalama dört milyon 



Yaz aylarında ise yanınıza aldığınız bir mat veya 
battaniye ve özenle hazırladığınız piknik sepeti, 
soğuk bira, kahve termosunuz, şapkanız, 
kremleriniz ve size gerekli olan tüm outdoor 
teçhizat ile çimlerin üstüne yayılmaya veya kanal 
kenarında açtığınız sandalyenizde oturarak Hygge 
dünyasına dalabilirsiniz… 

Hygge, tek kişilik yapılan bir keyif  olabileceği gibi 
tercihen 4, maksimum 6 kişilik arkadaş 
gruplarıyla anın tadını çıkartmak manasına da 
geliyor. Danlar için marketten birlikte yaptığınız 
alışverişin sonucunda hep beraber yapılan yemek, 
paylaşılan sofra ve sohbet kadar güzel bir Hygge 
yoktur. Çok da beraber olamamanın getirdiği bazı 
zorunlu sosyalleşmeler de yine Hygge anlayışına 
yeni katkılar sağlamakta. Hollanda’dan alınan 
güzel bir uygulama olarak artık Danimarka’da da 
Komşular Günü Kutlaması yapılıyor. Yine 
bayramlar veya özel günlerde ailelerin ve 
arkadaşların bir araya gelmesi gibi çok önemli 
toplumsal birliktelikler ve çoğalan esenlik 
(Hygge) haline neden oluyor.     

Kurallar koyarak ve bu kurallara uyarak hayatı 
kendileri için basitleştirdiğine inanan Danlar, 
Hygge için bir de manifesto yayınlamışlar. 
Bakalım size uyacak mı?    

çıkarken, kapı üstünde “Avrupa Birliği’ne hoş 
geldiniz.” yazmaktadır.

William Shakespeare, 1599-1601 yılları arasında 
Danimarka’da Kronburg Kalesi’nde geçen ünlü 
oyunu Prens Hamlet’te; kahır dolu kederden, 
hiddet dolu gazaba geçen ihanet, intikam, ensest, 
ahlaksızlık konularını işler. Coğrafya kaderdir 
derler. Bir yanda geçmişte yaşanan depresif  
duygular, bir yanda ise umutlu gelecekte haz 
dalgaları... Bir yanda kış aylarının depresif  havası, 
bir yanda gayet yüksek bir refah seviyesi... Hem 
nüfusun azlığı sebebiyle birbirine çok da yakın 
olmayan evler, soğuk hava, herkesin birbirine ve 
hayatlarına gösterdiği saygı, dedikodu yapmama 
hali, kendilerinin derdiyle başkalarını meşgul 
etmeme anlayışı, insanları biraz daha yalnızlığa 
itiyor. Hal böyle olunca nasıl mutlu oluruz veya 
nasıl mutluyuz diye düşünen Mutluluk Enstitüsü 
Kurucusu Meik Wiking, “Hygge” kitabı ile 
soru(n)larına cevap bulmuş. Aslında 1800’lerde 
dillerine yerleşmiş “Hygge” (“hüüge” diye 
okunur) kavramını işleyen bu kitap, sadece bir 
kitap olmaktan ziyade, tüm dünyaya yayılan bir 
trend halinde gelir ve her yerde Hygge kafeler, 
Hygge restoranlar ve oteller açılır. 

Danimarka’da yapılan araştırmalar ve anketler 
sonucu çoğunluk, Hygge kavramının sadece 
Danların anlayabileceği bir duygu olduğu 
noktasında birleşiyor. Hygge kelimesini Türkçeye 
çevirmek istersek “esenlik” diyebiliriz. 

“Hygge yapalım” ya da Türkçede en basit hali ile 
“keyif  yapalım” dediklerinde; bir Dan için bu, 
eğer kış aylarıysa şömine karşısında ayaklara 
geçirilen kalın kocaman çoraplar, elde sıcak 
kahveyle dolu kupalar, kaliteli bir çikolata veya 
açılmış bir şişe güzel bir şarap, üstünüze çekilen 
bir battaniye ve kesinlikle loş aydınlanan bir 
ortamda sevdiğiniz bir müziğin yanı sıra severek 
okuduğunuz kitabınız olmalı demektir. Loş ortam 
derken, Danlar yıllık kişi başı 6 kg tüketim ile 
dünyanın en çok mum tüketen ülkesi. Mum 
sevgileri o kadar fazla ki kokulu mumların artık 
sağlığa zararlı olduğunun bilinmesi bile onları bu 
aşktan alıkoymuyor. Aydınlatmada kendini 
gösteren ve tarzları markalar ile özdeşleşmiş olan 
lambalar, gelir seviyesi ne olursa olsun ülkenin 
her kademesinde çok talep görüyor. Arne 
Jacobsen, Paul Henningsen, Verner Panton 
tasarımı olan ve gözü yormayan lambalardan biri 
mutlaka herhangi bir Dan için uygundur. 32 
metrekarelik bir öğrenci evinde 1000 Euro’luk bir 
Panton Lambası görebilirsiniz. Aydınlatma 
Danlar için ne kadar önemli, buradan anlayın… 

Hygge Manifestosu 

1-Işıkları söndürün, mumları yakın.

2-Zihin: Telefonunuzu kapatın ve şu anda burada var 
olun.

3-Keyif: Kahve, çikolata, pasta, kurabiye, çay veya 
şarap...

4-Eşitlik: Biz, benden üstündür.

5-Şükran: Sahip olduğunuz şeyler için şükrediniz.

6-Ahenk: Uyum içinde olun, ispata gerek yok, 
güvendesin ve seviliyorsun.

7-Rahatlık: Bir mola sizi rahatlatır.

8-Ateşkes: Drama ve tartışmaya gerek yok. 

9-Birliktelik: İyi ilişkiler, güzel anlar ve hatıra biriktirin.

10-Sığınak: Eviniz, sizin huzur ve güven alanınızdır.

           Evet mi? O zaman Hyggeeee!



HARRAN’DAN BİR İLGİNÇ EDINBURGH’A 

“KUTSAL” TAŞ
HİKAYESİ

Sinan Ercan



hikayesidir. O sebeple taştan önce biraz 
İskoçya’dan bahsetmemiz gerekir. 

İskoçya, 9. yüzyıla kadar iki halk arasında 
bölünmüştü. Ülkenin büyük bir kısmında, 
vücutlarının her yerine bol miktarda yaptıkları 
dövmelerden dolayı Romalıların “resimli 
insanlar” (pictus) olarak adlandırdıkları Pict halkı 
(Pict Krallığı) yaşardı. Bu insanlar, Romalılara da 
zamanında fazlasıyla kök söktüren, bölgedeki en 
eski yerli halktı. Ülkenin ortabatı kısmındaki 
küçük bir bölgede ise 4.-5. yüzyıllarda İrlanda’dan 
göçmüş, ileride ülkeye adını verecek olan Scotlar 
(Dalriada Krallığı) yaşardı. Dalriada Krallığı, 
günümüzde Argyll olarak anılan bölgede Mull, 
Islay, Arran, Jura, İona Adaları ile Oban ve 
Campbeltown topraklarına yayılmıştı.

“İskoçların ilk kralı” olarak tarihe geçmiş kişi I. 
Kenneth, yani tam ismiyle Kenneth MacAlpin 
(Cináed mac Ailpín)’dir. Kenneth, MS.840’larda 
Pictleri mağlup ederek, dar bir sahil çizgisi ile pek 
çok adaya yayılmış olan küçük Dalriada 
Krallığı’nın topraklarını ülkenin ortalarına kadar 
genişletmeyi başardı. Başkentini de Perth 
yakınlarına taşıdı. Böylece, Kenneth artık Pict 
ülkesinin de büyük bir kısmının hâkimi olduğu 
için kendisine “Pictlerin Kralı” (Rex Pictorum) 
unvanı da verildi. “İskoçların gerçek yazılı ve 
kayıtlı tarihi böylece başladı.” dersek çok da 
yanlış olmaz diye düşünüyorum.

Kenneth MacAlpin, yeni başkentine yanında 
“kutsal” bir ile geldi. Çok eski zamanlardan beri, 

Taşlar, en eski çağlardan beri insanoğlu için 
kutsal kabul edilen objelerin başında gelmişlerdir. 
Pek çok dinde ve kültürde “kutsal taş” kavramı 
bulunur. Hititlerin başkenti Hattuşa’daki Büyük 
Tapınak girişinde bulunan ve işlevini tam 
bilemediğimiz “gizemli” Yeşil Taş, Romalıların 
Pessinus’tan Roma’ya götürdüğü “kutsal” Kara 
Taş ve dahi Müslümanlar için çok önemli olan, 
Kâbe duvarındaki “Hacer-ül Esved”... Bunlar, 
tarihten ilk anda aklıma gelen, insanlar tarafından 
“kutsal” olarak kabul edilmiş taşlardır. Şimdi 
sadece üç tanesini örnekledik. Ancak istenirse, 
daha pek çok gizemli ve kutsal taşın hikayesini 
hatırlayabiliriz. 

Bu yazıda sizlere, İskoçların kutsal taşı olan 
“Kader Taşı” (Stone of  Destiny) veya “Scone 
Taşı” (Stone of  Scone) isimleriyle bilinen bir 
taştan bahsetmek istiyorum. Bu taş, 
görsellerinden de anlayabileceğiniz gibi -
görüntüsü itibariyle- son derece sıradan bir taştır. 
Üzerinde herhangi bir resim, kabartma, yazı ve 
şekil yoktur. O kadar sıradandır ki sanki 
Edinburgh Kalesi’nin en değerli salonundaki 
ışıltılı vitrininde, diğer kraliyet alametleri ile 
beraber değil de sokakta veya bir parkta yürürken 
yolun kenarında görsek dönüp ikinci bir kere 
bakmayacağımız bir görünümde! Ancak zaten 
onu değerli yapan da görüntüsü değil, hikayesidir. 
Aslında taşın hikayesi biraz da İskoçların 
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adını verdi. Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: 
"Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, 
bana yiyecek ve giyecek sağlarsa, esenlik içinde 
babamın evine dönersem, Rab benim de Tanrım 
olacak. Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi 
olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana 
vereceğim.”

Tevrat’ın en önemli hikayelerinden ve en güçlü 
siyasi mesajlarından birisinin olduğu bu kısımda 
bahsedilen, Yakup’un uyurken başının altına 
koyduğu, gördüğü rüya sayesinde Tanrı ile 
karşılaşmasının ve ondan dünyaya yayılma emrini 
almasının bir sembolü haline gelen o taş, 
yazımızın da konusunu oluşturan İskoçların 
meşhur Kader Taşı’dır! “İyi dedin de Sinan, 
Harran nere, İskoçya nere?” diyebilirsiniz. Bu 
soruyu sormakta da gayet haklısınız. Maalesef  ki 
size verebileceğim tatmin edici bir cevabım yok. 
Sadece benim değil, aslında kimsenin yok! Soruya 
verilebilecek cevap, gerçek bilgiden ziyade 
efsanevi tarih içerisinde aranabilir. O zaman 
arayalım.

“Kader Taşı Efsanesi” şöyle der: “Yakup’un Taşı 
(Stone of  Jacop) kuşaklar boyunca Harran’da 
kalmıştır. Bilinmeyen bir tarihte, belki MÖ.7. 
yüzyılda Eremya Peygamber tarafından İrlanda’ya 
getirilmiştir. Bin yıla yakın bir zaman boyunca 
İrlanda’da yaşayan Scotlar, MS.5. yüzyılda 
İskoçya’ya göçerken, atalarından kalan kadim, 
kutsal bir emanet ve tanrısal bir işaret olan bu taşı 
da yanlarında getirmişlerdir. 840’lara kadar geçen 
300 yıl boyunca da Argyll bölgesinde duran bu 
kutsal taş, Kenneth MacAlpin’in başkentini 
Perth’e taşıması ve tüm ülkenin kralı olmasıyla 
yeni bir anlam kazanarak, İskoç krallarının tahta 
çıkarken üzerine oturup, halklarının kaderine 
hükmedecekleri mesajını verdikleri bir kraliyet 
sembolü, “Tahta Çıkış Taşı” (Coronation Stone) 
haline gelmiştir. Kenneth’ten itibaren tüm İskoç 
Kralları bu taşın üstünde taç giymişler ve 
krallıkları bu şekilde tanrısal meşruiyet de 
kazanmıştır.

İskoçya’nın İngiltere tarafından işgal edildiği, 
İngilizler ile İskoçlar arasında pek çok savaşın 
yapıldığı, William Wallace ve Robert the Bruce 
gibi kahramanların tarih sahnesine çıktığı 13. 
yüzyılın sonu, Kader Taşı’nın da kaderinin 
değiştiği bir dönem oldu. İngiliz Kralı 
“Uzunbacaklı” I. Edward, İskoçya’yı işgal edip 
kendini İskoçya’nın da kralı ilan edince, Perth 
yakınlarındaki Scone Manastırı’nda 460 yıldır 
duran ve tüm İskoç Krallarının üzerinde taç 
giydiği bu kutsal taşı, İskoçya hakimiyetinin 

bu taşa sahip olan kişinin, İskoçların kaderine de 
hükmedeceğine inanılan ve Kader Taşı (Stone of  
Destiny) ismiyle bilinen bu taş, Perth 
yakınlarındaki Scone Manastırı’na konulduğu için 
Scone Taşı (Stone of  Scone) olarak da anılır. 
Aslında taşın tarihi çok karanlıktır. İlk kez kim 
tarafından ve ne zaman kullanıldığı bilinmez. 
Hakkında pek çok iddia vardır. Tamamı 
efsanelerden oluşan bu hikayelerin en ilginç olanı, 
yazımızın da ana konusunu oluşturan; bu taşın 
bizim Şanlıurfa’dan, Harran’dan İskoçya’ya 
getirildiğidir. Üstelik de Harran-İskoçya ilişkisi 
direkt Tevrat üzerinden kurulur. Tevrat’ın 
Yaradılış kısmının 28.10-22 arasında Yakup 
Peygamber’in meşhur merdiven rüyası anlatılır. 

“Yakup Peygamber Beer-Şeva'dan ayrılarak 
Harran'a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada 
geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan 
birini alıp başının altına koyarak yattı. Rüyasında, 
yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının 
göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri 
merdivenden inip çıkıyorlardı. Rab yanı başında 

durup, "Ataların İbrahim'in ve İshak'ın Tanrısı 
olan Rab benim. Üzerinde yattığın toprakları sana 
ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar 
sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, 
kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. 
Yeryüzündeki bütün halklar senin ve soyunun 
aracılığıyla kutsanacak. Seninle birlikteyim. 
Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu 
topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine 
getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.” dedi. 
Yakup uyanınca, "Rab burada, ama ben farkına 
varamadım." diye düşündü. Korktu ve "Bu, 
Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası 
göklerin kapısı.” dedi. Ertesi sabah erkenden 
kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak 
dikti, üzerine zeytinyağı döktü. Oraya Beyt-El(i) 
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boyunca Londra’da kaldı, ta ki 1950 yılına kadar. 
Hepsi de yirmili yaşlarda olan İskoç milliyetçisi 
dört öğrenci; Glasgow Üniversitesi’nde okuyan 
Ian Hamilton, Gavin Vernon, Kay Matheson ve 
Alan Stuart, “yüzyıllardır süregelen ayrılığı 
bitirmek ve İngilizlere çok güçlü bir mesaj 
vermek için” Kader Taşı’nı Londra’dan 
İskoçya’ya getirmeye karar verdiler. 1950 yılı 
Noel’inden birkaç gün önce Westminster 
Abbey’e gece gizlice girerek taşı 700 yıldır 
durduğu tahttan çıkardılar. Ancak taş 
beklediklerinden çok daha ağır olduğu için 
ellerinden kayıp zemine çarparak ikiye ayrıldı! Bu 
duruma üzülmekle beraber, ikiye ayrılan taşı daha 
kolay taşıyabilecekleri için çok dert etmemiş 
olmalılar. İki parçayı ayrı ayrı Westminster 
Abbey’den çıkarıp birini Kent’e, diğerini de 
Rugby’ye saklamışlar. Sonra dört kafadar 
yanlarında taşlar olmadan Glasgow’a dönmüşler. 
Taşın çalındığı ertesi sabah fark edildikten sonra 
ülke çapında aramalar başlayınca, İngiltere-
İskoçya sınırı 400 yıldır ilk defa bu sebeple 
kapatılmış. 2 hafta sonra ortalık biraz sakinleşince 
öğrenciler İngiltere’ye geri dönerek 2 parçayı da 
Glasgow’a getirmeyi başarmışlar. Bir taş ustasına 
iki parçayı tekrar birleştirterek Kader Taşı’nı 
Dundee yakınlarındaki Arbroath Manastırı’na 
yerleştirmişler. Burayı seçmelerinin elbette ki özel 
bir sebebi vardı. Çünkü burası, 1320 yılında 
yayınlanan Arbroath Deklerasyonu ile İskoçlar’ın 
İngilizlere karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını 
açıkladıkları yerdi. İskoç bağımsızlığının en 
önemli sembollerinden birisi olan bu taşın 700 yıl 
sonra buraya getirilmesi, Arbroath 
Deklerasyonu’nda vurgulanan İskoç 
bağımsızlığına da çok ciddi bir göndermede 
bulunuyordu.

Ancak kısa bir süre sonra taşın nerede olduğu ve 
kimler tarafından çalındığı anlaşıldı. Olaya adı 
karışan herkes yakalandı ve sorgulandı. Bu konu 
Londra’da hem Avam Kamarası’nda hem de 
Lordlar Kamarası’nda çok ciddi tartışmalara 

sembolü olarak Londra’daki Westminster 
Abbey’e getirtti. Dönemin en meşhur mobilya 
ustalarından birisi olan Durhamlı Marangoz 
Walter Usta’ya bu taşın altına konulabileceği yeni 
bir taht sipariş etti. Böylece, Londra’daki İngiliz 
kralları tahtlarına oturduklarında, aynı zamanda 
İskoçların Kader Taşı’nın da üzerine oturmuş 
oldukları için İskoç ülkesinin ve ulusunun da 
kaderi üzerinde söz sahibi olduklarını göstermiş 
oluyorlardı.

Kader Taşı’nın Londra’ya getirilmesinden çok 
kısa bir süre sonra, 1314 yılında Bannockburn’de 
yenilen İngilizler, İskoçların göreceli 
bağımsızlıklarına ses edemedikleri gibi, bir süre 
sonra yapılan bir antlaşmadaki “Kader Taşı en 
kısa sürede İskoçya’ya geri gönderilecek.” 
maddesini de kabul etmek zorunda kalmışlardı. 
Ancak “en kısa süre”, beklenildiği kadar kısa 
olmadı! Taş, tam 700 yıl boyunca Londra’daki 
Westminster Abbey’de kaldı. İlk kez, II. 
Edward’ın 1307 yılındaki tahta çıkış töreninde 
kullanılan taş, o günden bugüne geçen 700 yıl 
boyunca, İngiltere tahtına çıkan tüm kral ve 
kraliçelerin oturduğu I. Edward’ın Tahtı’nın 
(Coronation Chair) altındaydı. En son olarak da 
1952 yılında, şimdiki Kraliçe II. Elizabeth’in 
tahta çıkma töreninde aynı taht ve taş 
kullanılmıştır. İngiliz tahtının sahipleri bu şekilde 
hem İngiltere’nin hem de İskoçya’nın hâkimi 
olduklarını 700 yıldır göstermeye devam 
ediyorlar.

İskoçlar bu durumu elbette ki asla kabul 
etmediler. Ancak bu konuda İngilizlere karşı da 
hiçbir şey yapamadılar. Böylece taş asırlar 
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Scone Taşı'nın İllüstrasyonu,
Westm�nster Abbey, 1855 

Prens Andrew Kader Taşı’nın taşınması tören�nde
Ed�nburg Kales�, 1996 



“evine” tekrar yerleştirildi. Ancak günümüzde taş 
artık Londra’da değil. Başbakan John Major 
zamanında, İskoç ulusu için son derece önemli ve 
sembolik anlamı çok yüksek olan bu tarihi 
emanetin gerçek evine dönmesine karar verildi. 
Kraliyet ailesi de bunu kabul edince, 1996 yılında 
on binlerce kişinin seyrettiği bir tören alayı ile 
Kader Taşı, Londra’dan Edinburgh Kalesi’ne 
götürüldü. Taşın sahibi hala İngiliz monarşisi. 
İngiliz tahtının sahipleri aynı zamanda 
İskoçya’nın da kral ve kraliçeleri oldukları için, 
gelecekte yapılacak olan tahta çıkış törenlerinde 
tahtın altına konulması için kısa süreliğine 
İskoçya’dan Londra’ya getirilecek. Tören sonrası 
tekrar İskoçya’ya geri dönecek. 

I. Edward, 13. yüzyılda bu taşı Perth 
yakınlarındaki Scone Manastırı’ndan almıştı. Yani 
aslında taşın İskoçya’daki evi Edinburgh değil, 
Perth idi. Bu sebeple İskoçya’ya getirildiğinden 
beri Edinburgh Kalesi’nde, diğer kraliyet 
alametleri ile beraber sergilenen Kader Taşı’nı 
tekrar şehirlerine getirmek için Perth şehir 
meclisi uzun yıllardır çabalıyordu. Sonunda bunu 
başardılar. Kader Taşı, diğer ismiyle “Scone Taşı” 
700 yılın ardından artık gerçek evine dönüyor. 
Bundan sonra Scone’a çok yakın bir yerde, Perth 
şehir merkezinde birkaç yıl içinde ziyarete 
açılacak olan “Destiny Hall” isimli müzede 
sergilenecek.

sebep olmuş. Sonunda, kralın da onayıyla bu 
gençler hakkında dava açılmamasına karar verildi. 
Çünkü konu çok “hassastı” ve bu gençlere 
açılabilecek bir dava, İskoç milliyetçiliğini yeniden 
uyandırarak olayı hiç de istenmeyen noktalara 
taşıyabilirdi. Taşın Londra’dan çalınması 
konusunu işleyen “Stone of  Destiny” isimli 2008 
yapımı filmi tavsiye ederim. Güzel bir filmdir ve 
taşın Westminster’dan çalınması olayını dört 
gencin gözünden başarılı bir şekilde 
aktarmaktadır. 

Peki Kader Taşı’nın sonraki kaderi ne oldu?

Arbroath’tan tekrar Londra’ya getirilip -sadece 1 
yıl sonra II. Elizabeth’in tahta çıkış töreninde 
yine kullanılacağı- Westminster’daki 700 yıllık 
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Yakup’un Rüyası (Merd�ven�)
N�colas D�pre, Musée du Pet�t Pala�s



İbrahim: 12 yaşında iken, köyde ortaokul 
olmadığından okumak için Ankara’ya kaçıyor, 
mühendis.

Gökçen: Kıbrıs’ta İngiliz Victoria Koleji’nden 
mezun, 17 yaşındayken Türkiye’ye geliyor, 
tercüman.

Evlendikten sonra bir anlaşma yapıyorlar: 
Çocukları erkek olursa baba, kız olursa anne 
koyacak adını diye…

Yıl 1967, ilk abim geliyor.

 Babam adını Bilge Kaan koyuyor; eski Türk 
Hakanı.

Yıl 1970, ikinci ben geliyorum. Annem o 
zamanların popüler ismi Meltem koyuyor adımı. 
Aslında sebebi moda isim olması değil ama onu 
da başka bir yazımda anlatırım.

Fakat en önemlisi, şükür kız oluyorum, erkek 
olsam yandım! Babamda isim hazır; tarihte Bilge 
Kaan’ın kardeşi, Kültigin!!! İyi sıyırmışım yani. 
Hani isim güzel elbette ama çocuk olarak ister 
miydim, bilemiyorum.

Neden mi anlattım bu hikâyeyi? Sanırım 
anladınız; baba tarihe çok düşkün, Türk ve dünya 
tarihinde de müthiş bilgili bir adam. Eve gelen 
misafirleri bile, bu bilgiler eşliğinde sohbetleriyle 
esir alıyor. Yani anlayacağınız, bizim 
çocukluğumuz hep tarih dinlemekle ve yaz 
tatillerimizde de muhakkak birkaç antik şehir 
gezmekle geçti.

Kader ise beni turist rehberi olmaya sürükledi. O 
hep dinlemekten kaçtığım tarih sohbetlerini, artık 
elimde “mikrofon” ile ben yapıyorum 
otobüslerde. Üstüne de bir üniversite ve yüksek 
lisanstan sonra ikinci üniversitemi okuyorum. 
Bölümüm ise elbette tarih! İlk dönem muhteşem 
zevkli bir ders aldım: Eski Türkler. Gelenekleri, 
aile yaşamları, kutsalları, renkleri…. Fark ettim ki 
rahmetli babacığımla hiç bunlar üstüne sohbet 
etmemiştim. Ama ondan hep duyduğumuz bir 

Dizi yazı
Birinci Bölüm

Meltem Karamete
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Eski Türkler tek bir tanrıya mı inanıyorlar yoksa 
başka tanrılar da var mı? Mesela Altaylara göre 
Gök Tanrı'dan başka tanrılar da vardı. Tengricilik 
veya Türkiye'de genel olarak bilindiği adıyla Gök 
Tanrı dini, İslâm’ı kabul eden Türkiye Türklerinin 
"tek tanrılı" olmasıyla zaman zaman övündükleri 
inançtır. Bu yüzden de Tengri inancının tek tanrılı 
bir din olduğunu gururla söylemektedirler. 

Sevgili okurlar, aslında bu konu uzar gider. Eldeki 
yazıtlar, araştırmalar, yorumlar… Ben burada 
sizlere bir giriş yapmış olayım, gerisi siz 
araştırdıkça sürpriz olsun, heyecanlı olsun. 

Semboller

Türklerin kozmik (tamgalar), 
hükümdarlık, bağımsızlık gibi 

sembollerinin yanı sıra 
bilinen en önemli 

sembolü bir 
hayvandır. 

Amerikalılar 
kartalı, 
İspanyollar 
boğayı, Ruslar 
ayıyı, İngilizler 
ise aslanı milli 
sembol 
saymışlardı. Biz 
Türklerde ise 
kutsal ve tanrısal 

bir canlı kabul 
edilen kurt...

Kurt

Kurt kutsal ve tanrısal bir 
canlıdır. Tanrı’nın dünya 

üzerindeki simgesidir. Proto-
Türk olarak tanımlanan Wu-sunların 

ve Göktürklerin kurttan türeme söylencesinde 
dişi kurdun önemli bir yeri vardır. Tamamen 
ortadan kaldırılan bir millet, bu hayvan sayesinde 
yeniden doğar.

Bozkurt; Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde 
kutsal hayvan ve ulusal semboldür. “Boskord”, 
“pusgurt”, “bozkaskır” ve “çalkurd” olarak da 
söylenir. “Gökkurt” veya “gökbörü/kökbörü” 
tabiri de kullanılır. Moğollar “börteçine” derler. 
Bozkurdun kutsal sayılmasının ve Türklerin 
ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, 
Türklerin bir bozkurdun soyundan geldiklerine 
inanmalarıdır. Bozkurt, bugün Türk 
milliyetçiliğinin sembolüdür. 

şey vardı; Gök Tanrı, Yer Tanrı... 

Bu sayıda başlayıp, diğerlerinde devam edeceğim 
yazı dizisini ona ithaf  etmek istiyorum. 20. 
yüzyılda Eski Türklerin ruhunu taşıyan, modern 
şaman, babam İbrahim Karamete’ye…

Türkler tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren 
inanç ve kültürlerine bağlı yaşamışlardır.  Göçebe 
bir yaşam süren Türk toplumu uzun bir müddet 
Gök Tanrı ve Şamanizm inancının etkisinde 
kalmıştır.  Kadim Türk inanışı, Gök Tanrı 
(Tengri) ile yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak 
ilerleyen zamanla birlikte, mistik kamlık sistemi 
(Şamanizm) olmak üzere pek çok farklı dini 
anlayışın etkisine de girmiştir. 

Gök Tanrı Düşüncesi 

Orhun Kitabeleri’nde 
“tengri” biçiminde 
karşılaştığımız 
kelime, çeşitli Türk 
topluluklarında 
her bölgenin 
fonetik 
özelliklerine 
göre değişiklik 
göstermiştir: 
Yakutlarda 
“tanara”, 
Moğollarda 
“tenggeri”, 
Kalmuklarda ve 
Çağatayca’da 
“tengri”, Kazan 
Türklerinde “teri”, 
Volga Tatarlarında 
“tengere” gibi gibi…

Etnologlar, Gök Tanrı inancının 
kökeninin Asya bozkırlarında aranması 
gerektiğini kabul ederler. Asya’nın bozkır Türk 
toplulukları, yaşamlarını en çok etkileyen tabiat 
ve iklim şartlarının kaynağını gökyüzü olarak 
kabul etmişlerdir. Onlarda tanrı düşüncesinin 
ortaya çıkışı, maddi gökyüzünü, evrenin yaratıcısı 
yüce varlık olarak kabul etmeleriyle başlamıştır.  
Bu ilahi güç ise maddi gökten ayrılmış, her şeye 
hâkim mutlak bir varlığa dönüşmüştür. Öyle ki 
bu inanca göre her şeyi görüp gözeten, bilip 
işleyen ve mekânı gökler olarak tanımlanan bir 
Tanrı olduğuna inanılmış ve Türk hakanlarının da 
bu Tanrı tarafından yetkilendirildiği 
düşünülmüştür.
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avlanma, toplu yaşama disiplinine uyma vb. 
açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler. 
Bu taktik her zaman Türk orduları tarafından 
kullanılmıştır. Eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi 
asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt, hayatında 
tek eş seçer; eşi ölmeden başka eş aramaz. 
Sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt, karşılaştığı 
bir kara kurt sürüsüne girer ve girdiği sürünün 
liderliğini alır.

- Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi hem de 
babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Diğer grup 
üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi 
büyütürler.

Kartal

Türklerde çift başlı kartal sembolünün kökenleri 
Orta Asya’ya kadar dayanmaktadır. Orta Asya 
inancına göre kuşlar, insana yeryüzü ve gökyüzü 
yolculukları boyunca eşlik etmektedir. Yakut 
Türklerinin efsanelerinde kartaldan türeme inancı 

yaygındır. Kartal, yüksekliği ve 
ululuğu simgeler. 
- Şamanizm inancına göre kartal, 
yer ve gök arasındaki çelik kapıyı 
tutmaktadır. Bu da kartalın ne 
kadar kutsal bir varlık kabul 
edildiğini göstermektedir.

- Anadolu Selçukluları yapmış 
oldukları cami, medrese, saray gibi 
yapılarda çift başlı kartal 
sembolünü koymuşlardır. Kartal, 
koruyucu olarak yapılarda yer 
almıştır.

- Artuklularda ise sikkelerde çift 
başlı kartal sembolü kullanılmıştır.  
Paralarda kullanılan kartal 
sembolü hükümdarın hükmetme 
gücünü göstermektedir.

At

Türkler için bir diğer kutsal 
hayvan da attır. At, Türk tarihi 

açısından muazzam bir kudrete ve öneme sahip 
olan hayvandır. Eski Türklerde at, insanın 
ayrılmaz dostudur. Türk inancına göre at gökten 
inmiş, insanlığa armağan edilmiştir.  

- Arkadaş, savaş aracı, yoldaş, yük taşıyıcı ve 
besin sunan bu sadık hayvan destanlara konu 
olmuş, her efsanede adı geçmiştir. Savaşçıların da 
ayrılmaz bir parçasıdır.

Ortak bilinçaltında biçimlenen ay hayvanlarından 
biridir kurt. Tanrı’nın dünya üzerindeki 
simgesidir. Söylenceye göre Proto-Türk olarak 
tanımlanan Wu-sunlar ve Göktürkler dişi kurttan 
türemiştir. Tamamen ortadan kaldırılan bir millet, 
bu hayvan sayesinde yeniden doğar. Cengiz 
Han’ın atalarından Alan-Kowa çadırında uyurken, 
ay pencereden içeri girerek kendisini gebe 
bırakmış ve giderken de kurt kılığında çıkıp 
gitmiştir. Ay, burada dölleyici bir nitelik gösterir. 
Türkler neden başka bir hayvan değil de "gök 
yeleli bozkurdu" sembol edindi? 
Bozkurdun önemli temel 
sebepleri vardır:

- Bozkurt, özgürlüğüne 
düşkündür. Dünyada 
evcilleştirilememiş tek hayvan 
olma unvanı, Orta Asya 
bozkurtlarındadır. Esareti kabul 
etmeyen bir varlıktır. Bozkurdun 
boynuna tasma takıp kafese 
koyamazsınız; ölümü kabul eder, 
kendisini parçalar ve intihar eder. 
Atalarına bağlıdırlar. 

- Bir bozkurt, sadece yiyeceği 
kadar hayvanı avlar ve yavrusu 
olan bir hayvana saldırmaz, 
avlamaz. Bozkurt leş eti yemez; 
kendi avını kendisi avlar, başka 
hayvanların avladığı leşi yemez. 

- Bozkurt sürüsü, düşmanına 
sağdan ve soldan giden öncülerle, 
akabinde de göbekten gelen ana 
kuvvetle saldırır. Sürünün bir lideri vardır ve 
sürü, o liderin emrinden çıkmaz. Karda yürüyen 
40 kadar bir bozkurt grubunu takip etseniz ancak 
beş, altı ayak izi görebilirsiniz. Çünkü grup, önde 
giden lider bozkurdun ayak izlerine basarak 
ilerler. 

- Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da 
lider, etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar 
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- Göçebe yaşamın başlamasıyla evcilleştirilen atın, 
Orta Asya halkları arasındaki yeri çok güçlüdür. 

- Ata duyulan hürmet o kadar büyüktür ki bazı 
atların ölümleri üzerine mezarlar yapılırdı. 

- At, kurban olarak da sunulan bir hayvandı; 
özellikle Gök Tanrı’ya layık olduğu düşüncesiyle 
kurban edilirdi. Aynı zamanda hükümdarlar ve 
kahramanlar adına da yapıldığı bilinmektedir. 
Bazı Türk boyları kurban için atı öldürmez, 
sadece kuyruğunu keserlerdi; özellikle ölüleri için 
bunu yapar mezarlarına asarlardı.

- Şamanlar (Kamlar) göğe erişmek için zaman 
zaman ata binerlerdi.

- At, bir çadırın (evin) önüne bağlanırsa oraya 
huzur ve bereket getirir, nefesi şifa verir, kötü 
ruhları kovar inancı yaygındı. Çok erken 
dönemlerden itibaren Türkler için at gök ile 
ilişkilendirilir. Atın gök kökenli ve göğe bağlı 
olduğuna inanılırdı. “12 hayvanlı Türk 
takviminde at ayı Haziran ayına karşılık gelir. 
Kutadgu Bilig’de at, zamanı simgeler. Turfan 
metinlerinde at resimleri bazen maviye, yani gök 
rengine boyanmıştır”.

- Özellikle Gök Tanrı ile ilişkilendirilmesi 
açısından at ile gök arasında bir bağlantı olduğu 
anlaşılmaktadır. Atın gökyüzü kökenli olduğu ve 
göğe benzediği yönünde bir düşünce hakimdir. 
Çok eski çağlardan beri bozkırda bu inanış 
yaygındır. Bu ilişki Selçuklu ve Osmanlılarda ve 
hatta Cumhuriyet döneminde de aynı şekilde 
devam etmiştir.

Oğlum Ateş’in 2 tane atı oldu. İlk canımız, 
oğlumuz Toprak, ona at binmeyi öğretti. 
Ailemizin yaşlı ama bizi görünce de bir o kadar 
şımaran oğluydu. Onu gökyüzüne uğurladıktan 
sonra aylarca gözümüzün yaşı dinmedi. İkinci 
oğlumuz Dost, pek bi’ atak ve asiydi. Bana pek 
sevdirmezdi kendini, onun gözbebeği Ateş idi. 
Sözün özü sevgili okurlar, 21. yüzyılda da devam 
ediyor ata bağlılığımız. En azından benim 
ailemde... Bir sonraki sayımızda bakalım 
atalarımızın daha ne adetleri ve yaşam tarzları 
çıkacak huzurlarınıza?

Sevgi ile kalın…
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korunmayı bekleyen yerleşim izlerinin de 
görülmeye değer mekânıdır.

Eskiden, köy halkının geçim kaynaklarından biri, 
sezonluk pamuk işçiliğiydi. “Alci” lâkaplı, köyün 
en güvenilir lideri eşliğinde Çukurova ve Amik 
ovasına, kızgın güneşin altında, kadın erkek, 
çoluk çocuk pamuk hasadına gidilir. Hasat 
sonucu elde edilen gelirle temel gıda ihtiyaçları ve 
kıyafetler alınır. Genç kızlar, mevsiminde hasadı 
bitmiş defne ağaçlarının altında unutulmuş “ğar” 
tanelerini toplayıp bakkala satar, bu parayla 
plastik ayakkabı, elbise, altın küpe alıp şenlik 
günlerinde giyinir. Toprak ağalarının yanında 
yıllarca ve yıllarca çalışmış bu halk, “Yaradan”dan 
toprak dilemiş, bu toprağı “Yaradan’ın hediyesi” 
bilmiş, bayramlara, adaklara vakfetmiş. 
Vakfedilen çoğu toprak satılmaz, babadan oğula 
geçer ve oğul, bayramları sürdürmek istemiyorsa 
amca oğluna devreder.  Vakfedilen bayram, adak 
kişi tarafından sürdürülmeyip arazi satılırsa 
“büyük günah” kabul edilir. Satan ve alan, vakıf  
arazisinin vecibelerini yerine getirmezse 
hayatında hayır görmeyeceği inancı hâlâ 
hakîmdir.

Selcalılar’ın Bazı Kutlamaları
Selca köyünde yeni yıl kutlamaları 31 Aralık’dan 1 
Ocak’a bağlanan gece, köylüler ve akrabalarının 
evlerinde çok sakin kutlamalarla başlardı. Hatta 
Ocak ayında hava o kadar soğuk olurmuş ki 
eskiler, “kanun skin bi beytek ya mecnun!”  yani 
“ey deli, ocakta evinde otur!” dermiş. 6 Ocak 
sabahında, kadınlar erken saatlerde geleneksel 
hamur işi “zlebi” (pişi) yapmak için hazırlıklara 
başlardı. İçine “habet el berki” (çörek otu) 
eklenerek yoğrulan mayalı hamur 
dinlendirildikten sonra küçük parçalara bölünür, 
oval ve yuvarlak şekilde açılır, ardından ortasına 
bir delik açıp çatalla üzerine şekil verilir, az 
miktarda tuz serpilir. Bu tuz bölgeye hastır, 
özeldir: tuzluluk oranı çok yüksek olan ve 370 tür 
kuşa ev sahipliği yapan Samandağ sahilindeki 
Mileyha kuş cenneti deniz suyunun 

Günün birinde boynuzları kıvrımlı bir keçi, uyuz 
hastalığı derdine derman bulmak için sürüden 
ayrılır. Şırıl şırıl akan su yolundan geçerek devasa 
meşe ağacı altında gürül gürül çağlayan su 
kaynağına ulaşır. Hikâyemiz, bu keçinin buz gibi 
soğuk suda derman bulmasıyla başlar. Keçiyi 
bulan çoban, güneybatı Amanoslar’ın 
kucağındaki bu saklı güzellikten insanlara 
bahsetmiş olmalı ki günümüzde “El Ayn” 
pınarının yakınında ilk yerleşim yeri kurulmuştur 
ve günümüze kadar binbir hikâyeyle, değişimin 
her tadından kendine düşeni kabullenişiyle Selca 
köyü yeşermiş, büyümüştür. 

Köyün tüm hayvanları El Ayn pınarı suyundan 
içerdi. Perilerin kuş şekline girip pınardan su 
içtiklerine inananlar bile vardı.  Bu efsane, tek 
gözü sonradan kör olmuş İbrahim El Ağvar’ın, 
kuş siluetine girmiş bir periyi El Ayn’den su 
içerken avlamaya kalkınca gözünü kaybetmesi ve 
ölüp tekrar dirilmesi rivayetine dayanır. 

Kadınlar, evlerine “cerra” adlı büyük su taşıma 
kabıyla pınardan su taşırlardı. Gençler, gözüne 
kestirdiği eşini El Ayn’in başında seçerdi. 
Nişanlar, düğünler, Temmuz ayında iki gün 
boyunca El Ayn’deki palamut ağacı “Secrit El 
Sindyenu” altında davullar, halaylar eşliğinde 
içkilerle, mezelerle kutlanırdı: işte Selca’nın 
kalbinin attığı yer burasıdır. Bu köyde bayram, 
şenlik demek, üretmek, kaynaşmak, özlem 
gidermek, dayanışmak demekti. Dört mevsimin 
yaşandığı bu köyün insanı rengarenk, toprağı 
bereketlidir. Hele havası... Esti mi güzel eser.

Selca, iki nehrin arasında tepeye kurulmuş defne, 
zeytin, nar, ceviz, turunçgiller ve erik ağaçlarının 
yanı sıra son zamanlarda fidan üretiminde 
gelişme göstermiş yerleşim yeridir. Arıcıların 
aromatik bitki çeşitliliğinden dolayı tercih ettiği 
bu mekân, balcılığıyla ünlüdür. Dünyanın 
oluşumunda karaların yükselmesi sonucu ortaya 
çıkmış eşsiz doğal güzellikte kayalıklarıyla 
meşhurdur Selca. Bu kayalıklar, çeşit çeşit 
fosillere ev sahipliği yaptığı gibi keşfedilip 

Selca Batıayaz Köprüsü

50

Selca, Uzunkaya



armağan kimin dişine takılırsa onun olurdu. 
Yılbaşına “el sbahi” de denir, yani sabahlaşmak! 
Yılın ilk gün doğumunda erken saatlerde 
selamlaşmaya, yılın başlangıcını kutlamak için 
büyüklere ziyarete gidilir, çocuklar büyüklerin 
ellerinden öper, harçlık ve güzel dileklerini 
alırlardı. Bir gün önceden hazırlanmış Kruslar 
ikram edilir, herkes 12 gün boyunca sürecek bu 
bayramda en güzel kıyafetlerini kuşanıp 
bayramlaşmaya gidilirdi. Bu bayramda erkekler 
nişanlılarına “aydi” denilen bayramlıklar alır ve 
kızın evine hediyeler şenlik havasında takdim 
edilirdi. Altın, bakır tencere, tabak gibi ihtiyaç 
duyulabilecek eşyalar hediye edilirdi. Ayrıca 
“dinden amca”ya yılbaşında eğlence eşliğinde 
hediyeler, evde pişirilmiş ortak yenen yemekler 
götürülürdü. Din amcası da telmizine bu 
bayramda hediye alırdı. “Ammo min el din ilo 
fadıl kad el Ammo min el tin,” yani “dinden 
amca” ile “topraktan amca” eşdeğerdir. Burada 
topraktan amca sözünden kasıt babadır ve 
insanoğlunun topraktan yaradılış inancı 
vurgulanmaktadır. Bu bayramda, eskiden elektrik 
olmadığı için her yere ateş yakılır, etrafında 
oturulup üzerinden atlanılır, halaylar çekilip oyun 

buharlaşmasıyla elde edilir. Hamur hazırlandıktan 
sonra evin bahçesine kurulan “tfi” adlı dört ayaklı 
ocak, mutlaka odun ateşiyle yakılır. Ocağın 
üstüne, içi zeytinyağı dolu, bakır bir tencere 
konur ve yağ iyice kızdıktan sonra hamur, kızgın 
yağın içinde kızarana kadar pişirilir. Lezzetli zlebi 
6 eve dağıtılır, çünkü paylaştıkça bereketin arttığı 
inancı vardır. Hz. İsa’nın doğum günü olarak 
kutlanan Noel Bayramında Selca sakinleri, 
dilekleri için adak adar, bayram için arazi 
vakfedenler kurban keser ve ibadet sonrası 
geleneksel “hirisi” yemeği köy halkına dağıtılır. 
Bu yemeği yapmak sabır ister: bakır bir kazana 
konan kurban etine su ve buğday eklenip ağır ağır 
pişirilir. Keşkekte olduğu gibi et ve buğday 
tamamen açıldıktan sonra güçlü bir el tarafından 
ahşap, uzun bir kazan kaşığıyla iyice dövülür. 
Piştikten sonra biraz dinlendirilir ve kuyruk yağı 
veya tereyağ ile yapılmış sos üzerine dökülür. 
Hirisi, cümleâlemin çok sevdiği bir yemektir. 
Yılbaşından iki hafta sonra ise 14 Ocak’ta “Eid 
ras el seni” yani Yeni Yıl Bayramı adı verilen 
yılbaşı bayramı kutlanır. 

Eti kim bulabilirdi ki Selca’da 50 yıl önce? 
Köylüler, kente yılda bir kez gidebiliyordu. 
Köylünün cebinde 1 kg et parası bile zor 
bulunurdu. Hatta şehirlinin biri Selcalı’ya sormuş, 
“yılda kaç kez et yersiniz? Bizimki, “min kıbbeyşu 
ile kıbbeyşu,” demiş, yani “yılbaşından yılbaşına.” 
O yıllarda Selcalılar kurbanlığı evde beslerdi. 
Bazan aileler bir araya gelip yılbaşında kurbanlık 
satın alır, çıkan eti bölüşürdü. Yılbaşının 
geleneksel ana yemeği “krus” yapmak için 
“dakka” adlı, etin yağsız bölümü çıkarılır, 
tokmakla dövülür. Krusların iç harcı için 
kurbanlığın en yağlı kısmı seçilir. Koyun 
kesilmişse harç için kuyruk yağı tercih edilir. O 
zamanlar kurban yağı çok değerli olup lezzetli ve 
sağlıklı bilinirdi. Hayvanlar doğal su kaynağı El 
Ayn'den su içer, köyün meralarında otlayıp 
köylünün ektiği ilaçsız buğdaydan çıkan saman ve 
kepekle beslenirdi. Yılbaşının simgesi olan 
krusların lezzetini, yoğrulacak bulgura eklenen 
dakka ve harcına fazlasıyla katılmış et ve yağın 
bolluğu belirlerdi. Kruslar hem saç üzerinde hem 
de zeytin yağında tavada kızartılarak yenir, hatta 
içine para, yüzük, çeyrek altın atılır ve bu 
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Köylülerin “heririt ador” olarak Mart ayında 
pişirip dağıttıkları pirinç, süt ve şekerden oluşan 
sütlaçları vardı: bu tatlıya kışa veda sütlacı 
denirdi. 

Çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilen ve 
havarilerine göründükten sonra göğe yükselen 
Mesih İsa adına kutlanan “Eid el sabığtaş” adlı 
Diriliş Bayramında Selcalılar, sabahın erken 
saatinde yola koyulup 8 km uzaklıktaki el 
Hamduni olarak bilinen küçük Karaçay 
köyündeki Hızır ziyaretine giderdi. Makamı tavaf  
edip dualarını ettikten sonra kutsal makamın 
önünde başka köyden gelenler ile halaylar çekip 
şenlik havasında kutlama yapardı. 

Selca’da kutlanan en büyük festival olan “eid 

Nisan”, kadınların kışın bitişiyle yaza hazırlık 
evresi olan baharın gelişini defne, zeytin, buğday 
başaklarından taçlar ile karşıladıkları bayramdır. 
Selca halkı tüm komşu köyleri bayrama davet 
etmesi için bir kişiyi görevlendirirdi. Bu kişi 
komşu köylerdeki hâne halkını eid Nisan 
kutlamaları için şöyle espirili bir dille davet 
ederdi: “tfaddalo le Selca li muteblet el hamda va 
la yebrak el ğemim!” yani, “Selcaya buyurun! 
Ekşimiş yoğurtlu buğdaya, kokmuş sarmaya 
buyurun!” Bu bayramda Selca’nın kadınları 
bahçelerindeki pazılardan sarma yapar, yanına 
mutabli dedikleri yoğurt ve buğday karışımından 
yapılmış geleneksel yemeği ikram ederdi. Selca 
meydanı, gün içerisinde komşu köylerden gelen 

havaları eşliğinde şarkılar söylenirdi. Yılbaşı 
Bayramını din adamları çıkış bayramı olarak 
adlandırır: Hz. Musa’nın, İbranileri Mısır’dan 
firavunların zulmünden kurtardığı gün olarak 
anar. 

19 Ocak’ta “eid el kıddes”te Selcalılar köyün 
berrak akan nehrinde tarihi Roma köprüsünün 
altında kıyafetleriyle suya girip bedenlerini 
boydan boya su ile kutsardı. Suyun içine çiçekler, 
reyhan, defne ve zeytin dalları atılırdı. Herkes 
evinin kapısını doğadan kopardıkları çiçekler 
zeytin, defne dalları ile takdis eder ve ardından 
köyün ortasında bulunan “El Ayn”e, yani su 
kaynağına gidip dileklerini suya dileyip oradaki 
palamut ağacına çaput bağlardı. Eid el kıddes, 
Türkçede Vaftiz Bayramı olarak bilinir. Yahya 
peygamberin Hz. İsa’yı Ürdün nehrinde vaftiz 
ettiği gündür. 

Selcalılar’ın meşhur “kbeybet şbot”ları vardı 
(Şubat ayı içli köfteleri). Bu köfteleri yapmak için, 
yılbaşında kesilen etin üzeri bol tuz ile terbiye 
edilip soğuk ve kuru ortamda bir ay saklandıktan 
sonra tokmakla dövüp dış harcın içine karıştırılır. 
Uzunluk ve kalınlıkları kocaman olan bu köfteler 
harcının bol olmasıyla meşhurdur. Sıcak suda 
haşlandıktan sonra üzeri pazı, zeytin yağı, 
sarımsak, hafif  biber salçasının karışımından 
oluşan bir sos ile sunuma hazır hale getirilir. 
“Ador fi dor, fi el zweğik wil emtoar bice el 
meğze ktor ktor el reğe mabyağraf  bab el dor,” 
yani, “Mart kapıda; gök gürültülü ve yağmurlu; 
keçiler sürüyle gelir, çoban evin yolunu şaşırır!” 
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topluma ait olanı topluma hatırlatarak Yılbaşı ve 
eid Nisan kutlamalarını canlandırmaya başlar. 
Oysa dünya, dinlenmeye karar vermiştir. Bu 
istirahat bittikten sonra, umuyoruz ki Selca halkı, 
eskisinden güzel bir şekilde, unutulmaya yüz 
tutmuş bu bayramları kutlamayı sürdürecek. 

Selcalıların çok sevdiği “evvel temmuz bayramı” 
her yıl temmuzun 14’ünde kutlanırdı. Harbiye 
şelalelerine gidilerek eğlenceler düzenlenir ve 
oradan Samandağ sahilinde Hıdır ve İlyas’ın 
buluştuğuna inanılan, bölge halkının en kutsal 
makamı olan Hıdır makamı ziyaret edilerek üç 
gün kumsalda konaklanıp eğlenceler tertip 
edilirdi. Halk, yanına yemekleri ve yoluklarıyla, 
köyden denize kadar 18 km yürürdü. Bir 
zamanlar Fenikelilerin bereket tanrıçası Tammuz 
adına kutlanan bayram, günümüzde Havariler 
bayramı olarak bilinmektedir.

18 Aralık’ta, yıl boyunca ekilip biçilen nohut, 
bakla, bezelye, fasulye gibi tüm baklagillerin odun 
ateşinde kaynatılıp zeytin yağında kızartılmış bol 
soğan sosuyla soslandıktan sonra geleneksel yerli 
malı yemeği olan “mneykığa” bütün evlerde pişer 

köylülerin üretmiş olduğu ürünleri sergilediği bir 
festival alanına dönüşürdü. Bu bayramın simgesi 
olan dostluk halayı, Samandağ köylerinin tüm 
renklerinin baharı selamladığı eşsiz bir tablo 
gibiydi. Tenekede helva ise bayramın 
vazgeçilmeziydi. Bu bayramın en keyifli bölümü, 
bol bol oyun ve yarışmaların yapılmasıydı. 

Gazoz taşırma oyunu: Oyun iki kişiliktir. 
Gazoz iki defa çalkalanır; biri şişeyi tutar, diğeri 
açar. Şişe taşarsa tutan içer ve açan oyunu 
kaybettiği için gazozun ücretini öder. 

Nişanlıların lokum oyunu: Terazinin bir 
kefesine lokum, diğerine leblebi veya helva konur. 
Erkek, gözünü yumup sırtını teraziye döner; 
kadın, şahitler önünde terazi kefelerinden birini 
işaret eder. Erkek, nişanlısının hangi kefeyi işaret 
ettiğini bilirse, lokumun parasını kız öder! 

Kovada bardak oyunu: İçi su dolu kovanın 
içine bardak konur; belli bir mesafeden atılan 
para bardağın içine isabet ettirilirse, atılan paranın 
iki katı alınır. 

Elek oyunu: Yuvarlak eleği uzak bir mesafeye 
koyup içine bozuk para isabet ettirilirse paranın 
iki katı alınır. 

Rahmetli Habib amca, dünyanın en lezzetli 
sakızlısını tahtadan bir ekmek teknesi ile satardı 
ve Eid Nisan in vazgeçilmez tatlısını, “tayyıb 
ktirrr, isimallah aleyk!” yani “çok lezzetlidir, Allah 
seni korusun” nidalarıyla şenlendirirdi. Hakka 
ermeden önce lezzetinin sırrını köyden sadece iki 
kişi ile paylaşmıştır. 

1986 yılında Arsuzlu misafir bir kadının elini 
akrabası olmayan bir erkeğin tuttuğunu fark eden 
ihtiyar heyeti, ilginç bir şekilde eid Nisan’ın 
yasaklandığını ilan eder. Ta ki yakın geçmişte bu 
bayramların son şahitlerinden olan Sümerbank 
lakaplı köylü, 2013 yılında bayrama bir hafta kala 
bireysel girişimiyle Yaylıcalılar’ın desteğini alıp 
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derin kazılan mezarın içine yavaşça konur. Orada 
bulunan köyün tüm erkekleri sırayla birkaç kürek 
toprak atar, ta ki toprakla sağlam bir örtü 
oluşturana kadar. Taş veya briket ile mezarın 
sınırları belirlendikten sonra kadınlar reyhan 
dalları ile mezarı renklendirirler. Ölünün baş 
kısmına, erkekse havlu, kadınsa tülbent asılır ve 
çiçekler konur. Tüm ahali, kadınlı erkekli 
tabureler üzerinde oturur; köyün genç ve yaşlı 
erkekleri, özellikle şeyh ailelerinden olanlar hazır 
bekler. Güçlü sesleriyle kutsal kitaptan hıfz 
ettikleri dua ve ayetler, aralarında gizli bir anlaşma 
varmış gibi art arda birbirlerini bölmeden bir 
ölüm seremonisi gücünde söylenir ve vefat etmiş 
kişi uğurlanır. Seremoni sonrası mezarda bulunan 
herkes yerden eline toprak alıp gömünün üzerine 
son defa toprak serper ve mezarın üstüne su 
döker. Hızlı bir şekilde gerçekleşen bu ritüelde 
ölünün yakınları yan yana dizilip sol elleri 
kalplerinin üzerinde sağ elleri selama durmuş bir 
şekilde yaslarını paylaşanları uğurladıktan sonra 
herkes evine gider. Gömü günü taziye kabul 
edilmez. Ailenin dinlenmesi gerekir. 7 gün cenaze 
evine taziye için gidilir. Şeyhler, tamamen 
karşılıksız olarak, 7 gün boyunca evde kutsal 
kitaptan ayetler dualar okur. 7 gün boyunca sabah 
erkenden her gün mezara gidilir dualar ve ayetler 
eşliğinde ölü uğurlanır. Ruhun 7 gün bedenin 
başında beklediği inancı nedeniyle, mezarın 
etrafında arı varsa ruhun dünyanın en temiz 
beslenen canlısının bedeninde dolaştığı söylemi 
hâkimdir. Ev ahalisi için komşular ve tanıdıklar 
evlerinden veya dışarıdan yemek gönderir. Ölü 
kırkını tamamlayana kadar yakınları cuma günleri 
mezar ziyaretine gider. 

Selca, 17 Aralık 1992' de belediye statüsü 
kazandı; 2012 'de mahalle oldu. Yerel dildeki adı 
Selca olan yerleşimin resmi adı ise Yaylıca’dır.

ve 7 haneye dağıtılır. “Bırbara bayramı” adıyla 
bilinen bu bayram, yerli malı haftasında her yıl 
kutlanır. 

Selcalılar’ın Kurban Bayramı ve Ramazan 
Bayramının yanında en büyük dini bayramları 
“Gadir hum” bayramıdır. 

Bu anlatımı, farklı kültür ve inançların 
zenginleştirdiği festival tadındaki bayramlarla 
sınırlı tutmamın sebebi 100' ü aşkın adak ve 
bayram yapılmasıdır. 

Selca’da Doğum
Yeni doğan bebek için taze reyhan yaprakları 
havanda iyice dövüldükten sonra tuz ve yağ ile 
karıştırılarak bebeğin bedenine sürülür. İki-üç 
gün arayla birkaç defa tekrarlanan bu işlemin 
amacı, bebeğin bedeninin ve terinin kötü 
kokmamasıdır. 

Kış mevsiminde bebek için topraktan yatak 
hazırlanır. Sobada ısıtılan kiremit taşı, tahtadan 
beşiğe naylon örtüyle konur ve toprak bezi adlı 
iki beyaz bezin içi killi toprakla doldurulur. 
Isıtılmış taş, beşikteki toprağa gömülür. Bebek 
uyuduktan sonra taş çıkarılır, ısınan toprağın 
üzeri bezle örtülür ve bebek üzerine yatırılır. 
Amaç, çocuğun o koşullarda üşümemesi ve 
gazının çıkarılmasıdır. 

Yeni doğan bebeğe petek ve defne yağından evde 
yapılan sürme çekilir. Bebeğin gözleri sağlıklı 
olsun diye pamukla çok az tuz damlatılır. 

Selca’da Ölüm
Selcalılar ölümden sonraki yaşam, cennet ve 
cehennem inancının yanı sıra yeniden doğuş 
anlamına gelen reenkarnasyon inancına sahiptir. 
Zamansız ölüm ve eceli dışında ölenlerin 
reankarne olacağı inancı vardır. 

Ölüm gerçekleştiği andan en kısa zamanda 
bedenin toprak ile kavuşması için ölünün bedeni 
hem ölü yıkayıcı hem de kutsal kitaba hâkim, 
şeyh olarak adlandırılan din lideri tarafından 
dualar eşliğinde su ve sabunla yıkanıp arındırılır. 
Beden kurutulduktan sonra beyaz kefen giydirilir. 
Kefene sarılı beden tabutun içine konduktan 
sonra dualar eşliğinde mezarlık alanına götürülür. 
Mezarlığın toplanma alanında bütün köy halkı 
işini gücünü bırakıp ölüyü son yolculuğuna 
uğurlamak için toplanmıştır. Şeyh, ölümün bir 
son olmadığını belirtir; bu kavuşma yolunda 
geçişin kolay olması için dualar ve ayetler ile 
halktan ölü için helallik ister. Kefenle sarılı beden, 
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Batıayaz Surp Asvadzadz�n (Meryem Ana) Ermen� K�l�ses�, 1918



Foto: Erol Şaşmaz



H
a
fı
z 

Ş
�r
a
z�

 T
ü
rb

e
s�

n
�n

 k
u
b
b
e

 ç
�n

�le
r�
 -

 M
o
za

�k
 Ç

�n
� t

e
kn

�ğ
�

Celal İbrahim Aydık

دوش دیدم کھ مالیک در میخانھ زدند
گل آدم بسرشتند و بھ پیمانھ زدند

Dün gece melekleri gördüm, meyhane kapısını çaldılar;
Âdem’in balçığını yoğurdular, o balçıktan şarap kadehi yaptılar.

Hafız
 

Turistik bir çini atölyesine girildiğinde genellikle kaliteli bir çiniyi 
kalitesizinden ayırt edebilmek için ziyaretçiye “kerameti 
kendinden menkul” bir yöntem öğretilir. Bu testte iki farklı çini 
tabağın kenarına parmakla vurularak, ziyaretçiye hamuru kaliteli 
çiniden çıkan tiz ve doygun ses dinletilir. İyi bir çini bu 
gösterinin aksine sadece kulağa değil göze ve ruha da seslenir 
dinlemesini bilene:

Neş’e tahsîl ettiğin sâgar (kadeh) da senden gamlıdır 
Bir dokun bin âh dinle kâse-i fağfûrdan (Çin işi kase)

16. yüzyıl tarihçi ve şairlerinden Gelibolulu Mustafa Âlî  
yukarıdaki “mısra-i berceste”sinde bizlere; Ey isyankâr, neşe 
aradığın o kadeh senden çok daha dertlidir bir dokun bin ah işit 
o çini kaseden diye seslenmekte.. Gelin biz de satırların izin 
verdiği oranda çininin haykırdığı “âh”ların arkasındaki bilgeliğe 
doğru bir yolculuğa çıkalım.

Geçmişi sınıflandırma gayretimizin bizlere “Çanak-Çömlekli 
Neolitik Dönem” olarak öğrettiği 9 bin yıl öncesinden bugüne 
çömlekçi çarkı dönmeye devam ediyor. Çini Sanatı ise çarkın 
dönüşünün ulaştığı zirvedir. Çininin kökeni keramik, keramiğin 
kökeni topraktır, binyıllar içinde kırmızı kil hamurun yanına 
eklenen silisli beyaz kil hamur ile de doğanın ta kendisidir... 

Neredeyse tüm dinlerde insan tanrı tarafından çamurdan 
yaratılmış, daha sonra da insan o çamuru kullanarak kendi 
tanrısını yaratmıştır. Mushaf-ı Reş’te, Tanrı Azda şöyle seslenir: 
“Tawisê Melek, Dünya şen olsun” Melek Tavus Tanrının 
söylediğinden hiçbir şey anlamamıştır. Tanrının buyruğunu 
yerine getiremeyeceği için korkar ve kaçarak Cennet’in bir 
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yaratılış metodolojisi ile döndürmüştür çömlekçi 
çarkını. Bu yaratılış içinde yaratıştır bir nevi. Öyle 
bir yaratıştır ki, “Anâsır-ı erbaa”ya, yani  kainatın 
dört ana unsuru “hava, ateş, toprak ve su”ya 
muhtaçtır...

ÇİNİ TARİHİ

Türk Çini tarihinin kökenleri genellikle Karahanlı 
ve Gazneli Devletlerine dayandırılır. Çininin 
evrensel kökenlerine inmek gerekirse bir çok 
olgunun kökeninde olduğu gibi Mezopotamya’ya 
kadar gitmek gerekmektedir. Mozaik ve çini 
arasında çok güçlü bir sanat bağı vardır. 
Anadolu’da, Roma ve Bizans çağlarının 
muhteşem mozaikleri Selçuklu ve Osmanlı çağı 
yapılarında çini olarak hayat bulmuştur. MÖ 
4’üncü binyılda Uruk, Ur, Eridu ve Tell 
Qanas'dan bildiğimiz, kerpiç duvarları süsleyen, 
uçları renkli veya sırlı, konik terra-cotta çiviler 
sadece mozaiğin değil çininin de atası kabul 
edilmelidir.

Gerçek anlamda çininin atası ise, yine 
Mezopotamyadan bildiğimiz ve hayranlık 
duyulası örneğini Babil kent duvarları üzerinde 
gördüğümüz sırlı tuğladan yapılmış panellerdir. 
Nabukadnezar döneminde (Yeni Babil) tanrıça 
İnanna’ya (İştar) adanan bu paneller, yaklaşık 12 
metrelik İştar Kapısı ve Tören yolunu 
süslemektedir. İştar Kapısının tuğla çinileri, 
kalıplama yöntemi ile fırınlanmış, lapis lazuli 

köşesine gizlenir. Telaşlıdır, terlemekte ve ter 
damlaları toprağa düşmektedir. Teriyle ıslanan 
toprağa bakar, evet! bu çamurdur. Çamuru 
yoğurmaya başlar ve yoğurdukça çamurun elleri 
arasında şekil aldığını görür; eller, ayaklar, göz ve 
kulaklar... Yaptığı bu varlığı doğruca Tanrı’ya 
götürür: “Bunun dünyayı şenlendireceğini 
düşünüyorum ancak elleri var tutmuyor, ayakları 
var gitmiyor, gözleri var görmüyor, kulakları var 
duymuyor...” Xûda Azda yıllardır beklediği bu 
çamurdan varlığa eğilir nefesi ile yüzüne üfler ve 
“adı Adem olsun!” der..

Sümerden Babil’e, İran’dan Mısır’a, Tevrat’tan 
Kur’an’a tüm antik inanışlarda ve semavi dinlerde 
yaratılışın “heyûlâsı (ilk madde)”sıdır çamur. 
İnsanoğlu organik çürümeyle toprağa dönüşümü 
belki de bir tür “öz”e dönüş olarak görmüş 
olmalı. Doğayı ve varoluşunu sorgulayan insanın 
“İlletü’l-Ûlâ (ilk neden)” arayışı farklı niteliklerde 
Tanrıları doğuruyordu. Medeniyetin temeli kabul 
edilen neolitik devrimle birlikte,  yerleşik hayata 
geçişin en temel yapı malzemesi olan kerpiç 
pişmiş çamurdan (terracotta) kutsal idollere 
dönüşüyordu. İnsanoğlu kendi yaratılışının 
cevabını ararken inançsal belleğine işleyen bu 
çamur idoller ise sonrasında Mezopotamya’ya 
özgü “tanrısal dokunuş” ile etten kemikten 
insanlar oluyordu. 

Ezidilikte çamur, Melek Tavus’un, “Sen Xuda’sın 
ben Ezda; sen yaratansın ben yaratılan” dediği 
Tanrı Azda’nın nefesi ile hayat bulur. Çini ise 
sanatkârının hünerli elleri ile... Ahmet Altan 
“sanat yaratmak konusunda Tanrı ile yarışmaktır” 

der. Çini ise bu yarışta büyük sanatçının en 
girift eseri olan insana öykünür. 

Aklın sınırlarını bilmesi 
hayâdan, bu sınırları aşmaya 
çalışması ise doğasındandır. 
Cüz’î akıl sahibi insan, 

inanç tarihinin öğrettiği 

Prometheus �nsanı yaratıyor. Constant�n Hansen, 1845

Uruk’ta b�r tapınak duvarına a�t kon�k terracotta ç�v�ler yapılan süsleme / Irak Ulusal Müzes�, Bağdat

İştar Kapısı, boğa ve aslan kabartmalı ç�n� paneller
Esk� Şark Eserler� Müzes� İstanbul



Sâmerrâ’nın İslam sanatına getirdiği en önemli 
yeniliklerden birisi de daha çok Türk ve Çin etkisi 
altındaki lüster (sır üstü metalik) boyalı seramik 
üretimidir. Bu seramiklerde cinsiyeti vurgusu 
olmayan uzun saçlı insan tasvirleri oldukça 
ilginçtir ve İslam sanatında öncül bir örneği 
yoktur. İnsan figürleri genellikle başlıklı ve elinde 
bardak, bayrak veya bir çalgı aleti ile atlı veya 
bağdaş kurmuş (Türk oturuşu) şekilde tasvir 
edilmiştir. Sâmerrâ’da en erken örnekleri görülen 
bu sanat; Basra, Fustat ve Şam’ın yanısıra İran, 
Mısır ve Endülüs’ün önemli merkezlerine de 
taşınacaktır.

Sümeysat (Samsat) Ortaçağ Seramikleri

Kubadâbâd, Ahlat, Harran, Korucuktepe, Eski 
Kâhta ve Kalehisar gibi Anadolu’nun İslami 
Dönem seramik merkezleri arasında Samsat da 
oldukça önemli bir Seramik buluntusu verir. Bu 
durum ilk kez Theressa Goel’in Selçuklu Sarayı 
açması ile ortaya çıkar. Sonrasında Ümit 
Serdaroğlu, Mehmet Özdoğan ve Nimet 
Özgüç’ün kurtarma kazıları sırasında çok sayıda 
etütlük ve envanterlik seramik buluntunun açığa 
çıkarılması ile iyice netleşir. Samsat kazılarına 
kadar Anadolu’da ele geçiren seramik malzeme 
11. yüzyılın ikinci yarısından 13. yüzyıl ortasına 
tarihlenen Selçuklu-Artuklu ve Eyyubi devrine 
ait, saray üslubu lüks seramikler iken, bir 
garnizon kent olan Samsat kazıları ile askerlerin 
ve halkın kullandığı çok sayıda seramik örneği de 
açığa çıkarılmıştır. Bu seramiklerin önemli bir 
kısmı, Halep ve Hama örneklerinde de olduğu 
gibi Eyyubi devri Rakka seramikleri ile benzerlik 
gösterir. Samsat Höyük birinci kat (orta çağ) 
kazılarında Selçuklu, Artuklu ve Eyyubi 
döneminde kentte yoğun bir seramik üretimi 
olduğunu kanıtlayan işliklerde; fırınlar, fırınlarda 
kullanılan ve daha sonra İznik kazılarında da 
bolca açığa çıkarılacak olan üçayaklar ve seramik 
havuzları bulunmuştur. Seramik çöplüklerinde 
çok sayıda kırık, çatlak ve yapışık hatalı üretim 
parçaları ele geçirilmiştir. Hellenistik Çağda, 
Kommagene Krallığına başkentlik de yapan bu 

eşsiz ve devasa höyük, ne yazık ki canla başla 
kazılmasına rağmen yeterince 

anlaşılamadan Atatürk Barajı 
sularına gömülmüştür.

Türklere özgü geleneksel 
sanatlar arasında, 

mimari süs unsuru 
olarak sırlı (Benna’i) 
ve sırsız (hezarbaf) 
tuğlalar ile sanat 

mavisi hakim sırlı levhalar şeklindedir. 1930’larda 
Alman Kazıları ile açığa çıkarılan kapının ön 
girişinin orjinal ve tümleme parçaları, Berlin’deki 
müzede yeniden ayağa kaldırılmıştır. İştar 
kapısının çini levhaları günümüzde Bergama 
Müzesi’nin yanısıra İstanbul Eski Şark Eserleri 
Müzesi ile Mısır’dan Amerika’ya, Fransa’dan 
İsveç’e, Danimarka’dan Avusturya’ya kadar 
dünyanın dört bir yanına dağılmış müzelerde 
görülebilmektedir.

İSLAM SANATINDA ÇİNİ

Abbasi Sarayına dolayısı ile İslam Dünyasına 
çininin ulaşması 9’uncu yüzyılı bulur. Horasan 
Valisi Ali İbni İsa’nın, Harun Reşit’e gönderdiği 
yirmi parça “fağfuri” (Çin kökenli) çininin varlığı 
arşivlerde geçmektedir. İslam Sanatının ilk 
çinilerine ise Bağdat ve Samerra’da 
rastlanmaktadır.

Türkler için sıklıkla duyacağınız “asker millet” 
tabirine yüklenen hamasi anlamı bir kenara 
bırakırsak bu kavram tarihsel olarak çok yerinde 
bir tanımlamadır. Bunun tek kanıtı tarih boyunca 
karşımıza çıkan Türk Devletleri değil; Bizans’tan, 
Abbasilere kadar tarihin güçlü ordularında paralı 
asker olarak görev yapan Türk askerlerinin 
varlığıdır. Abbasi döneminde halifenin 
ordusundaki Türk askerler sayıca ve nüfuz olarak 
oldukça güçlenmişlerdi. Mu’tasım döneminde 
hem Bağdatın yerli halkı ile Türkler arasındaki 
çatışmaların önüne geçmek, hem de Halifenin 
ordu üzerindeki nüfuzunu kaybetmek 
istememesi nedeniyle bu askerler 
için Bağdat - Tikrit arasına 
Sâmerrâ kenti kurulmuştur. 
Garnizon kenti olarak 
kurulan Sâmerrâ kısa 
sürede Bağdat’ın önüne 
geçecek ve Mu’tasım 
tarafından 
Abbasilerin yeni 
başkenti olarak 
seçilecektir. 
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Kubâdâbâd Sarayı’na a�t sıraltı tekn�ğ�nde “S�ren” figürlü ç�n�,
Karatay Medreses� Ç�n� Eserler Müzes�, Konya

Anadolu’da halef  selef  iki Müslüman Türk devleti içinde, Selçukluluları sonraki dönem 
Osmanlılarından ayıran en önemli sanat unsuru hiç şüphesiz ki Orta Asya ve İran üzerinden 
Anadolu’ya taşınan, Türklere özgü bazı İslam öncesi tasvirleri kısmen korumuş olmalarıdır. Sultan 
I. Alâedin Keykubât’ın Beyşehir Gölü kıyısında inşa ettirdiği Kubâdâbâd Sarayı kazılarında ele 
geçen eşsiz çiniler özellikle insan, griffon, siren (harpi), sfenks, melek, çift başlı kartal gibi mitolojik 
unsurlu süslemeleri ile Türk sanatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kökenleri tam olarak 
bilinmemekle beraber İslam Öncesi Türk kültürüne dayanan ve Anadolu’da İslam inancı içinde 
varlığını bir süre korumayı başarabilmiş bu varlıkların, mistik güçlere sahip olduğu, sarayı ve 
sakinlerini kötü ruhlardan ve kemgözlerden korumak amacıyla işlendiği düşünülür.

Kubâdâbâd Sarayı’na a�t sıraltı tekn�ğ�nde “S�ren” figürlü ç�n�,
Karatay Medreses� Ç�n� Eserler Müzes�, Konya



Çininin İran’da 
yeniden hayat bulması 
Selçuklularca başlar. 
Minaî (mineli) ve sır 
kazıma gibi 
tekniklerin de mucidi 
olan İran Selçukluları, 
çok sayıda yeni teknik 
ve uygulamaları ile 
çiniyi sadece bir kap-
kacak olmaktan 
çıkarıp onu sanatsal 
bir düzeye 
taşımışlardır. Minaî 
tekniğinde yüksek 

ısıya dayanıklı renkler 
sıraltında kullanılırken, ısıya 

direnci olmayan renkler sır 
üstünde kullanılmaktaydı. Rey, Kaşan, 

İsfahan, Sultanâbâd, Susa, Curcan, Nişabur, 
Merv gibi kentler Selçuklu’nun önemli Çini 
merkezleri olarak karşımıza çıkar. Selçuklu çini 
sanatının karaktersitik özellikleri olan sekizgen 
yıldızlar, kufi hatlar, bitkisel ve geometrik 
motifler gibi etkiler yüzyıllar boyunca İran Çini 
Sanatını etkilemiştir. Büyük Selçuklu ile başlayan 
bu gelenek İlhanlılar ile devam edip Timurlular 
döneminde zirveye ulaşır. İşte İznik’te 
Anadolu’nun yerel (rumi) gelenekleri ile 
harmanlanıp zirve noktasına ulaşacak Türk 
çiniciliğinin kökenleri arasında sözkonusu İran 
geleneği önemli bir yer tutar.

TEBRİZLİ USTALAR

Tebriz; İlhanlı, Celayirli, Akkoyunlu, 
Karakoyunlu ve 1. Tahmasb’a kadar da Safevi 
Devletlerine başkentlik yapmış önemli bir 
merkezdir. Kağıt ve Çini atölyeleleri ile ünlü 
şehrin Türkmen yöneticileri kenti görkemli 
mimari yapılarla donatmışlardır. İbn Batuta; 
“Benim dünyanın tüm şehirlerinde gördüğüm 
pazarlar içinde en iyisi Tebriz pazarıdır. Bu 
pazarda esnaf  ve sanatkârların özel yerleri 
vardır...” dediği şehrin meşhur sanatkârları hem 
Olcaytu Sultan Muhammed eliyle Sultaniye’ye 
hem de sonrasında Timur tarafından Semerkant’a 
götürülmüşlerdir. 15’inci yüzyıl sonuna kadar 
Kahire, Şam, Bursa ve Şehr-i Sabz’deki seramik 
ustaları arasında Tebrizi “nisba”lı  (namlı) çok 
sayıda ustanın ismine rastlanmaktadır. 

Tarih, gâlibin sadece toprak, vergi ve yağmalarla 
yetinmeyip, ele geçirilen yerin bilgi, beceri, kültür 
ve sanat birikimi olan insan kaynağını da 
sömürdüğü sayısız örnekle doludur. Bu 

hayatımıza giren 
çinicilik en az hat sanatı 
kadar bu toprakların 
sembolüdür. Bu 
geleneğin daha yakın 
kökenleri için Anadolu 
öncesi kültürel 
köklerimizi barındıran 
İran coğrafyasına 
bakmakta fayda var. 
İslam öncesi Uygur-
Budist metinlerinde ve 
İslam sonrası Divan-i 
Lügat’it Türk’te cam, 
cam gibi parlak 
anlamına gelen “sırıçga” 
tabiri, sonraları sırlı çinileri de 
tabir etmek için kullanılan Sırça 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine 
çini için daha yaygın bir terim olarak hem 
Selçuklu’nun hem de 15’inci asra kadar 
Osmanlı’nın kullandığı Kaşi tabirinin de önemli 
bir çini üretim merkezi olan Kaşan (İran) 
kentinden türediğini düşünmekteyiz. Günümüz 
İran’ında mimari yapılarda kullanılan çiniler için 
halen Kaşi tabiri kullanılırken sırlı ya da sırsız her 
türlü keramik kap kacak işleri için Soffal tabiri 

kullanılmaktadır.
İran coğrafyasında kubbe, tromp, kemer, eyvan 
gibi öğeler Parthlar ve Sasanilerden itibaren 
bilinmesine rağmen, Selçuklular kubbe, eyvan ve 
abidevi girişlerin belirgin şekilde öne çıktığı İran 
coğrafyasının ilk özgün camilerini inşa ederler. 
Selçuklu camii geleneğinin bir diğer yönü de eşsiz 
çini süslemelerdir. İran çiniciliğinin en eski 
örnekleri, İştar kapısı ile benzer teknikteki Elam 
tapınağı olan Çoğa Zanbil (Khuzestan) ve Baba 
Can Tepe’de (Luristan) görülür. İslami dönemde 
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çinileri Tebrizli ustaların elinden çıkar. 
Taşköprülüzâde “eş-Şakâiku’n-Numâniye” adlı  
eserinde (16.yy), Bursa’dan Semerkand’a 
götürülenler arasında Nakkaş Ali’nin de 
olduğunu yazar. Nakkaş Ali “nakkaşlık” sanatını 
burada öğrenir ve muhtemel ki Timur’un Bursa 
ve Tebriz’den Semerkant’a götürdüğü Tebrizli 
çini ustalarıyla bu vesile ile tanışır. Nakkaş Ali, 
Timur’un ölümü sonrası beraberinde bu çini 
ustalarını da alarak Bursa’ya döner.

Ankara Savaşı ile Osmanlı’ya geçici de olsa büyük 
darbe vuran Timur’a “Gûr-ı Emîr”i yapan 
Tebrizliler, tarihin garip bir tecellisi olarak, 
sonrasında Osmanlı’yı küllerinden ayağa kaldıran 
ve bu nedenle "Bâni-i Sani-i Devlet" (Devletin 
ikinci kurucusu) olarak tarihe geçen Çelebi 
Mehmed’in Timurlulara “mimari yoluyla meydan 
okuyan” türbe ve camisinin çinilerini de 
yapacaklardır. Bursa Yeşil Cami mihrabını 
çevreleyen sütunçelerden sağdakinin üzerinde 
“Amel-i Üstâdân-ı Tebrîz” yani “Tebrizli 
Ustaların eseridir” ibaresi ile tanıdığımız 
Tebrizlilerden bazılarının ismini sadece 
kayıtlardan değil Yeşil Külliye’de değişik 
kitabelerden de bilmekteyiz.

örneklerden biri de Ankara savaşıdır. Kaynaklara 
göre, Ankara Savaşı sonrasında Timur, 
Muhammed el-Cezerî’nin de aralarında 
bulunduğu birçok kişiyi Bursa, Tebriz ve Şam 
gibi fethedilen şehirlerden Semerkand’a 
götürürek Semerkant’ın bir bilim, kültür ve sanat 
şehri olmasını sağlar. Bu olgu “İslam’ın Altın 
Çağı” sonrası her ne kadar bir “yeniden 
doğuş”dan ziyade “son çırpınış” olsa da 
“Timurlular Rönesansı” denen bir kavramın 
ortaya atılmasına neden olur. Semerkant’takilerin 
Timur’un ölümüne dek orada tutulduklarını ve 
oğlu Şahruh döneminde ya kaçarak ya da izinle 
bu zorunlu ikametten kurtulabildiklerini 
biliyoruz.

Ankara Savaşı’nı takiben Anadolu’daki askeri 
faaliyetler esnasında Timur’un çok sevdiği ve 
tahtının varisi olarak yetiştirdiği Muhammed Han 
Sivrihisar’da ölünce (1403) nâşı Semerkant’a 
götürülerek burada Ruhâbâd olarak bilinen 
tepedeki külliyede geçici bir kabre konur. 
Ruhâbâd’da torunu için oldukça görkemli bir 
türbenin çalışmalarına başlanır. Burası daha sonra 
kendisinin ve hanedanın başka üyelerinin de 
defnedileceği “Gûr-ı Emîr” (Hükümdarın 
Türbesi) diye tanınacak alandır. Gûr-ı Emîr’in 

Gûr-ı Emîr, Semerkant



(Sırça Köşk) giriş kapısını çevreleyen kobalt, 
mavi, beyaz ve turkuaz çiniler ile bazı panellerde 
görülen altın yaldız (zerrin fam) ve Bennâ’i (sırlı 
tuğla) tekniğindeki mozaik çini paneller Tebrizi 
ve Horasani geleneğin izlerini taşımaktadır. Üç 
Şerefeli Cami sonrası Edirne’den İstanbul’a gelen 
Fatih Cami, Çinili Köşk ve Vezîriâzam Mahmud 
Paşa Türbesi gibi yapılarda çalışan bu ustaların 
saraya değişik nedenlerle verdikleri dilekçeler 
arşivlerde mevcuttur. Fatih devrine ait belgelerde 
bu ekip “Kaşi Teraşan-i Horasani” yani 
“Horasanlı Çini Kesiciler” olarak geçmektedir.

İkinci Kuşak Tebrizliler

Klasik dönemin İznik merkezli güçlü ve özgün 
çini geleneği içersinde de Tebrizli ve Horasanlı 
ustaların hem Çaldıran sonrası Yavuz tarafından 
hem de Kanuni’nin İran Seferleri sonrası yeniden 
getirildiklerini söyleyebiliriz. “Cema’at-i 
Kaşigiran” olarak da bilinen Tebrizliler arasında 
Şahkulu, Abd-er Rezzak ve Burhan ile birlikte en 
dikkati çeken isim Usta Habip’tir. Kanuni’nin 
babası Yavuz adına yaptırdığı caminin çinilerini 
üreten Tebrizli Habip, “Ehl-i Hiref  (sanat ehli) 
Mevâcib Teftiş Defteri”nde Ser Kaşigiran (Baş 
Çinici) olarak geçmektetir. Bu dönem Tebrizli 
çiniciler üretimin parçası olarak varlıklarını bir 
süre daha korusalar da Tebriz ve Horasan Uslubu 
yerini yerel üsluplara bırakmıştır. İznik öncesi bu 
döneme ait önemli bir üretim alanı 
bulunmamakla birlikte muhtemel ki kaşi ustaları 
çalıştıkları yapıların yanına inşa ettikleri geçici, 
iptidai çini fırınları yardımı ile üretimi 
gerçekleştirdiler.

KLASİK DÖNEM ve İZNİK ÇAĞI

Milet işi mi, İznik işi mi?
İznik çiniciliğini Erken ve Klasik dönem diye iki 
bölüme ayırmak gerekirse Selçuklu ve Beylikler 
dönemi çiniciliğinin özelliklerini kısmen koruyan 

Bu ibarenin tam karşısında yani soldaki 
sütunçenin üzerinde ise Sâ’dî Şîrâzî’nin 
(Golestan): “Sitem eden, zulmeden kişi bu zulmü 
bana yaptığını sandı; bana yapılan zulüm geçip 
gitti ama vebâli onun boynunda kaldı”  
anlamındaki meşhur beyti yer alır. Konumuzla 
doğrudan ilgili olmamasına rağmen bu beyit iddia 
edildiği gibi ne okunmayacak bir şifre ile ne de 
farkedilmeyecek bir şekilde yazılmıştır. Mihrap 
gibi önemli bir yerde Çini ustalarının küçük 
denebilecek imzalarının karşısına, yine simetri 
yaratsın diye konulmuş Farsça bir şiirdir. Şiir, 
mihrap gibi önemli bir unsur üzerinde ayet ve 
hadisler dışında kolayca göremeyeceğimiz bir 
durumdur. Bazı araştırmacılar bu dizelerin Fetret 
Devri’nin en önemli devlet adamı olan Hacı İvaz 
Paşa’nın aldığı cezaya bir gönderme olduğunu 
yazar. Hacı İvaz Paşa, Fetret Devri’nin karanlık 
ortamında bir yandan Edirne’deki Çelebi 
Mehmed’i desteklerken diğer taraftan 
Karamanoğulları’na karşı Bursa kalesini 
kahramanca savunur. Çelebi Mehmed türbesi 
kapısına yazdırdığı kitabede ilk kez bir 
Veziriazamın, bir Sultan için türbe inşa ettiğini 
söyleyebilecek kadar nüfuz sahibi idi. Yine de 
mihrap gibi göz önünde olan bir yerde, herhangi 
birinin, Osmanlı Sultanı’na bir beyitle sitem etme 
cesaretini gösteremeyeceğini gösterse bile, o 
yerginin orada muhafaza edilemeyeceğine 
inanıyorum. Kitabelere göre Yeşil Camii 
Külliyesinin bitiş tarihi 1419, son süslemelerin 
bitişi ise 1424’tür. Hacı İvaz Paşa’nın İkinci 
Murad tarafından azli ve gözlerine mil çekilmesi 
ise 1427 tarihindedir. Kısaca bu beyit Hacı İvaz 
Paşa’nın Sultan Murad veya Çandarlı’ya bir sitemi 
olmayıp Fetret Devri esnasında yaşanan 
sıkıntılarla ilgili Emir Timur’a sitem içeren ve 
“N’oldu Paşınyan!, sen silindin ama bak biz hala 
buradayız” anlamında bir mesaj olabilir.

Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in türbesi (Kütahya) 
ve İbrahim Bey İmareti (Karaman) gibi 
yapılardan tanıdığımız Tebrizli ustaların, 
Semerkant sürgünü öncesi ve sonrası 
Anadolu’nun değişik kentlerindeki çalışmaları  
üzerine yapılan bazı araştırmalar bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, onların Bursa’daki en önemli 
eseri olan Bursa Yeşil Külliye (Çelebi Mehmed) 
sonrası Muradiye Külliyesini de yaparak önce 
Edirne’ye, İstanbul Fethi ile birlikte de Fatih 
dönemine ait son eserlerini göreceğimiz 
İstanbul’a geçerek Tebriz’e döndüklerini 
söyleyebiliriz.

Topkapı Sarayı’nın erken dönem köşklerinden 
olan ve Fatih devrinden kalma Çinili Köşk’ün 
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“Sitem eden, zulmeden 
kişi bu zulmü bana 
yaptığını sandı; bana 
yapılan zulüm geçip gitti 
ama vebâli onun 
boynunda kaldı”

“Pendáşt sitemger ki sitem ber ma kerd; 
Der gerden û bemand û ber ma begozeşt."

“Amel-i Üstâdân-ı Tebrîz” 
Tebrizli Ustaların eseridir.
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firuze ve sarımtırak yeşil sırlar da görülmekteydi.

Onbeşinci yüzyılın ilk yarısı muhtemel ki Bursa 
ve Edirne gibi merkezlerdeki Tebrizli çinicilerin 
Cuerda Seca’larından (opak renkli sır) öğrenilen 
fritsiz, işlemesi kolay klasik beyaz çamur ile ilk 
örnekler yapılmaya başlanır. Ancak sonrasında 
İznikli ustalarca geliştirilen fritli bünyeleri de bu 
kadar kısa sürede kendiliğinden öğrenmiş 
olmaları düşük bir ihtimaldir. Tebrizli ustalardan, 
klasik beyaz çamur yanında kireç alkali fritli 
çamuru da öğrenen İznikli ustaların bu kez 
tamamen farklı ve daha ileri bir teknikle fritli 

çamuru geliştirdiklerini söyleyebiliriz.
İznik kazılarında ele geçen fırınlar iptidai 
nitelikteki taş, tuğla ve kerpiç kullanılarak 
yapılmış geleneksel fırınlardır. Bu fırınlar doğal 
olarak modern fırınların aksine en fazla 900-950 
derecelere kadar çıkabilmekteydi. Fağfurlarda 
görülen bisküvi beyazlığına ulaşmak için klasik 
beyaz kil çamuru yerine sırda kullandıkları erimiş 
camdan öğütülerek elde edilen cam tozunu 
fağfuri beyazlığı elde etmek adına bünyeye de 
katıyorlardı. Bu erimiş camı elde etmek için, 
fırının bin derece üzerine çıkabildiği tek nokta 
olan  alt ateşlik kısmından gelen kanallar 
yakınında bulunan sırça yalaklarında kuvars, 

Erken Dönem İznik çinisi çoğunlukla Selçuklu 
seramiklerinden tanıdığımız kirli sarı veya açık 
kırmızı hamur ile dikkat çeker. Bu dönem 
seramikleri ya slip tekniği olarak bilinen kabarık 
astar boya üzerine tek renkli ve saydam sır ile 
fırınlanmış ya da sgrafito tekniği uygulanmış 
çinilerdir. Astar kazıma olarak da bilinen Sgrafito 
tekniğinde, şekillendirilen kırmızı hamur tezat 
oluşturması için beyaz bir astar ile kaplandıktan 
sonra desenin kontürleri henüz kurumamış olan 
astar üzerine sivri uçlu bir alet ile kazınarak 
çizilmekte idi. Bu ince astar kazınarak çizilince 
altta açığa çıkan farklı renkteki hamur ile tezat 

desen tamamlandıktan sonra sırlanarak 
fırınlanmaktaydı. İznik’in, Roma Tiyatrosu ile 
Çini fırınlarında yapılan kazılar sonucunda ilk 
Milet kazılarında görülüp yanlış bir tanımlama ile 
“Milet İşi” olarak tanınan Beylikler Dönemi 
Seramiklerinin esas üretim merkezlerinden 
olduğu kanıtlanmıştır. Bu seramiklerin içi 
tamamen dış yüzeyi ise ayak kısmında yaklaşık 
bir-iki parmak kalacak şekilde sırlanmaktaydı. 
Mat beyaz / krem rengi bir astarla kaplanan 
kırmızı hamur üzerine kobalt mavisi ve tonları en 
yoğun kullanılan renk olmakla beraber yeşil, 
firuze, mor, siyah ve kırmızı renkler de 
kullanılmakta idi. Sır olarak şeffaf  sır yanında 
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girmiştir.

“Füreya diyor ki: "Bir 
sanatçı doğaya öykünmeli 
değil, doğa işini nasıl 
görmüşse, nasıl görüyorsa 
öyle görmeli. Daha da 
ileri gidersek, sanatçı 
doğanın yapabildiğinden, 

işini gördüğünden daha iyi, daha güzel görmeli. Bu, 
mümkün mü? Bence mümkün... Doğa o kadar güzel 
işler görmüş de, çiçekler açtırıp tohumlar yapmış da, 
yağmurlar yağdırıp günler açmış da, sanatçı bunlardan 
daha güzelini neden yapamasın?” der Yaşar Kemal. 
İznikli çiniciler üstadın sitemini asırlar 
öncesinden duymuş olmalılar ki her bir İznik 
Çinisi adeta bir cennet bahçesi gibidir. Çinilerde 
gemi, balık, kuş gibi figürler kullanılsa da sır 
altında stilize şekilde Osmanlı sanatına giren 
birbirinden güzel lale, gül, karanfil, sümbül, 
şakayık gibi çiçekleri yani doğanın ta kendisini 
görürüz İznik çinilerinde. 

İzniğin Alâmet-î Farikası: Mercan Kırmızısı

1560-1600 arası İznik çiniciliğinin zirvesidir. Bu 
dönem çinileri çatlamayan yüksek kalite sırların 
yanı sıra o sırın altına girmeyi başarabilen meşhur 
“İznik Kırmızısı” ile de tanıştığımız dönemdir. O 
döneme kadar sır altında kullanılamayan, 
kullanılsa da ya dağılan ya da silik bir kiremit 
rengi olarak fırından çıkan bu nedenle sadece sır 
üstüne uygulanabilen kırmızı İznikli ustalarca sır 
altına da büyük bir başarı ile uygulanır. Mercan 
kırmızısı sır altında eriyip dağılmasın diye diğer 
renklerden daha yoğun bir şekilde uygulandığı 
için kabarık bir şekilde sır pişiriminden çıkar. Çini 
desen programları muhtemel ki saray 
nakkaşhanesinde çizilerek İznik’e gönderilmekte 
ve burada da üretim ve kalite süreci sıkı bir 
şekilde denetlenerek mamül halini almakta idi. 
İznik çinisinin çok zor ve yüksek oranlarda fire 

kurşunoksit ve sodayı 
eritiyorlardı. Bu 
üretim tekniği ile 
İznik Çiniciliği kendi 
geleneğini de 
yaratmaya başlamıştı.

Teknik ve uslup 
olarak “Klasik 
Dönem Çiniciliği” kavramı ile 
özdeşleştireceğimiz  yegâne okul olan “İznik 
Çiniciliği” gerçek anlamda Fatih devrinde 
(onbeşinci yüzyılın ikinci yarısı) sarayın porselen 
üretimini arzulaması ile başlar. İznik’teki mevcut 
altyapı üzerinden yeni ve özgün üretim 
teknolojileri ile başka yerde bir örneğini 
göremediğimiz “İznik Çiniciliği” saray için “evâni 
(kap-kacak) üretmek amacı ile başlayıp yine 
sadece selâtîn (emperyal)
 yapılar için mimari çini yapımını da bünyesine 
katarak devam eder. Kaşi ve Evani kavramının 
yerini alacak olan çiniye adını veren Çin kökenli 
porselenler (fağfur) kalitesi ve değeri ile Osmanlı 
Sarayında her zaman için kendine yer 
bulabilmiştir. Bugün bile 13. yüzyıldan 20. yüzyıla 
uzanan aralıkta farklı dönemlere ait Çin 
Porselenlerinden oluşan Topkapı Sarayı 
Porselenleri dünyanın en zengin koleksiyonları 
arasındadır. Yine arşiv belgelerinde geçen 
porselen rakamları uzunca bir süre Çin 
porselenlerinin diğer porselenlere nazaran çok 
daha yüksek fiyatlardan satıldığını kanıtlar 
niteliktedir. İşte sarayın “fağfur” üretilmesi amacı 
ile seçtiği İznik’te de Çin porselenlerinin 
hayranlık duyulası beyaz hamurunu üretebilmek 
için kullanılan fritli hamur geliştirilmiştir. Sarayın 
numuneler göndererek talep ettiği işler için 
kuvars yönünden oldukça zengin, fritli çamurdan, 
esas alıcısının saray olduğu kaliteli İznik ürünleri 
çok kısa bir zaman içinde kendi değerini 
yaratabilmiştir. Mavi-Beyaz Dönem olarak da 
tanımlayabileceğimiz Çin etkisindeki klasik 
dönem başlangıcı giderek gelişmiş ve 16’ıncı 
yüzyılın son çeyreği ile birlikte kısa sürede özgün 
tasarmlarla, kurşun-alkali fritli çamurdan yüksek 
kalitede klasik dönem üretimine dönüşmüştür. 
Yüksek kalite ve çatlamayan sırların püf  noktası 
ise uygun fırınlama derecelerinde, sır ve gövde 
hamurunun ortak bileşenleri nedeni ile fırındaki 
genleşme katsayılarının mükkemmel uyumu 
olmalıdır.

Beylikler döneminin “Milet İşi” olarak bilinen 
İznik Çinileri gibi Klasik dönemin kökeni İznik 
olan bazı çalışmaları da yine yanlış tanımlamalarla 
Rodos İşi, Şam işi veya Haliç işi olarak literatüre 
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dikilip ensesinde boza pişiren sipariş sahipleri 
misali “patronaj” baskısına direnmeyip böyle bir 
tezyini de tercih etmiş olabilir. Çini hem ısı hem 
de ses anlamında mükemmel bir yalıtkandır. 
Kimbilir o dönem Tahtakale’sinin ticari 
hengâmesi ortasında, daha huzurlu bir 
“ibadethane” inşa etmek adına da çiniye yönelmiş 
olabilir. İyi ki de yönelmiş ve mimari tarzına 
rağmen her bir yapısı yepyeni denemeler de 
içeren bir laboratuvar misali Tahtakale’de bu kez 
de böylesine süslü ve güzel bir yapıyı bizlere 
hediye etmiştir.

İZNİK ÇİNİCİLİĞİNİN GERİLEMESİ, 
KÜTAHYA’NIN YÜKSELİŞİ

Onyedinci yüzyıla gelindiğinde kısa bir süre klasik 
dönem kalite ve özellikleri korunsa da sarayın 
eski gücünü yitirerek çiniye verdiği desteğin 
azalması ile İznik Çiniciği altın çağının son 
evresini tamamlar. Onyedinci yüzyılın ilk 
çeyreğinde çininin duraksama dönemi başlar.

Rüstem Paşa Cam�� son cemaat yer�ne a�t Kâbe 
tasv�rl� ç�n� pano. Cam� İzn�k ç�n�c�l�ğ�n�n z�rvede 
olduğu 16'ıncı yüzyılda (1563) �nşa ed�ld�. 
Sözkonusu Kâbe tasv�r� �se bu tür tasv�rler�n �lk kez 
görülmeye başlandığı 17'�nc� yüzyıla a�t. Ç�n� 
levhanın bulunduğu yerdek� ç�n�n�n sökülerek aynı 
boşluğa yerleşt�r�ld�ğ� �se açıkca seç�lmekte. Kâbe 
tasv�r�n�n altında şu �bare ve tar�h okunmakta; 
“Sah�buhu Etmekç�zade Muhammed Beşe. Sene 
seb’�n ve elf.” [1070 H.-1669/1670 M.]

İran Şahı Nad�r �le Sultan B�r�nc� Mahmud arasında 
yapılan barış görüşmeler�nde Şah s�yas� olarak 
Osmanlı’nın denet�m�nde olan Kâbe’de yer alan 4 
mezhebe a�t makamların yanına Ş��l�ğ� de tems�len 
“Makam-ı Cafer�”n�n eklenmes�n� �ster. Sultan 
Mahmud �se ulema �le görüşerek İranlıların “Tevellâ 
ve Teberrâ”dan vazgeçmeler� karşılığında bu �steğ� 
kabul eder. Her �k� taraf tam anlaşmışken Nad�r 
Şah’ın ölümü üzer�ne Ş�� ulema “Tevellâ ve 
Teberrâ”dan vazgeç�lemeyeceğ�n� b�ld�r�r. Böylece 
İslam dünyasını tüm büyük grupları �le �lk kez b�r 
araya get�rme fırsatı olan bu tar�h� antlaşma bozulur. 
Rüstem Paşa Cam��’ne a�t aşağıdak� pano �çer�s�nde 
bugün Suud�lerce yıkılmış olan d�ğer dört makam 
(Makam-ı Hanefi, Makam-ı Şafi�, Makam-ı Mal�k�, 
Makam-ı Hanbel�) net b�r şek�lde görülmekted�r.

riski ile üretildiğini düşünürsek günümüz 
İznik’inin altının bu hatalı üretimlerden kaynaklı 
bir çini çöplüğü olması anlaşılabilir. Tabi çöplük 
dediysek paha biçilmez bir sanatın arkeolojik 
dolgusundan bahsettiğimizi belirtmeliyiz. Kazı 
alanın 5x5 metrekarelik her bir plankaresinde 
ortalama binin üzerinde keramik ve çini parçanın 
ele geçirildiği muazzam bir arkeolojik dolgu!

Sinan’ın süsleme ve çiniye bakışı

Sinan, yapılarını dantel gibi süsleyen çinilerin 
kalitesini, tasarım ve üretim sürecini muhtemel ki 
zaman zaman İznik’e gelerek dikkatle takip etmiş 
olmalıdır. Sinan sadece bir Mimar değil aynı 
zamanda bir mühendis, şehir plancısı, iç mimar 
ve dekoratör olarak da eserlerindeki her detayı bir 
bütün olarak tasarlayıp uygulamakta idi.

O, erken dönemin Yeşil Külliye ve klasik dönem 
sonunun Sultanahmet Camii’lerinin aksine aşırı 
süsleme ile yapının mimari görkemini 
perdeleyecek süslemelerden uzak ölçülü bir 
tezyin anlayışına sahipti. Tezyin göze batarak 
ibadet esnasında dikkat dağıtmayacak şekilde 
mihrap, pencere üstleri, mahfil gibi yerlerde ve 
göz seviyesinin üstünde ölçülü bir şekilde 
kullanılmalıydı.

Tezyinin temelini oluşturan “İznik Yüksek Çağı” 
diyeceğimiz o paha biçilmez çinileri de her 
eserinde binlerce parça olarak kullanmasına 
rağmen Rüstempaşa hariç hiç bir eserini 
süslemeye boğdurtmamıştır. İstanbul’un İznik 
Çinileri anlamıdan en zengin yapılarından olan 
Rüstem Paşa’da ise modern çağlarda kucağımızda 
bulduğumuz popüler tarih dedikodusunun aksine 
yoğun çini kullanımının nedeni ne Mihrimah’a 
duyduğu aşk ne de Rüstem Paşa ile yaşadığı 
çatışma olmalı. Adeta bir kent meydanı olarak 
tasarlıdığı selatin yapıların aksine Rüstem Paşa 
Cami ticari yapılarla kuşatılmış ve zor bir 
topografyada inşa edilen -mimari anlamda- 
sorunlu bir yapıdır. Büyük usta belki de bu şartlar 
altında inşa ettiği yapısını “kurtarmak” için yoğun 
bir çini programına girişmiş veya tüm bunların 
dışında modern çağ grafikerlerinin tepesinde 

Süleyman�ye Cam�, M�hrab yanı Fat�ha Sures� yazılı
yuvarlak ç�n� panolardan b�r örnek



çinileri teknik ve üslup yönünden incelendiğinde 
hem dönemin daha düşük kalite çinilerinin hem 
de onaltıncı yüzyılın yüksek kalitedeki “depo 
çinilerinin” kullanıldığı görülür. Sultan Ahmet 
Türbesinde Mülk Suresi’nin,  çepeçevre 
uygulandığı lacivert-beyaz celi sülüs hattın depo 
çinisi olması ve mimari alan ile birlikte 
tasarlanmadığı için bordüre sığmayarak son dört 
ayetinin küçük kartuşlar içerisine alınıp 
tamamlandığı anlaşılmaktadır. 

Elitist İznik’e karşı Halkçı Kütahya

Onsekizinci yüzyıla girerken İznik Çiniciliği 
çöküşe geçmekte, Kütahya ve Çanakkale gibi yeni 
merkezler ise yükselerek İznik’in yerini 
almaktadır. Özellikle Kütahya’da, yerli Ermeni 
ustalarla İznik’ten gelen ustalar bir süre İznik 
üslubunu devam ettirip sonrasında sarı, kiremit 
kırmızısı gibi yeni renkler ve halk sanatına özgü 
insan ve hayvan figürleri ile yeni bir geleneğin 
adımları atılacaktır. Onyedinci ve erken dönem 
onsekizinci yüzyıl yapılarında İznik üretimi 
sandığımız bazı çinilerin Kütahya üretimi olma 
olasılığı vardır. Kütahya Çinileri de başlangıcında 
İznik gibi yüksek fire verecek şekilde üretilirken 
ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Avrupa’nın 
üretim maliyeti ve fire oranı düşük porselenleri ile 
rekabet edebilmek adına hamurun içinde kuvars 

16’ıncı yüzyılın küçük ve yoğun süslemesine 
karşın bu yüzyılda çini üzerine işlenen süsleme 
öğeleri daha irileşirken sırlarda çatlamaların 
olduğu, renk kalitesinin düştüğü ve meşhur 
kabarık mercan kırmızısının yerini kiremit 
renginin aldığı gözlemlenecektir. Kalitedeki bu 
düşüşe karşın yeni süsleme öğelerinin çiniye 
girdiği görülür. Çinilerde bolca gördüğümüz Selvi 
figürleri ilk kez bu yüzyılda yapılır. Çiçek 
figürlerinde de yeni tarz ve türler görülmeye 
başlanacaktır. Rüstempaşa Camii’nde 41 farklı 
çeşitte gördüğümüz lale figürlerine bu yüzyılda 
Van Gölü çevresi ve Adıyaman’dan bildiğimiz 
“Ağlayan Gelin” olarak tanınan ters lale de 
eklenecek ve daha önce görülmeyen Kâbe tasvirli 
panolar da çini sanatında yerini almaya 
başlayacaktır.

Bu dönemin öne çıkan çinili örnekleri Topkapı 
Sarayının Köşkleri ve Harem dairesi yanısıra 
Sultanahmet Cami’nde karşımıza çıkacaktır. Bu 
yüzyılın ilk çeyreğinde  Sultan Ahmet Camii, çini 
sanatının henüz yüksek düzeyde değerini 
koruduğu dönemlerde inşa edilmiştir. Yapıya 
günümüzde “Mavi Cami” denmesine neden olan 
mavi hakim kalemişleri yanısıra 20.143 parçalık 
İznik Çini süslemeleridir. Topkapı sarayını bir 
kenara bırakırsak bu cami 17’inci yüzyıldaki en 
büyük “kamusal” çini organizasyonudur. Caminin 

Rüstem Paşa Cam�, Tahtakale



gelecek nesillere yok olmadan taşıyacağı gibi 
standardizasyonu da teşvik edecekir. Bu standart 
yakalandığı taktirde çininin sanat eseri özelliği 
korunarak geleneksel üsluplar sürdürebildiği gibi 
seramik sanatçılarının hayal güçleri çerçevesinde 
yepyeni yorumlar ile kent dünyada seramik 
sanatının başkenti haline gelebilecektir.

Gelecek sayıda bambaşka bir konuda buluşmak 
dileği ile...

oranı azaltılarak tamamen çıkarılır. Çini 
hamurundaki kil oranı artarken fritin yerini başka 
malzemeler almakta ve “kalkerli ak çini” olarak 
tanımlanabilecek bünye yapısı ile rekabet gücü 
yüksek bir “Kütahya Dönemi” başlamaktaydı. 
Böylece üretimini sadece “saray”a endeksleyen 
İznik’in aksine halka yönelik çini üretimi prensibi 
ile Kütahya Çiniciliği günümüze kadar uzunan 
süre boyunca saltanatını korumayı başaracaktır. 
Bu bağlamda klasik kap, kacak, sürahi vs. Dışında 
o dönem Osmanlı toplumda yaygınlaşan ve halka 
inen “kahve kültürü”nün bir yansıması olarak 
Kütahya üretimi çok zevkli kahve takımları da 
üretilmekte idi.

YENİDEN İZNİK ÇİNİCİLİĞİ

1980 yılında bir yol açma çalışması esnasında 
İznik Müzesi’nin başlattığı kurtarma kazısına 
İstanbul Üniversitesi’nin dahil olması ile 
sondajlar şeklinde 1981’de “Büyük Atölye 
Bölgesi” kazıları başlar. 1984’ten itibaren itibaren 
düzenli kazılara dönen araştırmalar ile arkeolojik 
anlamda İznik Çiniciliği toprak altından çıkarken 
aynı yıllarda (1980) Faik Kırımlı’nın İznik’e 
gelmesi ile ekonomik anlamda da İznik Çiniciliği 
asırlar süren uykusundan uyanmaya başlamıştır. 
Kütahya’da Sıtkı Olçar ile de çalışan Kırımlı 
İznik’e geldiğinde Eşref  Eroğlu’nun desteği ile 
bir atölye açar. Yeniden geleneksel üretim tekniği 
öğrenilen İznik Çiniciliği Kırımlı’yı takip eden 
Rasim Kocaman ve Adil Can Güven gibi ustalar 
sayesinde giderek tanınmaya başlar.

Bugün İznik’e gittiğinizde Tarihi Hamalardan, 
medreslere, vakıflardan çini çarşılarına şehrin 
dört bir yanında Çini üreten veya hediyelik eşya 
olarak satan çok sayıda işletmeyi göreceksiniz. 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı için hem 
siyasal hem de kültürel ve dinsel anlamda oldukça 
önemli olan bu kent için çinicilik artık turistik 
sembol haline gelmiştir.

Gelinen noktada ise şöyle bir sorunla karşı 
karşıyayız denebilir. Tüm bu karmaşa içinde 
ulaşacağımız her ürün gerçekten İznik Çinisi mi? 
Şehre gelen her turistin bütçesi dahilinde sadece 
hatıra amaçlı hediyelik eşya alması bir ihtiyaç 
olduğu gibi sanat değeri yüksek, özgün 
metodlarla üretilmiş, geleneğe sadık koleksiyon 
ürünlerine güvenilir bir şekilde ulaşması da 
şüphesiz bir ihtiyaçtır. Artık bir “coğrafi işaret” 
de olan İznik Çiniciliğinde hem kalite anlamında 
geleneğe sadık üretimin desteklenmesi hem de bu 
uğurda emek veren atölye ve ustaların bir tür 
sertifika programı ile ayırt edilmesi bu sanatı 
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Modern sanata es�n kaynağı olarak ç�n�; Osman 
Hamd� Bey’�n Bursa Yeş�l Cam� taç kapı üzer�ndek� 
penceye denk gelen, Hünkar Mahfel� kuzey cephes�n� fon 
olarak kullandığı meşhur tablosu; pencere üzer�nde: 
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buluşmaktır anlamındak� had�s yazmakta.
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kabul edilmiştir. Halkların inanç sistemlerinde yer 
alan ateş kültü, en çok Hindistan ve İran’da kabul 
görmüş, en derin sembolik anlamlarını bu 
topraklarda kazanmıştır. Eski İran’ın antik Pers 
uygarlığında ateşe üç temel anlam verilmiştir: ilki, 
“ocak ateşi” olarak kabul edilir, ateşin 
başlangıcıdır; ikincisine “kurban ateşi” denir, 
devamlı yanar ve kötülükleri uzaklaştırdığına 
inanılır; üçüncüsü ise meydanlarda yakılan ve 
etrafında eğlence düzenlenen ateştir; aynı 
Anadolu’daki Nevruz ve Hıdrellez bayramları 
gibi. Bu ateşin, günah işlemekle suçlanan kişileri 
temize çıkardığına inanılır. Suçlanan kişi, ateşin 
içinden yanmadan geçebilirse kendini temize 
çıkarır ve günahsız olduğunu kanıtlar. Pers 

uygarlığında, Zerdüştlük 
(Mecûsilik) inancının 
temelinde ateş kültü yer 
alır. “Ateşgede” denilen 
tapınaklarında hiç 
sönmeyen, daima yanan 
bir ateş vardır. Ahiret 
inancına göre 
günahkârlar ateşle 
cezalandırılacak, 
arındırılacak ve ateşle 
temizlenenler Ahura 
Mazda’nın diyarına 
gidecektir. Zerdüştiler, 
ışığa doğru, gündüz 
güneşe, gece ateşe doğru 
ibadet eder.
Hint kutsal kitabı 
Rigveda’da, Ateş Tanrısı 
Agni adına yaklaşık 200 
ilahi yazılmıştır ve Agni, 
adına en çok ilahi 
sunulan ikinci tanrıdır. 
Hintlilerin kurban 
törenlerinde vazgeçilmez 
unsur olan ateşin, aynı 
zamanda kötü ruhları 

kovduğuna inanılır. Persler’in ocak ateşi inancı 
Hint kültüründe de görülür. Zira kutsal kitapları 
Rigveda’da, Ateş Tanrısı Agni’ye sık sık “evin 
efendisi” şeklinde hitap edilir. Hint toplumlarının 
ateşe atfettiği kutsallık, hayatlarının her evresinde 
görülmektedir. Bir çocuk doğduğunda 
“sutikagni” adı verilen bir ateş yakılır ve çocuk 
ateşte bir nevi tütsülenir. Bu ateş, yeni doğanları 
tütsülemek, kötü ruhları uzaklaştırmak ve yemek 
ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Sami kavimlerde de ateş kutsal bir varlık olarak 
kabul edilmiştir. Tevrat’a göre, Hz. Musa’ya Tur 
dağında Allah’ın nuru, ateş şeklinde 

Kâinatın temeli, dört kutsal elementin 
birleşmesine dayanmaktadır: toprak, hava, ateş ve 
su. Kutsal diyorum çünkü insanlık tarihi 
süresince bu dört elemente çeşitli kültür, din ve 
inanış içinde kutsallıklar atfedilmiştir. Bu inanış, 
elementlerin sahip olduğu enerjiden, güçten 
gelmektedir. Varlıklar âleminin baş rolü olan 
insan, bu dört elementten teşekküldür. İnsan 
bedeni, belirli oranlarda sıcaklık (ateş), büyük 
miktarda su ve her hücresinde oksijen (hava) 
barındırır. Peki ya toprak? Toprak, başlı başına 
insandır. Tüm insan türlerini sınıflandıran 
“homo” kavramı, Latince “humus” kelimesinden 
gelir. Humuslu toprağı duymayan yoktur 
herhalde! 

“Allah nezdinde Îsâ’nın 
durumu Âdem’in durumu 
gibidir. Onu topraktan var 
etti; sonra ona ‘ol’ dedi ve 
oluverdi.” (Al-i İmrân 
Suresi, 59. Ayet)

Bu sayıdaki yazımın 
merkezinde, kutsal 
elementlerin en güçlüsü 
olarak kabul edilen ateş 
yer alıyor. Ateş, kâinatın 
özündedir, iyiliği ve 
kötülüğü barındırır; hem 
ısıtır, hayat verir hem de 
yakar, yok eder.

Ateşle ilgili inanışlar 
birçok medeniyette yer 
edinmiştir. Bu inanışlarda 
en önemli sembollerden 
birisi güneştir: ateşin 
güneşten geldiğine inanılır. 
Güneşin doğuşu, yaydığı 
ışık ve ısı, bize asıl 
enerjimizi veren bu gök 
cisminin bir süre sonra tanrılaştırılmasını ve 
kutsal görülmesini sağlamıştır. Öyle ki antik 
Yunan’da, güneşin tabiattaki her canlı için bir 
hayat kaynağı olduğu fark edilmiştir. Güneşin 
işlevlerini yeryüzünde yerine getiren ateş ise 
kutsal görülmüştür. Buna paralel olarak ateş, aynı 
zamanda uygarlığın sembolüdür. Yunan 
mitolojisini hatırlayalım: Prometheus, her gün diri 
diri yem olma pahasına çaldığı ateşi insanlara 
bahşetmiş, akıl ve üretkenlik gücü insana 
verilmiştir.

Ateş, çeşitli dinlerde kutsallaştırılmakla birlikte, 
bir arınma ve cezalandırma unsuru olarak da 
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yakılması, tedavi araçlarını kutsama gibi çeşitli 
şekillerde kullanılmıştır. Bir evden cenaze 
çıktığında, ev halkının ateşle arınması 
gerektiğinden yola çıkarak tütsüler kullanılması 
eski Türk inanışları arasındadır. Daha geriye 
gidelim, Türk şamanlarının bazı hastalıkları ateşle 
tedavi etmeleri; hastayı ateşin üzerinden 
geçirmeleri ve etrafında döndürmeleri, vücuttaki 
kötü güçleri temizlemek için közün üzerinde 
yalın ayak yürümeleri gibi uygulamalar, ateşin 
arındırıcı gücüne olan inançla ilişkilidir. 
Günümüzde bile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, 
nazardan ve sıkıntıdan kurtulmak için ardıç ağacı 
yaprakları yakılarak evin içinde gezdirilir, tütsüler 
yakılır.

Hem var oluşu hem yok oluşu temsil eden ateş 
çeşitli uygarlıklarda iz bırakmış; yeri geldiğinde 
yok eden, cezalandıran, kötü görülen ve 
korkutan, yeri geldiğinde hayat veren, kutsal 
görülen, koruyan ve iyileştiren bir sembol olarak 
insanlık tarihine mâl olmuştur. İnanışlarda, 
geleneklerde ve efsanelerde ateşe nasıl yer 
verildiğine, neler atfedildiğine dair verdiğim bu 
örnekler saymakla bitmez. Bizde de sözün kısası 
makbuldür...
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görünmüştür. Kur’an-ı Kerim’e göre ateş -
cehennemi çağrıştıran ayetlerin yanı sıra- insan 
hayatının ve uygarlıkların sürmesi, ısınma ve 
aydınlanma gibi temel ihtiyaçların karşılanması 
için gereklidir. “Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş 
çıkaran O’dur; işte ondan yakıp durmaktasınız.” 
(Yâsîn Suresi, 80. Ayet). Bu bağlamda ateş, 
Kur’an’da Yaradan’ın insanlığa verdiği en büyük 
nimetler arasında sayılmaktadır. 

Tasavvuf  edebiyatında ise ateş, insanın Rabbine 
duyduğu aşkı ıstırabını simgeler. Bektaşilikte de 
ateşin sembolik bir değeri vardır ve Bektaşi 
menâkıbnâmelerinde sık sık ateşten söz edilir ve 
aydınlığın sembolü olarak görülen ateşe 
tükürmek ve su dökmek doğru değildir. 
Anlıyoruz ki Türklerde ateş, Zerdüştlük ve ilişkili 
dinlerde olduğu gibi tanrısal bir güç olarak 
algılanmamakta, ancak kutsal kabul edilmekte ve 
saygı gösterilmektedir. Geçmişteki Türk 
topluluklarının bilinen uygulamalarını göz 
önünde bulundurduğumuzda ateş, Tanrı ile insan 
arasında iletişim kuran bir araç olması nedeniyle 
Türkler için kutsal görülmüştür. Ateşin, Türklere 
doğrudan verildiğini anlatan efsaneleri Yakut 
Türklerinden öğrenebiliriz. 

Peki ateşin varlığı nasıl korunuyordu? İşte bu 
noktada, kadın çok önemli bir role sahip. İlkel 
çağlardan beri kadın, ocak (ev) ateşinin sürekli 
koruyucusudur. Erkek, avlanmak için uzaklara 
gider; kadın, evdeki ateşin varlığını sağlardı. Antik 
Yunan’da Hestia (Roma’da Vesta), ailenin, ocağın 
koruyucusu olan tanrıçadır, yani kadındır ve 
sembolü evde yanan bir ocaktır. Kadın, erkekten 
daha fazla ateşle uğraşmış ve onun özelliklerini, 
alışkanlıklarını öğrenmiştir. Anadolu’da da bu 
böyle değil midir? Kadındır ocağın başında 
yemeğini pişiren, kadındır ocağın başında 
çamaşırını yıkayan. Altay Türkleri’nde yeni 
evlenen gelinin evine odun ve yakacak getirmesi 
geleneği, kadın ile ocak ilişkisini göstermektedir. 
Türk kültüründe ocağın yerine ve önemine farklı 
örneklerde rastlayabilmek mümkündür. Ocak, 
Türk kültüründe mutluluğun ve huzurun 
teminatı, aile saadetinin simgesi olarak 
görülmektedir. “Ocağın sönsün” veya “ocağında 
incir ağacı bitsin” gibi beddualar da aslında bu 
eski inançların dilimize yansımalarıdır. 
Ateşe, insanlar tarafından bazı kurallar 
yerleştirilmiş ve çeşitli amaçlarla ateşten 
faydalanılmıştır. Ateşe tükürülmez, ateşe işenmez 
ve kirletilmez. Ateşin dumanı, insanları çeşitli 
sineklerden, böceklerden korur. Ateşin tedavi 
etme amacıyla kullanıldığını unutmamak gerekir; 
hastalıklı yerin veya yarıkların soba közüyle 
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birlikte hayal edin; bir sabah uyandığımızda, 
güneşin doğduğu yöne dönersek yüzümüzü, sağ 
elinin altında Tunus, sol elinde Sicilya... Masal bu 
ya, "püf" diye üflese Poseidon güneybatıdan 
nefesini, kırmızı yağan yağmurlar dökülür Şiroko 
rüzgarıyla Malta semalarında.

Dünya’da rehberlik mesleğini düzenleyen ilk 
nizamname 131 yıl önce yayımlanmıştı. Nisan 
2021 itibariyle Tarih Kültür Turizm Rehberler 
Derneği olarak aldığımız inisiyatifle, rehberin piri 
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, nam-ı diğer 
Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü olan 17 
Nisan'ı Türkiye Turist Rehberleri Günü olarak 
kutlamaya başladık. “Konu nereden balıkçıya 
geldi?” diye soranları duyar gibiyim. Konu dilden 
geliyor ustaya. Pirimiz Balıkçı’nın söylemeyi pek 
sevdiğini bildiğimiz “merhaba” kelimesi 
karşılarken bizleri. Geçmişte, kimisi ticaretin 
peşindeki denizcileri, kimisi Kudüs deniz yolunu 
tutan şövalye ruhlu maceraperestlerin geçici 
yuvası olan Malta’da, günümüz seyyahlarını bir 
sıcak “merhaba” karşılar. Tıpkı, 17 Nisan'da 
doğan pirimiz Balıkçının söylemeyi pek sevdiği 
gibi... Sanki o iki saat süren uçak yolculuğu ile 
değil de şuradan salınıp indiğimiz Mersin'in 
sahillerine inmiş gibi hisseder insan.

Malta'nın dili, bu kurak topraklardan gelip geçen 
herkesten bir şeyler almış gibidir; “merhaba" da 
bunlardan sadece biri ve bize en tanıdık geleni. 

Akdeniz'in ortasında, adalardan bir küçük ada... 
Kuraklıktan yeşeren, susuzluktan kendi suyunu 
üretmeye uzanan serüveniyle, renklerden sarı bir 
ada; Malta. Peki nedir turizm destinasyonları 
arasında Malta'yı bu kadar popüler kılan? Gelin, 
bu adanın öyküsünü bu sefer benden dinleyin.

İnsanların çoğaldığı, birbirlerinin mallarına ve 
canlarına kastetmeye başladığı altın çağın 
sonunda, muhtemeldir ki bir grup insanın "yetti 
gayri" deyip açıldıkları denizde karşılarına çıkan 
ilk kara parçasına çıkmasıyla başlıyor Malta'nın 
öyküsü.

Ada hakkında biraz okuma yapan birisi, "Neden 
insanlar böyle bir adada yaşamak ister ki?" diye 
sormadan edemiyor. Günümüz Maltasını 
oluşturan adaların, Akdeniz'in milyonlarca yıl 
boyunca geçirdiği morfolojik evrimi esnasında 
oluşan kireçtaşı katmanlarının, Avrupa ve Afrika 
plakaları arasındaki tektonik hareketler sonucu 
yükselmesiyle oluştuğu anlaşılıyor. Deniz ve 
rüzgârın aşındıran etkisinin yanında tektonik 
hareketler günümüzde de sürmekte. Games of  
Thrones adlı dizinin birinci sezonunda 
izlediğimiz düğün sahnesinin çekildiği sahilde 
bulunan ve “Azur Penceresi” adıyla dilimize 
çevrilen oluşum daha birkaç sene önce bu 
aşındırma nedeniyle çökmüştü.

Bugün, bu erozyon ve çökmelerden geriye 
insanların yaşadığı üç ada kaldı. Şimdi benimle 
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turizminin, deyim yerindeyse patladığı yıllar bu 
döneme rastlar. Serin ve yağışlı Britanya adası 
ikliminden kaçan İngilizlerin ilgi odağına dönüşen 
Malta, tıpkı Kıbrıs gibi jeopolitik bir öneme 
sahip. Rastlantı bu ki 1950'lerde bağımsız olan 
Kıbrıs gibi, Malta da 1960'lı yıllarda müstakil bir 
devlet kimliğine sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı 
esnasında metrekare başına en çok bombanın 
atılmasına neden olan İngilizler, bu sayede adaya 
minnet borçlarını ödediklerini düşünüyor olsa 
gerek. Nasıl Kıbrıs, Akdeniz'in doğusunu kontrol 
ediyorsa Malta da kelimenin tam anlamıyla 
Akdeniz'in ortasında...

Yıl başına sahip olduğu güneşli gün sayısıyla 
övünen Akdeniz'in bir başka adası Rodos'a taş 
çıkaran Malta, aynı zamanda tasarruflu turizmin 
Akdeniz'deki adresi ve aynı zamanda turistler için 
en tasarruflu ada. 

Tasarruflu Ada

Her turistik beldede olduğu gibi Malta da üst 
sınıf  otellere sahip. Ada bir oteller ve pansiyonlar 
cenneti. Sürekli esen rüzgârın serinlettiği ve 
nemin neredeyse hiç rahatsız etmediği bu 
coğrafyada konaklama imkânları oldukça geniş. 
Güzel bir akşam yemeğini Avrupa'da alışılagelmiş 
fiyatların altında bulmak mümkün. Orta sınıf  
restoranlar ise o kadar çok ki insanın nereyi 
tercih edeceğine karar vermesi güçleşiyor. Adanın 
geleneksel balıkçılık teknesi olan ve "Luzzu" 
adıyla anılan kayıklar beklenmedik bir anda 
karşınıza çıkabiliyor. Böyle bir durumda 
fotoğrafını çekmeyi unutmayın. Balıkçılığa eski 

Zira Kartaca üzerinden gelen Fenike dilinden, 
Arapçadan, sonra Latince ve haliyle onun 
mirasçısı İtalyancadan ve nihayet İngilizceden 
gelen kelimeler semitik dil grubu cümle 
düzeninde karşımıza çıkar bu dilde. Bundan 
başka, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden 
ayrılmasıyla, kurum içerisinde İngilizceyi resmi dil 
olarak kullanan iki ülkeden birisi, Schengen 
bölgesindeki tek ülke Malta. Yani adada iki tane 
resmi dil var; Maltaca ve İngilizce. Bugün Malta 
eski Malta değil. Bu küçük ülke; denizcilik, 
bankacılık, dil eğitimi ve turizm sektörlerinde 
Dünya’da üst sıralarda.

Malta, Gozo ve Comino adalarından oluşan ülke 
toplam 316 km² yüzölçümüyle İstanbul'un 
Beykoz ilçesinin kapladığı alandan az biraz büyük 
ve adanın nüfusu 500 bin dolaylarında. Pandemi 
öncesi adaya tur için son gidişim olan 2019 
yılında kişi başına 4 turist düşüyordu. Yani 
anlayacağınız adaya bir yılda gelen turist sayısı 2 
milyon dolaylarında. Adalardan boyut itibariyle 
ikincisi olan Gozo, en eski insan izlerine 
rastlanan adadır. Burası da doğal su kaynakları 
yönünden zengindir.

Malta'ya iki yolla gelmek mümkün. Bunlardan ilki 
ve en eskisi denizyolu. Akdeniz'de birer kuğu 
misali yüzen yolcu gemileri ile gelir, Valetta 
limanında çoğu konaklamadan ayrılan, kimisi en 
fazla 1 gece kalan gemilerle aynı günün akşamı 
veya en iyi ihtimalle ertesi gün Akdeniz'in bir 
başka limanına doğru yola çıkarsınız. İkinci yol 
ise ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
mümkün olan havayoludur ki esasen Malta 



geçenlerin aralarında; Abbas ve Said Halim 
Paşalar, Ali Fethi, Ali Çetinkaya, Süleyman Nazif, 
Yunus Nadi Bey, Eşref  Sencer Kuşçubaşıların 
bulunduğu toplam 145 kişi var idi.

Olur da bir gün giderseniz, kıyı boyunca uzanan 
gözlem kuleleriyle, su arıtma tesisleriyle ve uzun 
plajlarıyla sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz 
Malta'da, Temel Reis'in köyünü de ziyaret etmeyi 
unutmayın. 1929 yılında Elzie Crisler Segar 
tarafından “Popeye” adıyla çizgi filme aktarılan 
bu karakter, 1980'de Robbie Williams tarafından 
canlandırıldı. 60 milyon dolar hasılat yapan Walt 
Disney yapımı filmin çekilmesi için kurulan bu 
film platosu, insanı bir tür masal dünyasına 
götüren garip mimarisiyle popülerliğini 
korumakta. Bu ilginç geziyi, platonun sahilinde 
bulunan plajda alacağınız deniz banyosu ile 
süsleme imkânı da var. 

Adanın doğal film platolarından bir başkası olan 
Mdina'nın tarih kokan sokaklarına saklanan 
tiramisunun en güzelini yiyebileceğiniz mekânı 
keşfetmek ve Mosta'da devasa büyüklükteki 
kubbesinden içeri girip, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
kalma tonlarca ağırlıktaki patlamamış mermiyi 
görmek için rehberinize danışmakta fayda var. 
Eğer zamanınız kısaysa, üç gecelik bir turla 
Malta'ya gidebilir veya imkanınız varsa Sicilya ile 
birleştirerek beş günlük bir turla Akdeniz'in tadını 
çıkarabilirsiniz.

Elimden geldiğince, bir dergi yazısında olması 
gerektiği kadar, fazla detaya girmeden Malta'yı bu 
denli popüler kılan hususlara değinmeye çalıştım. 
Kim bilir, bakarsınız bir gün birlikte gittiğimizde 
bu sefer mikrofondan uzun uzun Malta hakkında 
konuşma imkânı buluruz.

Sürç-i lisan ettiysem affola.

rağbet olmasa da günümüzde baba mesleklerine 
itibar eden Maltalılar sayesinde, Akdeniz 
balıklarının yanında türlü deniz ürünlerini taze 
yemek mümkün bu adada.

Valetta

Adayı çepeçevre kuşatan Akdeniz ile 
savaşırcasına oluşan girintili çıkıntılı kıyıları, her 
yönden gelen denizciler için güvenli birer sığınak 
işlevi görüyor. Rodos'u 1520 yılında Kanunî 
Sultan Süleyman'a kaptıran şövalyelerin sığınağı 
olur Valetta. Denizden, tıpkı İstanbul'un birinci 
tepesi gibi 56 metre dolaylarında yüksekte ve hâlâ 
çok sağlam duvarlarla sarmalanmış bu şehir, 
1980'den bu yana UNESCO koruması altında 
olmakla birlikte aynı zamanda ülkenin 
başkentidir. Şövalyeler Sarayı ve Vaftizci Yahya'ya 
adanan katedral, şehir merkezinde görülmesi 
gereken önemli duraklardan. Girintili çıkıntılı 
kıyılara dağılan berkitilmiş kaleleriyle 1565 yılında 
Turgut Reis komutasındaki Osmanlı 
donanmasına direnen Valetta, günümüzde yolcu 
gemilerinin yanaştığı limandır aynı zamanda. 
Gittiğinizde görebileceğiniz Dragut (Turgut) 
noktası olarak adlandırılan yer, söylence odur ki 
Turgut Reis'in şehit düşmesine neden olan yarayı 
aldığı noktadır. Bu kuşatma esnasında şehit 
olanların defnedilmesiyle şekillenmeye başlayan 
Türk şehitliğinin bakımı Türkiye Cumhuriyeti 
Malta Büyükelçiliği tarafından sağlanıyor. Cuma 
günleri ile dini bayramlar esnasında ziyaret 
edilebilen şehitliğin Sultan Abdülaziz döneminde 
inşa ettirilen anıtsal kapısı, oryantalist mimari 
örneklerinden bir olarak sayılmakta.

Valetta, bundan bir asır önce İstanbul'un 
müttefiklerce işgal edildiği yıllarda yaşanan 
sürgünlere ev sahipliği de yapmıştır. 1919 ve 1920 
yılları arasında Malta Sürgünleri olarak tarihe 

Malta’nın başkent� Valletta
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