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Bu dergi Milli Eğitim Bakanlığı
İlk Öğretim ve Orta Öğretim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Bu dergideki 
yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Değerli okurlar; 
Dergimizin bu sayısında Anadolu coğrafyasının zenginliğini, 
kültürel birikimini ve köklerini yansıtan efsanelerimize yer verdik. 
Efsaneler toplumların yaşam ve inanç şekillerini yansıtan birer 
aynadır. Efsaneler sözlü edebiyattan beri süregelen mitolojilerin 
olay içindeki rolleri ve ilişkilerini aynı zamanda karakteristik, 
ahlaksal, yaşam ve yaşama bakış tarzını da yansıtır. Her toplumu, 
diğer toplumlardan ve inançlardan ayıran en önemli unsurlardan 
biri de efsanelerdir. Aynı zamanda farklı toplumlar ve inançlar arası 
bağı ve bu bağın tarihsel özelliğini de ortaya koymaktadır. 
Efsanelerin birden fazla toplum içerisinde var olmasının en önemli 
sebebi ise farklı toplumların aynı kökenden gelmiş olmasıdır.
Dergimizin bu sayısında yer verdiğimiz Anadolu efsaneleri ve 
evliyaları başlıklarının altında kazandırmak ve dikkat çekmek 
istediğimiz nokta Anadolunun kültürel birikimlerinin temelinde 
bir olma anlayışının olmasıdır. Bu duygularla sözlerimi şu dizelerle 
bitirmek istiyorum; 
“İşte benim ben, ben Anadoluyum
Ben Yurtta sulh Cihanda barışım
Ben Kuran-ı Kerimin ışığında çağdaşım
Ben Anadolu erenleri Mevlana, YunusHacı Bektaşım. 
Ey sevgili kendine gel ,Sen bensin ben sizim.
Çanakkalede yatan binlerce kefensizim.
Beni benden ayırmak ne mümkün.
Aynı bedenim , aynı kemiğim , aynı tırnağım , aynı dişim.
Ben anayım , ben babayım ,ben dayı ,yeğenim, ben eşim.
Ya Rabbi sana arzu-yu niyazım var ayırma beni haktan.
Ya Rab koru beni düşmanlardan dış mihraklardan.”

Mehmet Ali SARICA
Envar Eğitim Kurumları
Liseler Müdürü

Şahmeran Efsanesi - Fatma TOKAT - AL - 9/B

Gelinkaya Efsanesi - Şadi SOYDEMİR - AL - 9/C

Abdurramangazi Efsanesi - Halil YALÇINKAYA - AL - 10/A

Kazankaya Efsanesi - Rümeysa BAYRAM - AL - 9/B

Ejderha Efsanesi - Atakan DEMİRKAN - AL - 9/B

Belkıs Efsanesi - Selimhan KINAY - AL - 10/A

Eleni’nin Gözyaşları - Eren Mete ZENGİN - AL - 9/A

Yoksul Yunus - Zehra SAYMAZ - AL - 10/B

Süleymaniye Cami - Alanur TAŞPINAR - AL - 11/C

Mevlana - Zeliha İŞERİ - FL - 11/B

İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri 
Türbesi ve Işık Hadisesi - Ayşim ÖZBEK - AL - 11/C

Aziz Sancar - Tuğba AZBOY - AL - 11/C

Müze ve Mumyalar - Deniz GELİBOLU - AL - 11/A

Türk Mitolojisinde Ağaç - Buğra ORUÇOĞU - FL - 9/A

Röportaj - Tuğba ABAY, Ecemnaz AKSU - FL - 11/A,  

Doğukan DOĞAN - AL - 11/B



Tahmasp isminde uzun boylu, geniş omuzlu, 
esmer tenli, çok yakışıklı bir genç yaşarmış 
zamanın durduğu bu şehirde. Binlerce yılanın 
yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla girmiş 
Tahmasp. Mağaranın içi o kadar karanlıkmış 
ki hiçbir şey göremiyormuş. Yalnızca etrafında 
dolanan yaratıkların sesini duyuyormuş. 
Çaresizlik içinde beklerken bir ışık huzmesi 
belirmiş. Işık huzmesi kendisine yaklaştıkça 
gözleri kamaşan Tahmasp, ellerini gözlerine 
siper ederek etrafında gezinen yaratıkların 

ne olduğuna baktığında uzunu, kısası, yeşili, 
siyahı ile envai çeşitte binlerce yılanın çevresini 
sarmış olduğunu fark etmiş. Yılanların hepsi 
kafalarını kaldırmış, gelen ışık huzmesine 
doğru bakıyorlarmış. Tahmasp da onların 
baktığı yöne doğru bakınca birden donakalmış. 
Çünkü Tahmasp, bu zifiri karanlık mağaranın 
içinde hayatında gördüğü en güzel kadının 
yüzünü görmüş birden. Ona doğru daha 
dikkatli bakınca kadının belden aşağısının yılan 
olduğunu fark etmiş. 

ŞAHMERANEfsanesi(MARDİN)

Evvel zamanda, Mezopotamya topraklarında doğmuş bir efsane 
Şahmeran. Yüzyıllardan beri anlatılagelmiş çeşitli coğrafyalarda. 
Özellikle yılanlık bir bölge olan Adana-Misis’te ve Mardin’de. 

EFSANELER

- 2 - - 3 -



Kadın ona doğru ilerliyormuş, tam karşısında 
durmuş, gülümseyerek elini ona doğru uzatmış. 
Ve demiş ki:
- Korkma benden Tahmasp. Ben yılanlar 
ülkesinin kraliçesi Şahmeran’ım. Benden sana 
zarar gelmez. Ben dünya düzeni kurulmaya 
başladığı andan beri vardım. Krallığıma hoş 
geldin. Bundan böyle benim misafirimsin. 
Şimdi yat ve dinlen. Sonra seninle uzun uzun 
konuşuruz.
Böyle deyip geldiği yoldan geri gitmiş. Tahmasp 
gördükleri karşısında yaşadığı dehşeti ve 
şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışarak olduğu 
yerde kıvrılıp uyumuş. Ertesi sabah uyandığında 
Şahmeran’ı karşısında mükemmel bir sofranın 
başında otururken bulmuş. Tahmasp’ı 
kahvaltıya davet etmiş Şahmeran. O ise gözlerini 
Şahmeran’dan alamıyormuş. Şahmeran da ona 
bakıyormuş kendinden geçmiş bir halde. Bak 
Tahmasp demiş. Ben insanlığın bütün tarihini 
biliyorum. İstersen sana anlatayım deyip 
başlamış anlatmaya. Anlatmış günler boyu. 
Bu sohbetler sırasında Tahmasp ve Şahmeran 
arasında tarihin en soylu aşklarından birisi 
başlamış. Gel zaman git zaman Şahmeran’ın 
anlatacağı bir şey kalmamış artık. Tahmasp da 
anasını ve yeryüzünü özlemeye başlamış. Bir 
gün dayanamamış ve düşüncesini Şahmeran’a 
da açmış. Sevdiğinin kendisinden sıkıldığını ve 
artık gitmek istediğini duyunca önceleri kesin 
bir dille reddetmiş Şahmeran. Ancak günler 
geçip Tahmasp’ın üzüntüsünden eriyip bittiğini 
görünce dayanamamış ve ona şöyle demiş:  
- Ey Tahmasp! Beni iyi dinle, sözlerime iyi 
kulak ver. Biliyorum, gitmene izin verirsem 
sen de bana ihanet edeceksin ve yerimi diğer 
insanlara söyleyeceksin. Ancak bu topraklarda 
aşklar ölümünedir. Seni çok sevdiğimden 
dolayı üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple 
gitmene izin veriyorum. Ancak bana bir söz 
vermeni istiyorum. Ne sebeple olursa olsun 
başka insanlarla beraber suya girme!
Tahmasp sevinçle Şahmeran’a sarılmış ve ona 
asla ihanet etmeyeceğine dair yeminler etmiş. 
Tahmasp mağaradan çıktıktan sonra bir köye 
yerleşmiş ve marangozluk yapmaya başlamış. 
Arada sırada da gizlice mağaraya giderek 
Şahmeran’ı ziyaret ediyormuş. Tahmasp’ın 
yaşadığı ülkenin kralı bir gün amansız bir 
hastalığın pençesine düşmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri gelmiş ama kralın hastalığına çare 
olamamışlar. Kralın kötü kalpli bir veziri varmış. 
Vezir her seferinde krala hastalığının tek çaresinin 
Şahmeran’da olduğunu söylüyormuş. Onun 
etinden bir parça yemesinin kralın hastalığının 
dermanı olacağını kralın kafasına sokmuş. 
Kral da Şahmeran’ın bir an önce bulunmasını 

emretmiş. Bütün ülkede Şahmeran aranmış. 
Sonunda bilge bir adam bütün insanların 
gruplar halinde hamamlara ve nehirlere 
sokulmasını tavsiye etmiş böylece Şahmeran’ın 
yerini bilen varsa onu bulabileceklerini 
söylemiş. Vezir de ülkedeki herkesi hamamlara 
sokmaya başlamış. Askerler Tahmasp’ın 
yaşadığı köye de gelmişler ve herkesi toplayarak 
büyük bir hamama götürmüşler. Tahmasp 
Şahmeran’a verdiği sözü hatırlayarak önce 
gitmek istememiş. Ancak askerler onu zorla 
içeri sokmuşlar. Tahmasp hamama girdikten 
sonra herkesin gözünün üzerine dikildiğini fark 
etmiş. Kendisine bakınca bütün vücudunun 
yılanlarınki gibi pullarla kaplandığını fark etmiş. 
Askerler hemen Tahmasp’ı yakalayarak vezirin 
huzuruna getirmişler. Aslında kötü kalpli vezirin 
amacı kralı iyileştirmek değilmiş. Şahmeran’ı 
yakalayıp dünyanın bütün sırlarına sahip 
olmak istiyormuş. Tahmasp’a günlerce işkence 
yaptıktan sonra Şahmeran’ın yerini söyletmiş. 
Askerler hemen gidip Tahmasp’ın söylediği 
yerde mağarayı bulmuşlar ve Şahmeran’ı 
oradan çıkarıp saraya getirmişler. Şahmeran 
ve Tahmasp kralın huzurunda karşı karşıya 
gelmişler. Şahmeran üzüntülü ve utanç dolu 
Tahmasp’a dönmüş: 
-Ey sevdiğim, üzülme. Biliyorum ki sen bana 
kendi canın için ihanet etmedin ama ben de 
sana dememiş miydim bu topraklarda aşklar 
ölümünedir diye. Bak şimdi anladın mı? Sen 
üzülme ne olur! 
Tahmasp Şahmeran’ın bu sözleri karşısında 
daha da utanmış. Şahmeran sözlerine devam 
etmiş:
- Şimdi size sırrımı vereceğim. Kim ki benim 
kuyruğumdan bir parça koparıp yerse, o bütün 
dünyanın sırrına ve gizemine vakıf olacak. Her 
kim ki benim kafamdan bir parça koparıp yerse 
o da o anda öte dünyayı boylayacak. 
Şahmeran daha sözlerini bitirmeden kötü kalpli 
vezir elinde kocaman kılıcı ile atılıp Şahmeran’ın 
bedenini iki parçaya ayırmış. Ve kuyruğundan 
bir parça koparmış Tahmasp da duyduğu acı 
ve utancın etkisi ile fırlayıp oracıkta ölmek 
için sevdiğinin, Şahmeran’ın kafasından bir 
parça ısırıvermiş. Kötü kalpli vezir kuyruktan 
kopardığı parçayı ağzına atar atmaz oracıkta 
can vermiş. Tahmasp’a ise hiçbir şey olmamış. 
Şahmeran son anda yaptığı planı ile bütün 
bilgisinin sevdiğine geçmesine sebep olmuş. 
Ancak Tahmasp sevdiğini kaybetmenin acısına 
dayanamayarak kendisini dışarı atmış ve dağ 
bayır, ülke ülke dolaşmaya başlamış. O günden 
sonra da Tahmasp olduğu düşünülen Lokman 
Hekim efsanesi almış başını yürümüş.
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Yıllar önce güzel bir 
gelin ve çok sevdiği 

kocasıyla bir de 
çocuğu varmış. Karı 

kocayla birlikte oturan 
bir de yaşlı kaynana 

varmış. Ailenin geçimi, 
hayvancılığa dayalıymış. 

Yaşlı kaynana, karı - 
koca ve bir çocuktan 

oluşan bu mutlu 
aileyi kıskanıyormuş. 
Kaynana çok titiz ve 
geçimsiz birisiymiş. 

EFSANESİGİRESUN

Gelinkaya
Giresun ilinde halkın “Gelinkaya” diye isimlendirdiği ve adına efsane 
söylediği iki mekân vardır. Bunlardan biri Görele ilçesi tarafında 
Sisdağı´nın güneybatısında yer almaktadır. Çanakçı ilçesinin 
Kuşköy köyünün doğusuna düşen bu doğal kayalık, Sisdağı´nın 
yamacına yaslanmış, 30-40 metre yükseklikte ve bebeğini sırtında 
taşıyan bir kadın görünümündedir. Halk arasındaki yaygın söylence 
şöyledir:
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Gelin, çoktan bu yaşlı kadını terk edip 
gidecekmiş. Ama kocasını ve çocuğunu da çok 
seviyormuş.

Bir gün, genç gelin, yanında çocuğuyla birlikte, 
Sisdağı´nın yamaçlarına ineklerini otlatmaya 
gitmiş. İneklerden Sarıkız diye adlandırılanı 
çok hoyrat, dik başlı; ötekilere uymayan, 
onlardan ayrılıp ormanın derinliklerine giden 
bir hayvanmış. Genç gelin, bebeğini avutup 
emzirirken, Sarıkız kaşla göz arasında yok 
olmuş. Öteki sığırlardan ayrılıp, ormanın 
derinliklerinde yitip gitmiş. Gelin, biraz sonra 
ineğin yokluğunu fark etmiş, hemen aramaya 
başlamış.

Genç gelin, Sarıkız´ı bulabilmek için Sisdağı´nı 
dolanıp durmuş, her yanı aramış. Aramadık 
yer bırakmamış, ama nafile yine bulamamış. 
Akşam yaklaştıkça, yüreğini korkular sarmaya 
başlamış. Eve gitse kaynanadan; dağda kalsa 
kurttan kuştan korkarmış. Çıkar yol bulamayan 
genç gelin, çocuğu sırtında, bir süre daha 
ormanda dolaşmış durmuş. Ama hiçbir iz 
bulamayınca, ağlamaya başlamış. Gözyaşları 
akan derelere karışmış. Karanlık iyice bastırıp, 
gecenin yüreklere korku salan sessizliği çökmüş, 
her yanı kaplamış. Artık yapabileceği hiçbir şey 
kalmayınca kıbleye dönüp Allah’a yalvarmış:

 -”Allah’ım, ya beni kuş et uçur, ya da taş et 
dondur!” demiş. Gelinin yalvarışları kabul 
edilmiş ve o anda taş olup kalmış.
 
Efsanenin başka bir versiyonu da Merkez ilçeye 
bağlı Mesudiye köyünde bulunan üst üste 
oturmuş ilginç iki kaya ile ilgili olanıdır. Söz 
konusu bu kaya ile ilgili efsane ise şöyledir:
 
Güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü 
ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek 
isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok 
saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek 
durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir 
delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla 
evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile 
paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da 
babadan korkuyormuş. Tanımadığı, sevmediği 
bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün 
tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin 
olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden 
at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua 
edip yalvarmış:
 
“-Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş 
et dondur” demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul 
olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş 
oluvermiş.
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Hz. Muhammed’in İslam orduları Erzurum’u 
fethederken, sancaktarı Abdurrahman Gazi’nin 
kellesi bir düşman kılıcı ile koparılır ve yere 
düşer. Kellesini koltuğuna alan Abdurrahman 
Gazi elinde bulunan İslam’ın sancağını 
Palandöken’in en yüce noktasına dikmek üzere 
dağa, yokuşa koşmaya başlar.
Kellesi koltuğunda, sancağı elinde olan 
Abdurrahman Gazi Palandöken Dağı’ndaki 
“Şığvaler” mevkiine gelince dağda bulunan 
çobanlar evvela donakalırlar, sonra biri 
dayanamayıp:
-“Olaaa hele bakın şuraya eskerin kellesi 
koltuğunda dağa doğru koşuyor”
diye bağırmağa başlar. Abdurrahman Gazi 
Efendimizin sancaktarı ve sahabelerden 
evliyaullah bir zat onu orada nazara getirir ve 
olduğu yere düşer kalır. Hem gazilik hemde 
Şehitlik rütbesine ermiştir.
Palandöken’in Şığvaler tepesi denilen Sultan 
Sekisi yamaçlarında ruhunu teslim ederken 
ona kavuşmaya çalışan kardeşi de Türbe 

Deresi’nde aynı anda şahadete erişir. Her iki 
kardeş Erzurum halkı tarafından ruhlarını 
teslim ettikleri yerde defnedilir. Ve o tarihten 
sonra da Abdurrahman Gazi’nin kabri Erzurum 
için büyük bir ziyaret merkezi olur. Zamanın 
valisi Yusuf Ziya Paşa buraya bir de cami 
yaptırmıştır. Ayrıca halk arasında söylenilene 
göre Erzurum’a gelip de Abdurrahman Gazi’yi 
ziyaret etmeyenlerin bir daha Erzurum’a 
gelecekleri rivayet edilir.

ABDURRAHMAN GAZİ
Efsanesi

ERZURUM
Abdurrahman Gazi ismi Erzurum’da büyük izler bırakmıştır. Şehitlik ve 
gazilik mertebesine erişmiş bir insan olduğu için onun manevi şahsiyeti 
Erzurumluların daima gönlünde yaşamış, yüce insandır. Palandöken Dağı’nın 
üst yamaçlarında türbesi bulunan ve bir ziyaret yeri olan Abdurrahman 
Gazi’nin, Hz. Muhammed’in sancaktarı olduğu halk arasında yaygındır.

EFSANELER
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Kazankaya, Erzincan’ın güneyinde, Karasu’nun 
kıvrımları arasındaki Beytahtı mevkiinin tam 
karşısında yükselen bir tepedir.  Kazankaya’nın 
tam tepesinde, kazan şeklinde çok büyük bir 
taş vardır. Uzaktan uzağa bu taşı seyredenler 
“Bu kadar büyük kayayı hangi mahir eller kazan 
şekline sokmuş” diye düşünürler. Her taşına bir 
masal, her bir dağına bir efsane söylenmiş olan 
Anadolu toprağında elbette ki Kazankaya’nın 
da bir efsanesi olacaktır. Eski zamanlarda  
Kazankaya’yı otlak olarak kullanan bir yörük 
varmış. Bu yörüğün malı, davarı, koyunu, keçisi 
sayılamayacak kadar çokmuş. Ancak bu yörük 
cimrinin cimrisi bir ihtiyarmış. Öyle ki, her gün 
adam boyundaki kazanlarıyla süt kaynattığı 
halde bir ihtiyaç sahibi çıkagelse, bu cimri 
ihtiyardan bir damla süt alamazmış. 
Günün birinde süt kaynatırken yörük, bakmış 
ki karşıdan yaşlı bir dilenci geliyor. Tilki kadar 
kurnaz olan bu adamın “Sabahın bu saatinde 
gelen bu yaşlı dilenci benden kim bilir neler 
isteyecek..” diye eli ayağı titremeye başlamış. 
“En iyisi ben şu yün yığınlarının içine gizleneyim.” 
Demiş. Adamına da sıkı sıkı tembihlemiş :
-Eğer biri bir şey isterse, “Ağa burada yoktur, 
kimseye bir şey veremem.” dersin. Hizmetkar 
ağasına baş sallamış. Böylesi durumlarda 
ne yapacağını çok iyi bilen bir insan edasıyla 
kazanların başına geçmiş ve yaşlı dilencinin 
dağa tırmanışını seyre koyulmuş.
Bir süre geçtikten sonra ısınmakta olan süt 
kazanlarının yanında ak sakallı nur yüzlü bir 
ihtiyar belirmiş ve titreyen sesiyle hizmetkara 
seslenmiş:
-Oğul, dizlerimde derman, dilimde aman 
kalmadı. Açlıktan ölmek üzereyim, bana 
birazcık süt ver. Hizmetkar ihtiyarın yüzüne bile 
bakmaya gerek duymamış: 

-Ağam burada yoktur, ben de kimseye bir şey 
veremem.
 diye yüksek sesle söylenmiş. Gelen ise dilenci 
değil, dilenci kılığına girmiş olan Hz. Hızır’mış. 
Meğerse Hz. Hızır, bu cimri ve merhametsiz 
ihtiyarı son bir defa sınavdan geçirip, sonucuna 
göre ders vermek için oradaymış. Hizmetkarın 
bu cevabı üzerine bir kükremiş ki yer gök 
inlemiş. Elindeki asayı ihtiyarın gizlendiği yün 
yığının üzerine vurarak şöyle bağırmış :
-Kalk kıllı ayı kalk! Kazanın kaya, davarın 
ardıç ağacı, sen de ayı olacaksın. Bu tepe 
üzerinde kayalaşmış kazanın ardıç ağacı olmuş 
davarlarınla birlikte kıyamete dek insanlar seni 
seyredecek, cimriler cimriliğinden, benciller 
bencilliğinden seni görerek utanacaklar. Dirin 
bir şeye yaramadı, bu halin insanlara ders 
olacak!
Dilenci kılığındaki Hızır bu sözleri söylemiş, bir 
anda ısınmakta olan kazan taş kesilmiş, koyun 
sürüleri bir ardıç ağacı ormanına dönüşmüş ve 
yünlerin içinde gizlenmekte olan cimri, sadece 
kendi için yaşayan ihtiyar kıllı bir ayı olarak 
savrulup ormana girivermiş.

Bu olayların olduğu çağda Kazankaya ormanına 
hiç kimse yanaşmamış. Sadece uzaktan uzağa 
Kazankaya’yı seyreden köylüler:
 -İşte cimriliğin ve yardım sevmemenin sonu 
budur.
diye birbirleriyle konuşurlarmış. Aradan yıllar 
geçmiş, bu efsane yöre köylüleri için anlamını 
yitirecek olmuş. Köylüler Kazankaya’ya 
tırmanmışlar, ormanı kesecek olmuşlar. Ancak 
efsane bu kez etkisini göstermiş. Kesilen her 
ardıç dalından kan sızıyormuş. Köylüler bir kez 
daha Kazankaya’dan el çekmişler ve bir daha 
yanaşmamışlar.

KAZANKAYAEfsanesiERZİNCAN
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Bayburt’u Gümüşhane’ye bağlayan yolun 
hemen başlarında, sağ tarafta bir dağın 
eteğine kurulmuş Nişantaşı (Osluk) köyü vardır. 
Köyün eteğinde kurulduğu dağın üzerinde, 
yılan şeklinde ve kıvrıla kıvrıla köyün üzerine 
doğru gelen bir taş yığını vardır. İskelet de 
diyebileceğimiz şekil şaşılacak derecede yılana 
benzemektedir. Köyün içerisinde son bulan baş 
kısmı tam bir yılan başını andırmaktadır. Boyu 
ise yaklaşık yüz metredir.

Bu yılan-ejderha şekli üzerine çeşitli efsaneler 
anlatılmaktadır. Halk ejderha dediği büyük bir 
yılanın köye gelmekte olduğunu görür , evlerini 
terk edip kaçmaya başlarlar. Yaşlı olduğu için 
fazla uzağa gidemeyen, yörenin sevdiği saydığı 

ihtiyar bir kadın çaresizlik içinde bir yere çömelir. 
İhtiyar kadın burada ejderhanın gelip kendisini 
yemesini beklemeye başlar. Diğer taraftan da 
Allah’a dua eder , şöylece yalvarır : “Allah’ım ya 
beni taş kes, ya onu.” İhtiyar kadının duaları 
kabul olur ve ejderha gelebildiği son noktada 
taş kesilir.

Bahsedilen ejderha şekli halen köyün üzerinde 
durmaktadır. Yalnız önceleri samanlık olarak 
kullanılan ağız boşluğu ve çene kısımları 
kırılarak taş temini amacıyla tahrip edilmiştir.
Bayburt-Trabzon istikametinde seyreden 
yolcular dikkatli bakarlarsa anayoldan bu 
ejderhayı görebilirler.

EJDERHAEfsanesiBAYBURT

Doğu Anadolu’yu kuzeye bağlayan en 
önemli yol Erzurum – Trabzon Transit 
Yolu dur. Kış aylarındaki kar fırtınaları 
ile tanınan Kop ve Zigana gibi zorlu 
tepelerden geçen bu yol ayrıca doğal 
güzellikleriyle de dikkati çekmektedir. 
Yol üzerindeki sakin yerleşim merkezleri 
Anadolu’nun sakin manzaralarını gözler 
önüne serer.
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BELKISEfsanesi
Aspendos adıyla da bilinen Belkıs harabelerinin 
Anadolu efsaneleri arasında ilginç bir öyküsü 
vardır.  Antonius Pius (138- 164) tarihleri 
arasında inşa edilen tiyatro kadar, kentin su 
ihtiyacını karşılayan kemerlerin de öyküsü halk 
arasında dilden dile dolaşıyor. 
Romalılar Döneminde  valinin dillere destan 
güzellikte bir kızı varmış. Kızın güzelliği tüm 
ülkede konuşulur olmuş. Kentin iki ünlü mimarı 
da aynı kıza aşık olmuşlar. Validen güzel kızı 
istemişler. Vali de bu çalışkan mimarlardan 
hangisini seçeceğine karar verememiş. 
Etrafındakilerden yardım istemiş ve bir yol 
bulmuşlar. 
Mimarları çağırıp teklifini iletmiş “Hanginiz kent 
için yararlı ve güzel bir eser ortaya koyarsa 
kızımla o evlenecektir” buyurmuş. 
Mimarlar günlerce çalışmış çabalamışlar ve 
en sonunda  yoğun eserlerini sunmuşlar. 

Mimarlardan biri Belkıs’a su getiren 
suyollarını, kemerleri inşa edip kentin su 
ihtiyacını giderirken, diğeri görkemli Aspendos 
tiyatrosunu tamamlamış. Halk bu iki eşsiz eser 
karşısında şaşkına dönmüş. Valinin de kafası 
iyice karışmış. Ne yapacağını bilememiş. Kızını 
hangi mimarın daha çok sevdiğini anlamak için 
başka bir yol daha denemiş. 
“Her ikiniz de çok yararlı eserler yaptınız, bu 
nedenle sözümü tutmak için kızımı ortadan 
ikiye bölüp, bir yarısını birinize diğer yarısını 
diğerinize verip evlendireceğim” demiş.
Mimarlardan biri kızın ortadan bölünmesine 
dayanamayarak:
- Ben vazgeçtim, kızınızı rakibime verin, yeter ki 
güzel kızınız  ölmesin demiş.
Baba da kızının ortadan bölünmesine razı 
gelemeyecek kadar çok seven mimarın o 
olduğuna    inanıp kızını ona vermiş.
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Alanya Kalesi ile ilgili pek çok hikaye anlatılır. 
Bunlardan biri de Bizans Tekfuru Argiles’in 
güzeller güzeli kızı Eleni ile ilgilidir. Eleni 
büyüdükçe güzeleşmiş, güzelleştikçe de ismi 
her yerde anılır olmuştur.

Bizans Valisi ülkesini yağmalayan korsan 
Vasili’den bıkmış, kızıyla korsan Vasili’yi 
evlendirirse rahat edeceğini düşünmüştür.  
Kızın dillere destan güzelliğini duyan Vasili  
bu teklifi hemen kabul etmiş. Ancak Eleni’nin 
gönlü, fakir bir çobanda olduğundan Eleni, 
babasının bu kararına şiddetle karşı çıkmış, 
‘Vasili ile asla evlenmem” demiş. Bunu gururuna 
yediremeyen Argiles, kızına ders vermek için 
onu Alanya Kalesi’nin zindanlarına kapatmış.

Eleni’nin daracık hücresinin, Damlataş 
kumsalına bakan tek bir penceresi varmış.  
Tekfur, Eleni’ye Alanya’nın tüm güzelliklerini 
gösterirse, onun bu güzellikler karşısında 
hayata dönmek isteyip evliliğe yanaşacağını 
düşünmüş. Ancak Eleni, babasının beklediği 
gibi pişman olmamış, Vasili’yle evlenmeyi kabul 
etmemiş. Fakir çobanın aşkıyla yıllarca gözyaşı 
dökmüş.

Alanya Kalesi’nden Damlataş’a uzanan kıraç 
tepede defne, nar ve iğde ağaçları yetişmiş. O 
zamandan beri, Alanyalılar ne zaman yağmur 
yağıp da her tarafı defne kokusu sarsa, Eleni’nin 
hıçkırıklarını hisseder olmuştur.

ELENİ’NİN GÖZYAŞLARI
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Sivrihisar’a bağlı Sarıköy’de 
Yunus  adında genç bir adam 
yaşıyordu. Yunus Taptuk Emre 
adında bir yol göstericinin 
kapısına sığınmıştı.Taptuk 
Emre Yunus’u dağdan odun 
getirmekle görevlendirdi. 
Yoksul Yunus sırtıyla kırk yıl 
dağdan odun indirdi. Kırk yıl 
sabretti, yüreğine aydınlığın   
doğacağı günü bekledi.
Yunus her gün dağa gitti, odun 
getirdi. Bunlar öyle odunlardı 
ki oklava gibi dümdüzdü.   
“Niçin hep düzdün odun 
getiriyorsun? Ormanda hiç eğri 
odun yok mu?” diye soranlara 
“Taptuk’un kapısına eğri odun 
yakışmaz,” karşılığını verirdi.
Kırk yıl geride kalmıştı. Bir 
akşam Taptuk ocağında 
kalabalık bir topluluk yer 
almıştı.   İlahiler okunacak, 
şiirler söylenecekti. Yunus da 
dağdan yorgun argın gelmiş, 
kapı ardında bir yere ilişmişti. 
Taptuk Emre ona:
“Haydi oduncu Yunus, sen 
söyle!”
Yunus bir anda gözlerinden 
bir perde kalkmış gibi içinin 
aydınlandığını hissetti.  

O gece orada öyle güzel 
şiirler söyledi ki dinleyenler 
kendilerinden geçtiler. Ertesi 
gün Taptuk baba Yunus’u 
çağırdı:
“Artık, aradığını buldun. Çilen 
doldu, tamam oldu. Bundan 
böyle bu kapıya odun getirmen 
gerekmez.”
Yunus pirinin elini öptü. 
Sırtında aba, ayaklarında çarık, 
omzunda çıkını, elinde sopası 
yollara düştü. Dağlara taşlara, 
uçan kuşlara, tarlalarda çalışan 
insanlara, atlarının üstünde 
kurumlu kurumlu giden eli 
kanlı beylere şiirler söyleyerek 
yıllarca dolaştı. Yolu bir gün 
Konya’ya düştü. Büyük şair 
ve bilgin Mevlana’nın yanına 
vardı, elini öptü. Mevlana 
kendisine yeni yazdığı altı ciltlik 
Mesnevi adlı kitabını gösterdi. 
Yunus baktı, karıştırdı:
“Uzun yazmışsın,” dedi “Ben 
olsam, Ete kemiğe büründüm 
Yunus diye göründüm derdim, 
olur biterdi.”
Yunus bütün Anadolu’yu içine 
alan uzun yolculuğundan 
dönünce gene Taptuk Emre’nin 
yanına vardı. Taptuk Baba, 
artık iyice yaşlanmıştı. İki gözü 
görmez olmuştu. Yunus’a:

“Yunus’um,” dedi, “iki güneş 
bir arada barınmaz, şimdi 
bir ok atacağım. Bu oku ara, 
onu nerede bulduysan orada 
yerleş kal.”
Ok bulutların arasında 
kaybolup gitti.   Yunus tam 
beş yıl bu oku aradı. Sonunda 
doğduğu Sarıköy’de buldu. 
Oraya yerleşti ve orada öldü. 
Şimdi mezarı Sarıköy’dedir.
Derler ki, Yunus üç bin tane 
şiir yazdı. Şiirlerinin yazılı 
bulunduğu defter, Yunus 
öldükten yüz yıl sonra   Molla 
Kasım adında bir Ham Sofunun  
eline geçti. Defteri yanına 
aldı. Irmak kıyısına vardı. Sağ 
yanında bir ırmak akıyordu 
sol yanında da bir ateş yaktı. 
Başladı şiirleri okumaya. Dar 
kafalı Molla, şiirleri okuyor 
hiçbirisini beğenmiyordu. 
Bunları dine aykırı buluyordu. 
Okuduğu sayfayı koparıyor 
kimini yanı başında sessiz 
sessiz akıp giden ırmağa 
atıyor, kimini de  yanan ateşte 
yakıyordu. Tam iki bin şiiri 
yok etmişti. Birden eline iki 
bin birinci şiir geçti. O şiirin 
sonunda şöyle deniliyordu:
“Derviş Yunus bu sözü eğri 
büğrü söyleme
Seni sorguya çeken bir Molla 
Kasım gelir.”
Molla Kasım böğründen 
kurşun yemişe döndü. Dili 
dişi kitlendi. Ben ne yaptım 
da iki bin şiiri yaramaz diye 
yok ettim,” diye dövünmeye 
başladı.”
Ama dövünmesi gereksizdi. 
Çünkü o şiirlerin hiç birisi yok 
olmadı. Halkımızın inancına 
göre bugün ırmağa atılan bin 
şiiri denizlerde balıklar, yakılan 
bin şiiri gökyüzündeki kuşlar, 
kalan bin şiiri de insanlar 
okuyor.

YOKSULYUNUS
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Sayın Kaymakamım, bizler sizi ve 
mesleğinizi daha iyi tanımak istiyoruz. 
Bizlere kendinizi tanıtır mısınız?
Ben 1964 yılında Erzurum’da doğdum. İlk, orta 
ve lise öğrenimimi Erzurum’da tamamladım. 
1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine giriş yaptım. Bu fakülteden 1987 
yılında memuriyet hayatına ticaret hukuku 
araştırma görevlisi olarak başladım. 1990 
yılında İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakamlık 
sınavını kazanarak Kütahya Kaymakam adayı 
olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap 
ettim. 1990 yılından beri ülkemizin değişik il 
ve ilçelerinde Kaymakam ve  Vali Yardımcısı 

olarak görev yürütüyorum. Halen yürüttüğüm 
Kepez Kaymakamlığı görevimden önce dört yıl 
boyunca Burdur Vali Yardımcılığı görevini ifa 
ettim. Yılında evlendim, Murat ve Fatih isimli iki 
erkek çocuk sahibiyim. 

Lise sıralarında iken hangi mesleği hayal 
ederdiniz? Bu mesleği seçme nedeniniz 
neydi? Meslek seçerken herhangi birinin 
size etkisi oldu mu?
Benim Üniversiteye girmemden önce 
arzuladığım meslekler Kaymakamlık, Hakim, 
Savcılık ve Üniversitede öğretim elemanı 
olmaktı, Rahmetli babam, özellikle Kaymakam 
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ya da hakim-savcı olmamı arzu ederdi ve 
beni bu mesleklere layık görürdü. Çünkü bu 
meslekler yoluyla topluma ve insanlara daha 
çok faydalı olabileceğimi düşünürdü. Benim 
de Sosyal branşlara ilgim daha çoktu ve ben 
de bu mesleklere ilgi duyuyordum. Çok şükür 
gönlümdeki mesleği icra ediyor ve bundan da 
büyük bir keyif ve haz alıyorum. Kanaatimce, 
insan sevdiği mesleği icra etmeli, bu bakımdan 
kendimi şanslı hissediyorum. 

Kaymakam olmak için üniversitede hangi 
bölümlerde eğitim almak gereklidir? Siz 
hangi eğitim aşamalarından geçtiniz?
Kaymakam olmak için, Siyasal Bilgiler, Hukuk 
iktisadi ve İdari Bilimler İşletme fakültelerinden 
mezun olmak gerekir. Ben Hukuk Fakültesinden 
mezun oldum. Daha sonra 1990 yılında İçişleri 
Bakanlığının açtığı Kaymakamlık sınavının 
yazılı ve mülakat sınavlarını geçerek Kütahya 
Kaymakam adayı olarak mesleğe başladım. 
Kaymakam adaylığı süreci yaklaşık 3,5 yıl süren 
bir zamandır. Bu sürede değişik birimlerde ve 
yurt dışında ve ilçelerde teorik ve uygulamalı 
eğitim gördüm. 

Kaymakamın görevleri hakkında bize bilgi 
verir misiniz?
Kaymakamın görevleri 5442 Sayılı İl İdaresi 
Kanunu’nda belirtilmiştir. Kaymakam, ilçe genel 
idaresinin başıdır. Kaymakam, ilçede Devletin 
ve hükümetin temsilcisi görevini ifa eder. Bu 
amaçla birinci görevi kanunların ve mevzuatın 
ilçe genelinde uygulanmasını sağlamaktır. Diğer 
önemli bir görevi ise  emniyet ve asayişten birinci 
derecede  sorumlu olarak, ilçesindeki güvenlik 
birimlerini sevk ve idare eder, gözetler. Emniyet 
ve asayişin düzenli bir şekilde yürümesinden 
sorumludur. Kaymakamın bunların yanı sıra 
Valiliğin talimatlarını da uygulama yükümlülüğü 
vardır. Ayrıca ilçe içerisindeki kendisine bağlı 
Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Malmüdürlüğü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
Müdürlüğünün ve diğer kamusal birimlerin iş ve 
işlemlerinin de Kanuna ve mevzuata uygun bir 
şekilde yürümesi için gözetleme ve denetleme 
yetkisi vardır. Kaymakam ilçe içerisindeki Adli 
ve askeri Birimler dışındaki Bütün Kamu, Kamu 
Kurumu niteliğindeki meslek teşkilatları ve 
özel işyerlerini denetleyebilir ve denetletebilir.  
Kaymakamın en önemli görevlerinden biri 
de Devleti içede temsil etmesidir, törenlerde 

devleti ve hükümeti temsilen yer almasıdır. 
Ayrıca, Kaymakam İlçe içerisindeki kamu 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakla 
görevlidir. 

Mesleğinizin gerektirdiği özellikler 
nelerdir? Kaymakam olmak için ne gibi 
niteliklere sahip olmak gereklidir?
Kaymakamlık, temsil, denetleme ve planlama 
ve koordinasyon işlevleri olan bir birim olarak il 
idaresi kanununda tarif edildiği için, bu nitelikleri 
gerçekleştirecek özelliklerin Kaymakamda 
olması aranır. Onun için Kaymakam ilçede 
Devletin temsilcisi olarak her şeyden önce 
sözüne güvenilir, dürüst, adil, hitabet kabiliyeti 
olan, kılık ve kıyafetine dikkat eden, tarafsız 
ve nisan sever olmak durumundadır. Ayrıca 
Kaymakamın siyasi ve sosyal hayatın önce gelen 
şahıslarıyla ilişkilerinde de dikkatli ve dengeli 
olması faydalı ve gereklidir. Fakir, düşkün, 
engelli ve yardıma muhtaç insanlara Devletin 
şefkatli kucağını açmasını bilmeli bunlara 
müşfik olmalıdır. Personelleri arasında adaleti 
gözetmeli, anlayışlı olmalı, ancak disipline 
riayeti de elden bırakmamalıdır.

Meslek hayatınızda zorluklar yaşadınız 
mı? Mesleğinizin olumlu ve olumsuz 
yönleri nelerdir, bizlerle paylaşır mısınız?
Kaymakamlık, kendisine bağlı çok sayıda birim 
ve çok sayıda personel barındırdığı için, diğer 
meslek mensuplarından daha çok zorluk 
yaşaması kaçınılmazdır. Çünkü kendisine bağlı  
her birimin kendi içinde çözülemeyen sorunları 
kaymakamın karşısına çıkabileceği gibi, kendi 
dışındaki kişi ve çıkar gruplarının da değişik 
taleplerine muhatap olabilmektedir. Sorunların 
birçoğunun çözülmesi ise maddi imkanlara 
bağlı olduğu gibi elde imkanı olan durumlarda 
bunların dengeli ve  adil kullanılması bazen 
güçlükler gösterebilmektedir. Herkesi tatmin 
etmek ise son derce zordur. O nedenle bazen 
tercih yapınca alınanlar, kırılanlar olabiliyor. 
Ancak adil ve duyarlı bir yaklaşım gösterildiğin 
de  imkanlar, ihtiyaç ve talepleri karşılamada 
yetersiz kaldığında dahi, tarafsız ve adilane 
yaklaşım içerisinde olduğu hissi karşı tarafta 
uyandırılırsa, bu durumun olumsuz etkileri 
minimize edilebilmektedir. Onun için 
Kaymakamlıkta ve diğer bütün idarecilikte, 
adalet, ilgi, sevgi ve duyarlılık birçok engelin 
ve zorluğun aşılmasında kilit öneme sahiptir.  
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Mesleğimizin birçok olumlu yönleri vardır, 
bunlardan biri, ülkemizin değişik bölge ve 
illerinde görev yapmak, oraların tabiatını, 
coğrafyasını, insan ve kültür yapısını yakinen 
tanıma ve yaşama şansını veriyor. Bu hem çok 
keyifli, hem de çok öğretici ve ülke yönetiminin 
sağlıklı olması bakımından da son derece gerekli 
çünkü Türkiye gibi zengin bir tarih ve insan 
varlığına sahip bir ülkeyi ve devleti yönetmek 
sadece mevzuat bilmekle ve uygulamakla olmaz, 
aynı zamanda mevzuatın nasıl ne zaman ve 
ne dozajda uygulanması gerektiğini de bilmek 
gerekir. Mesleğimizin bir başka olumlu yönü 
ise, ülkenin değişik yerlerinde görev yaptığımız 
için değişik insanlarla dostluk ve arkadaşlıklar 
kurma şansını veriyor olmasıdır. Mesleğimizin 
olumsuz yönlerinden birisi, ortalama 3 yılda bir 
görev değişikliği ailelerimiz ve çocuklarımız için 
eğitim hayatında olumsuzluklara neden oluyor, 
Ayrıca bu durum sabit bir çevre edinememenin 
dezavantajları ile karşı karşıya bırakıyor. 

Türkiye şartlarını düşündüğümüzde 
üniversitede kamu yönetimi 
bölümlerinden mezun olanların geleceğini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde kamu sektörü yöneticiliği geçmişte 
ve günümüzde önemli yer tuttuğu gibi, istihdam 
ve etkinlik açısından gelecekte de önemini 
arttırarak devam ettireceğine inanıyorum. 
Her ne kadar, özelleştirmeler sonucunda 
kamu sektörü geçmişe nazaran istihdamda 
bir azalma gösterse de, Türkiye’nin dışa açılan 
ve büyüyen yapısı kamu sektöründe yeni 
yönetim kademelerine ihtiyaç göstermektedir. 
Yeni birimler oluşturulmaktadır. Devletin 
sosyal devlet özelliği giderek daha fazla 
öne çıkmaktadır. İstihbarat, emniyet, askeri 
ve çevre ve enerjiyle ilgili yeni birimler 
kurulmaktadır. Yani kamu yöneticiliği ticari 
işletme yöneticiliğinden çevre güvenlik, enerji 
sosyal yardım alanlarında devletin yeni birimler 
oluşturmasıyla birlikte bu alanlardaki kurulan 
birimlerine doğru gelişme göstermektedir. 
Türkiye’nin yöresel ve bölgesel gücü arttıkça, 
nüfuzu ve sosyal devlet rolü genişledikçe, yeni 
kamu yöneticiliği birimleri de artacaktır.

Kepez’deki eğitim düzeyini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  Daha da 
geliştirmek için sizce neler yapılabilir?
Kepez sosyoekonomik bakımından hızla 

gelişen bir ilçe eğitimdeki eksikliklerini açılan 
yeni okullarıyla, öğretmen açığını her geçen yıl 
azaltmasıyla birlikte giderecek, ileriki yıllarda 
öğrenimdeki başarısını daha da arttıracaktır. 
Bunun yanı sıra, velilerimizde çocuklarının 
eğitimine giderek daha çok ilgi göstermektedir. 
Bütün bu nedenlerle, başarı düzeyinin 
önümüzdeki yıllarda hızlı bir biçimde artacağını 
düşünüyorum.

İlçemizde gerçekleştirmek istediğiniz 
projeleriniz var mı, ne gibi değişiklikler 
yapmayı düşünüyorsunuz?
İlçe kaymakamı olarak genel kamu 
yönetimindeki en önemli eksikliklerimizden 
biri olarak, kaymakamlığımıza bağlı birimlerin 
dağınık bir şekilde başka başka yerlerde yer 
alması. Bu, halkın hizmet alımında sorunlara yol 
açıyor ve halkımızın işlerini takip ederken zaman 
israfına yol açıyor. Bu nedenle yeni ve bütün 
kaymakamlık birimlerini içine alacak Kepez 
İlçe Hükümet Konağı projesini gerçekleştirmek 
projesini yakınen takip ediyorum. Konu ihale 
aşamasına gelmiş olup, 29 Ocak 2016 tarihinde 
ihale edilecek ve takriben 2017’nin sonunda 
veya  2018 yılının başlarında hizmete girecektir. 
Bir diğer gerçekleştirmeyi istediğim proje 
de Kepez’de acilen ihtiyaç duyulan yerlerde, 
örneğin Habibler’de, Gülveren’de, Varsak 
Karşıyaka’da yeni okullar yapılması, Hüseyin 
Ak ve Cengiz Topel okullarında da ek bina 
yapılmasıdır. 

Günümüz gençliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Günümüz gençliği, bundan 30-40 sene önceki 
gençlere göre çok daha bilinçli ve yetenekli 
yetişiyor. Ancak bilgisayar ve internet 
teknolojisinin biraz esiri olmuş durumdalar. 
Ailevi bağları sanki biraz daha zayıflamış 
durumda. Eğer gençler maddi ve manevi 
bakımdan eşit bir şekilde kendilerini geliştirecek 
olurlarsa, bu hem kendilerinin mesleki 
gelişmesini sağlar hem de ailenin ve toplumun 
sağlıklı büyümesi açısından son derece faydalı 
olur. Gençlerimizin, kendilerinin maddi ve ruhi 
gelişiminin bireysel çıkarları kadar, ailesinin ve 
toplumun çıkarlarını gözetmesine bağlı olduğu 
ve böyle yaparlarsa  yarınlarda daha sağlıklı bir 
gelecek kurulacağını bilmeleri gerekir.

RÖPORTAJ
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Süleymaniye Camii

CAMİİ
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Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri 
olan Süleymaniye Camisi’nin ihtişamı kadar bilinmeyen 
hikâyeleri de büyülüyor dinleyenleri.

CAMİİ
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Yapımından günümüze dek İstanbul’da 
yüzü aşkın deprem gerçekleşmesine karşın, 
duvarlarında en ufak bir çatlak oluşmayan 
caminin bilinmeyen yapılış hikayesini Erhan 
İdiz’in objektifinden çekilen fotoğraflar eşliğinde 
sizlere sunuyoruz.

Hepsi efsane halinde günümüze ulaşan ve 
doğruluğu tartışılan hikayeler olsa da birden 
çok öyküsü var Süleymaniye Camisi’nin.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
imparatorluğun gücünü ve görkemini 
göstermek adına inşa ettirildi. Camii ve külliyesi 
7 senede bitirildi. Ancak 7 yıllık bu uzun süre 
Kanuni’nin canını sıkmıştı. Sinan’ın yapıyı neden 
bir türlü açmadığını anlamamıştı. O sırada 
her taraftan da dedikodular yağmaya başladı 
Sultan’a.

Kanuni durumu kendi gözleriyle görmek için 
bir ikindi vakti Süleymaniye’ye gitti. Muhteşem 
yapının içine girdiğinde Sinan tam da söylendiği 
gibi caminin ortasında oturmuş nargilesini 
tüttürmekteydi.

Sultan gözlerine inanamadı. Tok sesiyle ve 
bütün haşmetiyle ‘’ Bu ne iştir Mimarbaşı?’’ diye 
haykırdı. Oysa Mimar Sinan’ın içtiği nargilede 
tömbeki yoktu. İçtiği sadece suydu.

Usta Mimar, nargilenin fokurtularını dinleyerek 
caminin akustiğini ölçmeye çalışıyordu. 
Mihraptaki imamın sesini, aynı oranda bütün 
camiye nasıl ulaştıracağını hesaplıyordu.

Bunun için Anadolu’nun değişik köşelerinden 
65 tane dev turşu küpü getirtti. Bu küpleri içleri 
boş, ağızları dışarıya gelecek şekilde kubbenin 
eteklerine dizdirdi.

Amacına ulaşmıştı Mimarbaşı. Sesi, yüzlerce 
metrekarelik mekanın her köşesine, en iyi 
şekilde yaymayı başarmıştı. Kanuni de , Sinan’ın 
niyetini anlamış, ustasını hemen bağışlamıştı.

Mimar Sinan yapının içine bir de hava koridoru 
inşa etti. Elektriğin henüz bulunmadığı o yıllarda, 
Süleymaniye 275 dev kandille aydınlatılıyordu.
Sinan, bu kandillerden çıkan is camiye zarar 
vermesin ve cemaati rahatsız etmesin diye orta 
kapının üzerine küçük bir odacık yaptırdı.

Binanın değişik köşelerine açtığı oyuklardan 
giren islerin bu odada toplanmasını sağladı. 
Şaşırdınız değil mi? Durun, daha bitmedi…

Ve adına da İs Odası denilen bu bölmenin içine 
özel bir nemlendirme sistemi kurdu Sinan. 
Odada toplanan islerden, dönemin en kaliteli 
mürekkebini damıttı.

CAMİİ

- 18  - - 19 -



CAMİİ

Süleymaniye’nin duvarlarında gördüğünüz o 
muhteşem kalem işleri, yazılar, süslemeler, 
caminin kandillerinden çıkan isten damıtılan o 
mürekkeple yapıldı.

Bütün bunlar günümüzden 458 yıl öncesinin 
bilimiyle, teknolojisiyle yapıldı. Son bir şifre 
daha var. Hani oyuklar var ya isin bir odada 
toplanmasını sağlayan, hava akımını içeri alan 

dışarıya çıkıp o iki oyuktan içeriye baktığınızda, 
birinden caminin içindeki Allah, diğerinden ise 
Muhammed yazılı dev levhaları görürsünüz.

Ayrıca Süleymaniye’nin hangi köşesini, hangi 
duvarını, hangi açısını ölçerseniz ölçün, sayısal 
olarak karşınıza Allah kelimesinin ve katlarının 
çıktığını görürsünüz.
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Beri gel, daha beri, daha beri.                                 
Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? 

Bu hır gür, bu savaş nereye dek? 
Sen bensin işte, ben senim işte.

MEVLANA
C E L A L E D D İ N  R U M İ

1207-1273

“O’NU ANLATMAK “ SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL, 
DOSTLUK VE KARDEŞLİKTE AKARSU GİBİ OL, 

HATALARI ÖRTMEDE GECE GİBİ OL, 
TEVAZUDA TOPRAK GİBİ OL, 

ÖFKEDE ÖLÜ GİBİ OL, 
HER NE OLURSAN OL, 

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, 
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL.”

DEMEKTİR.

MEVLANA
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Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? 

Bu hır gür, bu savaş nereye dek? 
Sen bensin işte, ben senim işte.
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Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan 
sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin 
Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın 
babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, 
sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış 
olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. 
Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine 
Hatun’dur. 
     
Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi 
olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası 
nedeniyle Belh’den ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Sultânü’I-Ulemâ 1212 veya 1213 yılllarında aile 
fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh’den 
ayrılmıştır.
     
Sultânü’I-Ulemâ’nın ilk durağı Nişâbur olmuştur. 
Nişâbur şehrinde tanınmış mutasavvıf 
Ferîdüddin Attar ile de karşılaşmışlardır. 
Mevlâna burada küçük yaşına rağmen 
Ferîdüddin Attar’ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini 
kazanmıştır. 
     
Sultânü’I Ulemâ Nişabur’dan Bağdat’a ve daha 
sonra Kûfe yolu ile Kâ’be’ye hareket etti. Hac 
farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüşte 
Şam’a uğradı. Şam’dan sonra Malatya, Erzincan, 
Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende’ye 
(Karaman) geldiler. Karaman’da Subaşı Emir 
Mûsâ’nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler. 

1222 yılında Karaman’a gelen Sultânü’/-Ulemâ 
ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlâna 1225 
yılında Şerefeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun ile 
Karaman’da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna’nın 
Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi adlı iki oğlu 
oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun’u kaybeden 

Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile 
ikinci evliliğini yaptı. Mevlâna’nın bu evlilikten 
de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki 
oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi. 

Bu yıllarda Anadolunun büyük bir kısmı 
Selçuklu Devleti’nin egemenliği altında idi. 
Konya da bu devletin başşehri idi. Konya 
sanat eserleri ile donatılmış, ilim adamları ve 
sanatkarlarla dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu 
Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve Devletin 
hükümdarı Alâeddin Keykubâd idi. Alâeddin 
Keykubâd Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled’i 
Karaman’dan Konya’ya davet etti ve Konya’ya 
yerleşmesini istedi. 

Bahaeddin Veled Sultanın davetini kabul 
etti ve Konya’ya 3 Mayıs 1228 tarihinde 
ailesi ve dostları ile geldiler. Sultan Alâeddin 
kendilerini  muhteşem bir törenle karşıladı ve 
Altunapa (İplikçi) Medresesi’ni ikametlerine 
tahsis ettiler. 
     
Sultânü’l-Ulemâ 12 Ocak 1231 yılında Konya’da 
vefat etti. Mezar yeri olarak, Selçuklu Sarayının 
Gül Bahçesi seçildi. Halen müze olarak 
kullanılan Mevlâna Dergâhı’ndaki bugünkü 
yerine defnolundu. 
     
Sultânü’I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve müridleri 
bu defa Mevlâna’nın çevresinde toplandılar. 
Mevlâna’yı babasının tek varisi olarak gördüler. 
Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din 
bilgini olmuş, İplikçi Medresesi’nde vaazlar 
vermeye başlamıştı. Vaazları kendisini 
dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. 
     
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî 
ile karşılaştı. Mevlâna Şems’de “mutlak 
kemâlin varlığını” cemalinde de “Tanrı 
nurlarını”görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun 
sürmedi. Şems aniden öldü. 
     
Mevlâna Şems’in ölümünden sonra uzun 
yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda 
Selâhaddin Zerkûbî ve Hüsameddin Çelebi, 
Şems-i Tebrizî’nin yerini doldurmaya çalıştılar. 
     
Yaşamını  “Hamdım, piştim, yandım”  sözleri 
ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar 
günü Hakk’ ın rahmetine kavuştu. Mevlâna’nın 
cenaze namazını Mevlâna’nın vasiyeti üzerine 
Sadreddin Konevî kıldıracaktı. Ancak Sadreddin 
Konevî çok sevdiği Mevlâna’yı kaybetmeye 
dayanamayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine, 
Mevlâna’nın cenaze namazını Kadı Sıraceddin 
kıldırdı. 

MEVLANA
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Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü 
olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman 
sevdiğine yani Allah’ına kavuşacaktı. Onun için 
Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin 
gecesi manasına gelen  “Şeb-i Arûs”  diyordu 
ve dostlarına ölümünün ardından ah-ah, vah-
vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.
Hz.Mevlana ölmeden önce tüm insanlığa şu 
vasiyeti dile getirmişti:Size, gizlide ve açıkta 
Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az 
konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç 
tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak 
şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen 
cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle 
oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle 
birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların 
en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en 
hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.

Mevlana Celaleddin Rumi Ve Ney

Bir gün, Rasulullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ali ile 
sohbet  ederken, kimseye anlatmaması şartıyla 
ona ilahi aşkın sırlarından bahseder. Hz. Ali, 
Efendimiz’den öğrendiği sırların ağırlığı altında 
adeta ezilir. Taşıyamaz olduğu bu hal onu alır, 
Medine şehrinin dışına kadar götürür. Ne kadar 
zamandır yürüdüğünü bilmediği çölde, suyu 

çekilmiş bir kuyuya varır. Gönül dünyasına 
akmaya devam eden ilahi sırlar benliğine 
sığmaz olduğunda Hz. Ali dayanamaz artık, feyiz 
ve muhabbetle bezenmiş duygularını kupkuru 
kör kuyuya döker. Hz. Ali’nin dilinden dökülen 
sırların güzellikleriyle dolan kuyu da coşarak 
derin bir heyecanla sel olur taşar. Taşan suların 
bereketi ile kuyunun etrafında bir bir kamışlar 
boy verir.

Aradan günler geçer ve kuyunun başına bir 
çoban gelir. Kamışlardan birini keser. Kestiği 
kamışın gövdesine çeşitli yerlerinden delikler 
açar. Sonra dudaklarına götürüp üfler. Çoban 
nefesini verir vermez kamıştan aşıkane inleme 
ve feryat sesleri yükselmeye başlar. Kamış her 
işiteni hayran bırakan seslerle birlikte ününü 
de yaymaktadır.

Efendimiz, kalbe heyecan veren bu sesleri 
duyunca işin aslını anlar. Hemen Hz. Ali’yi 
çağırıp “Sana anlattığım sırrı açıkladın mı?” 
diye sorar. Hz. Ali “Evet, ya Rasulallah! O yüce 
sırrı kalbime sığdıramadım. Suyu çekilmiş bir 
kuyuya söylemeye mecbur kaldım” diye cevap 
verir. Mevlana’nın aktardığı bu hikayeye göre 
o kuyunun etrafında boy veren kamışlar “ney” 
diye bilinir.

MEVLANA
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İsmail Fakirullah Hazretleri Hicri 1067 yılında 
dünyaya gelmiştir. Genç yaşta babasını 
kaybetmiş, kendisi müderrislik ve imamlık 
yapmıştır. 40 yaşında kemale ermiştir. İsmail 
Fakirullah Hazretleri bir yandan insanlara 
irşatta bulunurken diğer yandan da beşeri 
ilimlerde de çok önemli bilim insanları 
yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Erzurumlu 
İbrahim Hakkı Hazretleridir. Hadis ve Fıkıhta, 
tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyolojide, 
tıp ve astronomide ve pek çok bilim dalında 
büyük bir kudret ve yetenek göstermiştir.
  
İbrahim Hakkı Hazretleri hocası vefat edince 
onun için bir türbe yaptırmıştır ve ayak ucuna 
defnedilmeyi de vasiyet etmiştir. Türbe bir 
büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki küçük 
oda ve bir hol ile sekiz köşeli ve 10 metre 
yüksekliğinde bir kuleden oluşmaktadır. Türbeyi 
esas farklı kılan ışık düzeneğidir. İbrahim Hakkı 
Hazretleri ahirete intikal eden hocasının aziz 
hatırasına ithafen 18.yy’da Tillo’nun 3 km 
doğusundaki tepenin üstüne, bugünkü ismiyle 
Ka’latül Üstat’ta harçsız olarak bir taş duvar inşa 

etmiş ve ortasına da 40x50 cm açık bir pencere 
bırakmıştır. Böylece türbenin kulesi ile tepedeki 
duvar arasında ışık irtibatını sağlamış olur.
 
Bu düzenek sayesinde gece ve gündüzün 
eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde, 
tepeden doğan güneşin ilk ışıkları türbenin 
kulesine, oradan da kırılarak türbenin 
penceresinden girerek İsmail Fakirullah 
Hazretlerinin sandukasının başucunu yaklaşık 
5 dakika aydınlatır. Bu hadiseyle ilgili İbrahim 
Hakkı Hazretleri: “Yeni yılda doğan ilk güneş 
hocamın başucunu aydınlatmazsa ben o 
güneşi neyleyim.” sözünü söyleyerek hocasına 
olan saygısını göstermiştir. Yılda iki kez güneşin 
ilk ışıklarını hocasına armağan eden İbrahim 
Hakkı Hazretleri gelecek nesillere de hoca-
talebe, ilim-maneviyat ilişkisinin güzel bir 
örneğini göstermiştir. 1960 yılında yapılan 
restorasyon çalışmaları sırasında ışık düzeneği 
zarar görmüş ve işlerliğini kaybetmiştir. 2011 
yılında Siirt Valiliğinin yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde ışık hadisesi tekrar işlevsel hale 
getirilmiştir.

İSMAİL FAKİRULLAH VE
İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ 

TÜRBESİ VE IŞIK HADİSESİ

TÜRBELER
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Aziz Sancar, (d.8 Eylül 1946, Savur), Kuzey Carolina Üniversitesi 
Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi  Türk-
Amerikalı bilim insanı. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl 
onardığını ve  genetik  bilgisini koruduğunu haritalandıran 
araştırmaları sayesinde 2015  Nobel Kimya Ödülü’nü 
kazandı. Ödüle ABD’li  Paul Modrich  ve İsveçli  Tomas 
Lindahl  ile birlikte layık görülen  Sancar daha önce 
de kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla ödüller 
almıştı.  Kanser oluşumunda ve tedavisinde önemli bir 
unsur olan DNA onarımı üzerinde yıllardır çalışan Sancar 
bu mekanizmayı 35 yılda çözdüklerini; ancak bunun 
hastalara ulaşmasının biraz zaman alacağını ifade etti. 

Aziz Sancar,  Nobel Ödülü  alan ikinci, bilim alanında               
bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Nobel ödülünü 
alan ilk Türk vatandaşı olan Orhan Pamuk, Sancar gibi   
İstanbul Üniversitesi  mezunudur ve ödülünü  edebiyat 
alanında almıştır. 

Mardin’in Savur ilçesinde, orta gelirli bir  çiftçi  ailesinin 
sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. Anne-
babasının okuma yazma bilmediğini söyleyen Sancar 
“Ancak eğitimin önemini biliyorlardı ve çocuklarının 
tümünün eğitim alması için ellerinden geleni yaptılar.” 
diyor. İlk eğitimini Mardin’de tamamladı. İyi bir öğrenci 
olmasının yanı sıra lise futbol takımında kalecilik de yaptı 
ve Genç Milli Futbol takımı denemelerine çağrıldı. 

1963’te girdiği  İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1969’da 
bitirdikten sonra Savur’da iki yıl sağlık ocağında hekimlik 
yaptı. Daha sonra Dallas’a giderek  Dallas Texas 
Üniversitesi’nde  Moleküler Biyoloji  dalında doktora 
yaptı.  Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında 
doçentlik tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı, 
hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde 
çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap 
yayınladı.

Kendisi gibi biyokimya profesörü ve öğretim üyesi olan 
Gwen Boles Sancar ile evlidir.  Eşiyle birlikte ABD’de 
okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türkiye-
Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla Aziz&Gwen 
Sancar Vakfı’nı kurmuştur. Vakfın ABD’nin  Kuzey 
Carolina eyaletinde “Carolina Türk Evi” isimli bir öğrenci 
misafirhanesi de bulunmaktadır.
 

Aziz SANCAR

Ödülleri ve başarıları 
• ABD Ulusal Bilim Vakfı (National 

Science Foundation) 
Genç Araştırmacı Ödülü (1984) 

• Amerikan Fotobiyoloji Derneği 
(American Society for Photobiology) 

Ödülü (1990) 
• ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 

(National Institutes of Health)
Ödülü (1995) 

• TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997) 
• ABD Fen ve Sosyal Bilimler 

Akademisi (American Academy of 
Arts and Sciences) Ödülü (2004) 
• ABD Ulusal Bilimler Akademisi

Üyesi (2005) 
• TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) 

Üyesi (2006) 
• Vehbi Koç Ödülü (2007)  

• Nobel Kimya Ödülü (2015) 
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Hemen her insanda az-çok ölüm korkusu 
vardır. Bu korkuya belirsizlik, bedeni kaybetme, 
acı duyma, yalnızlık, yakınlarını kaybetme 
korkuları yol açmaktadır. Ölüm korkusu ve 
ölümsüzlük arzusunun insanlar için değişmez 
psikolojik gerçek olduğu kabul edilmekle 
birlikte, her insanda meydana getirdiği davranış 
tarzı aynı değildir. Ölüm ve sonrası ile ilgili farklı 
inançlar, cenaze merasimleri ve mezarların 
farklı şekillenmesi sonucunu doğurmuştur. 
Kültürün bu konudaki uygulamaları farklıdır. 
Bu uygulamaların en önemlisi, cesedin 
muhafazasını sağlayan mumyalamadır. Farklı 
çağlarda ve kültürlerde farklı dayanaklara göre 
yapılan işlemin temelinde ölüm karşısında 
duyulan üzüntü ve bu üzüntüyü biraz olsun 
azaltmak için cesedi bozulmaya karşı koruma, 
bir müddet daha sanki yaşıyormuş gibi 
avunma ihtiyacı vardır. Buna göre mumyalama, 
cesedi bozulmaktan korumak için çeşitli 
işlemlerden geçirmek; bitkisel, kimyasal, 
aromatik ve dolgu maddeleri kullanarak 
cesede muamele yapmaktır. Türkiye’deki müze 
ve türbelerde bugüne kadar ulaşmış toplam 
41 insan mumyası, 2 adet hayvan mumyası 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bütünüyle 
korunmuş olarak saklanırken, büyük bölümü 
yıpranmıştır.
1 Anadolu, üç kıtanın birleştiği noktada 
bulunması, topraklarının ve ikliminin elverişli 
olması ve önemli ticaret yollarının içinden 
geçmesinden dolayı, çok hareketli bir tarihe 
sahip olmuştur. Batıdan Roma veya Bizans, 
doğudan İran, güneydoğudan Sami ırklar ve 
Araplar, kuzeydoğudan Moğollar ve Türklerin 
sürekli baskınlarına maruz kalmış, sık sık 
el değiştirerek, tarih içinde birçok ulusa ev 
sahipliği yapmıştır. Bölgenin bu coğrafi özelliği 
kültürel zenginlik olarak yüklü bir mirasa sahip 
olmasına sebep olmuştur. Bu anlamda her karış 
toprağında hazineler saklıdır demek abartılı 

bir ifade olmaz. Mumyalamanın Anadolu’da, 
Türkler dönemi öncesinde de varolduğu 
bilinmektedir. Müzelerde bulunan ve Türk 
döneminden öncesine ait olan mumyalar 
ve mumyalamanın yapıldığına işaret eden 
arkeolojik buluntular bunu, en iyi şekilde ortaya 
koymaktadır. Mumyanın saklanmasına uygun 
inşa edilmiş mezarlar, mumyalanmış cesetlerin 
içine konduğu lahitler ve bugüne kadar varlığını 
koruyabilmiş mumyalar, Anadolu’da Türk 
Dönemi öncesinde mumyalama geleneğinin 
var olduğu bilgisini günümüze ulaştırmaktadır. 
Türklerin Anadolu’yu fethinden önce burada 
hüküm süren diğer milletlerin ölülerini 
mumyaladıkları bilinmektedir. Türkler 
İslâmiyet’i kabul ettikten sonra uzun dönem 
bu geleneği sürdürmüş ve Osmanlı Döneminin 
ilk yarısında da padişahlarının cesetlerini 
mumyalamak suretiyle bu geleneği devam 
ettirmişlerdir. Bu bilgiden yola çıkarak aslında 
şu anda Türkiye müzelerinde yüzlerce mumya 
bulunması beklenmektedir. Ama ne yazık ki 
durum böyle değildir. Türkiye’deki günümüze 
kadar korunabilmiş mumyalar hem türbelerde 
hem de müzelerde bulunmakta idi. Mumyaların 
çoğu müzelere çok geç taşınmış, bu taşınmalar 
esnasında bile birçok kayıplar verilmiştir. 
Dönem dönem yaşanan sel baskınları ve 
depremlerde, mumyalar sokaklara dökülmüş 
ve korunamamışlardır. Büyük çoğunluğu 
da tespit edilir edilmez defnedilmişlerdir. 
Çok az sayıda mumya, kısmı restorasyon 
ve konservasyon işlemlerine tabi tutularak 
korunabilmiştir. Türkiye’de bulunan mumyaları 
fetihten öncesine ait olanlar, fetihten sonra 
Müslüman Türklerin Anadolu’da yapmış olduğu 
mumyalar ve dışarıdan gelmiş mumyalar 
olarak gruplandırmak mümkün olabilmektedir. 
Dışarıdan gelenler, başka yerlerde yapılmış olup 
sonradan bir sebeple Türkiye’ye getirilerek Türk 
müzelerinde sergilenmekte olan mumyalardır.

Türkiye Müze ve Türbelerindeki
Mumyaların Tarihi ve Bugünkü Durumları
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Mısır Kökenli Mumyalar

İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesindeki Mumya 
Topkapı Sarayı Müzesinde yer alan mumya bir 
hayvan mumyasıdır. Bu hayvan Mısır’da kutsal 
olarak kabul edilen Nil Nehrinden çıkarılmış ve 
Nil Nehrinden çıkmış olmasından dolayı kendisi 
de kutsal kabul edilen bir timsah mumyasıdır.
Bu mumyanın Osmanlı Sarayına gönderilen 
hediyeler arasında gelmiş olabileceği 
düşünülmektedir. Bu mumyanın en önemli 
özelliği, kuyruk tarafına eklenmiş olan insan 
iskeletidir. Bu timsahın, Nil Nehrinde yüzen bir 
prensesi yutmuş olabileceği düşünülmektedir. 
Burada hemen avlanan timsahın prensesle 
birlikte mumyalandığı hikâye edilmektedir. 
Mumya Müzedeki Hekimbaşı odasında 
saklanmaktadır. Mumyanın boyun kısmı ile 
gövdenin bir kısmı çürümüştür. Buralarda 
iskelet açığa çıkmıştır. Baş kısmı daha iyi 
durumdadır. Uzunluğu yaklaşık olarak 1.50 cm 
civarındadır.

Bizans Dönemi Mumyaları
Müzenin Eski Eserler Bölümünde bulunan ve 
mumyaların sergilendiği kısımda içinde çocuk 
mumyası bulunan bir lahit yer almaktadır. 
Bu dış lahitin üst kısmında mumyanın 
sahibini sembolize ettiği düşünülen bir 
maske bulunmaktadır. Maskede saçlar kulak 
arkasından aşağı inmektedir. Yüz kahverengi 
tonda işlenmiş, çene ise sakallı olarak verilmiştir. 
Müze kayıtlarına göre bu lahitin içinde bulunan 
mumya, bir Anadolu mumyasıdır ve bu Bizans 
Dönemine ait bir çocuk mumyası olduğu 
tahmin edilmektedir.

Anadolu Selçuklu Dönemi 
Mumyaları
 
•Kemah-Melik Mengücek Gazi 
Türbesindeki Mumyalar 
Kemah’taki Melik Mengücek Gazi Türbesinde 
bulunan mumya, Sultan Alparslan ile birlikte 
Malazgirt Savaşına katılmış ve sonradan 
beyliğini ilan ederek Kemah’ı beyliğin başkenti 
yapan, Melik Mengücek Gazi’ye aittir. 
Mengücek Gazi’nin ölüm tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber, ondan sonra yerine 
geçen oğlu Emir İshak’ın tahta çıkış yılının 1118 
yılı olması, Melik Gazi’nin 1118 yılında ölmüş 
olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Sultan 

Melik Mezarlığı içerisinde yer alan türbenin 
cenazelik katında Mengücek Gazi’nin mumyası 
bulunmaktadır.13 Mengücek Gazi’nin mumyası 
ahşap çerçevesiyle, içerisine camdan yapılmış 
dikdörtgen bir tabutun içinde beyaz bir kefene 
sarılı olarak yer almaktadır. Anadolu’daki ilk 
Türk mumyalarından biri olan bu mumya, 
oldukça bozulmuş bir haldedir. Kafatası ve 
göğsün sağ yanında bozulma daha çoktur. 
Bununla birlikte ayak parmakları âdeta canlı 
gibi durmaktadır.

•Harput–Arap Baba Türbesindeki 
Mumya
Arap Baba Türbesi Elazığ’ın Harput beldesinde 
yer almaktadır. Türbe iki katlı olup, alt kat 
cenazelik katıdır. Türbenin bitişiğinde Alaca 
Mescit vardır. Bu mescidin girişindeki kitabeye 
göre eser 678/1280 tarihinde III. Gıyâseddin 
Keyhüsrev zamanında Yusuf bin Arabşah 
tarafından yaptırılmıştır. Burada bulunan 
Arap Baba mumyası dikdörtgen bir camekân 
içerisinde yer almaktadır ve camekânın üstü 
yeşil bir örtüyle kapatılmıştır. Mumyanın 
özgün sandukası kaybolmuştur. Kaybolan 
sanduka üzerinde Arap Baba hakkında bilgiler 
bulunmaktadır.Mumyanın boyun kısmında 
bozulmalar oluşmuş ve baş bedenden 
ayrılmıştır. Ceset camekân içinde sırt üstü 
durmaktadır.

• Çankırı Taş Mescitteki Mumyalar
Anadolu Selçukluları zamanında I. Alâeddin 
Keykubâd’ın hükümdarlığı devrinde, Selçuklu 
emirlerinden Atabey Cemâleddin Ferruh 
tarafından H. 633/ M. 1235 tarihinde yaptırılmış 
Çankırı’daki hastane, belki de bu şehirde 
inşa edilmiş ilk ve en mühim sağlık tesisidir. 
Cemâleddin Ferruh, hastanenin yanına o 
dönemin âdeti gereği bugün “Taş Mescit” 
olarak bilinen ve hâlen ayakta bulunan bir 
Dârülhadis, onun da alt katına kendisinin yattığı 
söylenen bir türbe inşa ettirmiştir. Bu türbede 
bugün mumyalandığı için çürümediğine 
inanılan, yetişkin ve çocuklara ait altı adet 
ceset bulunmaktadır. Fakat cesetler çürümüş 
ve sadece iskeletler kalmıştır. Cemâleddin 
Ferruh’un adı vakıf kayıtlarında Şeyh 
Cemâleddin olarak geçmektedir. Halk zamanla 
ona tıpkı Kara Tegin’de olduğu gibi, ilim ve din 
adamlığı payesini atfetmiştir. 

(ALINTI)
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi
Zehra EFE 
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“Türk, evinden önce bahçesini yapar, ağaç diker; Fransız ise yapı için ağaçları 
keser!” (Le Corbusier 1887-1965). Türk’ün anlayışına göre, evlilik gibi, ev de 
kutsaldır. Türk dünya görüşüne uygun olarak evin temelini atmadan önce 
ağaç (evin doğusuna) dikilir. Türk düşüncesinde Tanrı’nın evinin doğuya bakan 
kapısının önünde bir ağaç vardır ve bu ağaca “Tanrı’nın ağacı” denilmektedir. 
Her ağaç evin yanına dikilmez. Bu ağaçlar dut, nar, iğde, söğüt gibi türlerden 
oluşmaktadır. Türk geleneğinde ölümde de ağacın yeri büyüktür ve her mezar 
başına (bazen mezar taşına ağaç resmedilir) bir ağaç (servi) dikilir, ruhu tekrar 
ait olduğu yere göğe götürsün diye. Ve eğer dikilen bu ağaç yeşerir, göğe doğru 
uzarsa mezarda yatan kişinin mekânının Tanrı katı olacağına inanılır.

TÜRK MİTOLOJİSİNDE

AĞAÇ KÜLTÜRÜ
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SERVİ: 
Mezarlıktaki serviler, düzgün boylarıyla göğe 
doğru yükselmekte, ebedi hayatı sembolize 
etmektedir.

DUT: 
Anadolu’da evlerin önüne dikilen ağaçların 
başında dut gelir. Evin ağacı olarak kabul edilen 
dut ağacı, evin mutluluğu, saadeti, bekası ve 
bereketinin sembolüdür. Batı Anadolu’da 
“erkek dut” denilen meyvesiz ve koyu gölgeli 
olanı tercih edilir. 

NAR: 
Nar ağaçları da seyrek olarak evlerin önüne 
dikilir. Nar, Aydın bölgesinde, cennet meyvesi 
olması ve dikenleri dolayısıyla şeytanı evin 
etrafına sokmaması nedenleriyle tercih 
edilmektedir. Nar ağacı bütün Türk dünyasında 
kutsal sayılır. Türk kültüründe elma ve nar 
zürriyetin sembolüdür. Rüyada nar görmek 
neslin bereketli olacağına yorumlanır. Nar 
cennet meyvesi olduğundan ötürü nar tanelerini 
yere dökmek günahtır (Balıkesir/ Kürse Köyü). 

Düzce yöresinde, taze dut yaprağının şeker 
hastalığına iyi geldiğine inanılır. Amasya 
yöresinde Narın çiçeği çoksa kışın sert geçeceği 
ve uzun süreceğine inanılır.

İNCİR: 
İncir ağacı, virane, susuz, kırsal yerlerde 
yetişen, yamru yumru bir ağaçtır. İncir ağacı 
meyvesi muteber olmakla beraber odunu 
açısından da makbul sayılmaz. İncir ağacı, 
evden çok uzaklara, dağlara, susuz bağlara 
dikilirken, iğlek (incirin erkeği) ağacı da seyrek 
olarak evlerin önüne, pınarın, çeşmenin başına 
dikilir. Birisine beddua edileceğinde “Ocağında 
incir ağacı bitsin” derler. İncir dalı çabuk kırılır, 
dalından düşen de pek iyileşmez. Geceleri incir 
ağacı yanından, yakınından geçilmez. İncir 
ağacı altında yatmak iyi değildir. Darı unundan 
baklava, incir ağacından oklava olmaz.

İĞDE: 
İğde ağacı/dalı İç Anadolu’da, dikenli oluşu ve 
nazardan, kem gözlerden koruyucu vasıflarıyla 
tercih edilerek bahçelere dikilir. İğde ağacı ve 
iğde çekirdeğinin kutsal olduğuna inanılır. İğde 
ağacı ve çekirdeğinin nazara iyi geldiğine ve 
nazarı önlediğine inanılır. Bu sebeple delinmiş 
iğde parçacıkları çocukların, hastaların, 
hayvanların başlarına, kıymetli şeylere gök 
boncukla  ve muskayla beraber takılır. İğde 
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ağacının çiçekli dalları evlerin içine, hayvanların 
bulunduğu ağıllara asılır, küçük parçalar halinde 
insanların iç ve dış giyimlerine dikilir. İğde 
çekirdeğini inek yerse sütü bol olur (Düzce).

HUŞ (Ak Ağaç): 
Orta Asya’da huş denince akla büyük ağaçlar 
gelmektedir. Türk kültürünün ve mitolojisinin 
en önemli ağacıdır. Huş ağacı Tanrı’nın kutlu 
ağacıdır. Huş (Ak ağaç), iyi ve koruyucu 
ruhların yeryüzüne inme yoludur. Huş ağaçları 
bulundukları yerlerde insanların içine ferahlık-
içtenlik doldurur, rahatlatır, sevindirir, iyileştirir, 
iyiliğe yönlendirir. Huş ağaçları yanında yapılan 
dualar Tanrı’ya ulaşır ve kabul olur. Evin 
direği, huş ağacından yapılır. Huş; gençliğin, 
mutluluğun, özgürlüğün, barışın, dostluğun, 
vatanın ve dişiliğin sembolüdür. Türk’ün 
anlayışına göre, Huş’a (kayın=kadın) kadınların, 
anaların ana kutları sinmiştir. Onun için de Huş 
gereksiz yere kesilmez. Odunu iyi ısı verir.

TİTREK KAVAK: 
Kavak ağacı yaprağını tepeden dökerse kış 
çok olacaktır (Çanakkale). Kavak ağaçlarının 
sonbaharda tepe yaprakları erken dökülürse 
kış şiddetli, alt dal yaprakları erken dökülürse 

kış ılımlı geçermiş. Titrek kavak kadını temsil 
eder, dişiliğin ve mutluluğun sembolüdür. Titrek 
kavak, Tanrı’nın kutlu ağaçlarından biridir.

ARDIÇ: 
Ardıç ağacı da, Tanrı’nın kutlu ağaçlarındandır. 
Ardıç bütün Türk dünyasında tanınan, sevilen, 
saygı duyulan bir ağaçtır. Ardıç, dağ başlarında, 
kaya başlarında tek tek biten bir ağaçtır. Ardıç 
ağacının Tanrı tarafından dikildiği inancı bugün 
Anadolu’da bile halâ yaşamaktadır (Afyon/
Dazkırı-Sarıkavak). Anadolu bozkırlarında ağaç 
görmek nadir olaylardandır.

ÇINAR: 
Çınar ağacı kutsal “ulu ağaç” sayılır. Evin ağacı 
olarak kabul edilir ve yaygın olarak kullanılır. 
Ağaçların yaprakları geç dökülürse, kış geç gelir. 
Çınar ağacı yapraklarını erken dökerse kış sert 
geçecektir. Çınar, doğumun da sembolüdür. 
Çocukların uzun ömürlü ve dallı budaklı olması, 
nesillerinin kıyamete kadar devam etmesi için 
aileler yeni doğan çocukları adına çınar dikerler.
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CEVİZ: 
İncir ve ceviz ağaçlarının altında devamlı 
yatılmaz. 

SEDİR: 
Sedir ağacı, ormanda insanlara, bütün 
hayvanlara ve kuşlara canlılık verir.

KARAÇAM: 
Erkeği temsil eden karaçam, ateşli ağaçtır, her 
şeye direk ve koruyucu çittir, insana sindiğinde 
sağlam kemikli, sert kaslı ve zorluklardan 
kaçmayan mert düşünceli olur. 

SÖĞÜT: 
Anadolu’da söğütle ilgili pek çok yer adı 
bulunmakta olup Osmanlı beyliğinin kurulduğu 

yerin adı da Söğüt’tür. Söğüt’e adını veren de 
şüphesiz ki kutlu bir ağaçtır. Kültürümüzde 
önemli bir yeri olan söğüt, yiğitlerin gölgesinde 
oturdukları, çadır diktikleri kutlu ağaçlardandır 
(Söğüt gölgesi, yiğit gölgesi). Söğüt, evin, obanın, 
çadırın önündeki yerli ağaçtır ve daima evin 
önünde bulunur. Mersin yöresinde söğüt ağacı 
suyun müjdecisi olduğundan kutsal sayılır. Ak 
söğüt, kız çocuğunu simgeler.

ELMA: 
Elma, erkek çocuk sembolüdür, murattır. Elma, 
ayrıca güzellik sembolü olarak da kullanılır. 
Bucak/Bayır yöresinde düğün evindeki bayrak 
direğinin tepesi üç çatallı olup birine nar 
(çoğalma’nın sembolü), birine elma (tatlı dil), 
birine de soğan (bereket) takılır.

KARAAĞAÇ: 
Karaağaç birçok hastalıklara devadır. Nazara 
birebirdir (Bolu).

MİTOLOJİDE AĞAÇ
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HABER

Başkan Türel Gençlerle 
Buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel geçen yıl başlattığı   “Başkan Türel Gençlerle 
Buluşuyor” projesi kapsamında Özel Envar Anadolu-
Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Türel, 
gençlerin Rusya krizi, G20 Zirvesi, EXPO, ulaşım, 
Antalyaspor gibi konularda sorduğu soruları 
cevapladı, tecrübelerini paylaştı.

BAŞARININ SIRRI DOĞRU PLANLAMA
Satın alınamayacak tek şeyin tecrübe olduğunu 
ifade eden Başkan Türel, gençlere hedeflerine 
ulaşabilmeleri için mutlaka çalışmaları gerektiği 
tavsiyesinde bulundu. Çalışmanın, başarının en 
önemli kısmı olduğunu belirten Türel, “Her gün 
yaklaşık 14-16 saat çalışıyoruz. Bunu sizlerin daha 
rahat daha müreffeh bir ülkede yaşamanız için 
yapıyoruz” diye konuştu.
Başkan Türel, okul yıllarında öğretmenler ödev 
verdiğinde zaman zaman hayıflandığını anlatarak, 
“Biz de sizler gibi ‘dışarıda gezmek varken niye ödev 
yapıyoruz diye’ sıkılırdık. Elbette ki sosyal yaşama 
da vakit ayıracaksınız. Yaşam planlamasını doğru 
yapmalısınız. Ders çalışmak hoşunuza gitmeyebilir. 
Ama yapmak zorundayız. Her zorluğun arkasında bir 

kolaylık vardır. Bize şimdi zor gelen şeyler gelecekte 
başarıların vesilesi olur.”

BÜYÜKLERİNİZİ DİNLEYİN
Benimde iki oğlum var ve ders çalışın dediğimde 
hoşlarına gitmiyor diyen Başkan Türel, gençlere 
şu tavsiyelerde bulundu; “Onlara da izah etmeye 
çalıştığım şeyi bu buluşmalarda da dile getirmek 
istiyorum. Aileniz, büyükleriniz öğretmenleriniz size 
bir şey söylüyorsa bunlar sizin iyiliğiniz için. Sizlerin 
mutluluğu bizlerin mutluluğunun üstündedir. Ben 
sizi evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Hayat tehlikeler 
dünyası ancak büyüklerinizi dinleyerek bunları 
aşabilirsiniz.” dedi

HEDEFİMİZ ANTALYA’YI VİZYON ŞEHİR YAPMAK
Antalya’nın artık tüm dünyanın konuştuğu bir 
şehir olduğunu ifade eden Başkan Menderes 
Türel, “Dünyanın en önemli 20 ülkesinin lideri 
G20 zirvesinde Antalya’daydı. Bu zirvenin nerede 
yapılacağına karar vermek için, çok ince elendi, sık 
dokundu. Sonra Antalya’ya karar verildi. Neden 
Antalya? Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil 
edebileceğimiz bir şehir. Hamdolsun güven ve 
huzur içinde geçirdik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel okulumuzu ziyaret etti.
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