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Gulliver, U~an Ada Laputa 
ile kar§1la§1yor, ~izim: 
Jonathan Swift, 
Gulliver'in Yolculuk/ari, 
Leipzig, ykl§.1910 

ONSOZ 

Bu kitabm konusu, efsanevi topraklar ve efsanevi yerlerdir: topraklar 

ve yerler, ~iinkii kimi zaman Atlantis gibi sozciigun ger~ek anlam1yla 

k1talar, kimi zaman da iilkeler, §atolar ve (Sherlock Holmes'un Baker 

Street'i orneginde) apartman daireleri soz konusu. 

Hayali ve kurmaca yerleri konu alan bir~ok sozliik var (bunlarm 

en eksiksiz olam, Alberto Manguel ile Gianni Guadalupi'nin 

haz1rlad1klan dort dortliik Hayali Yerler Sozliigii'diir), ama biz 

burada "uydurulmu§" yerleri ele almayacag1z, aksi takdirde bu 

yerlere Madam Bovary'nin evini, Oliver Twist'teki Fagin'in inini ya 

da Tatar 9olii'ndeki Bastiani Kalesi'ni dahil etmemiz gerekirdi. Kimi 

roman mahalleri vardir: Fanatik okurlar, bunlarm nerede oldugunu 

saptamaya ~ah§Ir, pek bir ba§ar1 elde edemezler. Kimi zaman 

da, ger~ek yerlerden esinlenen roman mekanlar1 vard1r; okurlar 

buralarda sevdikleri kitaplarm izlerini bulmaya ~ah§Irlar, tipk1 

Ulysses okurlarmm her 16 Haziran giinii Dublin'deki Eccles Street'te 

Leopold Bloom'un evinin yerini saptamaya ~ah§tiklan, artik Joyce 

Miizesi haline gelen Martello Kulesi'ni ziyaret ettikleri ya da falan 

eczac1dan 1904'te Leopold Bloom'un satm ald1g1 limonlu sabundan 

satm ald1klan gibi. 

Hatta, Nero W olfe'un Manhattan' daki kumta§I evi gibi, kurmaca 

yerlerin ger~ek yerlerle ozde§le§tirildigi olur. Arna burada biz, bir~ok 

insan ya§ad1klan donemde ya da daha once bir yerlerde var olduguna 

ger~ekten inand1klan i~in dii§lere, iitopyalara ve yamlsamalara yol 

a~an topraklar ve yerlerle ilgilenecegiz. 

Bunu belirttikten sonra da, dikkate almam1z gereken bir~ok ayr1m 

var. Art1k kesin olarak var olmayan, ama ~ok eski zamanlarda 

var olduklan ihtimalini yok sayamayacag1m1z topraklar iizerine 
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Fantastik gi:iriiniim: 
Albrecht Altdorfer, 
Susanna Y1kamyor, 1526, 
Miinih, Alte Pinakothek 

efsaneler olmu§tur: Akh ba§mda bir<;ok ki§inin son izlerini 

saptamaya <;ah§tlklan Atlantis buna bir ornektir. Bir<;ok efsanenin 

sozilnil ettigi ve varhg1 (uzak da olsa) ku§kulu olan, gene de 

bazllarmm tamam1yla "manevi" bir varhk atfettikleri ~ambala gibi 

topraklar var. Bir de, ~angri-La gibi yilzde yilz kurmaca anlat1 ilrilnil 

olan, gene de her sunulana raz1 turistler i<;in silrekli taklitleri ortaya 

<;1kan topraklar var. Yeryilzil Cenneti ya da Saba Krali<;esi'nin illkesi 

gibi yalmzca Kutsal Kitap kaynaklarmm varhg1m dogrulad1g1, ama 

KristofKolomb dahil olmak ilzere bir<;ok ki§inin bunlara inanarak 

yola <;1ktig1 ve ger<;ekten var olan beldeler ke§fettigi topraklar var. 

Rahip J ohannes'in illkesi gibi, sahte bir belgenin yaratt1g1, gene de 

yolculan Asya ve Afrika'yi bir u<;tan bir uca katetmeye sevkeden 

topraklar var. Son olarak, gilnilmilzde de, kimi zaman kalmtilar 

halinde olsa da ger<;ekten var olan, ama <;evresinde bir mitolojinin 

olu§turuldugu topraklar var; ornek vermek gerekirse: Uzerinde 

Ha§ha§iler'in efsanevi golgesinin dola§tlg1 Alamut, artik Kutsal 

Kase mi ti ile baglant1landmlan Glastonbury ya da yakm tarihli ticari 

spekillasyonlar sayesinde ilnlenen Rennes-le-Chateau ve Gisors. 

K1sacas1, efsanevi topraklar ve yerler <;e§itli tilrlerden olup ortak tek 

bir ozellikleri vardir: ister kokeni <;aglarm karanhgmda yitip giden 

<;ok eski efsanelere bagh olsunlar, ister modern bir icadm ilrilnil, bu 

topraklar ve yerler <;e§itli inan<; hareketleri yaratml§tlr. 

Bu kitapta, bu hayallerin ger<;ekligi ele ahmyor. 
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T Haritas1: 
La Fleur des Histoires, 
1459·1463, Paris, 
Fransa Milli Kiitiiphanesi 

1 

DUZ YERYUZU VE ANTiPODLAR 

Degi~ik mitolojilerde yeryiizii degi~ik -<;ogu zaman Yunan tann<;a

s1 Gaia gibi insanbi<;imli- ~iirsel bi<;imlere biiriiniir. Bir Dogu efsane

sine gore, yeryiizii bir balinanm sirtI iizerinde duruyor, balinay1 bir 

kaya iizerindeki boga, kayay1 ise toz ayakta tutuyormu~. Tozun altm

da, biiyiik sonsuzluk okyanusu d1~mda ne oldugunu kimse bilmiyor

mu~. Efsanenin ba~ka <;e~itlemelerinde, yeryiizii bir tosbaganm sir

tI iizerinde durur. 

DUZ YERYUZU insanlar, Yer'in bi<;iminin nasil oldugunu "bilimsel 

olarak" dii~iinmeye ba~lad1klarmda, Antik<;aghlar i<;in Yer'in dai

re bi<;iminde oldugunu varsaymak son derece ger<;ek<;iydi. 

Homeros'a gore, dairenin etraf1 okyanusla <;evrili, iizeri gokkub

beyle kaphyd1. Ve Presokratiklerin, metinleri aktaranlara bagh 

olarak kimi zaman kesinlikten uzak ve <;eli~kili fragmanlarmdan 

bir sonuca varmak gerekirse, Thales'e gore yeryiizii diiz bir dai

reydi, Anaksimandros'a gore silindir bi<;imindeydi, Anaksimenes 

ise bir tiir hava yastig1 iizerinde yiizen okyanusun <;evreledigi diiz 

bir yiizeyden soz ediyordu. 

Oyle goriiniiyor ki, bir tek Parmenides Yer'in kiire bi<;imin

de oldugunu sezmi~, Pythagoras da mistik-matematiksel nedenlerle 

kiire bi<;imli oldugunu ongormii~tii. Yer'in yuvarlakhgma dair daha 

sonraki kamtlar ise, empirik gozlemlere dayamyordu; bu konuyla il

gili olarak bkz. Platon ve Aristoteles'in metinleri. 

Kiire bi<;imiyle ilgili ku~kular, Demokritos ve Epikuros'ta 

da devam eder ve Lucretius Antipodlar'm varhgm1 kabul etmez, ama 

genel olarak sonraki biitiin Antik<;ag boyunca Yer'in kiire bi<;imli ol

dugu art1k tart1~mas1z kabul edilir. Dogal olarak, Ptolemaios Yer'in 
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yuvarlak oldugunu biliyordu, aksi takdirde yerkiireyi ii<; yiiz altm1~ 

meridyen derecesine bOlemezdi. Eratosthenes de Yer'in yuvarlak ol

dugunu biliyordu; nitekim i6 3. yiizy1lda, yaz giindoniimiinde ogle

yin, aralarmdaki mesafe bilinen iskenderiye ile Syene (Assuan, As

van) kuyularmm dibine yans1yan giine~in farkh egimine bakarak, 

Yer'in <;evresini olduk<;a iyi bir yakmsamayla hesaplam1~ti. 

Hala internette dola~an bir<;ok efsaneye kar~m, Orta<;ag bil

ginlerinin hepsi, Yer'in bir kiire oldugunu biliyorlardi. Bir lise bir og

rencisi bile, kolayhkla ~u <;1karsamada bulunabilir: Dante, huni bi<;i

mindeki cehenneme girip oteki taraftan <;1k1yor ve Araf dagmm etek

lerinde bilinmeyen yild1zlan goriiyorsa, Yer'in yuvarlak oldugunu 

<;ok iyi biliyor demektir. Arna yalmzca birka<; ad1 anmak i<;in belirte

lim ki, Origenes ve Ambrosius, Albertus Magnus ve Aquinolu Tom

maso, Roger Bacon ve Johannes de Sacrobosco da aym gorii~teydiler. 

7. yiizyilda Sevillah isidorus, (bir bilimsel titizlik mode

li olmasa da) ekvatorun uzunlugunu seksen bin stadion olarak he

saphyordu. Ekvatorun uzunlugu sorununu <;6zmeye <;ah~an ki~i, ba

riz olarak, Yer'in yuvarlak oldugunu bilir ve buna inamr. Kald1 ki, 

isidorus'un Ol<;iisii, yakla~1k olmakla birlikte, giiniimiizdeki Ol<;iiler

den <;ok farkh degildir. 

Oyleyse ni<;in uzun bir siire, ba~lang1<;taki Hiristiyan diin

yasmm Yunan astronomisinden uzakla~1p diiz Yer fikrine dondiigii

ne inamld1? Ve bugiin hala bir<;ok ki~i, bilim tarihi iizerine <;ok ciddi 

kitaplarm yazarlan bile, buna inamyorlar? 

Bir deney yapmaya <;ah~ahm ve bir ki~iye, hatta aydm bir 

ki~iye ~unu sorahm: Kristof Kolomb, bat1dan doguya ula~may1 hedef

lediginde neyi kamtlamaya <;ah~1yordu ve Salamanca bilginleri israr

la neyi kabul etmiyorlard1? Bir<;ok durumda, yamt ~u olacaktir: Ko

lomb, Yer'in yuvarlak oldugunu varsay1yordu, Salamanca bilginleri 

ise Yer'in diiz oldugunu ve k1sa bir mesafe gittikten sonra ii<; karave

lanm kozmik u<;uruma yuvarlanacag1m varsay1yorlard1. 

<;e~itli mezheplerin evrimcilige kar~1 koymasmdan rahat

s1zhk duyan 19. yiizy1l laik dii~iincesi, (patristik ve skolastik) biitiin 

Hlristiyan dii~iincesine Yer'in diiz oldugu fikrini atfetmi~tir. Kilise

lerin, Yer' in yuvarlakhg1 hakkmda nasil yamlm1~ iseler, tiiriin kokeni 
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Sandro Botticelli, 
"Cehennem Burgac1", 
ilahi Komedya i~in ~izim, 
ykl~. 1480, Vatikan, 
Vatikan Kiltilphanesi 

1. DUZ YERYiiZO VE ANTiPODLAR 

hakkmda da oyle yamlabileceklerini kamtlamak soz konusuydu. Do

lay1s1yla, Lactantius gibi bir 4. yiizyil H1ristiyan yazarmm, Tanrzsal 

ilkeler adh kitabmda, Yer'in yuvarlak oldugunu one siiren pagan te

orilere kar~I cr1kmas1 f1rsat bilinip istismar edildi. Lactantius'un iti

razmm nedeni, Kutsal Kitap'ta evrenin mi~kan ["mesken", "cradir ta

pmak''] ornegi iizerinden, yani dortgen bicriminde betimlenmesiydi; 

bu itirazm bir nedeni de Lactantius'un, insanlarm ba~ a~ag1 yiirii

mek zorunda kalacaklan Antipodlar'm var oldugu fikrini kabul ede

memesiydi. 

Son olarak, 6. yiizy1l Bizans cografyac1s1 Kosmas indikop

leustes'in, Hzristiyan Topografyasz adh eserinde, gene Kutsal Ki

tap'taki mi~kam dii~iinerek, kozmosun dortgen oldugunu ve diiz Yer 

zemininin iizerinde bir ahit sand1gmm durdugunu one siirdiigii ke~

fedilmi~ti. 

Kosmas'm modelinde stereoma, yani gokkubbe perdesi, egik 

tavam gormemizi engeller. Onun altmda oikumene ya da iizerinde ya-
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§ad1g1m1z biitiin toprak uzamr. Okyanusun iizerinde yay1lan bu top

rak, gozle goriilmeyen, kesintisiz bir bay1rdan, bir dagm yiikseldigi ku

zeydoguya dogru c;1kar: Bu dag oyle yiiksektir ki, goziimiiz varhgm1 al

g1layamaz ve dorugu bulutlara kan§Ir. Meleklerin hareket ettirdigi gii

ne§ -yagmurlar, depremlerve oteki biitiin atmosferik olaylar da melek

lerin sayesinde olur- sabah dogudan giineye dogru, dagm oniine gec;ip 

diinyay1 aydmlatir, ak§am ise yeniden batiya yiikselip dagm ardmda 

yok olur. Ay ile y1ld1zlar, bunun tersi dongiiyii tamamlarlar. 

Jeffrey Burton Russell'm (1991) ortaya koydugu gibi, Mla 

okullarda okutulan onemli birc;ok 

astronomi tarihi kitabmda, Ptole

maios'un yap1tlarmm biitiin Orta

c;ag boyunca bilinmedigi (bu, tarih

sel olarak yanh§tir) ve Kosmas'm 

kurammm Amerika'nm ke§fine 

kadar baskm gorii§ haline geldi

gi belirtilir. Oysa Kosmas'm Yu

nanca metni (Yunanca, H1ristiyan 

Ortac;ag'da yalmzca Aristoteles fel-

sefesiyle ilgilenen az say1da c;evirmenin bildigi bir dildi), Bah diinyas1-

na ancak 1706'da tamtilm1§ ve ingilizcesi 1897'de yay1mlanm1§tir. Hic;

bir Ortac;ag yazan bu metni bilmiyordu. 

Ortac;ag'm Yer'i diiz bir daire olarak dii§iindiigii nasil iddia 

edilebildi? Sevillah isidorus'un -ki, daha once gordiigiimiiz gibi, ek

vatordan soz ediyordu- elyazmalarmda, T haritas1 olarak bilinen bir 

harita vard1r. Bu haritada list k1s1m, yukandaki Asya'y1 gosterir, c;iin

kii efsaneye gore yeryiizii cenneti Asya'da bulunuyordu. Yatay c;izgi 

bir yanda Karadeniz'i, ote yanda Nil'i, dikey c;izgi ise Akdeniz'i goste

rir. Dolay1s1yla, dairenin soldaki dortte birlik k1sm1 Avrupa'y1, sagda

ki dortte birlik k1sm1 da Afrika'y1 gosterir. Diinyay1 c;epec;evre biiyiik 

okyanus halkas1 ku§at1r. 

Liebanah Beatus'un Vahiy Uzerine Yorumlar'mda yer alan 

haritalardan da, Yer'in bir daire gibi goriildiigii izlenimini ediniriz. 

Vahiy Uzerine Yorumlar, 8. yiizy1lda yaz1lan, ama Mozarap minyatiir

ciilerin daha sonraki yiizy1llarda minyatiirlerle bezedikleri bir me-
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kurulmas1: Kosmas 
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THaritas1: 
Bartholomeus Anglicus, 
$eylerin 6zellikleri iizerine, 
1372 

Sonraki sayfalar: 
Diinya Haritasi: 
Apocalypse de Saint-Sever 
(Saint-Sever Manastm'nda 
yaz1ya ge~irilen "Beatus'un 
Vahiy Yorumu"), 1086, Paris, 
Fransa Milli Kiitiiphanesi 

1. DOZ YERY0Z0 VE ANTiPODLAR 

tin olup, Romanesk manast1rlar ve Gotik katedraller sanatm1 biiyiik 

olc;iide etkilemi§tir. Minyatiirlerle bezeli say1s1z ba§ka elyazmasmda 

bu kitabm model ahnd1gm1 gorebiliriz. Yer'i yuvarlak kabul eden ki

§ilerin, diiz bir Yer'in goriildiigii haritalar yapmalan nasil miimkiin 

oluyordu? Bunun ilk ac;1klamas1 §Udur: Biz de oyle yap1yoruz. Bu ha

ritalarm diiz olu§unu ele§tirmek, giiniimiizdeki herhangi bir atlasm 

diiz olu§unu ele§tirmek gibi olacaktir. Kartografik projeksiyonun ya

lm ve geleneksel bic;imidir bu. 
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"· I . 

Arna ba~ka unsurlan goz onilnde bulundurrnahy1z. ilk un

sur ic;in, Lactantius'un ac;tig1 rni~kan bic;irnli evren tart1~rnasmdan 

haberdar olan, arna Antikc;aghlarm Yer'in yuvarlakhg1 ilzerine go

ril~lerini de bilen Aziz Augustinus'a bakahrn. Augustinus'un vard1-

g1 sonuc; ~udur: Kutsal Kitap'taki rni~kan betirnlernesinin etkisinde 

kalrnarnak gerekir, c;ilnkil bilindigi gibi, Kutsal Kitap s1k s1k rnecaz

lar yoluyla konu~ur ve belki de Yer yuvarlaktir. Arna Yer'in yuvarlak 

olup olrnad1g1m bilrnek ruhurnuzu kurtarrnaya yararnad1gma gore, 

soruyu gorrnezlikten gelebiliriz. Bu, s1k s1k irna edildigi gibi, bir Or-

18 

1 . 



SEOMENTUM VI 

3. 

..... 
1
•tnlf s.1 ••• 
··~'" ,_,,. 1•,.i• 
fiJ,.,,, ,,,,..;. 

T~••• 

Peutinger Haritas1'ndan 
ayrmtl, 12. yiizy1l 
kopyas1 

I. DUZ YERYUZU VE ANTiPODLAR 

5. 
VJ • 

ta<;ag astronomisinin olmad1g1 anlamma gelmez. 12. ile 13. yi.izy1llar 

arasmda Ptolemaios'un Almagest'i, daha sonra Aristoteles'in Gokyii

zii Uzerine'si <;evrilir. Hepimizin bildigi gibi, Orta<;ag okullarmda og

retilen Quadrivium derslerinden biri astronomiydi. Nitekim, Johan

nes de Sacrobosco'nun 13. yi.izy1lda Ptolemaios'tan yararlanarak yaz

d1g1 Tractatus de Sphaera Mundi, sonraki birka<; yi.izy1l boyunca tar

tI~mas1z bir otorite olacakt1r. 

Orta<;ag bi.iyi.ik yolculuklarm <;ag1 olmakla birlikte, uygun 

haritalar <;izme olanag1 yoktu, <;ilnki.i yollar bak1ms1z ve harap hal-
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deydi, ormanlarm i<;inden ge<;erek yol almak, su yollanm belki de o 

donemin ka<;ak yolcu ta§1y1c1larmdan birine gilvenerek a§mak ge

rekiyordu. Haritalar, Santiago de Compostela'ya giden Hae Yolcula

rz Rehberi'ndeki bilgiler gibi, sadece yol gostericiydi ve a§ag1 yukan 

§6yle diyorlard1: "Roma'dan Kudils'e gitmek istiyorsan, gilney isti

kametinde ilerle ve yolda birilerine dam§." ~imdi, eski tren tarifele

rinde bulunan demiryolu haritasm1 zihninizde canland1rmaya <;ah

§lil. Milano'dan Livorno'ya gitmek zorundas1mz ve Cenova'dan ge<;

mek zorunda oldugunuzu ogreniyorsunuz: Kendi i<;inde apa<;1k olan 

bu baglantilar dizisinin hi<;birinden, italya'nm bi<;imi tam olarak <;1-

kanlamaz. istasyona gitmesi gereken ki§iyi, italya'mn kesin bi<;imi 

ilgilendirmez. Romahlar, bilinen diinyanm her §ehrini birbirine bag

layan bir dizi yol a<;mI§lard1, ama i§te Peutinger Haritas1'nda (ha

rita, adm1, onu yeniden ke§feden Peutinger'den ahr) bu yollar boy

le gosteriliyordu: Ust klSlm Avrupa'y1, alt klSlm Afrika'y1 gosterir, 

ama tam da demiryolu haritasmdaki durumla kar§I kar§1yay1zd1r. 
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(Yeni Ba~layanlarin El 
Kitab1), Liibeck 1475, 
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Hartmann Schedel'e 
gore dlinya haritas1: 
Schede/ Dilnya Tarihi, 
Nlirnberg 1493 

ff&cunoattJemiioi 

Bu haritada yollarm nereden hareket edip nereye ula§hgm1 gorebili

riz, ama ne Avrupa'nm bi<;imini tahmin edebiliriz, ne Akdeniz'in, ne 

de Afrika'mn. Elbette, Romahlar <;ok daha kesin cografi kavramlara 

sahip olsalar gerekti, <;iinkii Akdeniz'de her yone sefer yap1yorlard1, 

ama bu haritay1 <;izerken haritacilan Marsilya ile Kartaca arasmdaki 

uzakhk degil, daha <;ok, Marsilya'y1 Cenova'ya baglayan bir yol oldu

gu bilgisi ilgilendiriyordu. 

Bunun otesinde, Orta<;ag yolculuklan dii§seldi. Orta<;ag da

ha <;ok, olagand1§1 §eylere olan ilgiyi kar§ilamaya yonelik ansiklope

diler, Imagines mundi (Evren imgeleri) iiretir, uzak ve eri§ilmez iilke

leri anlahr. Ve biitiin bu kitaplan, soziinii ettikleri yerlere hi<; gitme

mi§ ki§iler yazmi§hr, <;iinkii o donemde gelenegin giicii, deneyimden 

onemliydi. Haritanm amac1, Yer'in bi<;imini gostermek degil, kar§ila

§ilabilecek §ehirleri ve halklan tek tek siralamakti. 

Aynca simgesel temsil, empirik temsilden daha onemliy

di. 1475 tarihli Rudimentum Novitiorum (Yeni Ba§layanlarm El Kita-
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bi) haritasmda, minyatilr sanatc;1s1m ilgilendiren, Kudils'e nas1l ula

~1ld1g1 degil, Kudils'il Yer'in merkezinde gostermektir. Ostelik biitiln 

bunlar, aym donemin haritalarmda italya ile Akdeniz zaten oldukc;a 

iyi tasvir edilirken olmaktadir. 

Son bir gozlem: Ortac;ag haritalan, bilimsel bir i~leve sahip 

degildi, halkm efsane istegine kar~1hk veriyordu. Demek istedigim, 

bugiln ku~e kag1da bas1h dergilerin bize uc;an dairelerin varhg1m gos

termeleri ve televizyonda bize Piramitleri uzayh bir uygarhgm yapt1-

g1m anlatmalan ile aym i~levi gorilyorlard1. Gene 1493 tarihli Sche

del Diinya Tarihi haritasmda, kartografik olarak kabul edilebilir bir 

gosterimin yamnda, o yorelerde ya~ad1klan varsay1lan gizemli cana

varlar tasvir edilir. 

6te yandan, astronomi tarihi ilginc;tir. Epikuros gibi biiyilk 

bir maddecinin, olilmilnden sonra 

da c;ok uzun silre varhgm1 siirdil

ren -o kadar ki, Gassendi'nin 17. 

yiizy1lda hala tartI~tig1- bir fikri 

vard1. Her durumda Lucretius'un 

De Rerum Natura's1 bu fikre ta

mkhk eder: Giine~, ay ve y1ld1zlar 

(c;ok ciddi nedenlerden otilril), du

yulanm1zca alg1land1klarmdan ne 

daha bilyilk ne daha kilc;ilk olabi

lirler. Bu yilzden Epikuros, gilne~in c;apmm yakla~1k otuz santimet

re oldugu sonucuna vanyordu. <;ok eski killtilrlerden baz1lan diiz 

Yer'e gerc;ekten inamrken, gilnilmilzde birc;ok ki~i, tarihsel bilgile

rimizin bugilnkil durumuna ters dii~ecek ~ekilde, Antikc;ag ve Orta

c;aghlarm Yer'in dilz olduguna inand1klanm varsay1yor. Burada go

rillilyor ki, efsane egiliminde modernler, atalanm gec;mi~ durumda

lar. Hala Kopernik varsay1mma kar~1 kitaplar yazan ya da Voliva or

neginde oldugu gibi, Yer'in dilz bir daire oldugunu savunan modern

ler ve c;agda~lardan soz etmiyoruz bile, ilstelik bu ki~ilerin say1s1 sa

mld1gmdan fazlad1r (eglenceli bir kaynakc;a ic;in bkz. Blavier 1982 ve 

Justafre). 
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Malluslu Krates'e gore 
Antipodlar: Konrad 
Miller, Orta~ag Diinya 
Haritalar1, Stuttgart 1895 



Antipodlar sorununu eksiksiz 
olarak an Iatan bir ralz§ma 
irin bkz. Moretti (1994). 
Ayrzca bkz. Broe (1980). 

1. DOZ YERYiJZO VE ANTiPODLAR 

ANTiPODLAR Pythagoras<;1lar, Yer'in evrenin merkezinde bile ol

mad1g1 karma§Ik bir gezegenler sistemi geli§tirmi§lerdi. Giine§ de 

periferide yer ahyor ve kiire §eklindeki biitiin gezegenler ortadaki 

bir ate§in c;evresinde doniiyorlardi. Aynca, her kiire donerken mii

zik gammda bir ses c;1kanyordu; ses olgulan ile astronomi olgula

n arasmda tam bir kar§Ihkhhk kurmak ic;in, var olmayan bir geze

gen bile devreye sokulmu§tU: Kar§1-Yer. Bizim yankiiremizden go

riilemeyen bu Kar§1-Yer, yalmzca Antipodlar'dan goriilebiliyor

du. Platon'un Phaidon'unda §U one siiriiliir: Yer c;ok biiyiiktiir ve 

biz, ba§ka halklar Yer'in ba§ka kesimlerinde ya§ayabilsinler diye, 

onun yalmzca kiic;iik bir parc;as1m i§gal ederiz. Malluslu Krates, i6 

2. yiizy1lda bu fikri yeniden ele ahr; Krates'e gore, kuzey ve giiney 

yankiirede canhlarm ya§ad1klan iki§er kara parc;as1 vard1, bunla

n hac; §eklindeki biiyiik su kanallan birbirinden aymyordu. Krates, 

giineydeki k1talarda ya§am oldugunu, ama buralara eri§emedigimi

zi varsay1yordu. is 1. yiizy1lda Pomponius Mela, daha sonra soziinii 

edecegimiz Taprobane Adas1'nm, bilinmeyen giiney iilkesinin bir 

tiir daghk burnunu temsil ettigini one siiriiyordu. Vergilius'un Ge

orgicalar'mda, Lucanus'un Pharsalia'smda, Manilius'un Astrono

mica'smda, Plinius'un Doga Tarihi'nde Antipodlar'm varhgma gon

dermeler vardir. 

Arna bu topraktan soz ederken, bariz olarak §U soru ken

dini gosteriyordu: Orada oturanlar, ba§lan a§ag1da, ayaklan yuka

nda, bo§luga yuvarlanmadan nasil ya§ayabiliyorlard1?1 Bu varsay1-

ma, Lucretius gibi bir erken donem yazan bile kar§l c;1kar. Elbette, 

Antipodlar'm en kararh kar§itlan, Lactantius ve Kosmas indikop

leustes gibi Yer'in yuvarlak oldugunu yads1yan kimselerdi. Arna Au

gustinus gibi sagduyulu biri de, ba§ a§ag1 insanlar fikrine katlana

m1yordu. Bunun bir nedeni de §Uydu: Antipodlar'da insanlarm var 

oldugu kabul edilirse, Adem'in soyundan olmayan ve Hz. isa'nm in

sanhg1 kurtan§mdan nasibini almam1§ varhklar dii§iinmek gere

kecekti. 

Gelgelelim, daha is 5. yiizy1lda Macrobius, yerkiirenin 

oteki tarafmda gayet iyi ya§ayabilen varhklar inancmda mantiks1z 

hic;bir yan olmad1gm1 kamtlamak ic;in makul kamtlar ortaya koy-
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mu§tu. Lucius Ampelius'u, Manilius'u, hatta Morgante adh yap1-

tmda (gi.indemdeki polemige son derece duyarh olan) Pulci'yi ay

m konumda buluruz. Tam da H1ristiyanhktaki kurtulu§un evren

selligini a<;1klayamad1g1 i<;in Antipodlar'a kar§I duyulan gi.ivensiz

lik, Macrobius'tan sonra da devam etmi§tir. Macrobius'un yakla§I

mm1 heretik kabul eden papa Zacharias, is 748'de "sap1k ve al<;ak 

ogreti"den soz ediyor, keza Lautenbachh Manegold 12. yi.izyilda bu 

ogretiye hala §iddetle kar§I <;1k1yordu. Buna kar§Ihk, Ortac;ag gene} 

olarak Antipodlar fikrini kabul eder: Concheslu Guillaume'dan Al

bertus Magnus'a, Tilburyli Gervasius'tan Pietro d'Abano ve Cecco 

d'Ascoli'ye ve (belli bir karars1zhk pay1 b1rakarak) Kolomb'un yol

culuguna esin kaynag1 olan Imago mundi'si ile Pierre d'Ailly'ye ka

dar. Ve dogal olarak Dante Alighieri, Yer'in oteki tarafma, ba§ a§ag1 

bo§luga yuvarlanmadan c;1kabildigi, hatta Yeryi.izi.i Cenneti'ne ula-

, ... 

Lambert de Saint-Omer, 
Liber Floridus ("t;:i9ekler 
Kitab1") Lat. Ms. 8865, f. 45r, 
12. yiizyil, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi. imparatorun 
elindeki yerkiire, bir T 
haritasm1 giisterir 



Lambert de Saint-Omer, 
Liber Floridus ("<;:i~ekler 
Kitab1"), Lat. Ms. 8865, f. 
35r, 12. yiizy:il, Paris, Fransa 
Milli Kiitiiphanesi. Sa~da 
Australis bolgesi ya da 
Antipodlar 

1. DUZ YERY0ZU VE ANTiPODLAR 

~abildigi Araf dagm1 yerle~tirdigine gore Antipodlar'a inamyordu. 

Antipodlar, daha Roma doneminde, bilinmeyen topraklara 

dogru yay1lmanm gerek<;esini olu~turmu~tu; bu fikir, modern <;agm 

cografi ke~ifleriyle geri doner. En azmdan Kolomb'dan sonra, Anti

podlar hakkmdaki karars1zhk artik sona erer, <;iinkii insanlar giiney 

yankiirenin daha once eri~ilmez oldugu kabul edilen topraklarm1 ta

mmaya ba~larlar ve Vespucci onlardan, dogrudan tamkhgm rahath-
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g1yla soz eder. Olsa olsa 18. yilzy1la kadar varhgm1 silrdilrecek olan 

yeni bir fikir kendini gostermeye ba§lar: Yerkilrenin en gilneyinde 

bir Terra Australis'in bulundugu fikri. Arna ondan ba§ka bir bolilm

de soz edecegiz. 

Ne var ki efsanenin, Antipodlar eri§ilebilir oldugunda bi

le, i;ok eskilere uzanan ve ba§ka biri;ok tamkhgm yam s1ra Sevilla

h isidorus'ta da tamkhgm1 buldugumuz bir ba§ka yo nil, varhgm1 ko

rumaya devam eder: insanlar barmm1yorsa, Antipodlar her durum

da canavarlarm toprag1dir. Ortai;ag'dan sonra da ka§ifier (Pigafetta 

dahil olmak ilzere), yolculuklan s1rasmda efsanenin anlatt1g1 kor

kuni; ve bii;imsiz ya da iyi ama tuhaf varhklan bulmaya hep haz1r 

olacaklard1r: Bugiln bile, bilimkurgu anlatilan onlan, artlk her ay

rmtls1 bilinen Yer'in dI§ma i;1karmak ii;in, bug-eyed monsters ("bo

cek gozlil canavarlar") ya da sevgi dolu E.T. olarak ba§ka gezegenle

re yerle§tirirler. 
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Deniz canavarlan: Sebastian 
Miinster, Cosmographia 
Universalis (Kozmografi), 
Basel 1550 



Tosbaga 

STEPHEN HAWKiNG 

Zamanm Kzsa Tarihi [1988) 

Bir zamanlar iinlii bir bilim adam1 
(baz1larma gore Bertrand Russell), 
astronomi konulu bir halk konferans1 
vermi~. Dilnyanm nas1l Giine~in c;:ev
resinde dondiigilnil, aym ~ekilde 
Giine~in de, galaksimiz olarak bili
nen uc;:suz bucaks1z yild1zlar kiimesi
nin merkezi c;:evresinde geni~ bir do
nii~le dondiigilnil anlatm1~. 
Konferansm sonunda, salonun arka
smda oturan ufak tefek ya~h bir ka
dm ayaga kalk1p ~oyle demi~: "Bize 
anlattiklanmzm hepsi palavra. 
Aslmda diinya, dev bir tosbaganm 
s1rtmda duran diiz bir dairedir." 
Bilim adam1, yamt vermeden once 
iistiinliik taslayarak gilliimsemi~: 
"Peki, tosbaga neyin iizerinde duru
yor?" Ya~h kadm kar~1hk vermi~: 
"<;ok zekisiniz, gene;: adam, gerc;:ekten 
c;:ok zekisiniz, ama her tosbaga bir di
gerinin iizerinde duruyor!"!" 

Presokratiklerde diiz Yer 

ARiSTOTELES 

[i6 4. yiizy1l] 

Gokyiizii Uzerine, 294a 

Baz1lan [Yer'in], diiz ve davul ~eklin
de oldugunu dii~ilniiyorlar. Ve kamt 
olarak ~unu gosteriyorlar: Giine~ dog
dugunda ya da battigmda, Giine~in 
Yer tarafmdan gizlenen k1smmm ke
nan, egimli degil diizdilr, oysa Yer 
kiire bic;:iminde olsayd1, sekantm ka
visli olmas1 gerekirdi [ ... ] Baz1lan ise, 
yeryilzilniln su iizerinde durdugunu 
belirtiyorlar. Ashnda, bu bize ula~an 
en eski ogreti olup, Miletoslu Thales'e 

1. DUZ YERY0Z0 VE ANTiPODLAR 

atfedilir. Thales'e gore yeryilzil, tahta 
ya da benzeri ba~ka herhangi bir 
madde gibi su ilstiinde yiizebildigi 
ic;:in, sabit kahr. Gerc;:ekten de, bu 
[tahta ve benzeri] cisimlerden hic;:biri
nin dogas1, havada kalmaya uygun 
degildir, ama su yiizeyinde kalmaya 
uygundur. 

HIPPOLYTUS 

[is 2.-3. yiizy1l] 

Biitiin Sapkmlzklarm <;iiriitiilmesi I, 6 

(Anaksimandros'a gore) Yer as1h du
rur ve hic;:bir ~ey onu tutmaz [ ... ] ic;:i 
bo~ olan Yer yuvarlakt1r ve ta~tan bir 
siituna benzer; biz onun iki yilziin
den birinde ya~1yoruz, diger yiizil 
oteki taraftad1r .. 

H Ip p 0 Ly Tu s [is 2.-3. yiizy1l] 

Biitiin Sapkmlzklarm <;iiriitiilmesi I, 7 

Dilz bic;:imli Yer'i hava ta~Ir, tipk1 gil
ne~, ay, ve oteki y1ld1zlarda oldugu 
gibi: Bunlarm hepsi ate~ tabiath olup, 
dilz bic;:imleri nedeniyle havada du
rurlar [ ... ] Anaksimenes, baz1larmm 
savundugunun aksine, y1ld1zlarm 
Yer'in altmda degil, (kepin ba~1m1z1 
c;:evrelemesi gibi) c;:evresinde hareket 
ettiklerini belirtir [ ... ] Giine~in goz
den yitmesinin nedeni, Yer'in altma 
gec;:mesi degil, Yer'in daha yiiksek 
bOlgelerince ortiilmesidir. 

Yerkiire 

PLAT 0 N [i6 5.-4. yiizyil] 

Phaidon, 99c ve 109a 

"Kimi Yer'in c;:evresine bir burgac;: ko
yarak, Yer'in gogiin hareketinin etki-
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siyle sabit durdugunu varsay1yor; ki
mi Yer'in altma, sanki Yer diiz bir 
tepsiymi~ gibi, dayanak olarak havay1 
koyuyor" [ ... ] 
"Oyleyse, ~undan eminim" dedi 
[Sokrates]. "ilk olarak, eger Yer yu
varlaksa ve gogiin ortasmda duruyor
sa, ona dii~memesi i9in ne hava gere
kir, ne benzeri ba~ka herhangi bir 
gii9. Onu tutmak i9in, gogiin her k1s
mmm e~it, Yer'in de kusursuz denge
de olmas1 yeterlidir. 
Ger9ekten de, dengede duran bir nes
ne, ona denk yap1da bir ~eyin ortas1-
na koyuldugunda, ne bir yana ne ote
kine az ya da 9ok egilmez, tekbi9imli 
oldugu i9in egilmeden sabit kahr." 

ARiSTOTELES 

[ib 4. yiizy1l] 

Gokyiizii Uzerine II, 14, 298a 

Ote yandan, y1ld1zlarla ilgili gozlemle
rimiz, yalmzca Yer'in kiire bi9iminde 
oldugunu degil, boyutlarmm da 9ok 
biiyiik olmad1g1m belirgin k1lar. 
Giineye ya da kuzeye dogru konumu
muzu az da olsa degi~tirdigimizde, 
ufuk 9emberinde gozle goriiliir bir de
gi~iklik olur. Bu yiizden, ba~1m1zm iis
tiinde bulunan y1ld1zlar onemli ol9iide 
degi~ir ve kuzeye ya da giineye dogru 
gittigimizde gordiiklerimiz aym y1ld1z
lar degildir. Baz1 y1ld1zlar M1sir'da ya 
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DIOGENES 

LAERTIUS 

[is 2.-3. yiizy1l] 
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Filozoflarm Ya§amlarz IX, 21 
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Parmenides, Yer'in kiire bi9iminde 
oldugunu ve evrenin merkezinde bu
lundugunu ortaya koyan ilk ki~idir. 

DIOGENES 

LAERTIUS 

[is 2. -3. yiizy!l] 

Filozoflarm Ya§amlarz 
VIII, 24-25 

Aleksandros [Polyhistor], 
da K1bns yakmlarmda goriilebilir iken, Filozoflarm Ard1llar1 adh yap1tmda, 
kuzey bOlgelerinde goriilemezler. 
Dstelik, kuzey bOlgelerinde hep gorii
len y1ld1zlar, daha once soziinii ettigi
miz yerlerde dogup batarlar. 
Bu gozlemlerden a91k9a anla~1hyor: 
Yer kiire bi9imindedir, ama aym za
manda boyut olarak 9ok biiyiik degil
dir. Aksi takdirde, bu kadar kii9iik 
bir yer degi~tirmenin etkileri, bu ka
dar 9abuk kendini gostermezdi. 
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Pythagoras'm Amlarz'nda a~ag1daki 
ogretileri de buldugunu belirtir [ ... ] 
Evren canh, ak!lh, kiire bi9imli 
[olup], ortada bulunan Yer'i ku~atir; 
Yer de kiire bi9imlidir ve dort bir 
tarafmda ya~ayanlar vard1r. Sonra 
Antipodlar da vardir ve bizim i9in 
a~ag1da olan, onlar i9in 
yukandadir. 

Diinyayi pergelle Ol~en 
Tann tasvirinde yerkiire: 
Bible Moralisee, ykl§. 1250 



Mi§kan bi~iminde evren: 
Kosmas indikopleustes, 
H1ristiyan Topografyas1, 
Ms. Plut. 9.28, f. 95v, 
Floransa, Medici-Lorenzo 
Kiitiiphanesi 

1. DUZ YERYUZU VE ANTiPODLAR 

Evren. bir mi§kand1r Okyanus'un c;evresinde ote dilnyay1 
temsil eden bir kan~ eninde bir c;er

K o S M A s i N D i Ko PL E U s T E s c;eve vard1: Orada, doguda cennet yer 
[6. yiizy1l] ahr ve ilk gogiln kemer bic;imindeki 
H1ristiyan Topografyas1 III, 1 ve 53 iki ucu, her yandan Yer'in uc; nokta-

larma yaslamr. Ve son olarak, Musa 
Tufandan sonra, Tann'ya bir meydan gilney k1smma, gilneyden kuzeye 
okuma olu~turan Babil Kulesi'nin ya
pild1g1 donemde, c;ok yilkseklere ula
~an insanlar, arahks1z olarak y1ld1z
lan gozlemlemeye koyulduklarmda, 
ilk kez hataya dil~ilp gogiln kilre bic;i
minde oldugu fikrine kapildilar [ ... ] 
Tann, Musa'ya, Sina'da gordilgil or
nege gore bir mi~kan -biltiln evrenin 
imgesi olacak bir tapmak- yapmasm1 
buyurdu. Bunun ilzerine Musa, mi~
kam in~a etti; elinden geldigince ev
renin bic;imini taklit etmeye c;ah~t1. 
~u ~ekilde: Uzunlugunu otuz, geni~li
gini on ar~m yaptJ; araya bir perde 
koyarak tapmaktan iki alan c;1kard1. 
Alanlardan ilkine Kutsal Yer, perde
nin ardmdaki ikincisine ise, En 
Kutsal Yer ad1 verildi. D1~ tapmak, 
kutlu Havari'ye gore, Yer'den gokkub
beye uzanan gorilliir evrenin imge
siydi. Orada, kuzey k1smmda bir ma
sa bulunuyordu ve masanm ilzerinde 
on iki ekmek vard1. Yer'in temsili 
olan masada, c;e~it c;e~it meyve vard1: 
Her bir meyve, y1hn on iki aymdan 
biri ic;indi. Masay1 c;epec;evre 
Okyanus denen denizin tasvir edildi
gi dalgah bir pervaz ku~atJyordu ve 

Yer'i aydmlatan bir ~amdan ve bu 
~amdana, haftay1 gostermek, keza 
gokyilzilndeki biltiln bilginleri temsil 
etmek ic;in yedi kandil koymu~tur. 

Voliva'nm diiz Yer'i 

LOUIS SPRAGUE DE CAMP 
VE WILLY LEY 
Efsanevi Topraklar [1952] 

Bilyilk ke~if yolculuklarmdan onceki 
donemin dil~ilnilrleri, ha.la one silre
bilecekleri, genellikle Kutsal Kitap'm 
otoritesine, daha dogrusu onlarm 
Kutsal Kitap'a <lair yorumlarma da
yah birkac; kamta sahipken, dilz bir 
dilnya kavramm1 yeniden yilrilrliige 
sokmaya yonelik daha sonraki giri
~imler en ba~tan akamete ugram1~t1r. 
Bu giri~imlerin en yakm tarihli ve 
hie; ku~kusuz en ilnlii olam, 1906 ile 
1942 arasmda, Illinois'de Zion 
Hlristiyan Katolik Apostolik 
Kilisesi'nin ba~1 Wilbur Glen Voliva 
eliyle gerc;ekle~tirilmi~tir. 
Tarikatm kurucusu, John Alexander 
Dowie admda, ufak tefek, tezcanh bir 
iskoc;tu. Dowie, inancm yenilenmesi
ni amac;layan bir dernegi hayata ge
c;irmek ic;in, Avustralya'daki kendi 
ozerk pastOrliik gorevinden vazgec;
mi~ti. 1888'de, dernegin bir ~ubesini 
kurmak ilzere ingiltere'ye dogru yola 
c;1km1~, ama Amerika Birle~ik 
Devletleri'nden gec;erken, daha ye~il 
otlaklarm kokusunu duymu~ ve he
men Chicago'da bir kilise kurmu~tu. 
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Kovu~turmaya ugraymca, yakla~1k 
altm1~ kilometre kuzeydeki Zion'a ge
ri ~ekilmek zorunda kalm1~, orada 
yakla~1k yirmi y1l boyunca, "manevi 
dam~manhk" yetenekleri, aynca ti
cari becerisi ve her tiir kotii ah~kan
hga -bunlarm arasma sigaray1, isti
ridyeyi, tip ve ya~am sigortasm1 da 
kat1yordu- kar~1 sars1lmaz direni~i 
sayesinde, hi~bir engelle kar~1la~ma
dan faaliyetlerini siirdiirmii~tii. 
Dowie'nin ~okii~ii, kendini III. ilyas 
-ba~ka bir deyi~le, peygamber 
ilyas'm ikinci bedenlenmesi (ilk be
denlenme Vaftizci Yahya olsa gerek
tir)- ilan edip New York'a sald1rmay1 
denemesiyle ba~lam1~tir. Bu ama~la, 
sekiz trene dolu~an takip~ileriyle bir
likte, giinahkil.r metropole gelmi~ ve 
Madison Square Garden'1 bir haftah
gma kiralam1~tir. New Yorklular, ka
labahk kitleler halinde mucize adam1 
gormeye ko~mu~, ama kar~1larmda, 
koyu irlanda aksamyla bagmp ~ag1-
ran, art arda hakaretler s1ralayan bir 
tiir Noel Baba bulmu~lard1. Sonunda 
canlan s1k1lm1~, tehditler, hakaretler 
savurma niyetindeki peygamberi oy
lece birak1p gitmi~lerdi. Arna "imti
yazh hisse senetleri" (aslmda % 10 fa
izli hisse senetleri) sati~iyla, Dowie 
kendi yazg1sm1 kendi belirledi: Bu sa
t1~ da, onceden sat1lm1~ olan hisse se
netleri iizerinden faiz odenmesini ge
rektiriyordu. 
Ka~1mlmaz oldugu iizere, Dowie ma
tematik yasalarmm tuzagma dii~
mii~tii. Dstelik, kamusal ya~amdan 
uzakla~1p ~ekilmeyi dii~iindiigii bir 
~iftlik almak iizere gittigi Meksika'da 
iken, dii~iincesizlik ederek Wilbur 
Voliva'y1 vekili olarak atam1~tl. 
Voliva, tarikatm yoneticileri arasmda 
bir isyan orgiitlemek i~in, yetkilerin
den yararland1 ve tek bir darbeyle 
Dowie'yi giiciinden ve parasmdan 
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yoksun b1rakti. III. ilyas, bundan k1-
sa bir sure sonra oldii. Ard1h Voliva, 
sert goriiniimlii, giir ka~h, yak1~1kh 
bir adamdi. Meslek hayatma Indiana 
eyaletindeki bir ~iftlikte yamak ola
rak ba~lam1~, kilise papaz1 olmu~, 
sonra kendini Dowie ogretisine ada
mak i~in rahip giysisini ~1kanp at
m1~tl. Voliva'nm odiin vermez yoneti
mi altmda, Zion cemaatinin zaten 
kasvetli, son derece kati yasalan da
ha da katila~tmldi. Dolay1s1yla, ~eh
rin ~amurlu yollarmda sigara i~erken 
ya da sak1z ~ignerken yakalananlar, 
hapse at1lma riskiyle kar~1 kar~1ya 
kahyordu. Voliva, Dowie'yi saf d1~1 
ettikten sonra, cemaatin bozulan 
mali durumunu yeniden diizenledi ve 
bunu o kadar iyi yapt1 ki, 1930'a dog
ru, Dowie'nin kurdugu dantel fabri
kasmm yam s1ra bir boya ve bir ~e
kerleme fabrikasm1 ve ba~kalanm 
i~eren Zion sanayi kurulu~larmm 
kil.n, y1lhk 6 milyon dolara ula~t1 [ ... ] 
Voliva'nm kozmogonisi, daire bi~i
minde bir Yer kavramm1 i~eriyordu: 
Ortada Kuzey Kutbu bulunuyor ve 
Yer'in kenanm ~epe~evre buzdan bir 
duvar ku~atiyordu. Yer'in ~evresini 
dola~anlar (Voliva kendisi de bunu 
pek ~ok kez yapm1~t1), dairenin mer
kezi etrafmda halkalar ~izerek ilerli
yorlard1. Buzdan duvarm otesinde, 
cehennemliklerin Antarktika'sma 
kar~1hk gelen ne oldugu soruldugun
da, Voliva: "Bunu bilmek gerekmez" 
kar~1hgm1 veriyordu. Daha sonra 
Voliva'ya, onun kuramsal yakla~1m1-
na gore, Antarktika kiitup yuvarlag1-
nm (ve onunla birlikte Antarktika k1-
tas1 sahil ~eridinin) yakla~1k 68.000 
kilometre olmas1 gerektigi soylendi
ginde (oysa Antarktika'nm ~evresini 
dola~anlar, ~ok daha smirh uzakhk
lardan soz ediyorlard1), Voliva konu
yu degi~tirmekle yetiniyordu. 



Kosmas indikopleustes'e 
gore Antipodlar 

Antipodlar 

A R i ST 0 T E L E S [iO 4. yiizy1l] 

Metafizik I, 986a 

On say1s1 goriindiigii kadanyla ku
sursuz oldugu ve kendinde biitiin sa
yilan i\:erdigi i\:in, onlar 
[Pythagoras\:ilar] gokyiiziinde hare
ket eden cisimlerin de on tane olmas1 
gerektigini belirtiyorlard1. Arna yal
mzca dokuz gokcismi goriindiigii 
i\:in, sonu\:ta bir onuncuyu, Kar§1-
Yer'i devreye sokuyorlard1. 

A R i S T 0 T E L E S [i6 4. yiizy1l] 

Gokyiizii Uzerine 11,13, 293a 

Pythagoras\:ilar, merkezde ate§in ol
dugunu, Yer'in ise, yild1zlardan biri 

1. DUZ YERYi'rZU VE ANTiPODLAR 

oldugu i\:in, merkezin \:evresindeki 
dairevi hareketiyle, geceyle giindiizii 
meydana getirdigini belirtiyorlar. 
Aynca, bizimkine kar§l bir ba§ka Yer 
olu§turuyor, ona "Kar§1-Yer" adm1 
veriyorlar. 

MARCUS MANILIUS 

[i6 1. yiizyil - is 1. yiizyil] 

Astronomica I, 236-246, 377-381 

Yeryiiziiniin \:evresinde \:e§itli 
insanlar ve hayvan tiirleri ya§ar; 
gokte ise ku§lar. 

[Yer'in] Bir k1sm1 kuzeye pkar, 
ya§anabilir diger k1sm1 giiney 
bOlgelerine uzamr: 

Ayag1m1zm altmda durur, ama onlara 
yukanda duruyormu§ gibi 
goriiniir, 
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Augustinus, Antipodlar'm 
varhg1m tart1~1yor: 
Tanri'nm $ehri, Ms. Fr. 8, 
f.163v, Nantes, Belediye 
Kiitiiphanesi 

c;ilnkil toprak egimini belli etmez, 
kilrenin yilzeyi de hem yilkselir 
hemalc;ahr. 

Gilne~ bizde batarken, bu bolgeye bak, 
orada yeni giln uyandmr uyuyan 
~ehirleri. 

Ve 1~1kla, yeniden i~leri, ugra~lan 
getirir bu topraklara; biz geceye 
gomillilp uykuya terk ederiz 
bedenimizi: 

bu iki k1sm1 deniz aymp birle~tirir 
dalgalanyla. [ ... ] 

Onlarm [gilney tak1my1ld1zlarmm] 
altmda dilnyanm bir ba~ka k1sm1 
uzamr, bizim eri~emedigimiz. 

Ve bilmedigimiz insanlar, hie; 
gec;medigimiz beldeler vardir 
orada: 

Bizim gilne~imizden 1~1k ahrlar ve 
golgeleri bizimkilerin z1dd1dir, 
ylld1zlar sollarmdan batlp 

Saglarmdan dogar, bizimkinin tersi 
bir gokyilzilnde. 

LUC R E T I U S [i6 1. yiizy1l] 

De Rerum Natura I, 1052 ve devam1 

Bu konuda, Memmius, baz1larmm one 
silrdilgil goril~lere inanma sakm: 
Onlara gore, her ~ey ic;e, merkeze dog
ru yonelir, bu yilzden dilnyanm doga
s1, d1~andan hic;bir darbe almadan 
saglam durur. En ilstteki ve en alttaki 
k1s1mlar hic;bir yone dag1lmaz, c;ilnkil 
hepsi merkeze egilimlidir (herhangi 
bir ~eyin kendisine dayanabilecegine 
inamrsan eger). Antipodlar'daki bil
tiln agir govdeler, yukan yonelir ve 
tlpk1 suda yans1d1g1m gordilgilmilz go
rilntiller gibi yere ba~ a~ag1 yaslanm1~ 
halde uzamrlar. Aym Olc;iltten yola c;1-
karak ~unlan one silrerler: Hayvanlar 
tepetaklak yilrilr, ama nasil bedenle
rimiz kendi gilc;leriyle esirin yilksek 
alanlarma uc;am1yorsa, onlar da 

I. DUZ YERYUZU VE ANTiPODLAR 

Yer'den gogiln altta duran uc;urumla
rma dil~mezler. Bu ki~ilere gore, o ya
ratlklar gilne~i gordilklerinde, biz ge
cenin y1ld1zlanm gorilrilz. Bu yarat1k
lar bizimle sirah olarak mevsimleri 
payla~1r, bizim gilnlerimizle e~zaman
h geceler gec;irirler. 
Arna bu budala ki~ilerin zihinlerine 
kof bir mant1k telkin ediyor, ba~lan
g1c;ta yanh~ bir ak1l yilriltme ile ka
bul ettikleri bu varsay1mlan. 

LAC TANT I US [3.-4. yiizy1!] 

Tanrzsal ilkeler III, 24 

Peki, ayaklanm1z1 bast1g1m1z yerin 
kar~1 noktasmda Antipodlar'm oldu
gunu dil~ilnenlere ne demeli? 
inandmc1 bir ~eyler mi soylilyorlar, 
yoksa birileri, ayaklan ba~larmdan 
yukanda insanlarm olduguna inana
cak kadar mantlks1z m1? 
Ya da bizde sirt ilstil uzanan ~eylerin 
orada salland1gma? Orada tah1llarm 
ve agac;larm ba~ a~ag1 bilyildilgilne? 
Yagmurun, karm, dolunun a~ag1dan 
yukan dil~tilgilne? 
Asma bahc;elerin Dilnyanm Yedi 
Harikas1'ndan biri oldugu soylenmi~
ti, oysa bu filozoflar asma tarlalar, 
asma denizler, asma ~ehirler ve dag
lar hayal ediyorlar. Hangi ak1l yilrilt
me onlan Antipodlar'a inanmaya go
tilrdil acaba? Yild1zlarm seyrinin do
guya dogru oldugunu, gilne~ ile aym 
her zaman bir yandan batlp otekin
den dogdugunu herhalde gormil~ler
dir. Arna bunlarm seyrini hangi ya
sanm dilzenledigini ya da batldan do
guya nas1l dondilklerini anlamad1kla
n ic;in, gokyilzilniln her yana dogru 
as1h durdugunu varsaydllar .. ve diln
yanm bir top gibi yuvarlak oldugunu, 
goklerin gokcisimlerinin hareketiyle 
uyum ic;inde dondilgilnil ve boylece 
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gilne~in ve y1ld1zlarm Yer hareketi
nin h1z1 dolay1s1yla geriye, doguya 
dogru donecegini kabul ettiler. 

KOSMAS iNDiKOPLEUSTES 

[6. yiizy1l] 

H1ristiyan Topografyas1 I, 14-20 

Demek ki, yilzsilzlilkte, o da bir ~ey 
mi, insafs1zhkta kimseden geri kal
mamak i<;in, birbirleriyle yan~1yor ve 
yilzleri k1zarmadan, (kilresel) yerin 
oteki tarafmda ya~ayan insanlarm 
var oldugunu soylilyorlar. 
Akh kan~an biri itiraz edip onlara: 
"Oyleyse, gilne~ Yer'in altma m1 gidi
yor?" diye sordugunda, hemen, alay
dan <;ekinmeden, Yer'in oteki tarafm
da, ba~lan a~ag1da Kar~1-Yer 
Halkmm var oldugunu ve irmaklarm 
bizimkilere gore ters yonde akt1gm1 
soylilyorlar. 
Ve hakikatin degi~mez yasalarm1 iz
lemek yerine (bu yasalar, safsatalarm 
bo~unahgm1 gosterir, anla~limalan 
kolaydir, Tann korkusuyla doludurlar 
ve onlan bilgelikle izleyenler i<;in 
kurtulu~u gilvence altma ahrlar), her 
~eyi altilst etmeye gayret ediyorlar ... 
Kald1 ki, Antipodlar sorununu daha 
iyi inceleyecek olursak, dedikoducu 
kadmlara ozgil bu hikayelerin hemen 
maskesi dil~er. Farz edelim ki, bir in
sanm ayaklan bir ba~kasmm ayakla
rmm tersi noktada olsun ve bu iki 
ayak onlan karada, denizde, havada 
ya da her neresi ise orada desteklesin. 
Nas1! olup da bu iki ki~inin ikisi bir
den dik duracaklard1r? Nas1l olup da 
biri dogaya gore ya~arken, oteki doga
ya aykm (ba~ a~ag1) ya~ayacakt1r? 
Ustelik, yagmur her ikisinin ilzerine 
yagd1gma gore, her ikisine de yukan
dan a~ag1 yagd1g1 soylenebilir mi? Bir 
durumda yukandan a~ag1ya, otekinde 
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a~ag1dan yukanya ya da yilze dogru 
ya da i<;eriden veya d1~andan yagma
yacak m1? Ger<;ekten de, Antipodlar'1 
dil~ilnebiliyorsak, anti-yagmuru da 
dil~ilnebilmemiz gerekir. Oyleyse, tu
tars1z, dilzensiz ve dogaya aykm ~ey
leri savunan bu sa<;mahklarla alay et
meye hakk1m1z var demektir ... 

AU GU S T I N U S [iS 354-430] 

Tann'nzn ~ehri XVI, 9 

Gilne~in bizde batarken orada dogdu
gu, insanlarm bizim konumumuza 
gore ters konumda bulunduklan 
Antipodlar'la, yani Yer'in kar~1 tara
fmdaki insanlarla ilgili efsanelere ge
lince, bunlara inanmay1 gerektiren 
hi<;bir kamt yoktur. Tarih bilgisinin 
dogrulamad1g1 bu goril~ler, ak1l yo
luyla geli~tirilen bir varsay1ma daya
mr, onun da gerek<;esi ~udur: Yer 
gokkubbede as1h oldugundan, bir ya
nsmda ne kadar alan varsa oteki ya
nsmda da o kadar alan vard1r. 
Bundan yola <;1karak, Yer'in altta 
olan oteki k1smmda da insanlarm ya
~ayabilecegini dil~ilnilyorlar. Ne var 
ki, bu ki~iler bir noktay1 goz onilnde 
bulundurmuyorlar: Dilnyanm yuvar
lak ve kilre bi<;imli oldugu varsay1lsa 
ya da bilimsel olarak kamtlansa bile, 
bundan Yer'in oteki k1smmm SU y1g1-
nmdan bag1ms1z oldugu sonucu <;1k
maz, oyle olsa bile, bu zorunlu olarak 
o k1s1mda insanlarm ya~ad1g1 anla
mma gelmez. ~u var ki, tarihsel ger
<;ekleri anlatarak kendi kehanetleri
nin dogrulugunu kamtlayan Kutsal 
Kitap kesinlikle yalan soylemedigine 
gore, baz1 insanlarm u<;suz bucaks1z 
Okyanus'u a~1p bu k1s1mdan o k1sma 
ula~abildiklerini, tek bir insandan 
gelen insan soyunu oraya da gotilre
bildiklerini soylemek <;ok sa<;ma olur. 



Macrobius, Scipio'nun 
Riiyas1 Ozerine Yorum, 
1526. Okyanus'tan sonra 
"bizim bilmedigimiz" (nobis 
incognita) Antipodlar 
topragz tasvir edilir 

M AC R 0 B I U S [5. yiizy1l] 

Scipio'nun Rilyas1 Uzerine Yorum II, 
5, 23-26 

Bu dii~iince, ~u noktada hii;bir ku~
kuya yer b1rakmaz: Yer'in, alt1m1zda 
oldugunu varsayd1g1m1z k1smmda da, 
o tarafm [yankiirenin] 1hman bi.ilge
leri, i;epei;evre aym minval iizere 1h
man degildir. Dolay1S1y!a, a~ag1da 
birbirinden farkh, gene insanlarm 
ya~ad1g1 iki bi.ilge bulunur. ~u halde, 
bu kamya itiraz etmeyi yegleyen biri 
varsa, neye dayanarak saptamam1z1 
kabul etmedigini bize si.iylesin. 
Geri;ekten de Yer'in, iizerinde ya~ad1-
g1m1z bu k1smmda, yere bast1g1m1zda 
ba~1m1zm iistiinde gi.igii gi.irdiigiimiiz 

!. DOZ YERY0Z0 VE ANTiPODLAR 

ii;in, giine~ bizim ii;in dogup batt1g1 
ii;in, i;evremizi ku~atan ve ii;imize i;e
kerek soludugumuz havadan yarar
land1g1m1z ii;in varhg1m1z miimkiin 
oluyorsa, nii;in a~ag1da aym ko~ullara 
sahip ba~ka yeryiizii sakinlerinin var 
olmad1gma inanahm? 
Ashnda, yukanda si.iziinii ettigimiz bu 
a~ag1daki yeryiizii sakinlerinin aym 
havay1 soludugunu kabul etmemiz ge
rekir, i;iinkii aym 1hman iklim, aym 
i;evre boyunca onlarm bi.ilgelerinde de 
hiikiim surer: Bizde dogarken onlarda 
batan, onlarda batarken bizde dogan, 
aym giine~tir. Bizim gibi onlar da yere 
basar, ba~larmm iistiinde hep gi.igii 
gi.iriirler. Yer'den gi.ige dii~me korkula
n da olmayacakt1r, i;iinkii hii;bir ~ey 
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yukanya dogru dii~emez. Ashnda, bi
ze gore a~ag1s1, yeryiiziiniin oldugu 
yere dogru ise ve yukans1 gogiin oldu
gu yer ise (bizce, soylenmesi bile gii
liin~ bir ~ey), onlar i~in de yukans1, 
a~ag1dan bak1~lanm yonelttikleri yer 
olacak, iistlerinde duran bolgelere 
dii~meleri de asla miimkiin olmaya
cakt1r. ~unu da belirtmek isterim: 
Aralarmda en egitimsiz olanlan bile, 
gene de bizimle ilgili aym ~eyleri bili
yor, ~u an oldugumuz yerde ya~ayabi
lecegimize inanam1yorlard1r, biri on
lann altmdaki bO!gede ayakta durma
ya ~ah~1yorsa, sonunda dii~eceginden 
emindirler. Buna ragmen, i~imizden 
hi~ kimse, goge dii~mekten korkma
m1~tir. Demek ki, onlarda da yukan
ya dogru dii~me durumunda olan 
kimse yoktur; ~iinkii "biitiin ag1rhk
lar, kendilerine ozgii bir gii~le", Yer'e 
dogru "~ekilirler" (Cicero, Scipio'nun 
Riiyasz 4, 3). 

LUCIUS AMPELIUS 

[is 3. yiizy1l] 

Liber Memorialis VI 

Yerkiire, gogiin altmda durur ve in
sanlarm ya~ad1g1 dort bO!geye aynhr. 
ilkinde biz ya~anz, ikincisinde -kar~1 
tarafta olam- ya~ayanlara Kar~1-Yer 
Halk1 denir. Oteki iki bOlge, ilk ikisi-

hata yiiziinden, as1rlarca bilinmeden 
kalan, 'Herakles Siitunlan' denmi~ 
buraya: giiya siitunlan ge~en 
bir~oklan yitip gitmi~. 

Bil ki bo~tur bu gorii~, ~iinkii yeryiizii 
yuvarlak olsa da, oteye seyredebilir 
gemiler, su her yerde diiz oldugu i~in. 

Daha kabayd1 o donemde insan soyu, 
oyle ki utanabilirdi Herakles o i~aretleri 

koydugu i~in: ~iinkii oteye ge~ecek 
gemiler. 

A~ag1 gidebilirsin, oteki yankiireye, 
~iinkii merkeze dogru ~ekilir her ~ey. 

Yer, ilahi bir s1r ile, e~siz, as1h durur 
y1ld1zlar arasmda ve a~ag1da ~ehirler 
vard1r, kaleler ve devletler; ama eski 
insanlar bunlan bilmiyordu. 

Goriiyorsun: Giine~, acele ediyor 
ilerlemek i~in, sana soyledigim yere, 
~iinkii a~ag1da bekliyorlar onu. 

[ ... ] 
Antipodlar denir o halka; Giine~'e, 

Jiipiter'e, Mars'a taparlar, sizin gibi 
bitkileri, hayvanlan vard1r ve s1k s1k 
biiyiik sava~lar yaparlar aralarmda." 

Rinaldo dedi ki: "Madem soz buraya 
geldi, Astarotte, bir ~ey daha soyle 
bana: Adem'in soyundan m1 bu 
insanlar 

Ve ni~in bo~ ~eylere tap1hyor orada? 
Bizim gibi kurtulabilir mi onlar da?" 

nin z1dd1 noktada olup, orada oturan- Astarotte dedi ki: ''Art1k otesini sorma, 
Iara Antipodlar ad1 verilir. 

LU i G i PU LC i [1432-1484] 

Morgante XXV, 228-233 

Rinaldo geldigi yeri tamymca -daha 
once gordiigii i~in-Astarotte'ye 
sordu: "Soylesene, bu i~aretin amac1 
neydi?" 

Astarotte yamtlad1: "Eski ve as1ls1z bir 
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~iinkii bundan otesini soyleyemem, 
sence de gorgiisiizce degil mi 
sorularm?" 

"Oyleyse, yan m1 tutmu~ bu yonden 
Kurtar1c1'mz, Adem s1rf siz 
Hlristiyanlar i~in mi yarat1lm1~, 
sizin sevginiz yiiziinden mi ~arm1ha 
gerilmi~ isa?" 

"Bil ki, herkes ha~ yoluyla kurtulur; 
belki, uzun giinahkarhktan sonra, 



Metopeler Ustas1, 
Antipodlar, kabartma, 
Modena, Modena Katedrali 
Ta~ Eserler Miizesi 

insanlar gen;ek Tann'ya tapacaklar 
hep birlikte ve her biri merhameti 
bulacak onda." 

LAUTENBACHLI 

MANE G 0 L D [1040-1119?] 

Kolnlii Wolfhelm'e Kar§l Kitap, ll03 

(Patrologia Latina 155, 

siltun 153-155) 

insanlarm ya~ad1g1 di:irt bi:ilgenin var 
oldugu, hi<;birinin dogal yoldan di
gerleriyle ileti~im imkfmmm olmad1-
g1 fikri kabul edildiginde; si:iyle bana, 
[ozellikle] Macrobius'un, bizim ya~a
d1g1m1z bi:ilgenin i:itesinde var olduk
lanm si:iyledigi [ ... ], kurtulu~ bilgisi 
kendilerine ula~mam1~ 1rklan d1~ta 
tutarsak, kutsal apostolik Kilisenin 
akla gore dogrulad1g1 ~ey -yani 
Kurtanc1 isa'nm [ ... ] biltiln insan so
yunun kurtulu~u i<;in geldigi- nas1l 
ger<;ek olabilir? 

I. DUZ YERWZU VE ANTiPODLAR 

ANTONIO PIGAFETTA 

Diinya <;evresindeki ilk Yolculugun 
Anlat1m1 [1524] 

Malucolu ya~h kaptamm1z, yakmlar
da Arucheto admda bir adanm oldu
gunu si:iyledi; Aruchetolu erkeklerle 
kadmlar bir ar~mdan uzun degilmi~, 
ama kendileri kadar bilyilk kulaklan 
varm1~. Birini kendilerine yatak yap1-
yor, digeriyle ilstlerini i:irtilyorlarm1~. 
Kafalan kaz1h, <;ml<;1plak dola~1yor, 
<;ok ko~uyorlarm1~ ve tiz bir sesleri 
varm1~. Yer altmdaki magaralarda 
ya~1yor, ~eftali ve aga<; ile kabugu 
arasmda yeti~en, beyaz ve kurutul
mu~ ki~ni~ gibi yuvarlak, ambulon 
denen bir ~ey yiyorlarm1~. Arna gil<;lil 
su akmtilan ve <;ok say1da s1g yer ol
dugu i<;in oraya gitmedik. 
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KUTSAL KiTAP'IN TOPRAKLARI 

KAYIP KABiLELER Kutsal Kitap'taki Filistin'in ve ~evresindeki top

raklarm cografyasm1 ~ok iyi biliriz. Eriha ve Beytlehem, keza Sina, 

Taberiye Golil ve Musa ile halkmm ge~tigi K1zildeniz bugi.in de mev

cuttur. Buna kar~1hk, Kutsal Kitap anlatismda ad1 amlan baz1 yerle

rin cografyas1 efsane halesine bilrilnmil~tilr. 

On iki israil kabilesi meselesini alahm. Adlar1 bilinen bu ka

bileler, Ruben, ~imon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, ~er, issakar, 

Zevulun, Yosef, Benyamin kabileleriydi. israil halk1, Ye~u'nun reh

berliginde israil Toprag1'na yeniden yerle~tiginde (iO 1200'e dogru), 

iilke on bir k1sma bolilndil ve bu klSlmlardan her birine bir kabile yer

le~ti. Uyeleri din i~lerini yilrilten Levi kabilesine herhangi bir toprak 

verilmedi. 

En kalabahg1 olan Yehuda kabilesi, iilkenin gi.iney k1sm1m 

i~gal etti ve iki bolge olu~tu: Yehuda bolgesi ile ba~lang1~taki on ka

bilenin ya~ad1g1 israil bolgesi. Arna israil b6lgesi, io 72l'de Asurlu

lar tarafmdan fethedildi ve bolgede oturanlar imparatorlugun ba~

ka bolgelerine silrgi.in edildi. Bu b6lgelerde yava~ yava~ yerli halklar

la kayna~an on kabilenin ilyelerinden geriye kesin hi~bir iz kalmad1. 

Bununla birlikte, bir~ok Y ahudi i~in, dinda~lar1 ile yeniden biltilnle~

me, ger~ekle~tirilmesi gereken bir proje, Mesih ~ag1m bekleyi~le bag

lantih bir ideal olarak varhg1m silrdiirdil. 

Bir gelenege gore, kayip kabileler, Rab yollanm efsanevi ne

hir Sambatyon ile ku~att1g1 i~in israil'e donememi~lerdi. Biltiln haf

ta boyunca Sambatyon'un sular1 kopilrilyor, dev kayalar dipten ko

pup havaya yilkseliyor, sonra s1g bir ge~it arayan ki~ilerin ilzerine dil

~ilyordu. Sambatyon yalmzca Sebt gi.inil dinleniyordu, ama hi~bir Ya

hudi Sebt gi.inilnil ihlal edip art1k sakin olan o su yolunu ge~meye kal-

38 

Jean Fouquet, 
Siileyman Tapmag1'nm 
Yap1m1: Yahudilerin Tarihi, 
Ms. Fr. 247, f.153v, ykl§. 
1470, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi. 
Tapmak, Gotik bir katedral 
gibi goriiliir 





EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

k1~mazd1. Bir ba~ka gelenege gore, Sambatyon yalmzca kayalardan ve 

kumdan olu~mu~ bir nehir, biiyiik kayalardan ve topraktan olu~mu~ 

ugultulu bir kaostu. Arahks1z ak1yor ve kenardan bu gosteriyi izleyen

ler, yaralanmamak i~in yiizlerini kapamak zorunda kahyorlard1. 

Orta«;af da kayip kabileler hakkmda bilgiler bize, 9. yiiz

yilda ya~am1~ olan Yahudi gezgini Eldad Ha-Dani yoluyla ula~u: 

Ona gore, on kabile, Habe~istan umaklarmm otesinde ya da tam da 

Sambatyon'un k1yilarmda yer ahyordu. Tudelah Benyamin, 1165'te, 
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VrllW . ~ 
Ji ,, Ji ,, 

iran'a yolculuklarmdan birini betimlerken, Yahudi kokenli baz1 ka

bilelere rastlad1g1m anlatir. Arna kayip kabileler, hi<; akla gelmeyecek 

ba~ka yerlerde de aranm1~tir. Ornegin, 16. yiizyilda Bartolome de Las 

Casas, Amerikan Yerlilerini ispanyol i~galcilerin gemilerine kar~I sa

vunmak i<;in, onlan kayip on kabilenin soyundan gelenler olarak tak

dim ediyordu.17. yiizyilda, benzersiz bir ki~i olan mistik, peygamber 

ve Kabalac1 Sabetay Sevi'nin mi.iritleri, Mesih <;agmm ger<;ekle~mesi

ni, dolayis1yla on kabilenin doni.i~i.inii duyuruyor, en sonunda Sevi'nin 
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Sambatyon'u ge~ecegini bildiriyorlard1. Ne yaz1k ki, Sevi'nin duyuru

sunun pek etkisi olmam1~tI, i;unku k1sa bir sure sonra Musliiman ol

maya karar vermi~ ve Y ahudi cemaati ai;1smdan inamhrhg1 azalm1~t1. 

Kayip kabilelerin, muhtelif zamanlarda, baz1 yer ya da ye

rel a~iret adlarmm olas1 ibranice etimolojileri temelinde, Ke~mir'de, 

Orta Asya Tatarlan arasmda, Kafkasya'da, Afganistan'da, (hal

k1 8. yiizyilda Y ahudiligi kabul eden bir Turk devleti olan) Hazar 

imparatorlugu'nda olduklan belirlenmi~tir. On kabile ile Zulular, Ja

ponlar, Malezyahlar, vb. arasmda baglantI kuran saptamalardan hii; 

soz etmiyoruz. 

On kabile ile 18. yiizyildan itibaren Britanya adalan arasm

da baglant1 kuran en tuhafvarsayim, Richard Brothers'm (1757-1824) 

varsayim1d1r. Brothers, yillarca bir ak1l hastanesinde kalan ve (ken

dini Tann' nm Y egeni ~eklinde betimleyerek) millenarist bir hareket 

kuran sozde bir peygamberdi. Brothers'a gore, kayip kabilelerin so

yundan gelenler, Britanya adalarmda ya~ayanlard1. Sonraki yiizyil

da irlandah John Wilson, Britanya israilciligi hareketini canland1r

d1. Bu harekete gore, surgiinlerden sonra hayatta kalan Yahudiler, 

Orta Asya'dan Karadeniz'e ve daha sonra ingiltere'ye goi; etmi~lerdi 

(orada kraliyet ailesini, Davud'un soyundan gelenler olu~turacaktI). 

Bu surei;te, Yahudiler sar1~m ve mavi gozlii olmu~lard1; etimoloji bi

limine hii; sayg1s1 olmayan birileri, Saxons (Saksonlar) soziinu Isaac's 

sons (ishak'm Ogullan) ~eklinde anlam1~tir. Bu hareket, ingilizce ko

nu~ulan iilkelerde belirli bir yaygmhk kazanm1~ olup, oralarda bugiin 

de bu gorii~un yanhlan vard1r ve hala bu soy tezini destekleyen yayin

lar yayimlamr. 

Her zaman oldugu gibi, efsaneler hep bir tarihsel hakika

te dayah olarak ortaya i;1kar. Surgiinler ve diasporalar surecinde, As

ya ile Afrika arasmda Yahudi kokenli topluluklarm olu~mu~ olma

s1, hii; de inamlmaz bir ~ey degildir. Nitekim, Fala§alar ("Goi;men

ler") olarak bilinen Yahudi as1lh Etiyopyah kabilelerin geleneklerin

den birine gore, bu kabileler Siileyman Tapmag1'mn yik1lmasmdan 

sonra Habe~istan'a gitmi~lerdir. Gunumuzde Fala~alarm pek i;ogu, 

Dan kabilesinin soyundan gelenler olarak israil'de bir araya getiril

mi~tir. Arna Fala~alar geri;ekten var olsalar da, onlan Etiyopya'daki 
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Aksum'da korundugu one siiri.ilen Ahit Sand1g1'mn aranmas1 ile bag

lantilandiran efsaneler az <;ok tuhaftir. 

SULEYMAN, SABA KRALi<;ESi, OFiR, TAPINAK Kutsal Kitap bize Saba 

Krali~esi'nin, Siileyman'm bilgeliginin iiniinden ve saraymm ihti§a

mmdan etkilenerek onunla tam§maya geldigini anlatir. Ve bu ziya

retten esinlenen sayis1z ba§yap1t arasmda, Piero della Francesca'nm 

Arezzo'daki freski iinliidiir. Siileyman'm nerede kald1gm1 biliyoruz: 

Kudiis'te. Peki, krali<;e nereden geliyordu? Burada efsane tarihe iis

tiin gelir; tarihe gelince, elimizdeki en eksiksiz belge, Eski Ahit'in 

Krallar Kitabz'dir. 

Daha sonralar1, Araplarm krali<;eyi Melike Belkis olarak bil

diklerini, Etiyopyahlarm da Makeda olarak adlandird1klarim 6gre

niyoruz. Oykiiniin bir iran <;e§itlemesi var, keza Kur'an'da da Saba 

Krali<;esi'nden soz ediliyor. Arna 6zellikle Etiyopya'da Saba Krali<;e

si ulusal bir mit kabul edilir ve orada tam da 14. yiizyilda Etiyopya' da 
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yaz1lm1§ olan Kebra Negasfta 

(Krallarm ~am) ad1 gec;er. 

Kutsal Kitap, bu ziya

retten CO§kuyla soz etmekle bir

likte, Siileyman ile Kralic;e'nin 

arasmda diplomatik bir ili§ki

den ate bir §eylerin dogup dog

mad1gim soylemez. Arna Kebra 

Negasfta bir yandan, Kralic;e'nin 

bu ziyaretten sonra art1k Giine§'e 

degil, israil'in Tannsma tapma

ya karar verdigi one siiriiliir; ate 

yandan, Siileyman ile Kralic;e 

arasmda gerc;ek bir sevgi ili§kisi ya§and1g1 ve bu ili§kiden Menelik'in 

dogdugu belirtilir. Adi a§ag1 yukan "Bilgenin Oglu" anlamma ge

len Menelik, kokii Siileyman'a uzanan bir soyun ilk atas1dir. Etiyopya 

imparatorlugu'nun karakteristik ozelligi olan Y ahuda Aslam sembolii

niin ve giiniimiizdeki bayragm ortasmda yer alan Siileyman miihriiniin 

kaynag1 budur ve dogrudan biiyiik kralm soyundan gelmenin gururla 

sahiplenilmesi anlamm1 ta§Ir. Dogal olarak, Kutsal Kitap efsanelerinde 

(Indiana Jones filmlerinin de ogrettigi iizere) Ahit Sand1g1 asla yer al

mazhk edemeyecegine gore, Sand1k'm birc;ok terslikten sonraAksum'a 

ula§t1g1 anlatihr. Bunun nedeni, Menelik'in bir giin babasm1 ziyaret et

mesi, sand1gi ondan almas1 ve onun yerine ah§ap bir kopyasm1 birak

mas1dir. 

Baz1 sonuc;lar c;1karmaya c;ah§ahm: Bir gelenege gore Kralic;e 

Etiyopya'dan geliyordu; ama Saba, K1zildeniz yoniine, Arabia Felix'e 

buhur ta§iyan kervanlarm bulu§tugu noktada yer ahyordu. Arabia Fe

lix, a§ag1 yukar1 giiniimiizdeki Yemen'e kar§ihk gelir ve bu bize, Eti

yopya kavrammm o donemde nasil oldukc;a bulamk oldugunu goste

rir (gorecegimiz iizere, Rahip Johannes'in kralhgmm Uzak Dogu'dan 

ayn1 derecede efsanevi bir Etiyopya'ya ta§mmas1 rastlantl degildi). 

Bununla birlikte, Etiyopya'mn bunca efsaneye kaynakhk etmi§ olma

s1, onun oldukc;a zengin ve giic;lii bir hiikiimdarhk olmas1 gerektigini 

dii§iinmeye sevk ediyor bizi. 
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Ne var ki, 2. Tarihler Kitabz'nda (9), Saba Kralic;esi'nin oy

kiisii anlatihrken, Kralic;e'nin Siileyman'a verdigi hediyelerle ilgi

li olarak, Hiram'm gemilerinin yam sira Siileyman'm gemilerinin de 

Ofir'den altm getirdikleri anlatihr. Ofir ya da Ophir neredeydi? Kutsal 

Kitap'ta c;e§itli kereler ad1 gec;en buyer, kesin olarak bir limand1. is

lam oncesi, Arap ve Rabe§ ii<; kaynakta, Saba Kralic;esi'nin Ofir'i top

raklarma katt1g1 ve c;evredeki daglarda bolca bulunan altm ta§lany

la onu in§a ettigi anlat1hr. Flavios Josephos, Yahudilerin Tarihi'nde 

(I, 6) Ofir'in Afganistan'da oldugunu belirtir. Vasco da Gama'nm yol 

arkada§I Tome Lopes ise, Ofir'in Zimbabve'nin eski ad1 oldugunu 

varsayar (Zimbabve, Ronesans'ta altm ticaretinin ana merkezi ol

makla birlikte, kalmtilan ancak Ortac;ag'a uzamr). 1568'de, Alvaro 

Mendafia -Gi.iney Topraklar1'yla ilgili olarak ondan soz edecegiz- So

lomon Adalan'm ke§fettiginde, Ofir'i buldugunu soyliiyor, Milton Yi

tik Cennefte (11, 399-401) Mozambik'ten soz ediyordu. Teolog Beni

to Arias Montano (16. yiizyilda) Peru'yu onermi§, 19. yiizyilda c;e§it

li ara§tirmac1lar Ofir'in giiniimiiz Pakistan'mda indus Nehri'nin ag

zmdaki Abhira oldugunu one siirmii§lerdi. Baz1lan ise, Ofir'i yeni

den Yemen'e yerle§tirmi§lerdi: Bununla, hic;bir sonuc; elde etmeden 

Saba'ya doniilmii§ olunuyordu. 

israil, 1970'de Sina'daki ~armii'§-~eyh'i (giiniimiizde M1-

s1r'm geli§mi§ turist merkezlerinden biri) i§gal ettigi zaman, orada 

Siileyman'm gemilerinin Kutsal Kitap'ta sozii edilen altmlan yiikle

mek ic;in izledikleri yollardan birini gorerek §ehrin ad1m Ofira (an

lam1, "Ofir'e dogru"dur) olarak degi§tirmi§ti. Ofir, Rider Haggard'm 

Kral Siileyman'm Hazineleri'nde de kar§Im1za c;1kar, ama o metinde 

yer Giiney Afrika'dad1r. Gizemli Opar ise Ofir'den esinlenmi§ olup, 

Tarzan oykiilerinde gordiigumiiz Afrika cengelindeki §ehirdir. 

Dolayis1yla, Saba Kralic;esi'nin yurdu da, mitin puslu cograf

yasmda gozden yiter ve bu kitapta ele alacag1m1z yitik adalardan bir

c;ogu gibi bulunamaz hale gelir. 

Siileyman, Kudiis'teki tapmagm ihti§am1yla Saba Krali

c;esi'ni §a§Irtlr. Genellikle Birinci Tapmak olarak bilinen ve Siiley

man'm i6 10. yiizyilda yapt1rd1g1 bu yap1, i6 586'da II. Nebukadne

zar tarafmdan yik1lm1§tir. ikinci Tapmak, Babil siirgiiniinden donii§-
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te, io 536'dan sonra yap1lm1§, daha sonra io 19'a dogru Biiyiik Hiro

des tarafmdan geni§letilmi§ ve is 70'te Titus tarafmdan yikllm1§t1r. 

Arna elbette, sayis1z efsane ve nostaljiye konu olan, kesinlikle Birin

ci Tapmak'ti. 

Kutsal Kitap'ta Birinci Tapmak'm iki betimlemesi var: L. 
Krallar Kitabz'nda (6) veHezekiel'in (40-41) goriisiinde.1. Krallar Ki

tabz'ndaki betimleme, Hezekiel'inkinden daha kesindir ve tapmag1 ilk 

baki§ta anla§1labilen olc;iilere gore betimler. Hezekiel'in betimlemesi 

boyle degildir, ama tam da goriiniirdeki tutars1zhg1 nedeniyle, c;aglar 

boyunca yorumculan en goziipek gorsel yorum ah§tlrmalarma sevk 

etmi§tir. 

Ortac;ag alegorik yorumcularmm, Tapmag1 Hezekiel'in go

riisiinde belirdigi gibi gormek ic;in sarf ettikleri c;abalan gozlemlemek 

ilginc;tir; onu gormek ic;in, ideal yeniden-in§asma dair talimatlar ver

meyi bile deniyorlar. Dogal olarak, o metni bic;imlerin belirdigi, bu bi

c;imlerin bozulup gozden yittigi bir goriiniin anlatlSl, yani bir riiya

nm kayd1 gibi okumak yeterli olurdu, hatta edebi ac;1dan peygambe

rin metni bir haliisinojenin etkisi altmda yazd1g1m hayal etmek ilginc; 

olurdu. Ote yandan Hezekiel'in kendisi, her §eyiyle eksiksiz bir bina 

gordiigilnii degil, "kente benzer yapllar" gordiigiinii belirtir. Aym Ya

hudi gelenegi, tutarh bir mimari okumamn olanaks1zhg1m kabul edi

yor; 12. yiizyilda Haham Shlomo Yitzhaki, kimsenin kuzey odalanmn 

diizeni hakkmda, batlda nerede ba§layip doguda nereye kadar uzan

d1klan ve ic;eride nerede ba§layip di§anda nereye kadar uzand1klar1 

hakkmda bir §ey anlayamayacagm1 belirtiyordu (bkz. Rosenau 1979). 

Keza Kilise Babalar1 da, ornegin binamn olc;iilerini fiziksel c;erc;eve

de anlarsak, kapllarm duvarlardan daha biiyiik olmalan gerekecegi

ni soyliiyorlard1. 

Ne var ki, Ortac;aghlar Hezekiel'i sozciigii sozciigiine yo

rumlamak zorundaydllar, c;iinkii benimsedikleri (Augustinus koken

li) yorum ilkesine gore, Kutsal Kitap'ta goriiniirde fazla ayrmtlh ve 

ozii itibanyla yarars1z ifadeler -ornegin, sayilar ve olc;iiler- bulun

dugunda, bunlarda alegorik bir anlam gormek gerekiyordu. ~u hal

de, bir Olc;ii degneginin altl ar§m olmas1 [Hezekiel 40:5], yalmzca sozel 

bir ifade degil, gerc;ekten olmu§ bir olguydu ve Tann onu alegorik ala-
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rak yorumlayabilmemiz ic;in bu §ekilde diizenlemi§ti. Dolayis1yla, ta

pmak gerc;ekc;i olarak yeniden kurulabilmeliydi, aksi takdirde bu, Kut

sal Kitap'm bize yalan soyledigi anlamma gelirdi. 

~imdi elimizde bir k1stasla, olc;iileri birbirine c;eviren bir c;i

zelgeyle, Kutsal Kitap metni de goziimiiziin oniinde olmak iizere, ta

pmagm kiic;iik bir maketini yeniden yapmayi deneyelim. ~u da var ki, 

bunu deneyen Ortac;agh yazarlarm, degi§ik kaynaklardan c;eviri ve c;e

viri transkripsiyonlar1 arac1hg1yla ellerine ula§an c;arp1t1lm1§ veriler 
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d1~mda, 6l<;iileri birbirine <;evirmelerini saglayan bir <;izelgeleri yok

tu. Arna giiniimiiziin bir mimar1 da, bu sozel bilgileri, <;izili bir projeye 

donii~tiirmekte gii<;liik <;ekerdi. 

Saint-Victorlu Richard, Hezekiel'in Goriisii Uzerine Yo

rum'unda, peygamberin betimledigi kente benzer binayi goriiliir k1la

bilmek i<;in, hesaplan yeniden yapmaya, yeni taslaklar ve dikey kesit

ler onermeye gayret eder. iki 6l<;ii birbirini tutmad1gmda, birinin bii

tiin yap1ya, digerinin ise yalmzca binamn par<;alarmdan birine gon

derme yap1yor olmas1 gerektigine karar verir ve kente benzer bina

y1 Orta<;agh bir duvarc1 ustaba~mm in~a edebilecegi bir ~eye indirge

mek gibi (ba~ans1zhga yazg1h) umars1z bir giri~imde bulunur. Prado 

ve Villalpando'daki (1596) Barok habercisi gosteri~li yeniden yorum

lardan soz etmiyoruz bile. 

Bunlarm hepsi, arkeolojik a<;1dan, ba~ans1zhga mahkum 

rokonstriiksiyonlardi. Baz1 yorumcular ise, Tapmaktan yalmz

ca mistik anlamlarma gondermeyle soz etmeyi kabullenmi~lerdi; 

o yiizden, ger<;ekle~tirilebilir mimari projelerle hesapla~malar1 ge

rekmeden yap1y1 istedikleri gibi dii~iinebiliyorlardi. Ya da, dii~ gii

ciine tam bir ozgiirliik tamyanlar oluyordu: T1pk1 Tapmag1 Gotik 

bir katedral gibi goren Orta<;ag minyatiirciileri gibi, tipk1 Tapmagm 

miman olan ve duvarc1 ustaba~1hg1 gizlerini tuzak kurarak elinden 

almak isteyen i~<;ileri tarafmdan oldiiriilen Hiram miti <;evresinde 

dogmu~ biitiin bir mason edebiyatmm yapt1g1 gibi, ya da Kudiis Ta

pmag1 ~ovalyeleri olarak ortaya <;1kan, ama Birinci Tapmak ile ay

m yerde yiikseldigine inanarak Mescid-i Aksa'y1 ele ge<;iren Tapmak 

~ovalyeleri efsanesi gibi. 

Biitiin bu orneklerde, elbette ge<;mi~te bir bi<;imde ger<;ek 

bir yer olan Siileyman Tapmag1, efsanevi hale gelmi~ ve sonraki yiiz

y1llarm biitiin <;abalan, onu yeniden bulmaya degil, en azmdan hayal 

diinyasmda yeniden kurmaya yonelik olmu~tur. U<; dinin inananlan 

bugiin bile Kudiis'e, Tapmagm bulundugu alana gidiyorlar, sanki Ta

pmak Mla varm1~ gibi: Yahudiler, Titus'un yikt1g1 Hirodes tapmag1-

nm son kahnt1s1 olan Aglama Duvan'nm oniinde dua ediyorlar, Hiris

tiyanlar dikkatlerini Kutsal Mezar iizerinde yogunla~tmyorlar, Miis

liimanlar hala tam olan ve is 7. yiizyilda Kubbetii's-Sahra olarak in-
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§a edilen Hz. Omer Camii'ne gidiyorlar; oysa Birinci Tapmak sonsuza 

dek yitip gitmi§ durumda. 

U<; MUNECCiM KRAL NEREDEN GELiYORLARDI (VE SONRA NEREYE 

GiTTiLER)? H1ristiyanlarm en iyi bildikleri efsanelerden biri Oc; Mii

neccim Kral efsanesi olup, saylSlz ba§yap1ta ve aym zamanda sonsuz 

c;ocuksu hayale esin kaynag1 olmu§tur. Oyle ki, art1k hie; kimse kendi

ne Oc; Miineccim'in gerc;ekten var olup olmad1g1m sormaz: Bu, tarih

c;ilerin, Kutsal Ki tap uzmanlarmm ya da mit ara§tirmacilarmm konu

sudur. Her durumda, Oc; Miineccim'in tarihte belli belirsiz ortaya c;1-

k1§lan, iki efsanevi yer arasmda yer ahr: Geldikleri yer ile mezarlar1-

nm bulundugu yer. 

Tarihsel belgelere gelince, Matta'va Gore incil Oc; Miinec-
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cim Kral sahnesini betimleyen, Kilisenin resmen kabul ettigi yegane 

Hlristiyan kaynag1dir. Ve Matta bize Miineccimlerin ii<; ki§i oldugu

nu soylemedigi gibi, kral olduklanm bile soylemez ve yalmzca bir yll

d1z1 izleyerek Dogu'dan yapllan bir yolculuga, isa'ya altm, gilnlilk ve 

miir sunu§a ve U<; Miineccim'in <;ocuk isa'nm nerede oldugunu Kral 

Hirodes'e soylemeyi reddedi§lerine deginir. Matta incili'nden olsa ol

sa, <;ocuk isa'ya ii<; armagan getirdikleri i<;in Miineccimlerin sayismm 

ii<; oldugu <;1karsanabilir. 

Yalmzca sonraki gelenek, Miineccimleri kral olarak gorecek 

ve geldikleri yer olarak doguda kesin bir illke belirlemeye <;ah§acak

tlr. Kilisenin resmen kabul etmedigi incillerde, Miineccim Krallar

dan soz edilir. U<; Miineccim Kral'a bir gonderme, Arap kaynaklarm

da da ge<;er (ornegin, ansiklopedist Taheri, 9. yilzyilda, Miineccimle

rin getirdigi armaganlardan soz ediyor, kaynak olarak 7. yilzyil yazar1 

Vehb bin Miinebbih'i gosteriyordu). 

6te yandan, Matta incili'nin yazan kim olursa olsun, me

tin 1. yilzyilm sonuna dogru yazllmi§tlr. Demek ki, isa'mn dogdugu 

donemde, Matta ya da Matta incili'nin yazar1 olan ki§i heniiz diin

yaya gelmemi§ti, dolayis1yla dogrudan deneyim yoluyla konu§mas1 

olanaks1zd1. Bu yilzden, incil metninden once de, Miineccimler iize

rine bilgiler, Hlristiyanhk oncesi ortamda da bir bi<;imde dola§iyor

du. <;ok sonralan, 14. yilzyilda U<; Krahn biyografisini yazan Johan

nes de Hildesheim, Miineccimlerin yolculugunun ba§lang1cma Vit

toriale olarak da bilinen Vaus Dag1'ndaki astronomi ara§tlrmalanm 

koyuyordu: Vaus'un, Eski Ermeni imparatorlugu'nda, Azerbaycan'm 

en yilksek dorugu Sabalan oldugu soylenebilir. Gelenege gore, Zer

dii§t rahipleri ve astrologlan kutsal daga <;1k1yor, kehanetlerin bir ila

hm yeryilziine geli§iyle baglantlh oldugunu soyledikleri bir yild1zm 

gorilnmesini bekliyorlarm1§. Ger<;ekten de, magi (miineccimler), bii

yilk bir olas1hkla iranh Zerdii§t rahiplerine gonderme yapan Yunan

ca magos-magoi soziinden gelir ve ornegin, Herodotos'ta bu anlam

da kullamhr, keza incil'in yild1z gozlemine deginmesi de gene bu an

lam1 dii§iindiiriir. Ayn1 soz ''bilge ki§iler" anlamma gelebilmekle bir

likte, Yeni Ahit'in El<;ilerin j§feri gibi oteki metinlerinde, biiyilciiyil de 

gosterebilir (bkz. Biiyilcii Simon). Miineccimler, biiyilk bir olas1hkla 
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iran'dan geliyorlard1, ama Kaldea'dan da geliyor olabilirlerdi ve Jo

hannes de Hildesheim, Dogu-Bat1 Hint b6lgesinden geldiklerini be

lirtir, ama Dogu Hint ile Batl Hint arasmda Nubiya da vard1r, dolayi

s1yla Miineccimlerin geldikleri alan ~a~irtlc1 ~ekilde geni~ler. Bunun 

bir nedeni de Johannes'in, U<; Miineccim Kral'm yolculugunun oykii

sii ile Rahip Johannes'in1 devleti arasmda baglantl kurmu~ olmas1yd1. 

Buda bizi, gene ermi~ler tarihi yazan Johannes de Hildesheim'm yaz

d1g1 donemdeki bir gelenege gore, Uzak Dogu'daki bir b6lgeye gotii

riir. Gelenekte, neredeyse hi<; degi~meyen yon, Hiristiyanhktaki Kur

tulu~ kavrammm evrenselligini gostermek iizere U<; Miineccim'den 

birinin beyaz, birinin Arap, birinin de zenci olmas1dir. 

Miineccimlerin sayis1 iizerine gelenek ozgiir davranm1~, ki

mi zaman iki ki~iden, kimi zaman on iki ki~iden -saymak gerekirse, 

Hormidz, Yazdegard, Peroz, Hor, Basander, Karundas, Melko, Kas

par, Fadizzarda, Bithisarea, Melikior ve Gataspha- soz edilmi~tir. Ba

t1 geleneginde, sonunda ii<; ki~i -Gaspar, Melkior ve Baltazar- olduk

lan fikri kabul gormii~tiir. Arna Etiyopya Katolik Kilisesi'ne gore adla

n Hor, Basanaterve Karsudan, Suriye'deki Hiristiyanlar i<;in Larvan

dad, Hormisdas ve Gushnasaph'di. Zaccaria Crisopolitano'nun Con

cordia Evangelistarum'unda (1150), Miineccimler Appelius, Amerus, 

Damascus'a ya da ibranice bi<;imiyle Magalat, Galgalat ve Sarazin'e 

donii~mii~lerdi. 

Miineccimlerin kralhg1 (bu kitapta daha ileride, Melkisedek 

konusu i~lenirken, kralhk ile rahiplik arasmdaki s1k1 bag ele almacak

tlr), daha sonra ayin geleneginde, Epifani yortusu ile 72. Mezmur'un 

kehaneti arasmda baglantl kuruldugunda yerle~mi~tir: "Tar~i~'in ve 

k1y1 iilkelerinin krallan ona hara<; getirsin, Saba ve Seva krallan ar

maganlar sunsun! Biitiin krallar, oniinde yere kapansm, biitiin ulus

lar ona kulluk etsin!" 

Arna belki de daha ilginci, Miineccimlerin mezarlarmm ta

rihidir. Marco Polo, Saba ~ehrinde Miineccimlerin mezarlanm ziya

ret ettigini soyler. Arna Marco Polo'dan bir yiizyil oncesinden tamk

hklar da var elimizde. Friedrich Barbarossa 1162'de Milano'yu fethe

dip yerle bir ettikten sonra, Aziz Eustorgius Bazilikas1'nda giiya U<; 
1. Bkz. Doiju'nun harikalarm1 
konu a/an 4. bOliim. Kral'm naa~larm1 i<;eren bir lahit bulunmu~tur (lahit bugiin de mev-
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cuttur, ama i<;i bo~tur). Gelenege gore, piskopos Eustorgius 4. yilzyil

da, bir giln M iineccimlerin yanma gomiilmek istedigi i<;in, naa~larmm 

kalmtllanm istanbul'daki Ayasofya Kilisesi'nden getirtmi~ti (kalmti

lar Ayasofya'ya, Kutsal Topraklar'daki hac yolculugu sirasmda onla

n bulan Azize Helena tarafmdan getirilmi~ti). Ondan da once U<; Mii

neccim, tam da Marco Polo'nun onlar1 bulduguna inand1g1 iran' da go

miilii idiler. 

Friedrich'in bakam Rainald von Dassel, bir ~ehri siirek

li hac ziyaretlerinin merkezi haline getiren kutsal kalmtllarm eko

nomik a<;1dan ne kadar degerli oldugunu bildigi i<;in, Milano'da Mii

neccimlerin naa~lanm bulunca, bunlan K6ln Katedrali'ne ta~1tt1; bu

giln de katedralde U<; Krahn Mezan goriilebilir. Milanolular, bu hir

s1zhktan uzun uzad1ya yakmacak (bkz. Bonvesin de la Riva' nm yakm

malan), degerli kalmtllan geri almaya <;al1~acak, ama bunu ba~arama

yacaklard1. Ancak 1904'te Milano ba~piskoposu, Koln ba~piskoposu

nun sundugu o kutsal naa~larm birka<; kemik par<;asm1 (iki fibula ke

migi, bir kavalkemigi ve bir omurga), torenle yeniden Aziz Eustorgius 

Kilisesi'ne koydurmu~tu. Arna bir<;ok yer, kutsal kalmtilar italya'dan 

Almanya'ya ta~mirken par<;alar elde etmekle oviiniir; boylece Mii

neccimlerin mezarlan (her birinde bir kemik ya da bir k1k1rdak) <;o

galm1~t1r. Ya~arken hac yolcular1 olan ii<; kral, oldiikten sonra ba~1bo~ 

gezginler haline gelmi~, geride pek <;ok mezar birakm1~lardir. 
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Paolo Veronese, 
Saba Krali~esi (ayrmtl), 
1580-1588, Torino, 
Sabauda [Savoya] 
Galerisi 

Saba Kralii;esi 

ESKi AHiT 

1. Krallar 10:1 ve devam1. 

Saba Krali~esi, RAB'bin admdan 
otilril Silleyman'm artan ilnilnil 
duyunca, onu ~etin sorularla 
smamaya geldi. <;e~itli baharat, ~ok 
miktarda altm ve degerli ta~larla 
yilklil bilyilk bir kervan e~liginde 

2. KUTSAL KiTAP'IN TOPRAKLARI 

Yeru~alim'e gelen krali~e, aklmdan 
ge~en her ~eyi Silleyman'la konu~tu. 
Silleyman onun biltiln sorularma 
kar~1hk verdi. Krahn ona yamt 
bulmakta gil~lilk ~ektigi hi~bir konu 
olmad1. Silleyman'm bilgeligini, 
yaptnd1g1 saray1, sofrasmm 
zenginligini, gorevlilerinin oturup 
kalk1~1m, hizmetkarlarmm ozel 
giysileriyle yapt1g1 hizmeti, sakilerini 
ve RAB'bin Tapmag1'nda sundugu 
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yakmahk sunulan goren Saba 
Krali<;esi hayranhk ii;inde kald1. 
Krala, "Ulkemdeyken yapt1klarmla ve 
bilgeliginle ilgili duyduklanm 
dogruymu~" dedi, "Arna gelip kendi 
gozlerimle goriinceye dek 
inanmam1~t1m. Bunlarm yans1 bile 
bana anlatilmad1. Bilgeligin de, 
zenginligin de duyduklanmdan kat kat 
fazla. Ne mutlu adamlarma! Ne mutlu 
sana hizmet eden gorevlilere! <;iinkii 
siirekli bilgeligine tamk oluyorlar. 
Senden ho~nut kalan, seni israil tahtma 
oturtan Tanrm RAB'be ovgiiler olsun! 
RAB israil'e sonsuz sevgi 
duydugundan, adaleti ve dogrulugu 
saglaman ii;in seni kral yapt1." 
Saba Kralii;esi krala 120 talant altm, 
i;ok biiyiik miktarda baharat ve degerli 
ta~lar armagan etti. Krala o kadar 
baharat armagan etti ki, bir daha bu 
kadar i;ok baharat goriilmedi. 
Bu arada Hiram'm gemileri Ofir'den 
altm ve biiyiik miktarda almug 
kerestesiyle degerli ta~lar getirdiler. 
Kral, RAB'bin Tapmag1'yla saraym 
t1rabzanlanm, i;alg1c1larm lirleriyle 
i;enklerini bu almug kerestesinden 
yaptird1. Bugiine dek o kadar almug 
agac1 ne gelmi~, ne de goriilmii~tiir. 
Kral Siileyman Saba Kralii;esi'nin her 
istegini, her dilegini yerine getirdi. 
Aynca ona goniilden kopan biri;ok 
armagan verdi. Bundan sonra kralii;e 
adamlanyla birlikte oradan aynhp 
kendi iilkesine dondii. 
Siileyman'a bir y1lda gelen altmm 
miktan 666 talantI buluyordu. Ahm 
satimla ugra~anlarla tiiccarlarm 
kazani;larmdan ve Arabistan'm biitiin 
krallanyla israil valilerinden gelenler 
bunun d1~mdayd1. 
Kral Siileyman her biri alt1 yiiz ~ekel 
ag1rhgmda dovme altmdan iki yiiz 
biiyiik kalkan yaptird1. Aynca her biri 

yiiz kiii;iik kalkan yapt1rd1. Kral bu 
kalkanlan Liibnan Ormam admdaki 
saraya koydu. 
Kral fildi~inden biiyiik bir taht 
yaptmp saf altmla kaplatt1. Tahtm alt1 
basamag1, arka k1smmda yuvarlak bir 
ba~hg1 vard1. Oturulan yerin iki 
yanmda kollar, her kolun yanmda 
hirer aslan heykeli bulunuyordu. Alt1 
basamagm iki yamnda on iki aslan 
heykeli vard1. Hii;bir kralhkta boylesi 
yap1lmam1~tJ. Kral Siileyman'm 
kadehleriyle Liibnan Ormam admdaki 
saraym biitiin e~yalan saf altmdan 
yap1lm1~, hi<; giimii~ kullamlmam1~t1. 
<;iinkii Siileyman'm doneminde 
giimii~iin degeri yoktu. Hiram'm 
gemilerinin yams1ra, kralm da 
denizde ticaret gemileri vard1. Bu 
gemiler iii; y1lda bir altm, giimii~, 
fildi~i ve tiirlii maymunlarla yiiklii 
olarak donerlerdi. 
Kral Siileyman diinyanm biitiin 
krallarmdan daha zengin, daha 
bilgeydi. Tann'nm Siileyman'a verdigi 
bilgeligi dinlemek ii;in biitiin diinya 
onu gormek isterdi. Onu gormeye 
gelenler her y1l armagan olarak altm 
ve giimii~ e~ya, giysi, silah, baharat, at, 
katir getirirlerdi. 

Tapmagm ol~i.ileri 

ESKi AHiT 

Hezekiel, 40-41 

Siirgiinliigiimiiziin yirmi be~inci y1h, 
y1hn ba~mda, aym onuncu giinii, 
Yeru~alim Kenti'nin dii~ii~iiniin on 
dordiincii y1h, tam o giin RAB'bin eli 
beni yakalay1p oraya gotiirdii. 
Goriimde Tann beni israil iilkesine 
gotiiriip i;ok yiiksek bir dagm iizerine 
koydu. Dagm giineyinde kente benzer 

iii; mina ag1rhgmda dovme altmdan iii; yap1lar vard1. Tann beni oraya 
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Santi di Tito, 
Siileyman Tapmag1'nm 
Yap1m1, 
16. yiizyil, Floransa, 
Santissima Annunziata, 
Ressamlar Birligi ~apeli 

gotiirdii, tune a benzer bir adam 
gordiim. Elinde keten ip ve bir olc;ii 
degnegi tutarak kapmm giri~inde 
duruyordu [ ... ] 
Tapmaga bakan eyvanm kap1 e~igi bir 
olc;ii degnegi uzunluktayd1. Eyvam 
Olc;tii; geni~ligi sekiz ar~m. kap1 
sovelerinin kalmhg1 iki~er ar~md1. 
Eyvan tapmaga bak1yordu. Dogu 
Kap1s1'nm her yanmda iic;er bekc;i 
odas1 vard1. Hepsi aym olc;iideydi. 
Odalar arasmdaki duvarlarm olc;iisii 
de aymyd1. 

2. KUTSAL KiTAP'IN TOPRAKLARI 

Adam kapmm geni~ligini olc;tii. 
Geni~ligi on, ic; giri~in geni~ligi on iic; 
ar~md1. Her bekc;i odasmm oniinde bir 
ar~m yiiksekliginde bir duvar vard1. 
Odalar kare ~eklindeydi, kenarlan 
alt1~ar ar~md1. Sonra giri~leri kar~1 
kar~1ya olan odalarm arka 
duvarlarmm arasm1 olc;tii; yirmi be~ 
ar~md1. Siitunlan Olc;tii, altm1~ 
ar~md1. Kapmm c;evresindeki avlu 
siitunlara kadar uzamyordu. Kap1 
giri~inden eyvamn sonuna kadarki 
uzakhk elli ar~md1. Her iki yandaki 
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bekc;i odalarmda, odalar arasmdaki 
duvarlarda ve eyvamn c;epec;evre 
duvarlarmda ic;e bakan kafesli 
pencereler vard1. BO!me duvarlan 
hurma agac1 motifleriyle kaphyd1. 
Adam bundan sonra beni d1~ avluya 
gi:itiirdii. Orada odalar ve d1~ avluyu 
c;evreleyen ta~ yo! vard1. Ta~ yo! 
boyunca otuz oda vard1. Giri~in iki 
yanmdaki ta~ yolun geni~ligi kap1larm 
uzunlugu kadard1. Bu, a~ag1 ta~ yoldu. 
Avlunun geni~ligini a~ag1 giri~ten ic; 
avlunun giri~ine dek i:ilc;til. Dogu ve 
kuzeydeki uzakhk yiiz ar~md1. 
Adam d1~ avlunun kuzeye bakan 
kap1smm uzunlugunu ve geni~ligini 
i:ilc;til. iki yandaki iic;er bekc;i odasmm, 
aralarmdaki duvarlarm ve eyvanm 
i:ilc;iisii, birinci kapmm i:ilc;iisiiniln 
ayms1yd1. Uzunlugu elli ar~m, 
geni~ligi yirmi be~ ar~md1. 
Pencerelerin, eyvanm, hurma agac1 
motiflerinin i:ilc;ilsil, doguya bakan 
kapmm i:ilc;ilsilniln ayms1yd1. Oraya 
yedi basamakla c;1k1hyordu, eyvan 
bunlarm kar~1smdayd1. Dogu 
KaplSI'na oldugu gibi, Kuzey KaplSI'na 
da bakan bir ic; avlu kap1s1 vard1. Adam 
bu iki kap1 arasmdaki uzakhg1 Olc;til, 
yilz ar~md1. 
Adam beni gilneye dogru gi:itilrdii. 
Orada gilneye bakan bir kap1 gi:irdilm. 
Adam kapmm si:ivelerini ve eyvam 
olc;tu. 6Ic;illeri obilrlerinin ayms1yd1. 
Obilrlerinde oldugu gibi, bu kapmm ve 
eyvamn her yanmda da pencereler 
vard1. Uzunlugu elli ar~m, geni~ligi 
yirmi be~ ar~md1. Oraya yedi 
basamakla c;1k1hyordu, eyvan 
bunlarm kar~1smdayd1. iki kap1 si:ivesi 
de hurma agac1 motifleriyle kaphyd1. 
ic; avlunun gilneye bakan bir kap1s1 
vard1. Adam bu kap1dan gilneydeki d1~ 
kap1ya kadar olan uzakhg1 i:ilc;til, yilz 
ar~md1. 

Adam beni Gilney KaplSI'ndan ic; 
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avluya gi:itilrdil. Gilney Kap1s1'm Olc;til. 
Olc;illeri i:ibilrlerinin ayms1yd1. Bekc;i 
odalarmm, odalar arasmdaki 
duvarlarm, eyvanm i:ilc;illeri 
i:ibilrlerinin ayms1yd1. D1~ duvarlarda 
ve eyvanm her yanmda pencereler 
vard1. Giri~in uzunlugu elli ar~m, 
geni~ligi yirmi be~ ar~md1. Eyvan d1~ 
avluya bak1yordu. Kap1 si:iveleri hurma 
agac1 motifleriyle kaphyd1. Oraya 
sekiz basamakla c;1k1hyordu. 
[ ... ] 
Bundan sonra adam beni tapmagm 
ana bi:ililmilne gi:itilrilp kap1 si:ivelerini 
Olc;til. Si:ivelerin geni~ligi her yandan 
alt1 ar~md1. Giri~inin geni~ligi on 
ar~m, her yandan buna bagh 
duvarlarm geni~ligi be~er ar~md1. Ana 
bi:ililmil de i:ilc;til. Uzunlugu kirk ar~m, 
geni~ligi yirmi ar~md1. 
Sonra ic; odaya gidip giri~in si:ivelerini 
i:ilc;til. Her biri iki ar~m 
geni~ligindeydi. Giri~in geni~ligi alt1 
ar~m, her yandan buna bagh 
duvarlarm geni~ligi yedi ar~md1. Ana 
bi:ililmiln i:itesindeki ic; oday1 i:ilc;til. 
Uzunlugu ve geni~ligi yirmi~er 
ar~md1. Adam, "Bu En Kutsal Yer'dir" 
dedi. 
Tapmagm duvanm i:ilc;til, kalmhg1 alt1 
ar~md1. Tapmagm c;evresindeki her 
yan odanm geni~ligi di:irt ar~md1. Bu 
yan odalar ilc; katt1, her katta otuz oda 
vard1. Tapmagm duvarlan boyunca 
yan odalara destek gi:irevi yapan 
c;1kmtilar vard1. Oyle ki, destekler 
tapmak duvarlarma girmesin. 
Tapmagm c;evresindeki yan odalar 
yukan kata dogru c;1kt1kc;a 
geni~liyordu. Tapmagm c;evresindeki 
yapmm yukanya c;1kan bir merdiveni 
vard1. Yukanya dogru c;1k1ld1kc;a yan 
odalar geni~liyordu. Merdivenle alt 
kattan orta kata, oradan da list kata 
c;1k1hyordu. 
Tapmagm c;evresinde yan odalarm 



temelini olu~turan yiiksek bir 
kaldmm gordiim. Uzunlugu bir 
degnek kadar, yani alt1 ar~md1. Yan 
odalarm d1~ duvarmm kalmhg1 be~ 
ar~md1. Tapmagm yan odalan ile 
kahin odalan arasmdaki a'r1k alanm 
geni~ligi tapmak '<evresi boyunca 
yirmi ar~md1. Yan odalarm giri~i a'<1k 
alana bak1yordu; biri kuzeyde, obiirii 
giineydeydi. A'r1k alana biti~ik temelin 
geni~ligi her yandan be~ ar~md1. 
Tapmagm bat1smda a'<1k alana bakan 
bir yap1 vard1. Geni~ligi yetmi~ 
ar~md1; duvarmm kalmhg1 her 
yandan be~ ar~m, uzunlugu doksan 
ar~md1. 

Bundan sonra adam tapmag1 01'rtii. 
Uzunlugu yiiz ar~md1. Tapmagm a'r1k 
alam, yap1 ve duvarlan yiiz ar~m 
uzunluktayd1. Doguda tapmagm a'r1k 
alanmm tapmagm oniiyle birlikte 
geni~ligi yiiz ar~md1. 
Adam tapmagm arkasmdaki a'<1k 
alana bakan yapmm iki yanmdaki 
koridorlarm uzunlugunu 01'rtii; yiiz 
ar~md1. 

Ana boliim, i'r oda, avluya bakan 
eyvan, kap1 e~ikleri, kafesli 
pencereler, e~igin kar~1smdaki ii'r kat1 
'<evreleyen koridorlar tabandan 
pencerelere dek aga'< kaphyd1. 
Pencereler a'r1hp kapanabiliyordu. 
Giri~in iistii, i'r oda, d1~ans1 ve biitiin 
i'< ve d1~ duvarlar diizenli arahklarla 
Keruv ve hurma agac1 motifleriyle 
kaphyd1. iki Keruv arasmda bir hurma 
agac1 vard1. Her Keruv'un iki yiizii 
vard1: Bir yanda hurma agacma bakan 
insan yiizii, obiir yanda hurma 
agacma bakan gen'< aslan yiizii. 
Tapmak '<epe'<evre Keruv ve hurma 
agac1 oymalanyla bezenmi~ti. 
Tabandan giri~in iistiindeki bOliime 
dek ana boliimiin duvarlan Keruv ve 
hurma agac1 oymalanyla kaphyd1. 
Ana boliimiin kap1 soveleri kare 

2. KUTSAL KiTAP'IN TOPRAKLARI 

~eklindeydi, En Kutsal Yer'in 
oniindeki kap1 soveleri bunlara 
benziyordu. U'< ar~m yiiksekliginde, 
iki ar~m uzunlugunda aga'<tan 
yap1lm1~ bir sunak vard1. Ko~eleri, 
ayaklan, yanlan aga'<tand1. Adam 
bana, "RAB'bin oniindeki masa 
budur" dedi. Ana boliimiin ve En 
Kutsal Yer'in 'rift kanath birer kap1s1 
vard1. Her kapmm iki mente~eli 
kanad1 vard1. Duvarlara oldugu gibi, 
ana boliimiin kap1larma da Keruv ve 
hurma agac1 oymalan yap1lm1~t1. 
D1~arda, eyvanm oniinde aga'<tan bir 
asma tavan vard1. Eyvanm yan 
duvarlarmdaki kafesli pencerelerin 
iki yam hurma agac1 oymalanyla 
kaphyd1. Tapmagm yan odalanyla 
asma tavanlan bOyleydi. 

Miineccimler nereden 
geliyorlard1? 

Matta'ya Gore incil 2, 1-14 

isa'nm Kral Hirodes devrinde 
Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde 
dogmasmdan sonra baz1 
y1ld1zbilimciler dogudan Yeru~alim'e 
gelip ~oyle dediler: "Yahudiler'in Krah 
olarak dogan '<ocuk nerede? Doguda 
O'nun y1ld1zm1 gordiik ve O'na 
tapmmaya geldik." 
Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de 
biitiin Yeru~alim halk1 da tedirgin 
oldu. Biitiin ba~kahinleri ve halkm din 
bilginlerini toplayarak onlara 
Mesih'in nerede dogacagm1 sordu. 
"Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde" 
dediler. "<;iinkii peygamber 
arac1hg1yla ~oyle yaz1lm1~tlf: 
'Ey sen, Yahuda'daki Beytlehem, 
Yahuda onderleri arasmda hi'< de en 
onemsizi degilsin! 
<;iinkii halk1m israil'i giidecek onder 
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Senden c;:1kacak.'" 
Bunun iizerine Hirodes 
y1ld1zbilimcileri gizlice c;:agmp 
onlardan y1ld1zm goriindiigii am tam 
olarak ogrendi. "Gitlin, c;:ocugu 
dikkatle araym, bulunca bana haber 
verin, ben de gelip O'na tapmay1m" 
diyerek onlan Beytlehem'e gonderdi. 
Y1ld1zbilimciler, krah dinledikten 
sonra yola c;:1kt1lar. Doguda gormii~ 
olduklan y1ld1z onlara yol 
gosteriyordu, c;:ocugun bulundugu 
yerin iizerine varmca durdu. Y1ld1z1 
gordiiklerinde olaganiistii bir sevinc;: 
duydular. Eve girip c;:ocugu annesi 
Meryem'le birlikte goriince yere 
kapanarak O'na tapmd1lar. 
Hazinelerini ac;:1p O'na armagan 
olarak altm, giinniik ve miir sundular. 
Sonra gordiikleri bir dii~te Hirodes'in 
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yanma donmemeleri ic;:in uyanlmca 
iilkelerine ba~ka yoldan dondiiler. 
Y1ld1zbilimciler gittikten sonra 
RAB'bin bir melegi Yusuf'a riiyada 
goriinerek, "Kalk!" dedi, "<;ocukla 
annesini al, M1s1r'a kac;:. Ben sana 
haber verinceye dek orada kal. <;iinkii 
Hirodes oldiirmek ic;:in c;:ocugu 
aratacak." 
Boylece Yusufkalkt1, aym gece 
c;:ocukla annesini ahp M1s1r'a dogru 
yolac;:1ktJ. 

JOHANNES DE 

HILDESHEIM 

Ur; Kralzn Tarihr;esi: Yaptzklarz ve 
Naa$larmm Ta$mmas1 [1477] 

Bilmek gerekir ki, bu Uc;: Kral'm 

Kral Miineccimler, 
6. yiizytl, Ravenna, 
Sant'Apollinare 
Nuovo Kilisesi 



ya~ad1g1 i.ilke ve topraklarm 
c;:evresinde Dogu ve Bat1 Hint 
bO!geleri bulunur ve topraklarmm 
bi.iyi.ik bOli.imi.i, korkunc;: batakhklarla 
kaph, ev ve gemi yapacak kadar 
saglam kam1~larm yeti~tigi adalardan 
olu~ur. Ve bu topraklarda ve adalarda, 
digerlerinden farkh bitki ve 
hayvanlar yeti~ir, o yi.izden bir 
adadan i.itekine gec;:mek yorucu ve 
tehlikelidir ... ilk Hint bOlgesinde, 
Melkiar'm hi.ikmettigi Nubiya kralhg1 
vard1r. Melkiar, Sina Dag1 ve 
KIZlldeniz'in oldugu Arabistan'1 da 
elinde bulunduruyordu: K1z1ldeniz 
yoluyla, Suriye ve M1s1r'dan 
Hindistan'a dogru gemiyle seyretmek 
kolayd1r. Ne var ki Sultan, Rahip 
Johannes'e H1ristiyan krallarm 
hic;:bir mektubunun ula~masma izin 
vermiyor. Amac1, onlarm aralarmda 
tertipler di.izenlemelerini i.inlemek. 
Rahip Johannes, aym nedenden 
i.iti.iri.i, kimse onun topraklan 
i.izerinden Sultana gitmesin diye 
i.inlemlerini ahyor. Bu yi.izden, 
Hindistan'a dogru yola c;:1kan ki~i, 
iran i.izerinden uzun ve zahmetli bir 
yolculuk yapmak zorunda kahyor. 
K1z1ldeniz'i gec;:enler, k1z1lm, 
KIZlldeniz'in dibinin rengi oldugunu 
belirtiyorlar; o kadar ki yi.izeydeki su, 
ashnda ba~ka her suyla aym renkte 
olmasma ragmen, k1rm1z1 ~arap gibi 
gi.iri.ini.iyormu~. Su tuzluymu~ ve i.iyle 
berrakm1~ ki, epey derinlere inen 
dibinde ta~lar ve bahklar 
gi.iri.ilebiliyormu~. Eni a~ag1 yukan 
di.irt be~ mil olan i.ic;:gen bic;:imli 
K1z1ldeniz, Okyanus'a di.iki.ili.ir. Onu 
[Musa'nm mucizesi sonucu] kuru 
gec;:en israilogullan'nm yola 
c;:1kt1klan k1y1S1, daha geni~ bir alana 
yay1hr. Sonra ondan, Hindistan'dan 
M1s1r'a ula~mak ic;:in gemi seyrine 
elveri~li bir ba~ka nehir kolu aynhr. 

2. KUTSAL KiTAP0 IN TOPRAKLARI 

Bi.iti.in Ara bis tan toprag1 da k1rm1z1ya 
c;:alar ve kayalar, agac;:lar ve bO!gede 
yeti~en her ~ey, c;:ogunlukla k1rm1z1 
renktedir. Burada ince damarlar 
halinde i.isti.in kaliteli altm bulunur; 
aynca bir dagda, bi.iyi.ik gi.ic;:li.ikler ve 
ustaca yi.intemlerle kaz1lan bir 
zi.imri.it daman vard1r. 
Bu Arabistan toprag1 bir zamanlar 
bi.iti.ini.iyle Rahip Johannes'e aitti, 
ama ~imdi neredeyse tamam1 
Sultan'm egemenligi altmda. Gene de 
Sultan, Hindistan'dan gelen mallan 
c;:at1~mas1z gec;:irebilmek amac1yla, bu 
topraklar ic;:in Rahip Johannes'e vergi 
vermeye devam ediyor [ ... ] 
ikinci Hint bi.ilgesi Godolya 
kralhg1yd1 ve burada, Rab'bimize 
gi.inli.ik sunan Baltazar hi.iki.im 
si.iri.iyordu. Ozellikle birc;:ok sec;:kin 
kokunun ve belli agac;:lardan sak1z gibi 
damla damla akan gi.inli.igi.in yeti~tigi 
Saba kralhg1 da ona aitti. Dc;:i.inci.i 
Hint bi.ilgesi, [isa'ya] mi.iri.i sunan 
Jaspar'm hi.ikmettigi Tar~i~ 
kralhg1d1r; kutlu Tomaso'nun gi.imi.ili.i 
oldugu Egriseula Adas1 da onun 
egemenligindeydi. Orada, ba~ka her 
yerdekinden daha c;:ok, esmer 
ba~aklara benzeyen bitkilerin 
i.izerinde bi.iyi.ik miktarlarda mi.ir 
yeti~ir. Bu i.ic;: kralhga hi.ikmeden De;: 
Kral, kendi topraklarmda yeti~en 
i.iri.inlerden elde edilmi~ armaganlar 
gi.iti.irdi.iler Rab'bimize; Davut'un 
si.izleri buradan kaynaklamr: 
"Tar~i~'in ve adanm krallan hediyeler 
sunsun! Araplarm ve Saba'nm 
krallan armaganlar getirsin!" Bu 
bi.ili.imde en bi.iyi.ik kralhklarm ad1 
gec;:mez, c;:i.inki.i De;: Kral'dan her biri 
iki kralhga hi.ikmeder. Melkior, 
Nubiya'nm ve Araplarm, Baltazar, 
Godolya'nm ve Saba'nm, Jaspar ise 
Tar~i~'in ve Egriseula Adas1'nm 
krahd1r. 
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Marco Polo ve Mi.ineccimlerin 
mezan 

MARCO POLO 

Milione, 30-31 [1298] 

iran'da Saba adh bir ~ehir var; U<; Kral, 
Tann dogdugunda oradan yola <;1km1~, 
O'na tapmmaya gitmi~ler. U<; 
Miineccim bu ~ehirde giizel bir 
mezara gomiilmii~ler ve viicutlan ha Ia 

tam, sa<; ve sakallanyla oradalar. 
Birinin ad1 Baltazar, digerinin Gaspar, 
ii<;iinciisiiniin Melkior'mu~. Marco 
Polo, o ~ehirde defaatle bu ti<; kral 
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hakkmda sorular sordu. <;:ok eskiden 
oraya gomiildiikleri d1~mda, kimseden 
hi<;bir bilgi alamad1. 
Arna [Marco Polo ve yanmdakiler] ii<; 
giin yol gittikten sonra, Kale-i 
Ate~perestan'a ula~t1lar: Bu soz, 
"ate~e tapanlar kalesi" anlamma 
geliyor. Kaledekiler ger<;ekten de 
ate~e tap1yorlar, nedenini 
soyleyecegim size. 0 kaledekilerin 
soyledigine gore, eskiden o bolgeden 
ii<; kral, yeni dogan bir peygambere 
tapmmaya gitmi~ler ve ii<; armagan 
gotiirmii~ler: 0, diinyaya hiikmeden 
htikiimdar m1d1r bilmek i<;in altm, 

Nicolas de Verdun, 
Miineccim Krallar Sand1g1. 
1181. Kiiln Katedrali 



Tann m1dir bilmek ic;in giinliik ve 
ebedi midir bilmek ic;in miir. 
Tann'nm dogdugu yere 
ula~tJklarmda, once en kiic;iikleri onu 
gormeye gitmi~ ve c;ocugu kendine ve 
kendi ya~ma c;ok benzer bulmu~; sonra 
ortanca, ardmdan en biiyiik kral ic;eri 
girmi~ ve her birine c;ocuk kendine ve 
kendi ya~ma benzer goriinmii~. 
Her biri gordiiklerini otekilere 
anlathgmda, c;ok ~a~1rm1~lar ve hepsi 
birlikte ic;eri girmeyi dii~iinmii~ler; 
hepsine oldugu gibi, yani 13 giinliik bir 
bebek olarak goriinmii~. Bunun 
iizerine, altm, giinliik ve miirii 
sunmu~lar; c;ocuk hepsini birden ahp 
iic; krala kapah bir kutu vermi~. 
Krallar, iilkelerine geri donmek ic;in 
yola koyulmu~lar. 
Uc; Miineccim giinlerce at sirtmda yo! 
ald1ktan sonra, c;ocugun onlara 
armagan ettigi ~eyi gormek 
istemi~ler. Kutuyu ac;m1~ ve ic;inde bir 
ta~ bulmu~lar: Tann onlara bunu, 
ad1m att1klan imanlarmda ta~ gibi 
saglam durmalanm kastederek 
vermi~. 

Ta~1 gordiiklerinde c;ok ~a~mp bir 
kuyuya atm1~lar; ta~1 kuyuya atmca, 
alev alev bir ate~ gokten inip kendini 
o kuyuya atm1~. Krallar bu mucizeyi 
goriince, t6vbe etmi~ler ve o ate~ten 
bir parc;a ahp iilkelerine gotiirmii~, 
kiliselerinden birine koymu~lar. 
Ate~i her canlandird1klannda, o 
ate~e ilah gibi tapar; biitiin 
kurbanlanm o ate~le c;e~nilendirir ve 
ate~ sondiigiinde, siirekli olarak 
yanan ba~lang1c;taki ate~e gider, 
ate~lerini ancak onunla yakarlarm1~. 
Bu yiizden, o iilkedekiler ate~e 
taparlar; biitiin bunlar Saym Marco 
Polo'ya soylenmi~tir ve dogrudur. 
Krallardan biri Saba'nm, digeri 
iava'nm, iic;iinciisii ise ate~e 
tapanlann ya~ad1g1 Kale'nin krahd1r. 

2. KUTSAL KiTAP'IN TOPRAKLARI 

Miineccimlerin kac;1rilmas1 

BONVESIN DE LA RIVA 

[13. yiizy1l] 
Milano $ehrinin Olaganiistii Yonleri, VI 

Kilisenin dii~manlan, surlan I. 
Friedrich tarafmdan yerle bir 
edildikten sonra Milano'dan, gene 
sadakatinin cezas1 olarak ondan -Ah, 
ne utanc; verici! Ah, ne ac1!-, aym 
nedenden otiirii, ~ehrimize 314'te 
Aziz Eustorgius'un getirttigi Uc; 
Miineccim'in naa~lanm c;aldilar. 
i~te, c;abalanm1zm biitiin kar~1hg1 
bu: Kilisenin asilerine kar~1 sadakatle 
miicadele ettigimiz ic;in, bOyle bir 
hazinenin yitip gitmesine maruz 
kahyoruz! Bu ~ehrin halkma yaz1klar 
olsun: Boylesine onemli bir hazine 
ellerinden ahnm1~ken, utanc;larma 
c;are olabilecek yolu aramak ve 
kilisenin yasasm1 egemen kilarak, 
yoksun b1rak1ld1klan zenginligi 
utkuyla geri kazanmak yerine, 
birbirlerini yok etmeye yemin etmeyi 
yegliyorlar! Eger efendilerime, bu 
~ehrin idarecilerine, kar~1 
konu~mama izin verilseydi, ~unlan 
soylerdim: 
"Bu memleketin ba~piskoposlarma 
yaz1klar olsun! Onlarm ilgisizligi 
yiiziinden, kilisenin k1hc1 egemen 
k1lmarak kutsal emanetler heniiz geri 
ahnm1~ degil. 0 kutsal emanetler, 
yurtta~larm kusuru yiiziinden degil, 
mutlak ve sars1lmaz bir inancm 
geregi olarak kilisenin savunulmas1 
ic;in yitirilmi~tir!" Bu ~ehir, 
kuruldugu giinden bu yana, yani -
okuduklanm1za gore- Kurtanc1m1z 
isa'nm dogu~undan 504 yil onceki, 
Roma'nm kurulu~undan iki yiizyil 
sonraki kurulu~undan bu yana, bana 
gore bundan daha biiyiik bir degerden 
yoksun birak1lmam1~tir. 
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So Ida: 
William-Adolphe 
Bouguereau, 
Peri/er ve Satirler, 
ykl~. 1873, Williamstown, 
Massachusetts, 
Sterling ve Francine 
Clark Sanat Enstitiisii 

Sagda: 
Andrea Mantegna, 
Parnassos, 1497, 
Paris, Louvre Miizesi 

3 

HOMEROS'UN TOPRAKLARI 
VE DUNYANIN YEDi HARiKASI 

Yunan mitolojisinin biitiin evreni bizim ic;in tamd1kt1r: Attika, Oly

mpos, nehirler, goller, ormanlar, deniz. Gene de, Yunan dii~ giicii, 

bildigi diinyamn her yoniinii siirekli olarak efsanevi yerlere donii~

tiirmii~tiir. Tannlarm oturdugu Olympos'u, perilerin ya~ad1g1 gol, 

deniz ve daglar1 hayal etmi~tir: Dag perileri Oreadlar, agac;ta ya~ayan 

Dryadlar, su perileri Hydriadlar, deniz perileri Nereidler, pmar peri

leri Krinaiai ile Pegaiai ve gok perileri Pleiadlar. 

Bir yerle baglantih satirler, kahramanlar, pek c;ok ikincil tann da 

cabas1 ... Demek ki, biitiin Yunan evreni, efsanevi topraklar iizerine 

ara~tirmalarm hareket noktas1 olabilirdi, eger bu topraklarm biiyiik 
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bir boliimii, art1k bir zamanlarm tannsal varhklan oralan terk et

mi~ olsalar bile, zaten biliniyor olmasayd1. Troya'mn ya da Agamem

non kralhgmm yiikseldigi yer iizerine hayallere dalacag1m1z pek bir 

~ey yok, keza Altm Post'u bulmak ic;in yola c;1kan iason'un ula~tlg1 

Kolkhis'in nerede oldugu hakkmda yeterince net dii~iincelerimiz var. 

Birc;ok turist Argos' ave Miken'e gidiyor, oysa bu yerler hayal diinya

m1zda ozel bir ya~am siiriiyor ve var olmayan topraklarla aym ozellik

lerin tad1m c;1kar1yorlar. 
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Annibale, Agostino ve 
Ludovico Carracci, 
Jason Altm Post'u 
Ele Gei;iriyor, 
16. yiizy:tl, Bologna, 
Palazzo Fava 

Annibale, Agostino ve 
Ludovico Carracci, 
Argo Gemisinin Yap1m1, 16. 
yiizy:tl, Bologna, 
Palazzo Fava 



Dosso Dossi, 
Biiyiicii Kirke, 
16. yiizyil, Roma, 
Galleria Borghese 

3. HOMEROS'UN TOPRAKLARI VE DUNYANIN YEDi HARiKASI 

Bundan otiirii, Odysseus'un deniz yolculuklan s1rasmda gittigi yerle

rin nerede oldugunu degerlendirmeye ge~ecegiz. Deyim yerindeyse, 

bu yerlerin "elimizin altmda", iyon Denizi ile Cebelitank Bogaz1 ara

smda olmalan gerektigi biliniyor, ama Odysseia'daki yerlerin hangi 

ger~ek yerlere kar~1hk geldigi hala tart1~1lan bir konu. 

ODYSSEUS'UN DUNYASI Odysseus'un yolculugu sirasmda ge~tigi yerleri 

ba~tan ele alahm, ba~ma gelen tersliklerin yerlerini bugiin bir ansiklo-
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pedinin belirledigi gibi belirlemeye ~ah§a11m. Ogygie adasmda deniz 

perisi Kalypso'nun tutsag1 olarak ge~irdigi yedi yilm ardmdan kahra

mamm1z ka~ar ve bir firtmadan sonra, Phaiaklar'm adas1 Skheria'ya 

ayak basar. Bu ada, giinilmilzdeki ithaka'dan ~ok uzak olmayan bir 

noktada bulunan Korfu olsa gerektir. Burada Odysseus, Alkinoos'a da

ha once ba§mdan ge~en biltiln serilvenleri anlat1r: Lotosyiyenler ada

sma (Libya klyilarmda olabilir) inme; bilyiik bir olas1hkla Sicilya'da 

ya§ayan Polyphemos'la ya§ananlar; Aiolos'un adasmda verilen ara; 

Campania k1yilarmda ya§ayan korkun~ yamyamlarm, Laistrygonlar'm 

topragma ~IkI§; Latium b6lgesindeki biiyilcil Kirke'nin adasma, Kirke 

dagma van§ (burada bir yil kal1r); Kimmerler topragma van§ ve oliller 

dilnyasm1 ziyaret; Napoli Korfezi'ndeki Sirenler adasmm yanmdan, 

daha sonra Skylla ile Kharybdis (Messina Bogaz1) arasmdan Gilne§'in 

okilzlerinin otlad1g1 Trinakria'ya ge~i§; korkun~ bir deniz kazasm

dan sonra, Fas k1yilarmda, Ogygie'de kurtulu§ (burada uzun silre de

niz perisi Kalypso'nun sevgilisi ve tutsag1 olarak kahr). Ve son olarak, 

Phaiaklar'm adasma ~IkI§ ve ithake'ye donil§. 

Bu, bugiiniln haritalarmdan birinin ilzerinde yeniden ku

rabilecegimiz bir giizergahtir. Arna Odysseus'un yolculugunun yer

leri ger~ekten bunlar m1yd1? Yunanistan'a denizden yakla§an turist, 

uzaktan ithaka'yi gordilgunde "Homerik" bir heyecan duyar. Arna 

giinilmilzdeki ithaka, ger~ekten Odysseus'un ithake'si miydi? Cog

rafyac1 Straban is 1. yilzy1lda onu bu §ekilde saptad1ysa da, bir~ok mo

dern ara§tlrmac1ya gore, Homeros'un betimlemeleri giinilmilzdeki 

ithaka'ya kar§Ihk gelmez: $air adanm dilz oldugunu soylerken, giinil

milzdeki ithaka daghktir. 0 yilzden, Odysseus'un adasmm, daha ~ok 

Lefkada oldugu varsay1hr. 

Kahramanm anayurdunun yeri belirlenememi§ken, Odysseia 

yazarmm sozilnil ettigi oteki topraklarm yerinin belirlenmesini varm 

siz dil§ilniln. 

Odysseus'un yolculugu sirasmda ge~tigi yerler ilzerine en 

tuhaf seksen teorinin ortaya koydugu giizergaha baktig1m1zda (Wolf 

1990), biiyiik bir olas1hkla bu giizergah1 yans1tmaya ~ah§an ilk hari

ta, 16. yilzyilda Ortelius'un Parergon'unda kar§1m1za ~1kar. Ve hemen 

gorillilr ki, Ortelius'a gore giizergah ~ok daha sm1rhd1r ve Odysseus 
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Pierfrancesco Cittadini, 
Odysseus ve Kirke, 
17. yiizyil, daha iince 
Tiziana Sassoli'nin 
yiinettigi Galleria 
Fondoantico'dayd1 

Arnold Biicklin, 
Odysseus ve Kalypso, 
1882, Basel, 
Sanat Milzesi 



3. HOMEROS'UN TOPRAKLARI VE DUNYANIN YEDi HARiKASI 
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Sicilya'mn (Lotosyiyenler de buradadir) ve italya yanmadasmm ote

sine gitmemi~tir. italya yanmadas1, hem Kimmerler illkesini hem 

Kalypso adasm1 i<;ine ahr; Ogygie'ye gelince, Fas k1yilarmdan a~ag1 

yukan bugiin Taranto Korfezi'nin oldugu yere kaydmhr, bu da deniz 

kazasma ugram1~ birinin er ya da ge<; Skheria'ya nasil ayak basabil

digini a<;1klar. Bu anlamda Ortelius, Ogygie'yi Calabria'daki Crotone 

tarafiarma yerle~tiren Antik<;ag kaynaklarmdan edinilmi~ bilgilerin 

izinden gidiyordu. 

Arna 1667'de Pierre Duval, Lotosyiyenler'in Afrika k1yilarm

da oldugu bir harita <;izmi~ti. 19. yiizyilm, giizergfilu yeniden kurma 

giri~imlerine ge<;tigimizde ise, Ogygie'yi Balkanlar'da ve Kimmerler 

topragm1 ve Kalypso'yu Karadeniz'de buluyoruz. Samuel Butler (1897), 

Homeros'un kadm oldugunu varsaymanm yam sira, i thake'yi Sicilya'ya, 

Trapani'ye yerle~tiriyor; Sahte-Eumaius (1898) adh biri, Odysseus'un 

Afrika kltasmm etrafm1 dola~tig1m ve Amerika'yi ke~fettigini belirti

yordu - ama bu onerinin amacmm parodi oldugu dii~iiniiltiyor. 

Yolculuk duraklarmm giiniimiizde nerelere denk geldigi

ni belirleme yan~1 bugiin de siiriiyor; birka<; ad1 anmak gerekirse: 

Odysseus'u Cornwall ve isko<;ya'ya ula~tiran, dolayis1yla Kirke ada

smda ilretilen ~arabm saf isko<; viskisi olmas1 gerektigini one siiren 

Hans Steuerwald (1978); Odysseia ile <;in oykilleri arasmdaki baz1 
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arkada§larm1 ta§iyan gemi, 
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Sahte Eumaios, 
Afrika K1tasmm <;evresini 
Dola~an ve Amerika'y1 
Keifeden Odysseus, 
1898, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi 

3. HOMEROS'UN TOPRAKLARI VE DUNYANIN YEDi HARiKASI 

L 

benzerlikleri vurgulayarak, Odysseus'un gilzergahm1 <;in, Japonya 

ve Kore'yi kapsayacak §ekilde geni§leten Sinolog Hubert Daunicht 

(1971) ... Odysseus'un, Macellan Bogaz1'm ve Avustralya'yi ke§fettigini 

iddia eden Christine Pellech de (1983) cabasi. Son zamanlarda, Felice 

Vinci (1995) Odysseia'nm biitiin yolculuklanm Akdeniz havzasmdan 

Baltik'a ta§IIDI§tlr. 

Teorilerin sayis1 ger<;ekten de seksense, burada durup en 

<;ok amlamndan soz etmekle yetinebiliriz (bu teori, Joyce'un biitiin 

gilzergah1 bir giln i<;inde Dublin' de yeniden kuran mysses'i i<;in bile esin 

kaynag1 olmu§tur): Ayn1 zamanda Odysseia'nm Frans1zca <;evirmeni 

olan Victor Berard'm <;e§itli kitaplarmda -en azmdan Odysseus'un De

niz Yolculuklarz'm hat1rlatahm- ele ald1g1 teoriden soz ediyoruz. 

Berard, Homeros anlat1smm Akdeniz'de Fenikeliler'in ger

<;ekle§tirdigi yolculuklara dayand1g1m savunuyordu. Arna yeniden 
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kurdugu gtizergah ele~tirilmi~ti, c;iinkii Berard soziinii ettigi rotalarda 

gerc;ekten seyretmesine ragmen, Odysseus'un bir yerden digerine ne 

kadar siirede gittigini anlamaya imkan tammayan modern bir tekney

le yapm1~tI bunu. Her durumda, Berard Lotosyiyenler'i Tunus k1yi

sma, Tepegozler'i Veziiv yakmlarma, Aiolos'un adasm1 Stromboli'ye, 

Laistrygonlar'1 Sardinya'nm kuzeyine, Kirke iilkesini Monte 

Circeo'nun yakmlarma, Skylla ile Kharybdis'i Messina Bogaz1'na, 

Kalypso'yu Cebelitank'a, Phaiaklar'm adas1m Korfu'ya yerle~tiriyor, 
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Gi.ine§ adasmm Sicilya, ithake'nin ise Korint Korfezi yakmlarmdaki 

Thiaki adas1 oldugunu belirtiyordu. 

En tartI§ma yaratan perspektif doni.i§i.imi.i, Frau'nun (2002) 

yap1t1yla gen;ekle§ti: Frau, klasik metinleri yeniden okumanm I§Igmda, 

Odysseia'nm yazan i<;in Herakles Si.itunlan'nm Cebelitank Bogaz1'nda 

oldugunu one si.irer. Bu konumland1rma Helenistik <;aga ozgi.i olup, 

Bi.iyi.ik iskender'in askeri seferlerinin doguya dogru geni§letmi§ oldu

gu di.inyayi, batlya dogru geni§letme giri§iminin bir sonucudur. Daha 
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eski <;aglarda gemi seyrine elveri~li Akdeniz alg1smm kapsam1 <;ok daha 

dardi. Bi.iti.in Bati kesimi Fenikeliler tarafmdan denetleniyor ve Yu

nanhlarca bilinmiyordu. Yunanhlar, Herakles Si.itunlan'nm Sicilya bo

gazmda -ada ile Afrika klyismm arasmda- oldugunu di.i~i.ini.iyor olma

hyddar. Bu durumda, Odysseus'un bi.iti.in yolculuklar1, Akdeniz'in dogu 

kesiminde ge9mi~ olmal1dir ve Sardin ya, efsanevi Atlantis olsa gerektir 

(bkz. bu "kayip" adanm ele almd1g1 bOli.im). 

Arna Frau'ya gore, Odysseus'un di.inyas1 ge9mi~te di.i~i.ini.i

lenden daha smirh iken, bir ba~ka varsayima, Vinci'nin (1995) var

sayimma gore, Homeros'un denizcisinin gi.izergahmm uzak kuzeye 

uzand1g1 kabul edilmelidir. Ger9ekten de Vinci, olaylarm betimleme

lerini ve yerlerin adlanm titiz bir incelemeyle yeniden kurarak, ~u so

nuca vanr: Homeros'un (ya da destanm yazan her kimse onun) an

latt1g1 olaylarm tamam1 Balt1k'ta ve iskandinav i.ilkelerinde ge9mi~-
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ti. Varsayim, c;e§itli kereler dile getirilen bir kuramdan kaynaklamr; 

bu kurama gore, Branz <;ag1'nda Kuzey halklar1 Ege'ye goc; etmi§ler

di. Bu halklar daha sonra, kendi eski efsanelerini Akdeniz c;erc;evesin

de yeniden bic;imlendirmi§ olmahyd1lar. 

Odysseus'un gerc;ek giizergfilumn hangisi oldugunu ortaya 

c;1karmak, bu kitabm amac;lan arasmda yer alm1yor. ~air (ya da §airler), 

efsanevi bilgiler temelinde oykiiler yaratmI§tir. Odysseia, c;ok giizel bir 

efsanedir ve onu bir cografi harita iizerinde yeniden kurmaya yonelik 

biitiin giri§imler, ayn1 §ekilde ba§ka efsaneler yaratm1§lard1r. Bunlar

dan biri belki gerc;ek ya da gerc;ege yakmd1r; ama bizi biiyiileyen nokta, 

c;aglar boyunca, hie; gerc;ekle§memi§ bir yolculugun cazibesine kap1lm1§ 

olmam1zd1r. Pek c;ok erkek, Kalypso'nun ya§ad1g1 yer her neresiyse, 

orada onun tath tutsakl1gmda birkac; yil gec;irmeyi hayal etmi§tir. 

DUNYANIN YEDi HARiKASI Antikc;ag diinyasmm efsanevi yerleri ara

smda, Diinyamn Y edi Harikas1'm da saymahyiz. S1ralamak gerekirse: 

Babil'in Asma Bah~eleri (kralic;e Semiramis burada her mevsim taze 

giiller toplarmI§); Rados Heykeli (adanm limamna dikilmi§ dev bir 

bronz heykel); Halikarnassos Mozolesi; Efes Artemis Tapmag1; M1-

s1r'daki iskenderiye Feneri; Olympia'daki Zeus Heykeli (Phidias'm 

eseri) ve Gize'deki Keops Piramidi. Elimizde, bu harikalarm her bi

rinden soz edip her birini betimleyen metinler var: Ba§kalarmm yam 

s1ra, Pausanias. Plinius. Valerius Maximus, Aulus Gellius'un, hatta 

Julius Caesar'm metinleri. Buda, gelenegin aktard1g1 kadar harika ol

masalar da, gerc;ekten var olduklanm dii§iindiiriiyor. 

Harikalardan iizerinde en c;ok konu§ulam, Artemis Tapma

g1 olmu§tur, c;iinkii efsaneye gore, Herostratos adh biri, sonsuz bir iin 

edinmek ic;in tapmag1 ate§e vermi§. Bu zavalhmn, oliimiinden sonra 

siiriip giden iinii ku§kulu olsa da, amacm1 ba§ard1g1m soylemek gerek. 

6te yandan, giiniimiize ula§an yegane harika, Keops Piramidi'dir. Gii

niimiize ula§masma kar§m, biiyiik piramit ozellikle modern donemde 

en c;ok efsaneye yol ac;amd1r ve ac;maya devam etmektedir. Dolayis1yla, 

gerc;ek piramit bugiin de mevcut olup, ziyaret edilebilir, ama "pirami

dolog'' denen ki§iler onunla ilgili bir efsane yaratmI§, yalmzca gizem 

avcilarmm hayalinde var olan bir tiir paralel piramit dii§lemi§lerdir. 
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Alkinoos'un sarav1 

H 0 M E R 0 S [iO 9. yiizytl] 

Odysseia, Yedinci Boliim, 106-178 

Bu ara Odysseus da gitti Alkinoos'un 
~anh konagma, giremedi ic;eri, gozleri 
kama~1verdi, durakald1 tune; e~igin 
oniinde, ulu canh Alkinoos'un yiiksek 
9at1h saray1 1~1ld1yordu giine~ gibi, ay 
gibi! 
Tune; duvarlar uzamyordu iki yanda 
giri~ten ta ic;erilere kadar, ku~aklar 
vard1 bu duvarlarda mavi mineden, 
altm kap1lar ac;1hyordu saglam evin 
ic;erisine dogru, e~ikleri tunc;tan, so
veleri giimii~tendi, iki yanlan ve kap1 
tokmaklan altmdan. 
Yerde iki kopek vard1, biri altmd1, bi
ri giimii~, biitiin ustahgm1 gostermi~
ti Hephaistos bunlarda, korusunlar 
diye ulu canh Alkinoos'un konagm1, 
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oliimsiizdiiler ve hie; eskimek bilme
yeceklerdi. 
ic;erde tahtlar vard1 duvarlara dayah, 
giri~ten uc; ko~elere dek s1ra s1ra, iist
lerine incecik ortiiler serili, giizel ~ey
lerdi bunlar, kadmlarm dokudugu. 
Tahtlarda Phaiaklarm onderleri otu
rurdu, bolluk ic;inde yer ic;erlerdi bii
tiin y1l. 
Heykeller dikilmi~ti giizel ayakhklar 
iistiine, yanan 91raglar tutuyordu elle
rinde altmdan delikanhlar, konaktaki 
~olenleri aydmlatmak ic;in geceleri [ ... ] 
Bir biiyiik bahc;e vard1 avlu d1~mda, 
kap1lara yakm, dort doniimliik, c;it
lerle c;evrili c;epec;evre: 
Agac;lar dal budak salm1~t1 burda ko
caman kocaman, armut ve nar agac;
lan, pml pml yemi~li elma agac;lan, 
bal gibi incirler, yemye~il f1~k1ran 
zeytinler, ne yok olur, ne eksilir ye
mi~leri bu agac;larm, yaz, k1~ ara ver-

Francesco Hayez, 
Odysseus, Alkinoos'un 
Saraymda, 
ykl§.1814, Napoli, 
Capodimonte Ulusal Galerisi 
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meden biltiln y1l ye~erirler. 
Zephyros estikc;:e biri biter, biri dil~er, 
taze armut biter kuruyan armut yeri
ne, elma ilstilne elma biter, salk1m ils
tilne salk1m, incir ilstilne incir biter. 
Bir bag var otede, salk1m salk1m ilzilm
lil, arada bir gilne~lik c;:ardaklar kurulu, 
i~te k1zarm1~ salk1mlar, kopanhp ezil
meye haz1r, ama koruklar var yam ba
~mda, c;:ic;:ek dokmedeler yeni yeni, alt
tan da ba~ka ba~ka salk1mlar k1zanr. 
En dipte, obilr ucunda bagm, asma 
kiltilklerinin yanmda, dilzenli bos
tanda, f1~kmr yol boyunca c;:e~it c;:e~it 
bitkiler. 
Bagm ic;:inde iki c;:e~me akar, biri do
la~1r biltiln bahc;:eyi, biri gider avlu 
e~iginden yilksek konaga dogru, hep 
bu c;:e~meden su ahr yurtta~lar. 
i~te parlak armaganlar bunlard1, tan
nlarm Alkinoos'a verdigi. 

Odysseus. yurduna yakm 
sularda seyretti 

SERGIO FRAU 
Herakles Siitunlarz: Bir Ara~t1rma 
[2002) 

Herakles Siltunlan'm Cebelitank'a 
kim, ne zaman koydu? Gerc;:ekten de, 
Eski Yunanhlarm Uzak Bat1's1 tam o 
noktada m1 ba~hyordu? Peki, Malta, 
Sicilya ve Tunus arasmdaki dar gec;:it
ler -kayalarm ve kum y1gmlarmm c;:e
pec;:evre ku~att1g1, art1k su yilzeyine 
iyice yakla~an deniz altmdaki o gizli 
kanyon- olas1 bir alternatif mi? [ ... ] 
Ya Reggio'ya dogru burunlar ve Mes
sina Bogaz1? Belki oras1 daha uygun: 

dokillebilecek her tilr canavar, felaket, 
deniz kazas1 ac;:1smdan Akdeniz'in en 
yogun bolgelerinden biri. Anlat1lanla
rm he psi hayal mi? [ ... ] 
Buna kar~1hk Homeros, hepsi de Sicil
ya Bogaz1 civarmda konumlanan ca
navarlan, korkunc;: olaylan ve tehlike
leri bilyilk bir ustahkla anlat1r. 0 do
nemin Akdeniz limanlarmda, ak~am
larm dolu dolu gec;:mesini saglayan 
hikayelerden hic;:bir ~eyi esirgemez [ ... ] 
0 zamanlar, Homeros'un doneminde 
biltiln insanlar, bu anlat1lanlan i~it
tiklerinde tek bir ~eyi anhyorlard1: Si
cilya Denizi'ni. [ ... ] Oyleyse, biltiln o 
bilginler -ki Eski Yunan hakkmda 
gerc;:ekten neyin ne oldugunu iyi bilir
ler- hakh iseler; oraya, hie;: kimseye 
yararh olamayacaklan Cebelitank'm 
otesine, yerle~tirilen Okeanos'un 
ogullan ve k1zlan -karmakan~1k sil
sileleri ile bu gilc;:lil, gosteri~li toplu
luk- neye hizmet ediyordu? Hepsin
den onemlisi, kime hizmet ediyordu? 
Fas'm 1rmaklanm, Senegal'in korfez
lerini ya da Atlas Okyanusu k1y1sm
daki Hesperides'i ak1lda tutmanm 
amac1 ne, eger oralara gidilmiyor 
idiyse? S1rf Otranto Bogaz1'm gec;:mek 
bile insanlan korkudan titretiyor 
idiyse? [ ... ] Uzun soziln k1sas1, 
Homeros'un korkunc;: Okeanos'u ger
c;:ekten nerede ba~hyordu? 
Cebelitank'm otesinde olabilir mi? 
Boyle bir ~ey dil~ilnillemez. Zaten, 
dil~ilnen de yok. 

Odysseus. yurdundan uzak 
sularda seyretti 

Orada nobet tutan korkunc;: iki cana- FELICE VINCI 
var, Skylla ile Kharybdis var [ ... ] Homeros Balt1k'ta [2008) 
Ashnda, Sicilya Bogaz1 hakkmda ne 
kadar c;:ok okursak, korkumuz o kadar 
art1yor: Buras1, akla gelebilecek, soze 

Son buzul c;:ag1 sona erdikten sonra, 
bu buzul c;:agm1 kuzey Avrupa'da 
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farkh iklim evreleri izledi. Bu evre
ler, ay1rt edici temel ozellikleriyle, 

resine k1yasla daha s1cakt1r; yazlar 
s1cak, k1~lar 1hmh ve nemlidir. Me~e 

bilhassa bitki ortilsil dikkate almarak ormanlan yaygmla~1r. 
ana i;izgileriyle a~ag1da aktanlm1~t1r: - Sub-Boreal (iO 2000-500): iklim 
- Yakm Boreal Oncesi (iO 8000- daha karasal hale gelir ve sogur. <;am 
7000): iklim soguktur, karasald1r; bu ve kaym yaygmla~1r. 
donemde ladin, k1z1lagai; ve ceviz 
agac1 yaygmla~1r. 
- Boreal (i6 7000-5500): Yazlar s1-
cak, k1~lar nispeten 1hmhd1r. 
- Atlantik (iO 5500-2000): Boreal ev-
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Bizim ara~t1rmam1z ai;1smdan bura
da bizi, "Atlantik" evresi ilgilendiri
yor. Bu evre, doruk noktasma i6 
2500 dolaylarmda ula~an buzul son
ras1 optimum iklime kar~1hk gelir ve 

MAC.ClJiR'l'll\ 

M. 0. Maccarthy, 
Homeros'un Diinya Haritas1, 
1849, New York Halk 
Kiitiiphanesi 
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i6 2000'e kadar devam etmi~tir. Bir 
sonraki evre, daha soguktur. Prof. 
Laviosa Zambotti'nin soyledigi gibi, 
optimum iklim, iskandinavya illkele
rinin iklim ac;:1smdan ya~ad1klan en 
iyi c;:ag olup, o zamanlar 
iskandinavya killtilrilniln ula~t1g1 
dilzeye ac;:1klama getirir: i6 2500 do
laylarmday1z [ ... ] 
Bu noktada, Bronz <;ag1'nm son dere
ce ehil denizcilerinin, optimum ikli
min (daha once belirttigimiz gibi, do
ruk noktasma yakla~1k i6 2500'lerde 
ula~m1~tir) ta~km enerjisinin sundugu 
son derece elveri~li ko~ullardan yarar
lanarak, deniz yoluyla da c;:ok uzak 
mesafelere gidebildiklerini zihnimiz
de canland1rmak zor olmayacakt1r [ ... ] 
ilyada ve Odysseia'nm gerc;:ek senar
yosunu Akdeniz'de degil, Avrupa'nm 
kuzeyinde bulabiliriz. Bu iki ~iirin 
kaynagm1 olu~turan destanlar, Baltik 
ve iskandinavya kokenlidir. i6 
2000'de Bronz <;ag1'nm geli~tigi 
iskandinavya'da, bugiln bile, 
Homeros'ta gec;:en ve aralarmda 
Troya ile ithake'nin de bulundugu 
birc;:ok yeri belirleyebiliriz. Optimum 
iklimin sona ermesinden sonra, i6 
16. yilzy1lda Miken uygarhgm1 kuran 
bilyilk denizciler bu ~ehirleri 
Yunanistan'a ta~1m1~; Akdeniz'de 
kendi ozgiln [iskandinavya kokenli] 
dilnyalanm yeniden kurmu~lard1r. 
Troya sava~mm ve Yunan mitoloji
sindeki ba~ka olaylarm oldugu bu 
yeni topraklarda, atalarmm yitik 
yurtlarmda gerc;:ekle~tirdikleri kah
ramanhk donemlerinin ve eylemleri
nin amsm1 ku~aktan ku~aga canh 
tutmu~, daha sonra gelecek donemle
re aktarm1~lard1r. 
i~te, c;:ok ozet olarak ara~t1rmam1zm 
sonuc;:lan bunlard1r. Bu ara~tirma, 
Homeros ~iirlerinin Akdeniz'e konum
landmlmasmm yol ac;:t1g1 anlams1zhk-

lar1, bu ~iirlerin Miken cografyas1yla 
sorunlu ili~kilerini, Avrupah-barbar 
(Piggou) boyutlanm, keza Miken uy
garhgmm olas1 kuzeyli kokenini dik
kate alarak, Plutarkhos'un Ogygie ada
smm yerinin kuzeyde oldugu ile ilgili 
gozleminden yola c;:1km1~t1r. Bize 
Homeros dilnyasmm kap1lanm ac;:an 
anahtar bu olmu~ ve soz konusu goz
lem bize son derece titiz bir yeniden
kurmay1 ba~latma imkam vermi~tir; 
bu yeniden-kurmanm sonuc;:lar1 da, 
ba~lang1c;:taki varsay1mm dogrulugunu 
kamtlamaktad1r. Popper'in "yanh~la
nabilirlik" ko~uluna uyan bu perspek
tif, "Homeros ~airdir, ama cografyac1 
degildir" ~eklindeki eski goril~iln dog
ru olmad1gm1 ortaya koyar ve en so
nunda Antikc;:aghlarm sorularma uy
gun yamtlar verir. Aynca bu bak1~ ac;:1-
s1, Homeros ~iirleri ve Miken uygarhg1 
ilzerine ara~t1rmalarm yakm tarihli 
kazammlan arasmda bilyilk bir dogal
hkla kendine yer bulur, bu kazammla
n tek ve tutarh bir goril~ ic;:inde birle~
tirmi~ ve bu yolla ba~ka tilrlil gerc;:ek
le~tirilmesi olanaks1z olan bir sentezi 
gerc;:ekle~tirmi~ olur. 
Homeros'un yerlerinin yeniden-ku
rulmas1, gerek Troya gerek ithake 
bolgesi ic;:in ozellikle onemlidir. ilki 
ilyada'nm, ikincisi Odysseia'nm gec;:
tigi ana mekanlan temsil eden Troya 
ve ithake ilzerine elimizde birbiriyle 
ortil~en c;:ok say1da veri var. Yalmzca 
Homeros'un pek c;:ok kez sozilnil etti
gi gizemli "uzun ada"y1, Doulikhion'u 
bulmu~ olmak bile -hakh olarak, 
dilzlilk bir "Peloponnesos"un ve her 
iki ~iirdeki bilgilerle kusursuzca or
til~en bir adalar toplulugunun onilne 
yerle~tirilmi~tir- kuram ic;:in ba~h 
ba~ma goz ard1 edilemeyecek bir ge
c;:erlilik nedeni olu~turabilir. 
Aynca iki ~iirin farkh, ama bir bak1-
ma birbirini tamamlayan yerlere 
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uzand1gm1 da belirledik: ~iirlerden 
ilki [ilyada], "gemilerin say1m1" ara
c1hg1yla, erken Bronz <;ag1 boyunca 
Balt1k'taki Akha yerle~imlerini ek
siksiz olarak yeniden-kurabilmemizi 
saglad1. Oteki ~iir [Odysseia] ise, 
Odysseus'un yolculuklan arac1hg1yla, 
antik halklarm "d1~ dilnya" ile ilgili 
bilyilleyici, ama aym zamanda tuzak
larla dolu bilgileri ilzerine son derece 
canh ve tutarh bir tablo sunmakta
d1r. Ornek vermek gerekirse, Atlas 
Okyanusu'ndaki bilyilk gelgit 
(Homeros bu gelgiti, ~ok farkh ~ehre
lerle iki kez aktanr: Korkun~ 
Kharybdis girdabmda tehditkar; kah
ramamn karaya ula~masma yard1m 
edip, onu Skheria 1rmagmm agzma 
gilvenli bir yere ta~1rken iyi), keza 
Laistrygonlar'm illkesindeki ~ok 
uzun yaz gilnleri gibi tekil olgular. 
Bu sonuncular da, daha kuzeyde, 
yazlan gilne~in batmad1g1 ve "aurora 
borealis danslan"nm var oldugu 
Kirke adasmm kutup boyutunun ha
bercisidir. K1sacas1, Homeros'un ev
reninin biltilnilnden ~1karabilecegi
miz cografi bilgiler, birka~ bilyilk 
"grup" halinde sm1flandmlabilir: 
(Danimarka adalarmdaki) ithake 
dilnyas1, (gilney Finlandiya'daki) 
Troya dilnyas1 ve (Balt1k k1y1larmda
ki) Akhalar dilnyas1. Bunlarm her 
biri ile, kuzey Avrupa'da belirlenen 
muadili arasmda olaganilstil denklik
ler soz konusu iken, geleneksel 
Akdeniz konumland1rmas1 ile uyu~
mazhklar soz konusudur. Ve her biri 
i~in, kuzey baglam1yla biltilnilyle or
til~en meteorolojik bir tablonun -sis
tematik olarak soguk, sisli ve kotil 
hava ko~ullan- ge~erli oldugu kamt
lanabilir. Aynca yilksek enlemlerdeki 
aydmhk geceler, Akhalar ile 
Troyahlar arasmda iki giln arahks1z 
devam eden sava~ sorununu ~ozme 
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olanag1 saglar. Buna, kuzey Irmakla
rmm mevsimsel dilzenleriyle birebir 
ortil~en bir noktay1 da -Skamandros 
ile Simoeis'in e~zamanh olarak ta~
mas1- eklemek gerekir. 

Babil'in Asma Bah<;eleri 

BYZANTiONLU SAHTE 

PHI LON 

[i6 3. yiizy1l] 

Dilnyanm Yedi Harikas1 

Asma Bah~e'ye bu adm verilmesinin 
nedeni, bah~ede toprak seviyesinden 
biraz yilksege ekilmi~ bitkilerin 
olmasmdandir; keza, aga~larm kokleri 
topraga degil, yukandaki bir tara~aya 
gomillildilr. Bah~enin yap1m teknigi 
~oyledir: Bah~e kiltlesi bir biltiln ola
rak ta~ siltunlar ilzerinde yilkselir, 
boylece alttaki alanm tamamm1 oyma 
siltun kaideleri kaplar. Siltunlar, ~ok 
dar arahklarla yerle~tirilmi~ ah~ap 
kiri~leri ta~1r. Kiri~ler palmiye govde
lerinden yap1hr, ~ilnkil palmiye 
~ilrilmeyen yegane odun tilril olup, 
nemlendiginde ve ag1r yilklere maruz 
kald1gmda, yukan dogru bilkillilr. 
Aynca, kendi k1vnm ve ~atlaklarma 
d1~ar1dan ba~ka maddeler ~ekerek, 
kokilniln dal ve liflerini besler. Bu 
kiri~lerin ilstilne derin bir toprak 
tabakas1 y1g1hr ve oraya, bah~elerde 
~ok yaygm olarak bulunan geni~ 
yaprakh aga~lar, rengarenk ~e~it ~e~it 
~i~ek, k1sacas1 tathhklanyla goz zevki
mizi ok~ayan ve ho~umuza giden her 
tilr ~ey ekilir. 
Alan, herhangi bir tarla gibi i~lenir ve 
ba~ka her toprak gibi bitki ~ogaltma 
~ah~malarma uyum saglar. Boylece, 
sabanla silrillen bir tarla, a~ag1da 
siltunlarm arasmda dola~an ki~ilerin 
ba~larmm ilzerinde uzamr ve ki~i 

Babil'in Asma Bah~eleri, 
ta§bask1, ykl§. 1886, iizel 
koleksiyon 

Louis de Caullery, 
Rodos Heykeli, 17. yiizyil, 
Paris, Louvre Milzesi 
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topragm yiizeyine bast1gmda, kiri~lere 
yakm a~ag1 katmanlarda toprak 
bozulmam1~ ve el degmemi~ olarak 
kahr. Yukandaki kaynaklardan gelen 
sular, dogrudan giizel bir c;ag1ltiyla 
akar ya da helezoni yaylarm yiiksel
tmesi ve mekanik giic;lerin etkisiyle 
kanallardan done done akar, sonra s1k 
ve biiyiik f1~k1rtilarla biitiin bahc;eyi 
sular, agac;larm derin koklerine su ser
per ve toprag1 nemli tutar. Bu yiizden, 
kolayca tahmin edilebilecegi gibi, otlar 
hep ye~ildir ve agac;larm yumu~ak 
dallarmdan uc; veren yapraklar, 
siirekli bol nem sayesinde giir ve ozlii 
olur. Gerc;ekten de, asla susuz kalma
yan kokler, topragm altmda ag gibi 
yay1lan kanallardaki suyu emip koru
yarak, agac;larm saglam ve miikemmel 
olmasm1 saglar. Bu incelikli, c;ekici ve 
krallara ozgii bir yap1ttir: Burada her 
~ey insan eliyle yap1lm1~ olup, 
tanmc1larm emegi, onu seyredenlerin 
ba~larmm iizerinde as1h durur. 

Rodos Heykeli 

PL IN I US [iS 23-79] 
Doga Tarihi XXXIV, 41 

Dev heykeller arasmda en hayranhk 
uyand1ram, Rodos'ta bulunan Giine~ 
TanrlSl heykeli olup, Lysippos'un og
rencisi Lindoslu Khares'in eseridir. 
Heykelin boyu, 70 gezdi [ykl~. 32 
metre]. Altm1~ alb y1l sonra deprem 
nedeniyle yere dii~en bu heykel, gene 
de aym derecede olaganiistii bir go
riintii olu~turur. Pek az ki~inin kolla
n, heykelin ba~ parmagm1 ku~atabi
lir, parmaklar da ba~ka birc;ok heyke
lin tamammdan biiyiiktiir. Kmlan 
kol ve bacaklarda c;ok geni~ bo~luklar 
olu~mu~. Keza ic;eride dev boyutlu 
ta~lar goriilebiliyor: Sanatc;1, yap1m 
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s1rasmda heykeli sabit tutmak ic;in 
bunlarm agirhgmdan yararlanm1~. 
On iki y1lda yap1ld1g1 ve 300 talente 
mal oldugu soyleniyor. Para, uzun 
siiren Rodos ku~atmasmdan bezen 
kral Demetrius'un, ku~atmay1 kald1r
d1gmda b1rakt1g1 malzemelerin sat1-
~mdan elde edilmi~. 
Aym ~ehirde bundan kiic;iik, ama gene 
dev boyutlu yiiz heykel daha var; bun
lar oyle yap1tlar ki, tekinin bile bir 
yerde bulunmas1, o yeri iinlii k1lar. 

Halikarnassos Mozolesi 

AULUS GELLIUS 

[is 12s-1soJ 
Attika Geceleri X, 18 

Artemisia'nm, kocas1 Mausolos'u, bii
tiin a~k oykiilerini a~an ve insan sev
gisini dile getirmeye yonelik her tiir 
anlatimm otesine giden bir tutkuyla 
sevdigi soylenir. Mausolos, Cicero'nun 
anlattigma gore, Karya bolgesinin 
krahyd1. Baz1 Yunan tarihc;ilerine 
gore ise, bir vilayetin yoneticisi 
(Yunanhlarm deyi~iyle satrap) idi. 
Mausolos Oldiigiinde, kansmm feryat
lan ve kucaklamalan arasmda, gor
kemli bir cenaze tOreniyle defnedildi
gi soylenir. E~inin yoklugu ve ac1s1 ile 
yanan Artemisia, onun kemiklerini ve 
kiillerini kokularla kan~tirm1~, ezerek 
toz haline getirmi~, sonra bunlan 
suya dokiip ic;mi~tir; keza, tutkusunun 
~iddetine <lair ba~ka birc;ok kamt orta
ya koymu~tur. Daha sonra, kocasmm 
amsm1 devam ettirmek ic;in, biiyiik 
bir emegin iiriinii olan c;ok iinlii ve 
Diinyanm Yedi Harikas1 arasmda 
amlmay1 hak eden mezan yapt1rm1~
tir. Artemisia, Mausolos'un tannlan 
Manes'e adad1g1 bu amtm adama met
ni ic;in, kocasm1 ovgiilerle yiicelten 



Wilhelm van Ehrenberg, 
Halikarnassos Mozolesi, 
17. yiizyil, Saint-Omer, 
Musee de !'Hotel Sandelin 
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agonlar (yani, yan§lar) ba§latmI§, 
para ve ba§ka kar§Ihklar yoluyla 
onemli odiiller dag1tmI§tir. 
Bu yan§lara kat1lmak i~in, belagat ve 
yetenekleriyle iinlil ki§ilerin geldigi 
soylenir: Theopompos, Theodektes 
ve Nakrates. Hatta baz1lan, bizzat 
isokrates'in yan§a kat1ld1g1m yazar
lar. Arna yan§ta, isokrates'in ogren
cisi Theopompos birinci olmu§. 

ganilstil amt1 olup, i~ten hayranhg1-
m1z1 hak eden Artemis Tapmag1, 
hil.ta Efes'te ayakta durmaktad1r ve 
yap1m1 120 yil boyunca biltiln 
Asya'y1 me§gul etmi§tir. 
Depremlere maruz kalmamas1 ya da 
topragm ~atlamalarmdan etkilenme
mesi i~in, tapmag1 batakhk bir bi:il
geye yapt1lar. Ote yandan, bu kadar 
heybetli bir binanm temellerinin 
kaygan ve dayanaks1z bir zemine da-
yanmasm1 istemedikleri i~in, teme-

Efes Artemis Tapma~1'nm lin altma bir kat komilr par~alan, bir 
vap1m1 kat da yiln postlar koyuldu. 

Tamammm uzunlugu 425 ayak, eni 
PL IN I Us [is 23-79] 225 ayak olan tapmakta 60 ayak 
Doga Tarihi, XXXVI, 95 yiiksekliginde 127 siitun bulunur, 

bunlardan her biri degi§ik krallar ta-
Gorkemli Yunan kiiltiiriiniin en ola- rafmdan verilmi§tir (otuz alt1s1 i§le-
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meli olup, biri Skopas'm eseridir). 
<;ah~malan, mimar Khersiphron yo
netmi~tir. En olaganilstil giri~im, bu 
kadar heybetli boyutlardaki ar~itrav
lan bu kadar bilyilk yilkseklige ~1ka
rabilmek olmu~tur. Khersiphron, so
runu, hafif egimli yilzeye yerle~tirdi
gi ve siltun ba~hklarmm ilstilne ula
~an kum dolu bilyilk torbalarla ~oz
mil~tilr. Mimar daha sonra daha a~a
g1daki torbalan hirer hirer bo~alt1-
yordu. Bu yolla yap1, yava~ yava~ ye
rine oturuyordu. En ~etin sorun, 
tam kapmm ilzerinde duran ar~itrav1 
yerle~tirmek gerektiginde kendini 
gosterdi: Bu, en bilyilk blok olup, da
yanacag1 bir temel yoktu. 
Umutsuzluk, sanat~1y1 intihan bile 
dii~ilnmeye sevk etmi~ti. Deniyor ki, 
bir gece sorunun derdiyle bitkin dii
~ilp uyurken, tapmagm adand1g1 tan
n~anm gorilntilsil kar~1smda belir
mi~: Tann~a miman ya~amaya yil
reklendirmi~, ~ilnkil ar~itrav1 kendi
sinin dilzenledigini ima etmi~. Ertesi 
giln, bunun dogru oldugu belirlen
mi~: Ar~itravm, yalmzca ag1rhg1 sa
yesinde yerine oturdugu anla~1lm1~. 
Bu tapmagm oteki bezemelerine ge
lince, bunlan betimlemek i~in pek 
~ok kitap yazmak gerekirdi, ama bu 
bezemelerin dogay1 gozler onilne ser
mekle herhangi bir ilgisi yoktur. 

Tapmagm yanmas1 

VALERIUS MAXIMUS 

[i6 1. yiizy1l-iS 1. yiizy1l] 

Unutulmaz Eylemler ve Sozler VIII, 14 

Un tutkusu, kutsal degerleri hi~e 
saymaya gotilrebilir insam. Ornegin, 
adamm biri Efes'teki Artemis 
Tapmag1'm yakmak istemi~ti. Amac1, 
bu ba~yap1tJ yok ederek, adm1 biltiln 
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iilkeye duyurmakt1: i~kence altmda 
itiraf ettigi bir ~1lgmhkt1 bu. Efesliler 
yerinde bir kararla, bu sinsi adamm 
amsm1 silmeyi kararla~t1rd1lar. 
Gelgelelim, Theopompos abart1h 
belagat1 ile Tarih'inde ondan soz etti. 

Olympia'daki Zeus heykeli 

p Au s A N I A s [is 2. yiizyil] 

Yunanistan Betimlemesi V 

Zeus, altm ve fildi~inden yap1lm1~ bir 
tahtta oturur. Ba~mda, zeytin dalla
nm and1ran bir ta~ vard1r; sag elinde 
gene altm ve fildi~inden bir Zafer 
heykeli tutar, bu sonuncusunda bir 
~erit ve ba~mda bir ta~ vardir. Sol 
elinde ise, her tilr metalle bezeli bir 
asa, asanm ilzerinde bir kartal var
d1r. Tanrmm sandallan, hatta giysisi 
de altmdand1r. Giysinin ilzerine hay
van figilrleri ve zambak ~izilmi~tir. 
Taht ~e~it ~e~it malzemeyle -altm, 
degerli ta~lar, abanoz ve fildi~i- beze
lidir ve ilzerine hayvan ~ekilleri ve 
ba~ka tasvirler resmedilmi~tir. 
Tahtm her ayagmda hirer tane olmak 
ilzere dort Zafer tanru;as1, dans eder
ken gosterilmi~tir; keza her ayagm 
kaidesinde iki Zafer daha vard1r. On 
ayaklarm ilstilnde Thebaili ~ocuklar 
sfenksler tarafmdan ka~mhr, sfenk
slerin altmda ise Apollon ile Artemis 
att1klan oklarla Niobe'nin ~ocuklan
m Oldilrilrler. 
Tahtm ayaklan arasmda, bir ayaktan 
otekine uzanan dort ~ubuk vardir; gi
ri~in tam kar~1smdaki ~ubukta yedi 
tasvir yer ahr, sekizincinin nas1l yok 
oldugu bilinmiyor. Tasvir, antik ya
n~lan gosteriyor olsa gerektir, ~ilnkil 
Phidias doneminde gen~ler arasmda
ki yan~lar henilz ba~lamam1~t1. 
Ba~ma ~erit dolayan gencin 



Wilhelm van Ehrenberg, 
Efes Artemis Tapmai}1, 
17. yiizy1l, 
iizel koleksiyon 
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Pantarkes -Phidias'm gozdesi Elisli 
bir delikanh- oldugu soyleniyor. 
Pantarkes, seksen altmc1 olimpiyatta 
gilre~ dalmda gem;lerde birinci ol
mu~. bteki irubuklarm ilstilnde, 
Herakles'le Amazonlara kar~1 sava
~anlar saf halinde dizilmi~ler. iki 
yilzdeki figilrlerin say1s1 yirmi dokuz 
ve Herakles'in arkada~lan arasmda 
Theseus da saf alm1~ [ ... ] 
Phidias, tahtm ilst k1s1mlarma, hey
kelin ba~mm ilzerinde bir tarafa Dir 
Gilzelleri, oteki tarafa Mevsimleri 
koymu~. Aslmda bu sonuncular da, 
epikte Zeus'un k1zlan olarak gosteri
lir ve Homeros ilyada'da [V, 749 ve 
devam1] Mevsimlerden soz eder: 
Gogiln, bir kral saraymm muhaf1zlan 
gibi onlara emanet edildigini soyler. 
Zeus'un ayaklan altmdaki destekte -
Atina'da thranion dedikleri ~ey- altm 
aslanlar ve Theseus'un Amazonlarla 
sava~m1 -Atinahlarm yabanc1lara 

kar~1 ilk kahramanhk edimi- goste
ren kabartma vardir. Biltiln silsleriy
le tahtI ve Zeus'u ta~1yan kaidenin 
ilzerinde, arabasmda Gilne~, Zeus ile 
Hera, sonra Hephaistos ve onun ya
nmda Bereket Tanniras1 vard1r ve 
hepsi altmdand1r. Bunlan Hermes ile 
Hestia izler, Hestia'dan sonra, deniz
den ir1kan Aphrodite'yi kar~liayan 
Eros vard1r ve ikna Tanniras1 
Aphrodite'ye tair giydirir. Gene ka
bartma olarak Apollo, Artemis, 
Athena ve Herakles; son olarak da, 
kaidenin ucunda, Amphitrite ile 
Poseidon ve h1zla giden -sanmm bir 
atm ilzerinde- Ay tanniras1 Luna var
d1r. Bazlian tanniranm bir kat1r silr
dilgilnil soyler ve katir ilzerine olduk
ira budalaca bir oykil anlatirlar. 
Olympia'daki Zeus'un en ve boyunun 
olirillilp kayda geiririldigini biliyorum, 
ama bu Oiirilmleri yapanlan ovemeye
cegim, irilnkil onlarm aktard1klan 
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kay1tlar bile, heykeli gormenin yarat
t1g1 etkinin i;ok altmda kahyor. 
Efsaneye gore, Tann Zeus bile, 
Phidias'm ustahgma tamkhk etmi~. 
Geri;ekten de, heykel sona erdiginde, 
Phidias Tannya ho~lamp ho~lanma
d1g1m bir i~aretle belli etmesi ii;in 
yalvarm1~. AnlatJld1gma gore, hemen 
yere, bugilne dek bir kilpiln orttilgil 
noktaya bir y1ldmm dil~mil~. 
Heykelin onilndeki zeminin tamam1, 
beyaz degil, siyah seramik karolar
dan olu~ur. 

iskenderiye Feneri 

J U L I U S C A E S A R [ib 1. yiizyil] 

i<; SGVG§ III, 112 

Fener bir adada bulunur, i;ok yilksek 
bir kule olup, olaganilstil bir mima
rinin ilrilnildilr ve adm1 adadan 
[Pharos] ahr. iskenderiye'nin kar~1-
smda uzanan bu ada, ~ehrin limam
m olu~turur; ama eski krallar denize 
dokuz yilz ayak uzunlugunda bir is
kele yapm1~, bu dar koprilyle aday1 
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~ehre baglam1~lard1r. Adada ozel ev
ler bulunur ve bu evler bir ~ehir ka
dar yaygm bir yerle~im alam olu~tu
rur. ihmalkarhk ya da kotil hava ko
~ullan nedeniyle biraz rotasmm d1-
~ma 91kan her gemi ya da tekne, kor
sanlar gibi ada sakinlerince dilzenli 
olarak yagmalamr. Her durumda, 
ge9it dar oldugundan, feneri i~gal 
edenlerin izni olmadan, gemi limana 
giremez. 

Piramidologlar 

UMBERTO ECO 

"Matematigin <;arp1k Kullammlan 
Uzerine" [2011] 

Napoleon'un M1sir seferi ile, piramit
ler bilim adamlan ii;in daha eri~ilir 
hale gelmi~, ozellikle Keops pirami
dinde bir dizi yeniden-in~a ve oli;ilm 
i~lemi ba~lam1~t1. Keops piramidin
deki Kral Odas1'nda herhangi bir fi
ravun mumyas1 (ya da herhangi bir 
hazine) bulunamam1~t1 ve 
Milslilmanlarm geli~inden itibaren 

Fischer von Erlach, 
Johann Bernhard, 
Olympia'daki Zeus 
Heykeli, graviir, 1721, 
iizel koleksiyon 
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piramitlerin yagmalamalara hedef ol
dugunu dil~ilnmek daha mant1kh 
olsa da, Keops piramidinin hic; de ya 
da her durumda yalmzca bir mezar 
olmad1g1, bilyilk bir matematik ve 
astronomi laboratuvan oldugu varsa
y1lmaya ba~lanm1~t1. Piramidin olc;il
leri, eski mimarlarm sahip oldugu bi
limsel bilgiyi gelecek ku~aklara akta
nyor olsa gerekti. Bu belki de 
M1s1rhlarm bile bilmedikleri bir bil
giydi, c;ilnkil baz1 piramidologlara 
gore, ba~lang1c;taki binalan tasarla
yanlar, zaman ve mekan olarak c;ok 
daha uzaktan, belki de ba~ka bir ge
zegenden geliyorlard1. 
Halihazirdaki bilgilerimize gore, 
Keops piramidinin olc;illeri ~oyledir: 
Dort kenarmdan her biri yakla~1k 
230 m ve yilksekligi 146 m (kenarlar 
arasmda hafif farklar vardir; bunun 
nedeni, hem ta~larm a~mm1~, hem 
dilz do~eme ta~larmm cami yap1m1 
ic;in Milslilmanlar tarafmdan ahmp 
gotilrillmil~ olmas1d1r). Piramit, ke
sin olarak (derecenin onda birinden 
az bir kayma pay1yla), dart ana yone 
gore konumlandmlm1~ gibi goriln
mektedir. Oyle anla~1hyor ki, giri~ 
dehlizlerinden biri arac1hg1yla, pira
midin yap1ld1g1 donemde Kutup 
Y1ld1z1 olan y1ld1z gorillebiliyordu. 
Bu bizi hic; ~a~1rtmamahdir, c;ilnkil 
eskiler gokyilzilniln dikkatli gozlem
cileriydiler ve Stonehenge'den 
H1ristiyan katedrallerine, yone gore 
konumland1rma sorunlan c;ok iyi bi
liniyordu. Her durumda sorun, 
MISlrhlarm hangi olc;il birimlerini 
kulland1klanm belirlemekti, c;ilnkil 
666 metrelik ya da santimetrelik bir 
uzunluk gilncel birimlere c;evrildi
ginde; M1sirhlarm, Vahiy kitabmdaki 
Canavarm say1sm1 dile getirmek iste
diklerini dil~ilnmek son derece cazip 
gorilnilr, oysa eski olc;il birimi ar~m 

ile dile getirilen aym uzunlugun hic;
bir yananlam1 olmaz. 
19. yilzy1lm ba~larmda, John Taylor 
admda biri (~u da var ki, Taylor pira
mitleri hic; gormemi~ti ve ba~kalan
nm gostergelerini temel ahyordu) 
~unu ke~fetmi~ti: Piramidin c;evresi, 
yilksekliginin iki katma bolilndilgiln
de (ya da tabanm uzunlugu yilksekli
ge bOlilnilp, pkan sonuc; 2 ile c;arp1l
d1gmda), Pi say1sma c;ok yakm bir de
ger elde ediliyordu. Taylor, bu ke~if 
arac1hg1yla, yilkseklik ile c;evre ara
smdaki ili~kinin, Yer'in kutupsal ya
nc;ap1 [Yer'in, merkezinden kutuplara 
olan uzakhg1] ile c;evresi arasmdaki 
ili~kiye e~it oldugunu hesaplam1~t1. 
Taylor'm ke~ifleri, 1865 y1h dolayla
rmda iskoc; astronomu Charles Piazzi 
Smyth'i derinden etkilemi~ti; nite
kim Taylor, Biiyiik Piramitteki 
Miraszmzz adh kitabm1 Taylor'a ada
yacakt1. Smyth, yakla~1k 63 santim
lik kutsal M1s1r gez'inin, 25 "piramit 
pusu"ndan olu~tugunu hesaplam1~t1 
(bu hesab1 neye dayanarak yapt1gm1 
bilemiyoruz). Bu piramit puslan, mu
cizevi ~ekilde ingiliz pusuna kar~1hk 
geliyordu. Ashna bak1hrsa Piazzi 
Smyth, kitabmm bir bOlilmilnil, 
Frans1z onlu metrik sisteminin cum
huriyetc;i ve Hlristiyanhk kar~1t1 ya
payhg1m ele~tirmeye ve ingiliz siste
minin, Tannsal yasalara uygun do
galhg1m yilceltmeye aymr. Piramidin 
c;evresi, piramit pusu cinsinden, top
lam 36.506 pusluk bir uzunluga kar
~1hk geliyordu. Araya onlu sisteme 
ozgil bir Virgili koyarak (kimbiJir ni
c;in), gilne~ y1h gilnlerinin tam say1s1 
(365,06) elde edilir. Piazzi'nin izin
den gidenlerden Flinders Petrie (son
radan, bir giln ustasm1, hesaplan 
tutturmak ic;in bir dehlizdeki ko~e 
ta~lanm egelerken gordilgilnil ima 
etmi~ olsa da), Kral Odas1'nm da, 
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uzunluk-<;evre ili~kisinde bir Pi say1-
s1 i<;erdigini ke~federek, Pi say1S1 he
sabm1 dogrulam1~tir. (Piramit pusu 
ilzerinden Ol<;illen) Kral Odas1'nm 
uzunlugu 3.14 ile <;arp1ld1gmda, gene 
yakla~1k olarak y1hn gilnlerine denk 
gelen 365,242 elde edilir. 
Piazzi'nin bir haritasmdan gorilldilgil 
ilzere, piramitte kesi~en meridyen ile 
paralel (30. kuzey enlemi ile 31. dogu 
boylam1), adeta M1s1rhlar piramidi ya
~anan dilnyanm merkezine yerle~tir
mek istemi~ler gibi, digerlerinden 
daha fazla kara par<;asm1 ku~atacaktir. 
imdi, Piazzi'nin ve daha sonraki pira
midologlarm sonu<;larmdan, pirami
din yilksekliginin, 1.000.000 ile <;ar
p1ld1gmda, Yer ile Gilne~ arasmdaki 
asgari uzakhg1 -146 milyon kilometre 
(147 milyon kilometre degil)- goster
digi one silrillebildi. Piramidin ag1rh
g1, 1.000.000.000 ile <;arp1ld1gmda, iyi 
bir yakmsamayla Yer'in ag1rhgm1 
gosterir. Piramidin dort yanmm 
uzunlugunu iki katma <;1kanrsak, he
men hemen ekvator enleminin altm1-
~mc1 derecesine e~deger Ol<;ilyil elde 
ederiz. Denizdeki k1talarm ortalama 
yilksekligi, neredeyse tam olarak pi
ramitlerin uzunlugu kadard1r. Son 
olarak, duvarlarm (<;1plak gozle alg1la
namayan) egimi, Yer'inki ile aymd1r. 
Sonu<; olarak, Keops Piramidi ya da 
Bilyilk Piramit, Yer'in 1:43.200 ol<;e
gindedir. 
Unutmayahm ki Orta<;ag mimarlan, 
altm kesit hakkmda kesin matema
tiksel bir fikre sahip olmasalar da, 
zanaatkar gildilsilyle, sonradan 
Tannsal oranm hirer ornegi oldukla
n anla~1lan yapilar tasarhyorlard1. 
Ote yandan, bir 19. yilzy1l psikologu 
olan Fechner ~unu kamtlam1~t1: 
Matematikten hi<; anlamayan denek
lere farkh bi<;imlerde kartvizitler su
nuldugunda, <;ogu i<;gildilsel olarak, 

kenarlan arasmdaki ili~ki altm kesite 
uyan kartvizitleri se<;iyordu. 
Diyecegimiz ~u ki, insan beyni belli 
oranlan degerlendirecek ~ekilde ya
rat1lm1~sa, M1s1rhlarm belli bagmt1-
lara uyacak ~ekilde davranmada be
lirli bir kapasiteleri olabilirdi, mate
matik bilgileri Asur ve Babillilerin 
bilgileri kadar ileri olmasa ve geo
metrileri yalmzca Nil'in ta~ma do
nemleri ile baglantih olarak ekin eki
lebilen yilzeyleri belirlemeye yarasa 
bile. Mimarlarmm i~lemleri de, bil
yilk bir olas1hkla bu yontem bilgileri
ne dayamyordu. Pi say1smm ya da 
ona <;ok yakm bir Ol<;ilniln (yani 
3,1605), i6 2000 y1hna ait Rhind pa
pirilsilnde kar~1m1za <;1ktig1 dogru
dur, ama piramitleri yapanlar bilyilk 
bir olas1hkla empirik olarak, <;ubuk
larla ol<;ilm yap1yorlard1; bu da, var
d1klan sonu<;larm ka<;milmaz olarak 
nasil takribi olduguna a<;1klama geti
rir. Son olarak, ol<;illerin dairenin 
katlan olarak ger<;ekle~tirildigi var
say1m1 one silrillmil~tilr; buna bagh 
olarak, <;ap ile <;evre (Pi say1s1) ara
smdaki ili~ki otomatik olarak dogru
lanm1~ olacaktir. Dolay1s1yla, Pi say1-
sm1 da kabul etmi~ olahm; mesele ~u 
ki piramidologlar, M1S1rhlarm pira
mit arac1hg1yla bize, bilemeyecekleri 
bilimsel verilerden olu~an biltiln bir 
ansiklopediyi aktarmak istediklerini 
iddia ediyorlar. 
Piazzi Smyth, astronomdu ama 
M1mbilimci degildi ve bilim tarihi 
konusunda yeterli birikimi yoktu. 
Dogruyu soylemek gerekirse, sagdu
yudan da yoksundu. Piramidin kara 
par<;alan arasmda merkezi konumda 
oldugu tezini dil~ilnelim. Bu tezi one 
silrmek i<;in, M1s1rhlarm bizim hari
talanm1za sahip olduklarm1 ve 
Amerika Birle~ik Devletleri ile 
Sibirya'nm tam nerede bulundugunu 
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bildiklerini -Gronland ve 
Avustralya'nm varhg1m bir yana b1-
rakarak- varsaymak gerekiyordu. 
Her durumda, hic;:bir buluntudan 
MlSlrhlarm gilvenilir bir harita c;:iz
mi~ olduklan bilgisi c;:1kmamaktadir. 
Aym ~ekilde, k1talarm deniz seviyesi
ne gore ortalama yilksekliklerini bil
meleri imkans1zdi. Presokratiklerin 
doneminden itibaren (her durumda, 
piramitlerin yap1mmdan yilzy1llarca 
sonra), dilnyanm kilre bic;:imli oldugu 
fikri yaygmhk kazansa da, 
MlSlrhlarm Yer'in gerc;:ek egimi ve 
Yer'in c;:evresi hakkmda kesin fikirle
re sahip olduklan ku~kuludur, c;:ilnkil 
ancak io 3. yilzyilda Eratosthenes 
Yer meridyeninin uzunlugunu iyi bir 
yakmsamayla hesaplayacakti. 
Gilne~'in Yer'den uzakhg1 ic;:in, uygun 
olc;:ilm aletlerine sahip olmay1 bekle
mek gerekecektir. M1s1rhlarm 
Epikuros gibi, gilne~in gorilndilgiln
den daha bilyilk olmad1gm1, yani 
yakla~1k otuz santimetre c;:apmda ol
dugunu dil~ilndilklerini soylemiyo
rum, ama her durumda bu uygun 
aletler ellerinde yoktu ve her durum
da en az 1 milyon kilometre kadar 

mesi gerekiyor idiyse, nic;:in Piazzi 
Smyth'in ya~ad1g1 donemde durmak 
gerekiyordu da, temkinli olmak ic;:in 
bin y1l sonras1 ya da daha otesi he
saplanm1yordu? Piazzi Smyth, bu bi
limsel ilkelere gore ilerleyerek, Kral 
Odas1'nda bulunan lahit, Nuh'un 
Gemisi ve Ahit Sand1g1 (bu sonuncu
sunu, bildigim kadanyla, bir tek 
Indiana Jones gormil~til) arasmda 
dogrusal ve hacimsel denklikler ke~
fediyordu, c;:ilnkil Kutsal Kitap'taki 
Olc;:illeri gec;:erli say1yor ve hie;: durak
samadan ibrani gezlerini M1sir gezle
rine c;:eviriyordu. 
i~ bununla da bitmiyor, piramit deh
lizlerinin uzunluklan arasmdaki ili~
kiler, M1s1r'dan <;1k1~'m gelecekteki 
tarihi (iO 1553) gibi baz1 kahince ve
rileri ve -M1s1r'dan <;1k1~ ile c;:arm1ha 
gerilme arasmdaki zamansal uzakhk 
1485 y1l oldugu ic;:in- isa'nm olilm ta
rihini de ac;:1ga vuruyordu. Piazzi 
Smyth'in c;:ocuklarmm yaphg1 ba~ka 
hesaplar, Kral Odas1'ndaki iki dehli
zin uzunluklarmm toplammm, 
isa'nm havarilerinin tuttuklan ba
hklarm say1sm1 verdigini ortaya ko
yar. Aynca, Yunanca "bahk" (iktys) 

yamlacaklard1. Son olarak, piramidin sozcilgilniln say1sal degeri 1224 oldu-
agirhgm1 Yer'in ag1rhgma benze~ti
ren hesaplar olanaks1zdir, c;:ilnkil bu
giln bile yapmm her k1smmm gerc;:ek
ten dolu olup olmad1gm1 kesin olarak 
bilmiyoruz ... 
Piazzi, belli bir noktada ~unlan yazar: 
"Doruk noktasmdan tabana Bilyilk 
Piramit'in olc;:illeri, 161.000.000.000 
M1sir pusudur. Yeryilzilnde Adem'den 
bugilne dek kac;: ki~i ya~ad1? iyi bir 
tahmin, 153.000.000.000 ile 
171.000.000.000 arasmda olacakhr" 
(Miras1m1z, Londra 1880, s. 583). Bir 
noktay1 gozden kac;:irmamak gerekir: 
Piramidin gelecek yilzy1llarda yeryil
zilnde ya~ayanlarm say1sm1 ongor-
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gu ic;:in, bundan 1224'iln 153x8 oldu
gunu c;:1karsamak kolayd1r. Nic;:in c;:ar
p1 8? Dogal olarak, 1224'iln bolilndil
gil ve 153 rakammm elde edildigi ra
kam oldugu ic;:in (bOlme i~lemini, 
daha once 7 rakam ic;:in denedikten 
sonra). Peki 1224, 153 sonucunu ve
rebilecek hic;:bir say1ya bolilnemesey
di, ne olacakh? 
Belli ki, bu ornek, konuyla ilgili kabul 
edilmeyip amlmayacakt1. Aym ~ekil
de, piramidologlar isa'nm yeryilziln
de ya~ad1g1 kesin giln say1smm 
12.240 oldugunu ve bu saymm 
1Qx8xl53 i~leminin sonucu oldugunu 
hesaplam1~lardir. Burada 1224'il 10 

Onceki sayfalar: 
Gize Piramitleri, 
graviir, 1837, Floransa, 
Alinari Ar~ivleri 



Biiyiik Piramit'in kusursuz 
konumu iizerine hesaplar: 
Charles Piazzi Smyth, 
Biiyiik Piramit'teki 
Miras1m1z, 
Londral880 

3. HOMEROS'UN TOPRAKLARI VE DUNYANIN YEDi HARiKASI 

THI: LAfllO IUltr,t,CI: O' TIU WM0Ll •O•LD 

"'H lh,. F.'{ll••I .,.,,,,,.,~ rr1:1 .... 1u•11 I 

ile c;arpmak, sonra SO'e bolmek yeter
liydi: <;ozilm, 12.240'm isa'nm ya~a
d1g1 giln say1s1 oldugunu belirlemek
ten ibaretti; bu hic;bir Kutsal Kitap 
metninin uzaktan bile olsa ongorme
digi bir hesaptir. Bunun bir nedeni de 
~udur: isa, 33 y1l ya~ad1ysa, 33'il 365 
ile c;arpt1g1m1zda 12.045 say1sm1 elde 
ederiz. isa'nm dogdugu y1hn artik y1l 
oldugunu hesaplasak bile, 33 y1lda 
dokuz art1k y1l soz konusu olacak ve 
rakam en c;ok 12.054'e ula~acakt1r 
(ama isa'nm ya~ammm son y1h 
Paskalya'da noktaland1g1 ic;in, rakam 
daha dii~ilk olacaktir). 
Gerc;ek ~u ki, rakamlarla her istedigi
mizi yapabiliriz. Mimar Jean-Pierre 
Adam, tam da piramidologlarm ke
~iflerini ele ahrken, evinin yakmla-

rmdaki bir piyango bayii ilzerine bir 
deney yapm1~tir. Bayideki tezgahm 
uzunlugu 149 santimetreydi, yani 
Gilne~ ile Yer arasmdaki uzakhgm 
yilz milyarda biriydi. Arka yilkseklik, 
pencerenin enine bolilndilgilnde, 
176+56 = 3,14 sonucunu veriyordu. 
On yilkseklik, 19 santimetreydi, ba~
ka bir deyi~le Meton dongilsilniln y1l 
say1sma e~itti. iki on ko~enin ve iki 
arka ko~enin yilksekliklerinin topla
m1, 190x2+176x2 =732'ydi, bu da 
Poitiers zaferinin tarihidir. Tezgahm 
kahnhg1 3,10 santimetre, pencere 
c;erc;evesinin eni ise 8,8 santimetrey
di. Rakamlan onlara kar~1hk gelen 
harflerle degi~tirdigimizde, ClO HS 
sonucunu elde ederiz ki, bu da nafta
linin formillildilr. 
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Ortada grifonun yer ald1g1 
dil§sel hayvanlar toplulugu: 
Bartholomeus Anglicus, 
~eylerin Ozellik/eri Uzerine, 
ayrmt1, 15. yilzyd, Amiens, 
Belediye Kiltilphanesi 

l.Orta~ag'm 

olagand1§1ilk/an i~in bkz. Le 
Gojf(1985), Tardio/a (1991), 
Zaganelli (1990ve1997). 
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BUYUK iSKENDER'DEN RAHiP 
JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

ANTiK<;AGLILARIN DOGUSU Dogu, Eski Yunan diinyas1m hep bii

yiilemi§tir. Daha Herodotos doneminde (i6 ykl§. 475), iran ticari 

yollar arac1hg1yla Hindistan ve Orta Asya ile baglanti kurmu§ ve 

Biiyiik iskender'in fetihleriyle Yunanhlara indus Vadisi'ne kadar 

(giiniimiizde Afganistan'm otesi) yeni yollar a<;1lm1§tl. 

iskender'in deniz komutam Nearkhos, indus deltasmdan Basra 

Korfezi'ne uzanan bir rotay1 kullamma sokmu§ ve daha sonra 

Helenistik etki daha otelere yayilm1§tl. Arna tiiccarlar ve asker

ler, geri dondiiklerinde kim bilir neler anlatiyorlardi. Bu toprak

lara artlk gidilmi§ olsa da, ke§fedili§lerinden once yiizy1llarca 

varhgm1 siirdiiren pek <;ok efsane anlatilmi§tl - Giovanni Pian 

del Carpine ya da Marco Polo gibi en giivenilir gezginler 

Orta<;ag'da yolculuklan hakkmda son derece kapsamh metinler 

kaleme alml§ olsalar da. K1sacas1, Antik<;ag'dan Orta<;ag'm sonu

na dek, harikalar ya da olagand1§1hklar diyan Dogu iizerine anla

tilanlar, her tiir cografi ke§iften sonra varhg1m siirdiiren bir ede

bi tiir haline gelmi§ti. 

Hindistan'm olagandl§l yonlerini, i6 4. yiizyilda Knidoslu Ktesi

as yazmi§tl. Ktesias'm yap1t1 kaybolmu§ olmakla birlikte, Plinius'un 

Do{Ja Tarihi (is 1. yiizyil) olaganiistii yaratiklar a<;lSlndan zengindir 

ve daha sonraki pek <;ok derlemeye esin kaynag1 olmu§tur: Solinus'un 

Ola{Jandl!}l $eyler Derlemesi'nden (3. yiizyil), Martianus Capella'mn 

Filoloji ile Merkiir'iin Evlili{Ji'ne (4.-5. yiizyil). 

is 2. yiizyilda Samsath Lukianos, "Ger<;ek Bir Hikaye"sinde, 

geleneksel safhgm parodisini yapmak i<;in de olsa, hipogrifleri, marul 

yapragmdan kanatlan olan ku§lan, minotaurlan ve on iki fil biiyiik

liigilndeki ok<;u pireleri okurla bulu§turuyordu.1 
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Sagda: 
Bilyilk iskender, 
u9an arabasmda: 
iskender Romans1, 
1486, Ms. 651, Chantilly, 
Conde Milzesi 

Solda: 
Rabanus Maurus, 
Evren Uzerine ya da $eylerin 
Kokeni Uzerine'den ayrmll, 
II. yilzyil, Cod. Casin. 132, 
Cassino, Montecassino 
Manastm Ar~ivi 

4. B(iy()K iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

Biiyi.ik iskender ki§isel olarak ne gormii§ olursa olsun, 

onun yolculuklanm anlatan fantastik anlatilar, Orta<;aghlan biiyi.i

lemeye devam etmi§tir. Nitekim, (4. yi.izy1ldan itibaren <;e§itli La

tince versiyonlan dola§Ima giren, ama is 3. yi.izyilda ya§aIDI§ olan 

Sahte-Kallisthenes'e uzanan Yunan kaynaklarmdan dogan) iskender 

Romansz'nda Makedon fatihin olaganiistii topraklara gittigini ve kor

kun<; insanlarla <;arpI§mak zorunda kald1g1m gorebilirsiniz. 

Boylece, iskender'in <;e§itli oykiileri arac1hg1yla, "Dogu'nun 

olagand1§1hklan"mn bir alt tiirii geli§iyordu: Bu alt tiir, yolculuk s1-

rasmda kar§Ila§Ilabilecek canavarlarm s1ralanmas1 ya da betimlen

mesiydi. Bu tiir betimlemeleri, Augustinus'ta, Sevillah isidorus'ta ve 

Mandeville' de goriiriiz. 

Ayn1 masals1 varhklar, hayvanlar ya da insansilar, Phy

siologus'un etkisiyle, Orta<;ag ansiklopedilerini dolduracakt1r. (is 

2.-3. yi.izyil arasmda Yunanca yaz1lan, sonra Latinceye ve <;e§it

li Dogu dillerine <;evrilen Physiologus'ta, aralarmda hayvanlar, aga<;

lar ve ta§larm da bulundugu kirk kadar olagandI§I varhk siralamr.) 

Physiologus'ta bu varhklar betimlendikten sonra, her birinin nasil ve 

ni<;in ahlaki ve teolojik bir ogretinin arac1 oldugu gosterilir. Ornegin, 

efsaneye gore, avc1lardan kurtulmak i<;in kuyruguyla ken di izlerini si

len aslan, insanlarm giinahlanm silen isa'nm simgesi haline gelir. 

Bu bize, biitiin Orta<;ag boyunca <;e§itli hayvan, ta§ ve bit

ki kitaplarmda bu mahhlklan betimlemeye ni<;in devam edildigi

ni a<;1klar. Ayn1 §ey Plinius modeli iizerine kurulan "ansiklopediler" 

i<;in de soz konusudur: <;e§itli Canavar Tilrleri Kitabz (8. yi.izyil) ya da 
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Rabanus Maurus'un yazd1g1 $eylerin Dogasz'ndan (9. ytizyil), 12. ve 

13. ytizyilm biiytik derlemelerinden (ornegin, Autunlu Honorius'un 

Imago Mundi'si, Cantimpreli Thomas'm $eylerin Dogasz, Alexander 

Neckham'in $eylerin Dogasz Uzerine'si, Bartholomeus Anglicus'un 

$eylerin 6zellikleri Uzerine'si, Beauvaisli Vincent'm Dogaya Tutu/an 

Ayna's1 gibi) Brunetto Latini'nin Hazine'sine kadar. Diinyanm Tan

r1 eliyle yazllm1~ biiytik bir kitap; diinyadaki her canh varhgm, hayvan 

ve bitkinin, keza ta~m ise, daha list bir anlamm arac1 olduguna ina

nan Orta~aghlar, evreni ~ok farkh ozellikleri olan varhklarla donat

mak zorundayd1lar: Bu ozellikler, alegorik anlamlan fark edebilme

lerini saghyordu. Ve Alain de Lille, 12. ytizyilda ~oyle yaz1yordu: "Ev

renin her varhg1 / sanki bir kitap ya da bir resim, / bizim i~in bir ay

na sanki; / ya~am1m1zm, oliimiimiiziin, / halimizin, yazg1m1zm / sad1k 

bir gostergesi" (Rhythmus alter). 
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Biiyilk iskender, iki grifonun 
s1rtmda, mozaik, 1163· 1166, 
Otranto, katedral, orta sahm 



4. BOYOK iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

~u da var ki, Dogu ve Hindistan kavramlan i;ok belirsiz

di, i;iinkii bir yandan, Asya'mn en ui; noktasma, haritalarda Yeryii

zii Cenneti'nin yerle§tirildigi (bu konuyla ilgili olarak bkz. 5. Bo

liim) noktaya ula§ihyordu. Ote yandan, "olagandI§Ihklar" iizeri

ne ilk metinlerden birinde, geri;ekten de iran, Ermenistan, Mezo

potamya, Arabistan ve M1s1r'1 ii;eren bir yolculuktan soz ediliyordu 

(jmparator Hadrianus'a Mektup ya da Doiju'daki Olaijandz§Z $eyler 

Uzerine ya da Hindistan'daki Olagandz§zlzklar olarak bilinen bu me

tin, 6. yiizy1lda Yunanca yazilmI§, sonra 7. yiizy1lda Latinceye i;ev

rilmi§ olsa gerektir). ileride, efsanenin nas1l umursamaz bir tutum

la Rahip Johannes'in kralhgmm yerini Uzak Dogu'dan Etiyopya'ya 

kayd1rd1gm1 gorecegiz. 

RAHiP JOHANNES'iN KRALLIGI Freisingli Otto, Vakayiname'sinde an

latt1gma gore, 1145'te, papa III. Eugenius'u ziyareti s1rasmda, bir Er

meni eli;ilik heyeti de orada bulunuyormu§. Gorii§meler s1rasmda 

heyetten Cebele piskoposu Hugh, papaya Miineccim Krallarm so

yundan gelen Nasturi Hlristiyam Rex et Sacerdos ("Kral ve Rahip") 

J ohannes'ten soz etmi§ ve papayi inani;s1zlara kar§I ikinci bir hai;h se

feri ilan etmeye te§vik etmi§. 

1165'te, daha sonra Rahip Johannes'in Mektubu ad1m alacak 

olan ve Rahip Johannes'in Dogu imparatoru Manuel Komnenos'a hi

taben yazd1g1 mektup elden ele dola§maya ba§lar. Papa III. Alexan

der ve Friedrich Barbarossa'mn da eline gei;en mektup, belli ki gon

derildigi ki§ileri etkilemi§ti. Nitekim, III. Alexander, 1177'de, hekimi 

Philippus arac1hg1yla, mitsel hiikiimdara bir mektup gondermi§, onu 

N asturi sapkmhgmdan ayr1hp Roma Kilisesi'ne tabi olmaya i;ag1rm1§

t1. Philippus hakkmda i;ok az §ey biliyoruz: Ne Rahip Johannes'e ula

§IP ula§mad1g1 biliniyor, ne rahibin ona kar§Ihk verip vermedigi. Gene 

de, bir biitiin olarak bu olay, mektubun dinsel diizlemin otesinde, si

yasal diizlemde uyandirabildigi ilgiyi ai;1ga vuruyor. 

Mektupta, uzak Dogu'da bir Hlristiyan kralhgmm nas1l ge

li§mekte oldugu anlat1hyordu: Miisliimanlarm ku§att1g1 bolgelerin 

otesindeki, Hai;hlarm "inani;s1zlar"m egemenliginden kurtarmaya 

i;ah§tiklan, ama gene onlarm egemenligine don en topraklarm otesin-

101 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

deki bu kralhg1, "Tanr1'mn ve Rabbimiz isa Mesih'in giicii ve kudreti 

ile kral" olan efsanevi Rahip Johannes yonetiyordu. 

Miisliimanlarm denetimindeki topraklarm otesinde bir 

Hiristiyan kralhg1 var idiyse, Batl'daki Roma Kilisesi ile uzak Dogu 

arasmda bir birle§me dii§iiniilebilirdi ve biitiin yay1lma ve ke§if gi

ri§imleri me§ruluk kazanml§ oluyordu. Bu yiizden, sonraki yiizyil

lar boyunca degi§ik dillerde ve degi§ik bic;imlerde birc;ok kez c;evri

len ya da mealen aktanlan mektup, Hiristiyan Batl'mn yay1lmasm

da belirleyici oneme sahip olmu§tur. 122l'de, Jacques de Vitry'nin 

papa III. Honorius'a bir mektubunda, Rahip Johannes'ten neredey

se Mesih'i and1ran, askeri durumu Hac;hlar lehine tersine c;evirebile

cek bir miittefik gibi soz edilir. Euna kar§Ihk, yedinci Hac;h seferi s1-

rasmda IX. Louis (Joinville'in yazd1g1 Aziz Louis'nin Ya§amz'na go

re), Rahibi daha c;ok bir has1m gibi goriir ve Tatarlarla ittifak yapma

y1 umar. Gene 16. yiizy1lda, Bologna'da, V. Karl'm tac; giydigi donem

de, Johannes'ten Kutsal Mezar'm yeniden ele gec;irilmesinde olas1 

bir miittefik gibi soz edilir. 

Rahip Johannes efsanesi, mektubu dogrulugunu sor

gulamadan almtilayan ki§ilerce siirekli olarak giindeme getirilir. 
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Rahip Johannes: 
Hartmann Schedel, 
Schedel Diinya Tarihi, 
Niirnberg 1493 



Cengiz Han'm el~isi, 
Rahip Johannes'e, 
Cengiz Han'm onun k1zma 
talip oldugunu bildiriyor: 
Boucicault Ustas1, 
Livre des Merveilles, 
Ms. Fr. 2810, f. 26r, 15. 
yiizyil, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi 
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John Mandeville. rahibin kralhgmdan soz eder ve Yolculuklar ya da 

Diinyada Bulunan En Olaganiistii ve Dikkat <;ekici $eyler Kitabz ad

h bir eser yazar. Bu yazar, evinden bir ad1m oteye gitmemi~ olup, 

Marco Polo Kathay'a kadar gittikten yakla~1k altm1~ yil sonra yaz1-

yordu. Arna Mandeville i<;in cografya iizerine yazmak, ha.Ia, olan de

gil olmasz gereken varhklar iizerine yazmak demekti. Gene de baz1 

yazd1klarmdan, gittigi yerleri bizzat goren Marco Polo'nun anlatila

rmm, Mandeville'in kaynaklan arasmda yer ald1gm1 dii~iinebiliriz. 

Mandeville'in her zaman ve yalmzca w;uk hikayeler anlatt1g1m soyle

mek istemiyoruz: Sozgelimi, bukalemundan renk degi~tiren bir hay

van olarak soz eder, ama ke<;iye benzedigini sozlerine ekler. 

Aslmda, Mandeville'in Sumatra'sm1, giiney <;in'ini ve Hin

distan'm1, Polo'daki ayn1 iilkelerle kar~Ila~tirmak ilgin<; olacaktir. Bii

yiik 6l<;iide ayn1 kalan bir <;ekirdek soz konusudur, ama Mandeville 

daha onceki kitaplarda buldugu hayvanlar ve insans1 canavarlarla bu 

yerlerin niifusunu daha da artmr. 

14. yiizy1lm ortalarma dogru, Rahip Johannes'in kralhg1 be

lirsiz bir Dogu'dan Afrika'ya dogru yer degi~tirecektir. Elbette, Jo

hannes kralhgma ozgii iitopya, Afrika k1tasmm ke~fini ve fethini ce-
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saretlendirmi§tir. Sonunda, Portekizliler rahibin kralhgmm, Etiyop

ya oldugu sonucuna varm1§lard1. Gen;ekten de, Etiyopya bir Hiristi

yan imparatorluguydu, ama iinlii mektupta betimlenen kadar zen

gin olmad1g1 gibi, bir hayaller beldesi de degildi. Bu konuda 6rne

gin, bir Portekiz els:ilik heyetinin iiyesi olarak 1520-1526 yillan ara

smda Etiyopya'da bulunan Francisco Alvares'in Hint Beldelerinin 

Hilkilmdarz Rahip Johannes'in Topraklarz Uzerine Ger<;ek Bilgi'de 

(1540) anlatt1klarma bak1lmahd1r. 

Rahip Johannes'in mektubu nasll dogmu§tU ve amac1 ney

di? Bizans imparatoru is:in olduks:a kiis:iimseyici ifadeler kullamld1-

gma bak1hrsa, belki de Friedrich Barbarossa'mn istinsah merkezle

rinde iiretilen Bizans kar§Itl bir propaganda belgesiydi. Ya da done

min alimlerinin s:ok ho§land1g1 retorik egzersizlerinden biriydi (bu 

alimler, dogru olarak sunduklan §eyin gers:ekten 6yle olup olmad1g1y

la pek ilgilenmezlerdi). Arna sorun, mektubun kokeni degil; daha s:ok, 

ahmlanma tarz1dir. Cografi dii§lere dalma arac1hgiyla, siyasal bir pro

je ad1m ad1m giis: kazanmI§tlr. Ba§ka bir deyi§le, yaratic1 bir miisten

sihin s:ag1rd1g1 hayalet, Hlristiyan diinyasmm Afrika ve Asya'ya dog

ru yayilmasmm mazereti, beyaz adamm yiikiiniin dosts:a dayanag1 i§

levini gormii§tiir. Mektuba yonelik ilginin s:aglar boyunca siirmesine 

katk1da bulunan §ey, her tiir canavar mahlukun ya§ad1g1; degerli mal

zemeler, gorkemli saraylar ve ba§ka olaganiistii yonler as:1smdan zen

gin (antoloji k1smmda aktard1g1m1z pars:alar, bu yonler hakkmda bir 

fikir verebilir) bir beldenin tasviri olmu§tur. Mektubu yazan ki~inin, 

Dogu'nun olagandI§I yonleri iizerine biitiin Antiks:ag edebiyatm1 bil

digi ve bin be~ yiiz yildan fazla gec;mi~i olan bir efsane gelenegini re

torik ve anlat1sal beceriyle kullanabildigi anla§Ihyor. Arna hepsinden 

onemlisi bu ki§i, bilhassa Dogu'nun barmdird1g1 e~siz zenginliklerin 

biiyiisiine kap1lan bir kitle is:in yaz1yordu: Bu zenginlikler, biiyiik b6-

liimiiyle yoksullugun egemen oldugu bir diinyamn goziinde, bolluk 

hayalleri anlamma geliyordu. 2 

Rahibin mektubu biitiiniiyle sahte miydi? Elbette, mektup 

masallar diyan Dogu iizerine biitiin basmakahp gorii§leri bir ara

ya getiriyordu, ama Ortadogu ile Asya arasmda bir kralhgm degilse 

de, birs:ok Hlristiyan toplulugunun varhg1 hakkmda dogru bir §ey-
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ler soyliiyordu. Bunlar, Nasturi Hiristiyanlarm olu§turduklan top-

1 ul uklard1. 

Nasturiler, Konstantinopolis patrigi Nestorios'un (ykl§. 

381-451), ogretisine baghydllar. Nestorios, isa Mesih'te iki ayr1 ki§i

nin -insan ile Tann- bir arada var oldugunu ve Meryem'in yalmz

ca insan ki§inin annesi oldugunu savunuyor, dolayis1yla Meryem'in 

Tann'mn Annesi s1fatim kabul etmiyordu. Ogreti sapkm bulunup 

mahkum edilmi§, ama Nasturi kilisesi Asya'da, iran'dan Malabar ve 

<;in'e, biiytik biryayilma alam bulmu§tu. 

Gorecegimiz iizere, Orta<;ag'm biiytik gezginleri, Mogolistan 

ve Kathay'a kadar ula§tlklarmda, yolculuklan sirasmda yerli halkla

rm bir Rahip Johannes'ten soz ettiklerini duyacaklardir. $uras1 kesin: 

Bu uzaktaki topluluklar, Rahibin mektubunu hi<; okumam1§lard1, ama 

belli ki Rahip Johannes efsanesi, en azmdan Nasturi topluluklarmda 

kulaktan kulaga dola§an bir efsaneydi. Nasturiler, kimliklerine bir da

yanak olarak, pagan topraklarda Hiristiyan olmamn gururunu goster

mek i<;in, o soydan gelmeyi bir soyluluk gostergesi sayiyor ve bunun

la gurur duyuyorlardi. 

Johannes'in mektubunun <;ekiciliginin son ogesi, 

Johannes'in Rex et Sacerdos ("Kral ve Rahip") oldugunu duyurmas1y

di. Rahiplik ile kralhgm birle§mesi, Y ahudi-Hlristiyan geleneginde <;ok 

onemli olup, esin kaynag1 Melkisedek'tir. Melkisedek, Yiice Tanr1'nm 

kfillini [rahibi] ve $alem kral1dir ve Avram [ibrahim] bile ona hiirmet 

eder. Melkisedek, ozellikle Yaratzlz§ 14:17-20'de kar§1m1za <;1kar: "Av

ram, Kedorlaomer'le onu destekleyen krallan bozguna ugratip doniin

ce, Sodom Kral1 onu kar§1lamak i<;in Kral Vadisi olan $ave Vadisi'ne git

ti. Yiice Tann'mn kfillini olan $alem Kral1 Melkisedek ekmek ve §arap 

getirdi. Avram'1 kutsayarak §6yle dedi: 'Yeri gogu yaratan ytice Tann 

Avram'1 kutsasm, dii§manlarm1 onun eline teslim eden ytice Tann'ya 

ovgiiler olsun.' Bunun iizerine Avram her §eyin ondal1gim ona verdi." 

Ekmek ve §arap sunmas1 hasebiyle, Melkisedek hemen isa 

figiirii gibi goriiliir. Aziz Paulus onu bir<;ok yerde boyle anar ve isa'yi 

"Melkisedek diizeni uyarmca sonsuza dek kfillin" olarak tammlayip 

isa'mn Krallarm Kral1 olarak geri donii§iinii ilan eder. Giiniimiize ge

lecek olursak, papa II. loannes Paulus [II. Jean Paul], 18 $ubat 1987 
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tarihli halka a<;1k konu~masmda ~oyle demi~ti: "Khristos ad1 -ki bil

digimiz gibi, Mesih'in, yani Meshedilmi~'in Yunanca kar~1hg1dir-, 

bir onceki dersimizde ele ald1g1m1z 'kralhk' ozelliginin yam sira, Es

ki Ahit gelenegine gore, 'rahiplik' ozelligini de i<;erir ... Bu ti.ir bir bir

lik, ilk ifadesini, neredeyse ilkornegini ve onbildirimini, ibrahim'in 

gizemli <;agda~1 olan ~alem Krah Melkisedek'te bulur." 

Rahip Johannes mektubunu yazan ki~i de, bu rahip-kral 

ve kral-rahiplik fikrini biliyordu; bu da, bu uzak imparatorun ni<;in 

"Presbyter" ya da "Rahip" olarak amld1g1m a<;1khga kavu~turuyor. 

EFSANELER VE GEZGiNLER Fiilen Dogu'ya giden ve yolculuklanm ka

leme alan ilk gezginler de Rahip J ohannes'ten soz ederler: belirsiz ~e

kilde ve giizergahlan boyunca edindikleri bilgileri aktarma tarzmda 

olsada. 

Giovanni Pian del Carpine, 1245'te (Polonya ve sonra Rus

ya i.izerinden) Mogol imparatorlugu'na dogru yolculugunu ger<;ekle~

tirir ve Mogollarm Tarihi adh kitabmda, Cengiz Han'm nasil "Etiyop

yahlar" denen esmer tenli Sarazenlerin ya~ad1g1 Ki.i<;i.ik Hindistan'1 

fethetmek i<;in oglunu gonderdigini anlatlr. Arna sonra Bi.iyi.ik 

Hindistan'a dogru yola koyulmu~ ve kar~1smda o topraklarm krah

m bulmu~tu. "Herkesin Rahip Johannes olarak adland1rd1g1" bu kral, 

i<;inde ate~ olan bak1r kuklalar yaptmp atlara bindirmi§, arkalarma da 

ellerinde kori.ikler olan insanlar oturtmu~tu. Di.i~manla kar~1la~tlkla

rmda, kralm adamlan kori.iklere i.iftemi~, boylece di.i§manlarm atlan 

Rum ate~iyle yak1lm1~tl (V, 12). 

Rubruklu Willelmus, Mogolistan'a Seyahat'ini 1253'te ger

<;ekle~tirir ve <;ogu zaman dinledigi efsaneler hakkmda olduk<;a ~i.ip

heci oldugunu ortaya koyar ("Kathay'm otesinde bir bolge oldugunu, 

orada insanlarm ya~lanmad1klanm da anlatt1lar bana [ ... ], dogru ol

duguna yemin ettiler, ama ben inanm1yorum" XXIX, 49). Willelmus 

da, Nayman halkmm hi.iki.imdan olan bir Nasturi Johannes'ten soz 

edildigini i~itmi~tir ve bu ki~i hakkmda "ger<;ege k1yasla on kat abar

tilm1~ ~eyler" anlatild1g1 kamsmdadir, <;iinki.i (Willelmus'a gore) s1-

firdan yola <;1k1p abartih soylentiler olu~turmak Nasturilerin tipik 

bir ozelligidir. En sonunda, Johannes'in topraklarmdan ge<;tigini ka-
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bul eder, "ama birka<; Nasturi di§mda kimse onun hakkmda herhan

gi bir §ey bilmiyordu" (XVII, 2).1271-1310 yillan arasmda <;in'e kadar 

Dogu'yu gezen Marco Polo da, bi.iyi.ik bir olas1hkla aym gelenekten ya

rarlanm1§t1r ve Milione'nin en az iki boli.imi.inde Rahip Johannes'ten 

soz eder. Marco Polo, Rahip J ohannes'in kralhgma girdiginde onemli 

bir §ey olmU§ gibi davranmaz Ve yolculugu Sirasmda ogrendigi oyki.i

leri aktanr. Tenduc'tan soz ederken, artlk Bi.iyi.ik Han'm egemenligi

ne tabi olan dogu yoni.indeki bu bOlgede Rahip J ohannes'in soyundan 

gelenlerin hi.iki.im si.irdi.iklerini soyler. Ve bu rahibin soyundan gelen 

bu ki§ilerin sava§larm1 anlatmakla yetinir. Demek ki, Rahip Johannes 

onun i<;in ge<;mi§e ait bir bilgidir. 

Yolculugunu 1330'da ger<;ekle§tiren Pordenoneli Odorico 

da, aym konuya §i.ipheci yakla§acak ve Bilinmeyen ~eyler Uzerine ad

h kitabmda §Oyle diyecektir: "Kathay'dan yola <;1k1p batlya dogru git

tigimizde [ ... ] yakla§Ik bir ay gemiyle seyrettik ve Rahip J ohannes'in 

hi<; de anlat1ld1g1 gibi olmayan topraklarma ula§tlk. Onde gelen §e-
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hir Cossaio olup, buras1 kiic;iik ve karma~1k bir beldedir ve bu Rahip 

Johannes'i iinlii kilan ~ey, Han'la hep ittifak yoluna gitmesi ve onun 

klzlarmdan birini e~ olarak almas1dir. Anlad1g1m kadanyla onemli bir 

~ey yoktu, dolayISiyla orada c;ok uzun kalmad1k." 

Ne var ki, efsanenin Asya topraklarmda 1srarla varhgm1 siir

diirmesi, bize ~unu gosteriyor: Rahip Johannes'in mektubu, sahte de 

olsa, egzotik bilgiler ic;eriyordu ve Bat1'da heniiz bilinmeyen Dogu ge

leneklerine tamkl1k ediyordu. 

Sonuc;ta, daha once yalmzca hakkmda hikayeler anlat1lan 

bu. to\)nilda-ra f1i\i o\arak iiden ki~i\erin, iormeyi arl.\l etti\derini de-
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gil, ger<;ekten gordiiklerini oldugu gibi aktard1klan dii§iiniilebilir. 

Arna bu giivenilir gezginler de, <;ogu zaman, yola <;1kmadan once bil

dikleri efsanelerin etkisinden kurtulmayi ba§aram1yorlardi. 

Marco Polo'da, gelenegin ona gorecegini telkin ettigi §ey 

ile ger<;ekten gordiigu §ey arasmda bir tiir gerilim kendini gosterir. 

Bunun tipik ornegi, Cava Adas1'nda gordiigu tekboynuzlardir. ~u var 

ki, Orta<;aghlar, tekboynuzlarm var oldugunu tartl§mas1z olarak ka

bul ediyordu ve 1567 gibi ileri bir tarihte bile (bkz. Shepard 1930), 

Elizabeth donemi gezgini Edward Wehbe, biri sultanm saraymda, 

biri Hindistan'da, biri de Madrid'deki El Escorial'da olmak iizere ii<; 

tekboynuz gordiigiinii belirtiyordu. Buna kar§ihk Cizvit misyoneri 

Lobo, 17. yiizy1lda Habe§istan'da ve John Bell 1713'te hirer tekboy

nuz gormii§lerdi. Marco Polo, efsaneye gore tekboynuzun, bariz ola

rak alnmda uzun bir boynuzu olan, beyaz ve kibar bir hayvan oldu

gunu, bakire k1zlarm <;ekimine kap1ld1g1m biliyordu. Nitekim, tek

boynuzu yakalamak i<;in bakire bir k1zm bir agacm altma koyulmas1 

gerektigi, hayvan gidip ba§IIll k1zm kucagma yaslad1gmda avcilarm 

onu yakalayabilecegi soyleniyordu. Brunetto Latini'nin yazd1g1 gibi: 

"Tekboynuz k1z1 goriir gormez, dogas1 geregi, onun yamna gider ve 

biitiin dizginlenemezligini bir yana birakir." 
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Marco Polo'nun tekboynuzlar aramamas1 miimkiln miiydii? 

Onlar1 arar ve bulur, <;iinkil §eylere gelenegin goziiyle bakmak zorun

dadir. Arna bir kez ge<;mi§ killtiirii temel alarak bakip gordiikten sonra, 

ger<;ek bir tamk olarak dii§iinmeye ba§lar, egzotizmin basmakal1p go

rii§lerini ele§tirmesini bilir. Aslmda, kendisinin gordiigu tekboynuzla

rm, ingiliz tacmm armasmda gordiigumiiz o kil<;iik spiral boynuzlu, se

vimli ve beyaz karacalardan biraz farkh oldugunu kabul eder. Polo'nun 

gordiikleri, gergedanlard1. Bu yiizden, tekboynuzlarm "tiiylerinin man

dalarmki gibi, ayaklarmm fillerinki gibi" oldugunu itiraf eder. Boynuz

lan kara ve kabadir, dilleri dikenlidir, ba§lan yaban domuzununkine 

benzer ve son olarak "goriintiisii <;ok <;irkin bir hayvandir. Burada den

digi gibi, klzlara kendini teslim etmez, tam tersi." Milione'ye merak ege

mendir, ama <;1lgmca bir §a§klnhk, hele tela§ hi<; egemen degildir. 

Elbette Polo, Lop Nur <;olii'nde gizemli sesler i§itir, ama 

<;olde haftalarca atla yol almayi denerseniz, bunun normal oldugunu 

anlarsm1z. 3 Polo, timsahlan s1rf on ayaklar1 olan biiyiik yilanlar samr, 

ama onlan <;ok yakmdan inceledigi one siiriilemez. Buna kar§ihk, pet

rol ve fosil komiirden okurun giivenebilecegi §ekilde soz eder. 

Kimi zaman kendinden oncekiler ve sonrakiler gibi efsane

ler uyduruyor gibidir: Ornegin, bize kediyi andiran bir hayvanm go

beginin altmdaki, bir <;1ban ya da apsenin i<;indeki nefis misk koku

sundan soz ettiginde oldugu gibi. Oysa, bu hayvan Asya'da ger<;ekten 

vardir; bir geyik tiirii olan Sibirya misk geyigi (Moscus moschiferus), 

Polo'nun tarif ettigi gibi di§lere sahiptir ve karm k1smmm altderi

sinde, iistderi a<;1kl1gmm oniinde, <;ok yogun kokulu bir misk salg1-

lar. Kald1 ki, hayvam "kedi"ye benzer k1lan, Milione'nin Toskana dili

ne <;evirisidir, <;iinkii kitabm Frans1zca ashnda hakl1 olarak hayvanm 

ceylana benzedigi soylenir. Polo, semenderden soz eder, ama bunun 

amyanttan yapilma bir kuma§ oldugunu, hayvan kitaplarmda sozii 

edilen ve ate§e uzamp ate§in keyfini <;1karan hayvan olmad1g1m a<;1k

lar: "Semenderler bunlardir, otekiler hirer masaldan ibarettir." 

Demek ki, Polo dii§ giiciinii denetlemeye <;ali§ir. Gelgele

lim, Milione'nin daha sonraki bir versiyonunda, giiniimiizde Paris'te

ki Fransa Milli Kiitiiphanesi'nde bulunan Harikalar Kitabz'nda, Po

lo Malabar k1yismdaki Koilu Kralhg1'm betimleyip karabiber -Toska-
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naca i;evirisinde "amla meyveleri" ([mirabolani emblicz] baharat ola

rak ya da tipta ila<; olarak kullamlan bir ti.ir erik)- toplayan bir hal

k1 anlatirken, minyati.ir sanati;1s1 Malabar halk1m nas1l tasvir eder? 

Biri, bir Blemmya'dir, yani ba§SIZ, agz1 karmmn i.izerinde efsane

vi yarat1klardan biridir; biri, tek ayagmm golgesinde uzanmI§ yatan 

bir Golgeayak'tir; i.i<;i.inci.isi.i ise bir Tekgoz'di.ir - tam da, elyazmas1-

m okuyan ki§inin o b6lgede bulmayi bekledigi §eyler. Polo'nun met

ninde, bu i.i<; hilkat garibesinden hi<; soz edilmez. Polo, olsa olsa, Koilu 

halkmm kara derili oldugunu, i;1plak dola§tig1m, b6lgenin kara aslan

lar, kirm1z1 gagah beyaz papaganlar ve tavusku§lan ai;1smdan zengin 

oldugunu soyler. Ve ayirt edici ozelligi olan o mesafeli, sogukkanh tu

tumuyla, "iyi Hiristiyanlar"m biraz s1rad1§1 bulacag1 gorenekleri an

latt1gmda, onlarda pek bir ahlak duygusunun olmad1g1m ve aynm go

zetmeksizin kuzenleri, i.ivey anneleri ya da erkek karde§lerinin e§leri 

ile evlendiklerini belirtir. 

Nii;in minyati.ir sanat<;ISI, Milione'nin evreninde yer alma

yan bu i.i<; varhg1 araya sokma hakkm1 kendinde gormektedir? <;i.in

ki.i o da Mia, t1pk1 okurlan gibi, Dogu'daki olagandI§I §eyler efsanesi

ne baghd1r. 

Ote yandan, bi.iyi.ik gezginlerin Dogu saraylan hakkmdaki 

betimlemelerinden pek i;ogunun, Rahip Johannes kralhgma dair be

timlemeleri taklit ettigine dikkat i;ekilmi§tir (bkz. Olschki 1937). Do

gal olarak, bu betimlemelerde bol bol degerli ta§lar, altm ve kristal

ler yer ahr. Buna kar§Ihk, Marco Polo'nun imparatorluk sarayi i.izeri

ne anlattiklan, dI§ gori.ini.im ai;1smdan <;in kaynaklanyla uyu§sa da, i<; 

gori.ini.im ai;1smdan uyu§maz. Bi.iyi.ik bir olas1hkla gezgin Polo, sarayi 

alelacele gormi.i§ ve kendisinin ya da yaz1c1s1 Rustichello'nun aklm

daki yazmsal modellerle bu eksigi telafi etmek zorunda kalmI§tI. Por

denoneli Odorico, sarayin bi.iyi.ik salonunda yirmi dart altm si.itun ol

dugundan soz eder, oysa Rahip Johannes'in mektubunda elli altm si.i

tun oldugu belirtiliyordu. Rubruklu Willelmus, Mengi.i Han'm sara

yim betimlediginde, iki sira si.itundan bahseder, ama altmdan soz et

mez. Bi.iyi.ik bir olas1hkla bunlar, birka<; yald1z i§lemenin oldugu, dola

yis1yla Odorico'nun dikkatini i;eken si.itunlard1, ama Odorico'nun ak

lmda Rahip Johannes vard1. 
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OTOMATLAR Gezginlerin s1k s1k soziinii ettikleri olagand1~1 ~eylerden 

biri, otomatlardi. Helenistik kiiltiir, otomatlar a<;tsmdan zengindi ve 

Heron'un Spiritalia'smda (iO L-2. yiizyil) betimlenen makineler, da

ha o zamandan kendiliginden hareket eden organizmalara duyulan il

ginin bir tamg1d1r. Bu diizeneklerde, hareket ettirici dogal gii<; (agir

hklarm ini~i ve suyun dokiilii~ii) ile yapay gii<; (lSlnan havanm genle~

mesi) birle~iyordu. Ornek vermek gerekirse, sunak ate~inin is1tt1g1 bir 

kaptaki su buharla~1p yer altmdan ilerleyerek bir ba~ka mekanizma

Yl harekete ge<;iriyor, bu sonuncu mekanizma da bir tapmagm kap1la

rm1 a<;1yordu. iskenderiye kiiltiiriiniin kimi ger<;ekle~tirilmi~, kimi ta

sanm halindeki bu dahice bulu~lar1, bir yandan Bizans diinyasma, 6te 

yandan islam diinyasma esin kaynag1 olmu~tur. 

Bizans'tan ak1lda kalan, Gazze <;ar~1smdaki amtsal bir sa

atti: 7. yiizy1lda Prokopios'un betimledigi bu saatin iistii bir Medusa 

ba~1yla siislenmi~ti ve saat <;ald1gmda, Medusa'nm gozleri doniiyor

du. Altta gece saatlerini gosteren on iki pencere; keza, her saat ba~1 

giine~ tanns1 Helios'un bir heykelinin ge<;mesi i<;in a<;1lan on iki ka

p1 vardt. Aynca, bir Herakles heykeli d1~an <;1k1yor ve u<;an bir kartal 

ba~ma ta<; tak1yordu. Batt Orta<;ag1 a<;1smdan, Bizans da Dogu'nun 

bir par<;as1m olu~turuyordu (bununla ilgili olarak Liutprand'm hay

ranhg1m dile getirdigi betimlemesine bakm1z). Liutprand, 10. yiiz

y1lda Konstantinopolis'te Kutsal Roma imparatorlugu'nun el<;isi 

olarak, daha once Nikephoros'u ve saray1m sert bir dille anlatm1~ ol

sa da, jntikam adh eserinde, olaganiistii bir tahttan hayranhkla soz 

eder: Bu taht, basamaklara koyulmu~ iki biiyiik aslan kiikrediginde, 

mekanik olarak yiikseliyor, bu arada imparator giysilerini degi~tiri

yordu. 

Miisliimanlarm mekanik diizeneklere olan ilgisi iizerine sa

y1s1z tamkl1k var elimizde. Bu tamkhklar, Heron'un yap1tmm Arap

<;a <;evirilerinden, 6rnegin Bagdat halifesi Memun'a ait oldugu ve ken

diliginden hareket ettigi soylenen altm ve giimii~ten agaca ve Harun 

Re~id'in ~arlman'a armagan olarak gonderdigi hidrolik saate (metal 

bilyeler bir zilin iistiine dii~erek saati gosteriyor, saatin iist k1smmda

ki on iki pencereden on iki siivari d1~ar1 <;1k1yordu) uzamr. 

1204-1206 y1llan arasmda, mekanik uzmam Arap bilim 
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Otomatik diizenek: 
Villard de Honnecourt, 
Livre de Portraiture, 
ykl§. 1230, Paris, Fransa 
Milli Kiitiiphanesi 

Solda: 
Su saati, Cezeri, Makine 
Yap1mmda Yararli Bilgiler 
ve Uygulamalar, 1206, 
istanbul, Topkap1 Sarayi 

4. Bi.iYOK iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

adam1 Cezeri, Makine Yapzmmda Yararlz Bilgiler ve Uygulamalar ad

h bir kitap yazm1~tI; bu kitaptan giiniimiize ula~an baz1 tasarimlar, 

otomatlarm yap1mmda ula~1lan ilerlemelere tamkhk eder. 

Otomatlar yapabilen zanaatkarlar BatI'da da yok degildi; ef

saneye bak1hrsa, papa II. Silvester (999-1003), altm bir ba~ yapm1~, 

konu~an bu ba~, gizli ogi.itler mmldamyormu~. 

Tilbury Ii Gervasius'un jmparator j<;fn Eglence'sine (13. yi.iz

yil) gore, Napoli piskoposu Virgilio, Napolili kasaplarm tezgahlarim 

boceklerden koruyan mekanik bir sinek icat etmi~. Keza, Albertus 

Magnus'la ilgili olarak, bir tiir demir robot yaptig1, bu robotun ko

nuklara kap1yi a<;tlg1 soyleniyordu. Villard de Honnecourt, Livre de 

Portraiture (13. yi.izyil) adh kitabmda, <;e~itli otomatik diizenekle-
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rin tasanmm1 yapmi§tI. Strasbourg Katedrali'nde, 14. yiizy1lda yap1-

lan bir saat, <;ocuk isa'yla Meryem'in onilnde diz c;oken Milneccim

leri gosteriyordu. ~ovalye romanslarmda da, c;e§itli tilrden otomat

lar anlatihr. 

Otomatlarm boyle bir c;ekiciligi varsa, onlan masallar diya

n Dogu'da ke§fetmek daha da zorunlu hale geliyordu; bunun bir nede

ni de, Rahip Johannes'in mektubunun olaganiistil otomatlarvaat et

mesiydi. DolayISiyla, Pordenoneli Odorico, altm sirmalarla c;evrili ye

§im bir kozalak gorilr (kozalaktan d1§ar1 c;1kan gene altmdan dort yila

nm ag1zlarmdan c;e§itli tilrden sIVIlar akmaktadir); aynca, biri elleri

ni c;1rpt1gmda kanatlanm c;irpan ve canh gibi gorilnen altm tavus ku§

lan gorilr (ve "Nas1l oluyor acaba, §eytan i§i mi, gizli bir mekanizma 

mi var?" diye kendine sorar). Giovanni Pian del Carpine, belki kendi

liginden hareket etmeyen, ama Liutprand'm betimledigi Bizans taht1-

na c;ok benzeyen, biitilnilyle fildi§inden, degerli ta§larve incilerle siis

lii bir diizenegi, Mogol Ham Goyiik'iln konutunda gorilr (Mogollarm 

Tarihi, IX, 35). 

Rubruklu Willelmus, Karakurum'daki Mengil Han'm sara

yinda gilmil§ten bir agac; gorilr; gene gilmil§ten dort aslan, agacm kok

lerini olu§turur ve aslanlarm her biri k1m1z tilkilrilr. Agacm tepesin

den dort altm yilan c;1k1p kuyruklarm1 agacm govdesine dolarlar; bir 

y1landan §arap, digerinden silt, ilc;ilncilsiinden balh bir ic;ecek, dor

diincilsiinden pirinc; biras1 fI§kmr. Agacm tepesinde, dort yilanm ara

smdan elinde bir boruyla bir melek yiikselir. ic;ecek bittiginde, ba§ 

saki boruyu c;almas1 ic;in melegi uyanr ve bir k6§eye gizlenmi§ olan bi

ri, melege giden gizli bir kanala lifter, bunun ilzerine melek boruyu c;a

lar; bu noktada, hizmetkarlar yilanlara giden dort kanaldan her biri

ne dogru ic;ecegi dokerler, sakiler de konuklara sunmak ic;in akan ic;e

cekleri toplarlar. Dogu'nun olagand1§1hklarmdan biridir bu elbette, 

ama Willelmus bu mucizevi bulu~lan gerc;ekle~tiren ki~inin, Frans1z 

kuyumcusu Guillaume Buchier oldugunu bilir. Bu da, Dogu'nun ha

rika bulu§larmm, bunlan bilen, ama onemsemeyen Bati'dan geldigi

nin gostergesidir: i§in heyecam, bunlan, ilzerine hayal kurulabilecek 

uzak illkelerde ke§fetmekti. 
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TAPROBANE Antik~ag'm ve Orta~ag'm Dogu'da neler olup bitti

gi konusundaki ~a~kmhklarma dair bir fikir vermek i~in, Taprobane 

Adas1'mn tarih~esinden soz edecegiz. 

Taprobane'den Eratosthenes, Strabon, Plinius, Ptolemai

os ve Kosmas indikopleustes soz etmi~lerdi. Plinius'a gore, Taproba

ne Biiyiik iskender zamanmda ke~fedilmi~ olup, daha once genel ola

rak Antikthones toprag1 olarak ifade ediliyor ve bir ''ba~ka di.in ya" sa

yihyordu. Plinius'un soziinii ettigi adanm, Seylan oldugu belirlenebi

liyordu. Ptolemaios'un haritalarmdan, en azmdan bu haritalarm 16. 

yiizyil bas1mlarmdan da, aym sonuca varmak miimkiindiir. Pompo

nius Mela, Diinyadaki Yer/er adh kitabmda, bu yerin bir ada m1, yok

sa Plinius'un varsayd1g1 gibi bir ba~ka diinyanm uzantis1 m1 oldugunu 

soruyordu. Ote yandan, Dogulu yazarlarda adadan soz edildigini go

riiyoruz. 

Sevillah isidorus da, Taprobane'yi Hindistan'm giineyi-
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Taprobane Adas1: 
Gerardus Mercator, 
Universalis tabula iuxta 
Ptolemeum, 1578, Londra, 
Cografya Dernegi 

Yan sayfa: 
Taprobane Adas1: 
Sebastian Miinster, 
Cosmographia Universalis 
(Kozmografi), Basel 1555 
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ne yerle§tiriyor ve degerli ta§lar ac;1smdan zengin oldugunu ve ada

da iki yaz ile iki kI§ ya§and1gm1 soylemekle yetiniyordu. Arna Sah

te-isidorus haritas1 olarak adlandmlan bir haritada, Taprobane'yi 

yerkilrenin dogu ucunda, tam da Yeryilzil Cenneti'nin oldugu ko

numda gorilrilz. Aslmda, Arturo Grafm bir rokonstrilksiyonunda 

gorilldilgil ilzere, bir efsaneye gore A<lem'in mezan Seylan'da bu

lunuyordu. 

Sorun §U ki, uzun bir silre, Taprobane ile Seylan'm iki fark

h ada oldugu kabul edilmi§ti ve bu ikililik Mandeville'in yolculukla

rmda net olarak kendini gosterir. Mandeville, bu ikisinden iki ayn bO

lilmde soz eder; Seylan'm nerede bulundugunu tam olarak soylemez, 

ama crepe<;evre tam sekiz yilz mil oldugunu belirtip ekler: Toprak, "yi

lanlar, ejderhalar ve timsahlarla oyle dolup ta§ar ki, kimse orada ya

§amaya cesaret edemez. Timsahlar, bir yilan tilril olup, s1rtlar1 san 

renkte ve I§msal yap1dad1r, ayaklan ve sagnlan k1sadir, tirnaklan bi-
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rer pen~e ya da kii~iik sivri dal gibi iridir. Be~, al ti, sekiz, hatta on ar~m 

boyunda olanlan vardir." 

Taprobane ise, Mandeville'e gore Rahip Johannes'in kralh

gmm oldugu yerlerde bulunuyordu, iki yaz1, iki k1~1 vard1 ve orada dev 

karmcalarm muhaf1zhgm1 yapt1g1 ~ok biiyiik altm daglan yiikseliyor

du (bkz. antolojideki ilgili par~a). 

Bu noktadan sonra, bir haritac1dan otekine, Taprobane bir 

topa~ gibi, kimi zaman tek ba~ma, kimi zaman Seylan'la birlikte, Hint 

Okyanusu'nun bir noktasmdan digerine doniip durur. Gezgin Niccolo 

de Conti, 15. yiizyilda, Taprobane ile Sumatra'nm aym yer oldugunu 

belirtiyordu. Arna kimi zaman Taprobane Adas1'nm, Borneo yakmla

rma, Sumatra ile <;inhindi arasma yerle~tirilmi~ oldugunu goriiriiz. 

Tommaso Porcacchi, Diinyanzn En Unlii Adalarz'nda (1590), 

bize zenginliklerle dolup ta~an bir Taprobane'den, oradaki filler ve 

dev tosbagalardan, keza Diodorus Siculus'un ada halkma atfettigi 
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Tommaso Porcacchi, 
Diinyanm En Un/ii Ada/an, 
Venedik ykl§. 1590 
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ozellikten, bir tilr c;atalh dillerinin oldugundan soz eder ("dil kokilne 

kadar ikili ve bolilnmil§ bir dildir; bir k1sm1 ile bir ki§iyle, oteki k1sm1 

ile bir ba§kas1yla konu§urlar"). 

Ne var ki Porcacchi, c;e§itli geleneksel bilgileri aktard1ktan 

sonra, adanm cografi yeri hakkmda hic;bir kaynakta tam bir deginiye 

rastlayamad1g1 ic;in okurlarmdan ozilr diler ve sozlerini §Oyle baglar: 

"~u var ki, birc;ok eski ve yeni yazar, bu adayi ele alm1§ olmakla bir

likte, gene de ic;lerinden hic;birinin adanm sm1rlanm belirledigini go

remedim. 0 yilzden, bu noktada bildik dilzenim ilzerinden gidemedi

gim ic;in beni bagi§lamamz gerekecek." Taprobane'nin Seylan'la ayn1 

yer oldugu goril§ilne gelince, Porcacchi buna ku§kuyla yakla§iyordu: 

"Adaya once (Ptolemaios'a gore) Simondi, sonra Salice ve son olarak 

Taprobane ad1 verilmi§. Yeniler ise, adanm bugilnkil admm Sumat

ra oldugu sonucuna vanyorlar, ama aralarmda Taprobane'nin Sumat

ra degil, Zeilam Adas1 oldugunu one silrenler de yak degil [ ... ] Ne var 

ki, baz1 yeni yazarlara kahrsa, eskilerden hic;biri Taprobane'nin yeri

ni tam olarak belirleyememi§tir; aksine yeniler §U goril§tedir: Eskile

rin Taprobane Adas1'm yerle§tirdigi yerde, o oldugunu kabul edebile

cegimiz herhangi bir ada yoktur." 

Boylece yava§ yava§, Taprobane olaganilstil bir ada iken, 

var olmayan adaya donil§ilr. Thomas More onu boyle degerlendirip, 

Otopya'sm1 "Seylan ile Amerika arasma" yerle§tirir; Campanella da, 

Gilne§ Ulkesi'nin yilkseldigi yer olarak Taprobane'yi sec;ecektir. 
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Herodotos'ta Dogu 

HERODOTOS 
[ib 484-425] 

Tarih III, 99-108 

Ba~ka Hintliler de vardu ki, bunla
rm daha dogusunda ya~arlar, goc;:e
bedirler ve c;:ig et yerler; adlan 
Padaeuslar'du. ~oyle adetleri oldugu 
soylenir: ic;:Ierinden biri, kadm ya da 
erkek, hastalanmca onu Oldilrilrler; 
erkekse yakm arkada~1 olan erkekler 
yapar bu i~i. Hastahk, yaglan eritip 
etin tad1m bozarm1~. Hasta: "Hasta 
degilim" diye kendini savunur, ama 
onu dinlemez, Oldilrilp afiyetle yer
ler. Hasta kadmsa, gene erkeklerde 
oldugu gibi yaparlar: Bu i~i kadmla
ra, hastanm yakm arkada~larma b1-
rak1rlar, kadmm bogazm1 onlar ke
ser. Ya;ilamp kocayan olursa, kurban 

olarak kesilir ve ~olen c;:ekilir. Arna 
bu az rastlanan bir ~ereftir, c;:ilnkil 
hastalanan kimse ya~lanmadan once 
oldilrillilr. 
Ba~ka Hintlilerin gorenekleri c;:ok 
degi~iktir; hic;:bir canhy1 Oldilrmez
ler, ekin ekmezler, evde ya~ama 
il.detini bilmezler. Ot yerler; kabuk 
ic;:inde dan iriliginde taneler veren 
bir bitkileri vard1r, ekip bic;:meden 
ilriln verir; bunu toplar, kabugu ile 
beraber pi~irip yerler. [ ... ] 
Sayd1g1m bu Hintlilerin hepsi de 
herkesin gozil onilnde c;:iftle~irler, 
hayvan gibi. Derilerinin rengi birbi
rine benzer ve Ethiopiahlarmkine 
c;:alar. Kadmlan gebe b1rakan meni
leri, ba~ka erkeklerinki gibi beyaz 
degil, derileri gibi karad1r. [ ... ] 
Bu c;:olde kumlar ic;:inde dev karmca
lar ilrer, kopekten kilc;:ilk, ama tilki
den bilyilk olurlar. iran krahmn 
hayvanlan arasmda bunlardan da 
vard1r ki, orada yakalanm1~lard1r. 
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Bu karmcalarm inleri yer altmdadu 
ve yer altmdaki kumu yeryilzilne ta
~ular, Yunanistan'daki karmcalarm 
yaptiklan gibi, ki zaten bunlar da 
t1pk1 onlara benzerler. Yeryilzilne c;:1-
kanlan kum altmh bir kumdur. i~te 
bu altm1 toplamak ic;:in Hintliler c;:O!e 
giderler. Her biri ilc;: deve ile gider; 
ortaya di~i deveyi, onun iki yamna, 
c;:ekme i~i ic;:in yular vurulmu~ iki er
kek deveyi koyar. Di~i deveye kendi
si biner. Di~i devenin, yavrularm
dan, yavrular henilz c;:ok kilc;:ilkken 
ahmp, boyunduruga vurulmasma 
ozellikle ozen gosterilmelidir. Deve 
attan daha az h1zh degildir, ilstelik 
yuk ta~1maya c;:ok daha uygundur. 
[ ... ] 
Hintliler, hayvanlan bu ~ekilde bo
yunduruk altma ahp altm aramaya 
giderler. Yolculugu altm toplayacak
lan yerlerin en s1cak oldugu zamana 

rastlatular; karmcalar s1caktan yer 
altmdaki inlerine kac;:m1~ olurlar. [ ... ] 
Hintliler c;:O!e varmca getirdikleri 
kilc;:ilk torbalara c;:abucak kum doldu
rup donerler; c;:abucak, zira, 
iranhlara inanmak gerekirse, koku
yu alan karmcalar pe~lerine dil~er
ler ve dilnyanm en h1zh canhlan ol
duklarmdan, bunlar toparlanmcaya 
kadar, Hintliler atik davranmam1~
larsa, bir daha topraga donemezler. 
Di~ileri kadar iyi ko~ucu olmayan 
erkek <leveler az c;:ok bir arahkla ar
kada, yedekte kahrlar; ama b1rakm1~ 
olduklan yavrularmm kokusunu 
alan di~ilerde yorgunluktan eser go
rillmez. i~te Hintliler, iranhlarm 
dediklerine gore, altmm en bilyilk 
bolilmilnil bOyle elde ederler. Aynca, 
kendi illkelerinde toprak altmdan da 
c;:1kanrlar, ama o daha azdu. [ ... ] 
Murra d1~mda biltiln bu ilrilnleri 
dev~irmek ic;:in Araplar oldukc;:a ezi
yet c;:ekerler. Yunanistan'a 



Ulisse Aldrovandi, 
Canavarlarm Tarihi, 
Bologna 1698 

Mont Saint-Michel'in 
Aziz Mikail ve Ejderha 
ile goriiniimii, Paul de 
Limbourg'un minyatiirii: 
Les Tres Riches Heures du 
Due de Berry (ayrmtl), 
15. yiizyil, Chantilly, 
Conde Miizesi 

4. BUYUK iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

Fenikelilerin getirdigi ve 
Yunanhlarm da ancak bu sayede 
edinebildigi bir zamk vardir ki, tiit
siiyii onu yakarak elde ederler; zira 
tiitsii veren agac;:larm c;:evresinde 
k1sa kanath kiic;:iiciik y1lanlar kayna
~ir, renkleri c;:e~it c;:e~ittir, her agacm 
c;:evresi bunlarla doludur ve hatta 
belli zamanlarda M1sir'1 istila eder
ler. Bir tek bu zamkm dumam yilan
lan agac;:tan uzakla~tlrabilir. 
Araplar'a gore, ba~larma engerek y1-
lanlanmn ba~ma geldigini bildigim 
~eylere benzer bir ~ey gelmeseymi~, 
biitiin yeryiiziinii bu yilanlar kaplar
m1~. ~iiphesiz tannsal giic;:, kendi 
hikmetinden beklenen onlemleri al
m1~tlr: Yenilen ve yenilmekten kor
kan biitiin tiirlere, yenile yenile ne
silleri tiikenmesin diye biiyiik bir 
dogurganhk vermi~tir. Buna kar~1-
hk, tehlikeli olan ve kotiiliigii doku
nanlar, az iirerler. 

Bir<;oklari i<;in inamlmaz 
bir<;ok §ev 

PL IN I US [iS 23-79] 

Doga Tarihi VI 

Birc;:ok ~ey, birc;:oklan ic;:in mucizevi 
ve inamlmazd1r. Gerc;:ekten de, gor
meden once Etiyopyahlara kim ina
mrd1? ilk ogrendigimiz anda, hangi 
gerc;:ek olaganiistii goriinmez ki? 
Olmadan once, ne c;:ok ~eyi imkans1z 
sayanz? Doganm, eylemlerinin her 
evresindeki giic;: ve kudretine, onu 
biitiinliigii ic;:inde degil, yalmzca k1s
mi olarak degerlendirirsek, akil erdi
remeyiz. Tavus ku~lanm, kaplanlar 
ve parslardaki lekeleri, birc;:ok hay
vandaki benekleri ~imdilik bir yana 
birak1p, soylemesi kolay olan, ama iyi 
dii~iiniildiigiinde c;:ok biiyiik bir one
mi bulunan bir noktaya gelelim: 
Halklarm pek c;:ok konu~ma bic;:imi; 
pek c;:ok dil. Oyle bir dil c;:e~itliligi ki, 
bir yabanc1 bir ba~kasmm goziinde 
neredeyse insan gibi goriinmiiyor! [ ... ] 
insan etiyle beslenen iskit kabileleri 
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var ve say1ca <;oklar. Diinyanm en 
merkezi yerlerinde bile aym vah~i 
ah~kanhklan olan halklarm -
Tepegozler ile Laistrygonlar- var ol
duklanm dii~iinmezsek, bu durum 
belki inamlmaz goriinecektir. Keza, 
<;ok yakm zamanlarda, Alpler'in ote
sinde, baz1 topluluklar insan kurban 
ediyorlard1 ki, bu da insan eti yemek
ten <;ok uzak degildir. Kuzeyde ya~a
yan iskitlerin yakmlarmda, kuzeydo
gu riizgarmm yiikseldigi noktaya <;ok 
uzak olmayan ve "yeryiiziiniin sm1n" 
olarak adlandmlan yerde, ahnlarmm 
ortasmda tek gozlerinin olmas1yla 
dikkati <;eken ve daha once soziinii 
ettigim Arimasplarm ya~ad1g1 soyle
nir. En bilinenleri Herodotos ile 
Prokonnesoslu [Marmara Adah] 
Aristeas olan bir<;ok yazar, bu toplu
lugun, madenlerin yakmlarmda, bir 
tiir u<;an hayvanlar olan (gelenek on
lan boyle betimler) Grifinler ile, ma
den dehlizlerinden altm <;1kard1klan 
i<;in, siirekli olarak sava~t1klanm ya
zarlar. iki taraf da biiyiik bir hirsla 
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miicadele eder: Bu vah~i hayvanlar 
altm1 savunmaya, Arimasplar ise ona 
sahip olmaya <;ah~irlar. 
Anthropophagos [insan eti yiyen] 
iskitlerin otesinde, imaus Tepesi'nin 
biiyiik bir vadisinde, Abarimon adh 
bolge vard1r; burada ayak tabanlan 
geriye doniik vah~i insanlar ya~ar, 
son derece h1zhd1rlar ve vah~i hay
vanlarla birlikte dola~1rlar [ ... ] 
Ozellikle Hindistan ile Etiyopya, ola
gand1~1hklarla dolup ta~ar. 
Hindistan'da en biiyiik hayvanlar 
diinyaya gelir; o topraklarda ba~ka 
yerlerden daha iri olan kopekler bu
nun bir kamt1d1r. Soylendigine gore, 
aga<;lar oyle yiiksekliklere ula~1yor
mu~ ki, atilan ok onlan a~am1yor
mu~. Verimli toprak, lhmh iklim ve 
zengin su kaynaklan, oyle bir etki 
yarat1yormu~ ki, soylenenlere inana
cak olursak, tek bir incir agac1 siivari 
taburlarma barmak olabiliyormu~ ve 
sazlarm ula~t1g1 yiikseklik oyleymi~ 
ki, iki bogum arasmdaki bOliimlerin 
her birinden kimi zaman ii<; ki~iyi ta-

Giilgeayak ve oteki 
canavarlar: 
Ulisse Aldrovandi, 
Canavarlarm Tarihi, 
Bologna 1698 

Canavarlar: 
Conrad von Megenberg, 
Doga Kitab1, Augsburg 1482 
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~1yabilen bir kay1k i;:1kanlabiliyor
mu~. Hindistan'da biri;:ok ki~inin bo
yunun, be~ ar~mdan uzun oldugu i;:ok 
iyi bilinir. Bu insanlar tilkilrmezler, 
ba~lan, di~leri ya da gozleri hii;: agn
maz, vilcutlarmm ba~ka yerleri sey
rek olarak agnr. Geri;:ekten de, gilne~ 
1s1s1 vilcutlarma bilnyelerini gili;:len
direcek ~ekilde i;:ok dengeli dag1lm1~
tu. Gimnosofistler ["i;:1plak bilgeler'1 
olarak adlandud1klan filozoflan, gil
ne~in dogumundan bat1mma dek sa
bit gozlerle gilne~e bakabilirler ve bii
tiln giln boyunca, k1zgm kumda, kah 
bir ayaklarmm kah oteki ayaklarmm 
ilzerinde dengede dururlar. 
Megasthenes'e gore, Nulo adh bir 
dagda, ayak tabanlan geriye donilk 
ve ayak ba~ma sekiz ayak parmag1 
olan insanlar var. Ba~ka biri;:ok dagda 
da, kopek ba~h insanlar var; vah~i 
hayvan postu giyen bu ki~iler, yalmz
ca havlarlar, av ve ku~ etiyle beslenir
ler ve avlanm k1hi;: gibi kulland1klan 
peni;:eleriyle yakalarlar. Ktesias, yaz
d1g1 donemde, bu tilr yirmi binden 
fazla ki~i oldugunu belirtir; aynca, 
Hindistan'daki bir insan toplulugun
da, kadmlarm omilrleri boyunca tek 
bir kez dogum yaptiklanm ve i;:ocuk
lar dogar dogmaz sai;:larmm agard1g1-
m yazar. Aym Ktesias, Tekgozler ola
rak bilinen bir insan soyundan soz 
eder: Tekgozlerin tek bacaklan var
du ve s1i;:ramada olaganilstil derecede 
i;:eviktirler. Bu ki~ilere GOlgeayak da 
denir, i;:ilnkil 1s1 iyice artt1gmda, sut 
ilstil yere yatar, ayaklarmm gOlgesiy
le kendilerini korurlar. Onlardan i;:ok 
uzak olmayan bir bOlgede 
Trogloditler ya~ar. Bat1ya dogru gi
dildiginde, boyunsuz, gozleri omuzla
rmda olan bir toplulukla kar~1la~1hr. 
Hindistan'm dogudaki daglarmda 
(Catarcludi bOlgesinde), Satirler de 
bulunur: Bunlar, kimi zaman dort 

ayak ilzerinde, kimi zaman dik ko~an 
i;:ok i;:evik yarat1klar olup insana ben
zerler; oyle h1zhdular ki, ya~h ve 
hasta degillerse, onlan yakalamak 
imkans1zdu. 
Tauron, kendi sesleri olmayan, ilrkil
tilcil i;:1ghklar atan, vilcutlan k1llarla 
kaph, gozleri mavimsi ye~il, di~leri 
kopek di~i bir toplulugu 
Choromandae olarak adlandmr. [ ... ] 
Megasthenes, goi;:ebe Hintliler ara
smda, burun deliklerinin yerinde 
yalmzca iki delik bulunan ve bilkiil
mez ayaklan oldugundan y1lanlar 
gibi silrilnen bir topluluktan soz 
eder; bu ki~ilerin ad1, Skiratas'tlr. 
Gene Megasthenes, Hindistan'm s1-
mr boylarmda, doguda, Ganj'm kay
nagmm yakmlarmda Asthomes top
lulugunun ya~ad1gm1 soyler: Bunlar 
agz1 olmayan, vilcutlan k1lla kaph, 
pamuklular giyen, yalmzca soluduk
lan havayla ve koklad1klan kokularla 
ya~ayan bir topluluktur. Bu ki~iler 
yiyecek ya da ii;:ecekle degil, yalmzca 
koklerin, i;:ii;:eklerin ve yabani meyve
lerin i;:e~itli kokulanyla beslenirler; 
daha uzun yolculuklarda, koku alma 
duyulan besinsiz kalmasm diye bun
lan yanlarmda ta~ular; biraz daha 
keskin bir koku, kolayhkla Olmeleri
ne neden olabilir. 
Astomlarm otesinde, en uzak dagla
rm arasmda, Trispitamlarm ve 
Pigmelerin ya~ad1g1 soylenir. 
Bunlarm boyu, iii;: kan~1 gei;:mez. 
Saghkh bir iklimde ve siirekli bahar 
havasmda ya~arlar, i;:ilnkil kuzeyde 
daglar tarafmdan korunurlar. 
Homeros'un yazd1g1 gibi, bu ki~ilerin 
turnayla ba~lan derttedir. Anlatild1g1 
kadanyla, bahar mevsiminde, 
Pigmeler oklanm ku~amp koi;: ve ke
i;:ilerin sutma atlar, hep birlikte de
niz kenarma iner, turnalarm yumur
talanm ve yavrulanm yok ederler. 
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Bu sefer, her y1I iic; ay devam eder. 
Bunu yapmasalar, dogacak olan tur
na siiriisiiyle ba~a c;1kamazlard1. 
Kuliibeleri, c;amur, tiiy ve yumurta 
kabuklanyla yap1lm1~hr. 

Biiyiik iskender'in 
seriivenleri 

iskender Romansz II, 33 
[3. yiizyil] 

Sonra kiilrengine c;alan bir topraga 
ula~t1k, burada devleri andiran, tos
toparlak, ate~ gozlii, aslan gibi gorii
nen vah~iler vard1. Onlarm yam s1ra, 
Oklitler adh ba~ka varhklar da vard1: 
Bunlarm viicudunda hie; tiiy yok, 
boylan dort ar~m, enleri bir m1zrak 
kadar. Bizi goriir gormez, iizerimize 
dogru ko~maya ba~lad1lar. Asian pos
tuna biiriinmii~lerdi, c;ok giic;liiydiiler 
ve silahs1z sava~maya haz1rd1lar. Biz 
onlara vuruyorduk, ama onlar da 
degneklerle bize vuruyorlard1, bu 
yolla ic;imizden pek c;ok ki~iyi Oldiir
diiler. Bozguna ugrayacag1m1zdan 
korkup, adamlanma ormam ate~e 
vermelerini emrettim. Ate~i goriince, 
bu c;ok giic;lii adamlar kac;t1lar; ama 
daha once tam yiiz seksen askerimizi 
Oldiirdiiler. 
Ertesi giin, magaralarma gitmeye 
karar vard1m; orada kapilara baglan
m1~, aslanlan andiran, ama iic; gozii 
olan vah~i hayvanlar bulduk [ .. ] 
Sonra yola c;1k1p Elmayiyenler iilke
sine ula~t1k: Biitiin viicudu tiiylerle 
kaph bir adam vard1, dev gibiydi ve 
bizi korkuttu. Yakalanmasm1 emret
tim; yakaland1, ama vah~i bak1~1yla 
bizi siizmeye devam ediyordu. 
Bunun iizerine, oniine c;1plak bir ka
dm getirilmesini buyurdum; vah~i, 
kadm1 yakalay1p onu yemeye yelten-
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di. Askerler hemen ko~up kadm1 
elinden aldilar ve vah~i kendi dilinde 
bagmp c;agirmaya ba~lad1. Onun bu 
bagm~lan iizerine, batakhktan onun 
tiiriinde binlerce ba~ka yarat1k c;1k1p 
iizerimize ahld1. Ordumuz, kirk bin 
ki~iden olu~uyordu; bu durum kar~1-
smda batakhgm ate~e verilmesini 
emrettim ve bu yaratiklar, ate~i go
riince kac;t1lar. 
Uc;iinii yakalad1k, sekiz giin boyunca 
ag1zlarma lokma koymad1lar ve so
nunda Oldiiler. Bu varhklar, insanlar 
gibi konu~maz, daha c;ok kopekler 
gibi havlarlar. 

Dogu'nun canavarlari 

SEVILLALI ISIDORUS 

is s60-636J 

Etimolojiler XI, 3 

Nas1I tek tek halklarda baz1 canavar 
ki~ilere rastlamyorsa, bir biitiin ola
rak degerlendirdigimizde insan so
yunun ic;inde de, Devier, 
Kopekba~lar, Tepegozler ve digerleri 
gibi baz1 canavar soylan vardir. 
Devier [Gigantes], Yunanca bir soz
ciigiin etimolojisi dolay1s1yla boyle 
adlandmlm1~lard1r. 

Aslma bak1hrsa, Yunanhlar Devleri 
gegeneis, yani "topraktan dogmu~" 
kabul ederler, c;iinkii masala gore, 
onlan dev kiitlesiyle topragm ta ken
disi kendine benzer olarak dogur
mu~tur [ ... ]. 
Arna Kutsal Kitap'1 [Yaratzlz§ 6:4] iyi 
bilmeyen bazilan, haks1z yere, 
Tufan'dan once sapkm meleklerin, 
insanlarm k1zlanyla birlikte olduk
lanm ve bu birliktelikten Devlerin, 
yani olaganiistii derecede biiyiik ve 
giic;lii insanlarm diinyaya gelip yer
yiiziinii doldurdugunu varsayarlar. 



insan-kartal, iskender 
Romansl'ndan bir 
minyatiiriin geli~tirilmi~ 
~izimi, 1338, Oxford, 
Bodley Kiitiiphanesi 
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Kopekba~larm ad1, kopek ba~h olma
larmdan ve havlamalarmm insandan 
c;ok hayvan olduklarm1 apga vurma
smdan gelir. Kokenleri, 
Hindistan'd1r. Aym Hindistan, 
Tepegozlerin de dogdugu yerdir; 
bunlarm ad1, ahnlarmm ortasmda 
tek bir gozlerinin olduguna inaml
masmdan kaynaklamr. "Vah~i hay
van yiyiciler" olarak da adlandmhr
lar, c;iinkii yalmzca vah~i hayvan 
etiyle beslenirler. Baz1 kimseler, 
Libya'da Blemmyalarm ba~s1z govde
ler olarak, ag1zlan ve gozleri gogiis
lerinin iizerinde dogduklarma ina
mrlar. Baz1 yarat1klar, boyunsuz ve 
gozleri omuzlarmda dogar. Uzak 
Dogu'da hilkat garibesi milletlerin 

var oldugu yaz1lm1~t1r: Bazilarmm 
burnu yoktur, yiizleri biitiiniiyle yas
s1 ve ~ekilsizdir. Baz1larmm alt du
dag1 oylesine one pk1ktir ki, uyu
duklarmda giine~in s1cagmdan ko
runmak ic;in onunla yiizlerinin ta
mamm1 orterler. Baz1larmm da, 
ag1zlan kapah gibidir, yalmzca kii
c;iik bir delik arac1hg1yla kam1~lar 
kullanarak beslenirler. Son olarak, 
baz1lan dilsiz olup el i~aretleri ve 
hareketler arac1hg1yla ileti~im kurar
lar. iskitlerin yakmlarmda 
Panotiahlarm ya~ad1g1 soyleniyor: 
Bunlarm kulaklan o kadar biiyiik
mii~ ki, onlarla biitiin viicutlanm or
tebiliyorlarm1~. [ ... ] Artabatitlerin 
Etiyopya'da ya~ad1klan ve koyunlar 
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gibi dort ayaklan i.izerinde yi.iri.idi.ik
leri soyleniyor; bu ki§ilerden hi4fbiri 
kirk ya§mI ge4femiyormu§. Satirler, 
kanca burunlu ufak tefek insanlar
d1r; almlarmda boynuzlan vard1r ve 
ayaklan ke4filerinki gibidir. Aziz 
Antonios bunlardan birini 4f6ldeki 
yalmzhg1 sirasmda gormi.i§. Bu ki§i, 
Tann'nm kulu tarafmdan sorguya 
4fekilince, §U kar§1hg1 vermi§: "Ben 
4f0lde oturan, putperestlerin, say1s1z 
yamlgmm etkisiyle Faunlar ve 
Satirler olarak taptig1 oli.imli.ilerden 
biriyim." Baz1larmm incir Faunlan 
adm1 verdigi vah§i adamlarm varh
gmdan da soz edilir. Etiyopya'da, 
Yunanhlarm GOlgeayaklar dedikleri, 
ozel bacaklan olan ve 4fOk h1zh bir 
toplulugun ya§ad1g1 soylenir. 
Yunanhlar onlan Golgeayaklar ola
rak adlandmrlar, 4filnki.i gi.ine§in ya
k1c1 s1cagmda s1rt i.isti.i yere uzamr, 
dev ayaklanm kendilerine gOlge ya
parlar. Libya'daki Antipodlann ayak 
tabanlan terstir, yani bacaklarma 
dogru doni.ikti.ir ve ayaklarmm her 
birinde sekiz parmaklan vardir. 
Hippopodlar, Skythia'da ya§arlar ve 
govdeleri insan govdesi, ayaklan ise 
at toynag1 bi4fimindedir. 
Hindistan'da, Makrobioi adh bir top
lulugun ya§ad1g1 soylenir; boylan on 
iki kademmi§. Aym Hindistan'da 
boylan bir ar§ma denk olan bir top
luluk ya§ar; Yunanhlar onlara 
Yunanca "ar§m" [pygmaios] sozci.igi.i
ne at1fla "Pigme" adm1 verirler, bun
dan yukanda soz etmi§tim. 
Pigmeler, Hindistan'm Okyanus ya
kmlarmdaki daghk bOlgelerinde ya
§arlar. 
~u da anlatihr: Aym Hindistan'da, 
be§ ya§mda hamile kahp sekiz ya§m
dan fazla ya§amayan bir kadmlar 
toplulugu varmI§. 
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Basilisk 

BRUNETTO LATINI 

[1220-1294 ya da 1295] 

HazineV, 3 

Basilisk, bir y1lan ti.iri.i olup, oyle ze
hir doludur ki, govdesinin di§I bi.iti.i
ni.iyle bu zehirle I§Ildar; aynca, yal
mzca zehri degil, pis kokusu da ya
kmdan ve uzaktan zehirler, 4fi.inki.i 
basilisk havaya zehir sa4far ve aga4fla
n mahveder, kokusu havada U4fan 
ku§lan oldi.iri.ir, bak1§1 onu goren ki
§iyi zehirler. Bi.iti.in ya§hlar, ilk goren 
o degil de, kar§1smdaki ise, zarar ver
medigini soylerler. 
Boyu alt1 kadem olup, horoz gibi sir
tmda beyaz 4filleri ve [ba§mda] ibigi 
vardir; yans1 yerin i.isti.inde dik gider, 
diger yans1 oteki y1lanlar gibi yerde 
gider. Boylesine vah§i olmasma rag
men, gelincik onu Oldi.iri.ir. 
~unu da bilin ki, iskender onlan bul
dugunda, dokme camdan dev §i§eler 
yaptird1 ve adamlan bunlarm i4fine 
girdiler. Onlar y1lanlan gori.iyor, ama 
y1lanlar adamlan gormi.iyordu, boyle
ce y1lanlan oklarla oldi.iri.ip bu bulu§ 
sayesinde di.i§mandan kurtuldular. 
i§te basiliskin ozellikleri bunlardir. 

Dogu'daki olagandi§I §eyler 

Dogu'daki Olagand1~1 $eyler Uzerine 
[6. yi.izy1l] 

Babil'den· KIZlldeniz'e kadar bi.iyi.ik 
bir gidilik i4finde giderler: o yerlerde 
ban:qan, ko4f boynuzlan olan, corsia 
adm1 verdigimiz baz1 canavar-yilan
lar yi.izi.inden. Bunlara dokunan, o an 
oli.ir. Burada bol bol karabiber yeti§ir 
ve y1lanlar biberi bi.iyi.ik bir titizlikle 
korurlar. 0 yi.izden, karabiberi topla-
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mak ii;:in, her yer ate~e verilip, siiriin- biiyiik ag1zlan vardir ve boylan tam 
genler yeraltma s1gmmaya zorlamr. yirmi ayaktir. Bir insam gordiikleri 
Biberin kara olmasmm nedeni budur anda ya da biri onlan kovalad1gmda, 
[ ... ] kai;:arlar [ ... ] 
Gene bu kesimlerde, bizim Briksontes lrmagmm otesinde, dogu-
Konopenler olarak adland1rd1g1m1z 
Kopekba~lar bulunur. Kurumla sergi
ledikleri yeleleri at yelesi, di~leri ya
ban domuzu di~i, ba~lan kopek ba~1-
d1r; ag1zlarmdan ate~ ve alevler bile 
piiskiirtebilirler [ ... ] Nil, lrmaklarm 
krah olup M1s1r boyunca akar; yerli 
balk Nil'i Arkhoboleta, yani "Biiyiik 
Su" olarak adlandmr. Bu bolgede pek 
i;:ok fil vardir. Aynca burada on be~ 
ayak uzunlugunda insanlar ya~ar, 
viicutlan beyaz, sai;:lan siyahtir, tek 
ba~ta iki yiizleri vardir. Aynca, dizle
ri k1rm1z1, burunlan uzundur. <;ocuk 
dogurma zamam gelince, Hindistan'a 
gidip i;:ocuklan orada diinyaya geti
rirler ve viicutlan iii;: degi~ik renkte 
yarat1klar dogar. Bunlar aslan ba~h 
olup, barman kiiregini and1ran i;:ok 

ya dogru, uzun boylu iriyan insanlar 
vardir; uyluk ve kaval kemikleri on iki 
ayak uzunlugunda olup, bOgiir ve go
giislerinin uzunlugu yedi ayag1 bulur. 
Tenlerinin rengi karadir ve onlardan 
sakmmam1z gerekir; nitekim, yakala
d1klan ki~iyi yerler [ ... ] 
Briksontes'in sulan iizerindeki bir
i;:ok ada arasmda, giineyde bir ada 
vard1r; burada ba~1 olmayan, gozleri 
ve ag1zlan ise gogiislerinde bulunan 
insanlar ya~ar [ ... ] 
Gene bu dolaylarda, yaban domuzu 
di~leri olan, sai;:lan ayak topuguna 
uzanan ve kuyruk sokumlarmda s1g1r 
kuyruklan olan ba~ka kadmlara rast
lanz. Boylan on iii;: ayak olup, mer
mer beyaz1 nefis bir viicutlan vardir 
ve ayaklan deveyi andmr. 0 k1~k1rt1-
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CI vi.icutlarm sergiledigi ars1z ~ehvet
ten tiksinti duyan Makedonyah 
Bi.iyi.ik iskender, canh yakalayamad1-
g1 i~in bu kadmlardan bir~ogunu ol
di.irtmi.i~ti.ir [ ... ] 
Bu topraklara yakm bir yerde, gogi.is
lerine kadar ula~an uzun bir sakalla
n olan ve at postu giyen kadmlar ya
~ar. E~siz hirer avc1dirlar ve kopek 
yerine o tepede bulunan kaplan, pars 
ve benzeri her ti.ir vah~i hayvam ye
ti~tirip bunlarla ava pkarlar. 

Rahip Johannes'in mektubu 

Rahip Johannes'in Mektubu [12. 
yi.izyil] 

Ben, Tann'nm ve Krallarm Krah 
Rabbimiz isa Mesih'in gi.ici.i ve kud
reti ile rahip olan Johannes, Rum 
imparatoru Manuel'i selamhyor, sag
hk ve esenliginin devamm1 diliyo
rum. Zat-1 Alimize hi.irmet ettigin ve 
Yi.iceligimizden haberdar oldugun 
Ha~metli Kralhg1m1zca biliniyordu. 
El~imiz arac1hg1yla ogrendik ki, mer
hametimize mazhar olmak i~in bize 
eglendirici ve gi.izel bir ~eyler gonder
mek istiyormu~sun. 
insan olmam1z hasebiyle, bunlan 
memnuniyetle kabul ediyor, biz de el
~imiz vas1tas1yla sana bizden bir ~ey
ler gonderiyoruz, ~i.inki.i bizimle bir
likte ger~ek inancm yolundan gidip 
gitmedigini ve Rabbimiz isa Mesih'e 
ti.imi.iyle inamp inanmad1gm1 bilmek 
istek ve arzusunday1z [ ... ] Ben, Rahip 
Johannes, efendilerin efendisiyim ve 
gogi.in altmdaki her ti.ir zenginlik, er
dem ve kuvvette, yeryi.izi.ini.in bi.iti.in 
krallanm a~anm. Yetmi~ iki kral 
bize vergi oder [ ... ] Egemenligimiz ii~ 
Hint beldesine yay1hr ve topraklan
m1z, havari Thomas'm naa~mm yat-
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t1g1 Bi.iyi.ik Hindistan'dan oteye, ~ole 
ula~ir, Dogu'nun smirlarma kadar 
ilerler, sonra Bat1'ya, Babil Kulesi ya
kmlarmdaki terk edilmi~ Babil'e k1v
nhr [ ... ] 
Ulkemizde ~u canhlar ya~ar: Filler, 
tek horgi.i~li.i <leveler, <leveler, suay
g1rlan, timsahlar, meta-collinarum, 
cametennus, tensevetes, panterler, ya
ban e~ekleri, beyaz ve k1zil aslanlar, 
beyaz ayilar, beyaz karatavuklar, ses
siz agustosbi:icekleri, grifonlar, kap
lanlar, ~akallar, sirtlanlar, yaban 
oki.izleri, y1lan akbabalan, yabaml 
erkekler, boynuzlu erkekler, faunlar, 
satirler ve aym ti.irden kadmlar, pig
meler, kopekba~lar, kirk ar~m boyun
da devler, tekgozler, tepegozler, anka 
denen ku~ ve gogi.in altmda ya~ayan 
hem en her ti.ir hayvan [ ... ] 
Balm si.izi.ildi.igi.i toprag1m1z si.itle do
lup ta~ar. Bir bolgede "hi~bir zehir 
zarar vermez, hi~bir gi.iri.ilti.ici.i kur
baga v1raklamaz, ne akrep vardir, ne 
otlar arasmda si.iri.inen y1lan." Zehirli 
hayvanlar burada ya~ayamaz ve her
hangi bir kimseye zarar veremez. 
Putperestlerin arasmdan, vilayetleri
mizin birinde, indus adh nehir akar. 
Cennetten ~1kan bu nehir, ~e~itli k1v
nmlanm kollar halinde bi.iti.in vila
yete yayar ve i~inde dogal ta~lar, 
zi.imri.itler, safirler, lal ta~lan, topaz
lar, krizolitler, oniksler, beriller, 
ametistler, sardoniksler ve ba~ka bir
~ok degerli ta~ bulunur. 
Irmakta Assidos bitkisi yeti~ir; ki~i 
bunu i.izerinde ta~1d1gmda, bitkinin 
koki.i, koti.i ruhu uzakta tutar, onu 
kim oldugunu ve nereden geldigini ve 
adm1 soylemeye zorlar [ ... ] 
Ulkenin u~ bolgelerinde, gi.ineye dog
ru, bi.iyi.ik ve ya~anabilir bir adam1z 
vard1r; burada bi.iti.in y1l boyunca, 
haftada iki kez, Tann bol bol kudret 
helvas1 yagdmr, o civarda ya~ayanlar 
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Rahip Johannes'in 
imparatorlugu: Abraham 
Ortelius, Theatrum Orbis 
Terra rum 
("Diinya Tiyatrosu"), 
ayrml!, 1564 

bunu toplay1p yerler [ ... ] 
En zengin mahsulleri almak ic;in ne 
toprag1 silrer, ne tohum eker, ne ekin 
bic;er, ne herhangi bir bic;imde toprag1 
kararlar. i~in gerc;egi, kudret helvas1-
nm bu ki~ilerin damagmdaki tad1, 
M1s1r'dan kac;1~ sirasmda 
israilogullarmm damaklarmdaki tat 
ile aymd1r. Dogrusu, e~lerinden ba~
ka kadm bilmezler. K1skanc;hk ve 
nefret duymaz, ban~ ic;inde ya~arlar, 
mal millkleri dolay1S1yla birbirleriyle 
kavga etmezler; bize odemeleri gere-

tici yoktur. 
Her yil Zat-1 Alimize vergi olarak, 
hepsi potalar dolusu degerli ta~larla 
ve altmla yilklil elli fil ve bir o kadar 
suaygm gonderirler. Gerc;ekten de, 
bu illke insanlan c;ok bilyilk miktar
larda degerli ta~lara ve k1rm1Z1 altma 
sahiptir. Goksel g1dayla beslenenlerin 
hepsi, be~ yilz yil ya~ar. Ne var ki, 
yilz ya~ma ula~t1klarmda, orada bu
lunan bir agacm kokilnden c;1kan bir 
kaynagm suyunu ilc; kez ic;erek genc;
le~ir, gilc; kazamrlar [ ... ] Suyu ilc; kez 

ken vergiyi almak ilzere gonderdigi- ic;tikten sonra, deyim yerindeyse 
miz ki~i d1~mda, ilstlerinde bir yone- yilzy1lhk ya~hhktan o kadar kurtu-
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lur, o kadar s1ynhrlar ki, kesinlikle 
otuz kirk ya~mdan fazla gostermez
ler. Boyle hep, yilz yilda bir gen9le~ir 
ve biitilnilyle degi~irler. Sonra, be~ 
yilz ya~m1 doldurunca Olilrler ve o 
toplulugun gorenegi uyarmca, topra
ga gomillmez, sozilnil ettigimiz adaya 
gotilriiliip orada bulunan ve dort 
mevsim yaprak dokmeyen olduk9a 
s1k aga9larm ilstilne 91kanhrlar. Bu 
yapraklarm golgesi 9ok gilzeldir ve 
aga9larmm mevyesi 9ok ho~ kokar. 
Bu oliilerin teni morarmaz, bozul
maz, 9ilrilmez, kill ya da toprak hali
ne gelmez; hayattayken oldugu gibi 
tazeligini ve rengini korur. Bir pey
gamberin belirttigi ilzere, Deccal'in 
zamanma kadar boyle bozulmadan 
varhgm1 siirdilrecektir [ ... ] 
Oradan il9 giln yo! gidildiginde, dag
larla kar~1la~1hr: Bu daglarm tepesin
den a~ag1ya gene susuz, ta~lardan 
olu~ma bir 1rmak iner ve kum denizi
ne kadar topraklanm1za akar. Irmak 
haftada il9 giln akar ve her biiyiikliik
te ta~ a~ag1 yuvarlamp kendisiyle bir
likte kum denizine kadar aga9 govde
lerini silrilkler. Irmak denize dokill
diikten sonra, ta~lar ve govdeler goz
den yiter ve bir daha goriilmezler. 
Irmak akarken, kimse kar~1 k1y1ya 
ge9emez, ama kalan dort giln boyun
ca ge9i~ milmkilndilr [ ... ] 
Ta~ 1rmagmm otesinde, israil'in on 
iki kabilesi ya~ar; her ne kadar kendi 
krallarm1 se9seler de, aslmda bize 
tabidirler ve Zat-1 Alimize vergi oder
ler [ ... ] Kavurucu s1cagm hilkmettigi 
bolgeye yakm bir ba~ka bO!gede, dili
mizde semender olarak adlandmlan 
solucanlar vard1r. Bu solucanlar, yal
mzca ate~te ya~ayabilirler ve ipek ilre
ten oteki solucanlar gibi 9evrelerini 
bir tilr zar ku~atir. Saray1m1zdaki ka
dmlar bu zan ozenle i~lerler ve ondan 
Zat-1 Alimizin biitiln ihtiya9lan i9in 
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giysi ve kuma~ elde ederiz. Bu kuma~
lar, yalmzca 9ok hararetli yanan bir 
ate~te y1kamr. 
Ulkemizde altm, gilmil~ ve degerli 
ta~lar, filler, tek h0rgil9lil <leveler, <le
veler ve kopekler 9ok boldur. 
D1~andan gelen her konugu ve her 
yolcuyu biiyilk bir nezaketle kar~Iia
nz. i9imizde tek bir yoksul yoktur. 
Bizde ne h1rs1z ne e~k1ya vard1r, keza 
dalkavukluga ve cimrilige yer yoktur. 
Burada bizim yurdumuzda ma! bolil
~ilmil yoktur. Uyruklanm1zm yedigi 
onilnde yemedigi arkasmdad1r [ ... ] 
Aslmda, Yilce Efendimizin oturdugu 
saray i9in, havari Thomas'm Hint kra
h Gundoforus i9in yapt1rd1g1 saray or
nek almm1~ olup, i9 k1s1mlan ve oteki 
yap1lan biltilnilyle ona benzer [ ... ] 
Uzunluk a91smdan degil yilkseklik ve 
gilzellik a91smdan ilkinden ilstiln 
olan bir ba~ka saray1m1z var: Biz dog
madan once, son derece tesirli mane
viyat1 ve adaleti nedeniyle Quasidius 
["Yan Tann"; "Tanr1 Gibi'1 olarak ad
landmlan pederimizin gordilgil bir 
rilya ilzerine in~a edilmi~. ~u soylen
mi~ rilyasmda: "Babas1 olacagm oglun 
i9in bir saray in~a et: 0, krallarm, iil
kelerin krah ve biitiln yeryilzilniln 
efendilerinin efendisi olacaktir. Ve 
Tann'nm istegi uyarmca, saraym ~u 
gilcil olacaktir: Burada hi9 kimse a9-
hk 9ekmeyecek, hasta olmayacak, sa
raym i9inde bulunan hi9 kimse oraya 
girdigi gilnden itibaren olmeyecektir. 
Ve a9hktan olmek ilzere olan bir ki~i 
saraya girip orada bir sure kahrsa, 
oradan yilz tabak yemek yemi~9esine 
tok ve hayatmda hi9 hastalanmam1~-
9asma saghkh aynlacakt1r." 
Aynca saraym i9inde, tad1 ve kokusu 
dilnyadaki her ~eyden daha iyi olan 
bir kaynak dogacak, saraydan hi9 d1-
~an 91kmayacaktir; dogdugu ko~e
den, kar~1 taraftaki bir ba~ka ko~eye 

Rahip Johannes: 
Conrad Griinenberg,Arma 
Kitab1, Codex Germaniae 
Monacensis 145, 1483, 
Milnih, Bavyera Devlet 
Kiltilphanesi 
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kadar saray1 katedecek, orada toprak 
onu kabul edecek ve toprak altmda 
kaynagma geri donecektir, tlpk1 gii
ne~in yeryiiziiniin altmdaki batldan 
doguya dondiigii gibi. 
Ve kaynag1 tadanlarm agzmda, yemek 
ya da ii;mek istedikleri ~ey her ne ise 
onun tad1 olu~acakt1r. Bu kaynak, sa
ray1 i;ok yogun bir rayiha ile doldura
cakt1r, sanki her tiir ilai;, bahar ve 
merhem, hatta i;ok daha fazlas1 onda 
bir araya getirilip kan~tmlm1~ gibi. 
Ki~i bu kaynagm suyunu ii«; y1l ii«; ay 
ii«; hafta ii«; gun ii«; saat tadarsa (~oyle: 
her gun ii«; kez ai; karnma, ii«; saatlik 
sure ii;inde, belirli bir saatten ne once 
ne sonra degil, bu ii«; saatten her biri
nin ba~lang1c1 ile sonu arasmdaki 
arahkta, ii«; kez ai; karnma tadarsa), 
hi«; ku~ku yok ki ii«; yiiz yII ii«; ay ii«; 
hafta ii«; gun ii«; saatten once olmeye
cek ve hep ilk geni;lik i;agm1 ya~aya
caktlr [ ... ] 
Zat-1 Alimiz, hangi nedenden otiirii -
var olan her ~eyin yarat1c1s1 bizi biitiin 
oliimliilerin en giii;liisii ve en ~anhs1 
k1ld1gma gore- rahiplikten daha uy
gun bir adla adlandmlmak istemedi, 
bilmek istersen, aklm buna ~a~mama
h. Aslmda saray1m1zda, kilisenin say
gmhgma uygun olarak, daha yara~1r 
bir ad ve gorevi olan biri;ok gorevli var, 
hatta bunlar Tannsal gorev ai;1smdan 
bizden iistiinler. Hakikaten, kahyam1z 
bolge piskoposu ve kral; sakimiz ba~
piskopos ve kral; te~rifati;1m1z pisko
pos ve kral; demircimiz kral ve arki
mandrit; keza ba~ a~i;1m1z kral ve ba~
rahiptir. DolaylSlyla, Zat-1 Alimiz bu 
adlarla adlandmlmay1 ya da saray1-
m1zda pek i;ok olan bu makamlarla 
aym ~ekilde nitelendirilmeyi kabul et
memi~; daha i;ok, ali;akgoniilliiliikten 
otiirii daha az soylu ve daha alt ma
kamdaki bir adla i;agr1lmay1 sei;mi~tir. 
~imdi sana ~amm1z ve giiciimiizden 

geregince soz edemeyiz. Arna yam
m1za geldiginde, geri;ekten biitiin 
yeryiiziiniin efendilerinin efendisi ol
dugumuzu goreceksin. ~imdilik yal
mzca egemenligimizin bir yandan 
biiyiikliik olarak yakla~1k dort ayhk 
yolculukla katedilebilecek sm1rlara 
ula~t1gm1, ote yandan ashnda kimse
nin bu sm1rlarm nereye uzand1g1m 
bilemeyecegini bi!. Gokteki y1ld1zlan 
ve denizdeki kum tanelerini sayabi
lirsen, bizim topraklanm1z1 ve giicii
miizii de oli;ebilirsin. 

Mandeville versivonu 

JOHN MANDEVILLE 

[14. yiizy1l] 

Yolculuklar, XXX 

~u halde, bu Rahip Johannes'in buy
rugunda biri;ok kral, biri;ok ada ve ol
duki;a farkh ko~ullarda ya~ayan pek 
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9ok balk vard1r. Onun iilkesi refah 
i9inde ve zengindir, ama Biiyiik Han'm 
iilkesi kadar zengin degildir. Aslma 
bak1hrsa, tiiccarlar genellikle mal al
mak i9in, Biiyiik Han'm topragmda 
yaptiklan gibi oraya kadar gitmezler, 
9iinkii iilke 9ok uzakt1r. Ote yandan, 
Kathay adasmda insanm ihtiya9 duya
bilecegi her tiir ~ey bulunur: altm s1r
ma ve ipek kuma~lar, baharat ve her 
tiir mal. Dolay1s1yla, bu ~eyler Rahip 
Johannes'in adasmda daha ucuz olsa 
da, insanlar uzun yolculuktan ve ora
lardaki denizde kar~1la~abilecekleri 
biiyiik tehlikelerden 9ekinirler. 
Ger9ekten de, o denizin bir9ok nok
tasmda biiyiik m1knatish kayalar ve 
kayahklar mevcut olup, bunlar demi
ri kendilerine 9ekme ozelligine sa
hiptir. 0 yiizden, oradan demir men
te~eli ya da 9ivili gemiler ge9mez; 
ge9meleri halinde, m1knatish kayalar 
onlan kendine 9ekecek ve art1k yolla
rma devam etmelerine izin vermeye
cektir. Ben bizzat uzaktan o denizde 

~a~1rtic1 ~ey, ozellikle biiyiik miktar
larda degerli ta~lar var, ama bu ta~lar 
o kadar biiyiik ve geni~ ki, insanlar 
onlardan tabak, 9anak, bardak gibi 
mutfak e~yas1 yap1yorlar. Daha pek 
9ok ba~ka olaganiistiiliik var, ama 
bunlan bir kitapta yaz1ya dokmek 
9ok s1k1c1 olur [ ... ] 
0 9olde, goriince insanm i9ine korku 
salan bir9ok yabaml adam var; bunla
rm boynuzlan var ve konu~muyor, do
muzlar gibi homurtu sesleri 91kanyor
lar. Pek 9ok yaban kopegi de var. 
Keza, yore dilinde psitakes denen pek 
9ok papagan var. Bunlar, dogal olarak, 
konu~uyor ve 9olleri dola~an insanlan 
selamhyor, t1pk1 insanlar gibi anla~1hr 
bir dille sohbet ediyorlar. iyi konu~an
larm iri bir dilleri ve ayaklarmda be~ 
parmaklan var. Farkh tiirden ba~ka 
papaganlar da var, onlarm ayaklarm
da yalmzca ii9er parmak var, az konu
~uyorlar ve bagn~1p duruyorlar. 

bir9ok agac1 ve 9ahs1 olan, bol mik- Alvares'in anlatt1klar1 
tarda bogiirtlen 9ahsmm ve kara9ah-
nm bulundugu biiyiik bir aday1 and1- FRAN c Is co AL v ARE s 

ran bir ada gordiim. Denizciler bize 
bunlarm hepsinin, iistlerinde bulu
nan demir nedeniyle m1knatish kaya
larm kendilerine 9ektigi gemilerin 
kalmtilan oldugunu a91kladilar. 
Gemilerin i9inde duran ~eylerin 9ii
riimesinden, 9ahlar, bogiirtlen 9ahla
n, kara9ahlar, ye~il otlar ve benzeri 
~eyler biiyiimii~tii, bu arada geminin 
direk ve serenleri biiyiik bir koru ya 
da orman izlenimini uyandmyordu. 
Oralarda pek 9ok noktada bu tiir ka
yalar var: Bu yiizden tiiccarlar, yolu 
iyi bilmiyorlarsa ya da yanlarmda 
9ok iyi k1lavuzlar yoksa, oralara git
meyi goze alam1yorlar. Ustelik, yolun 
uzunlugundan korkuyorlar [ ... ] 
Rahip Johannes'in iilkesinde pek 9ok 
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Hint Beldelerinin Hiikiimdarz Rahip 
Johannes'in Topraklarz Uzerine 
Geri;ek Bilgi [1540) 

Tuhafyarattklar: 
John Mandeville, 
Yolculuklaryada 
Diinyada Bulunan En 
Olaijaniistii ve En Dikkat 
<;:ekici ~eyler Kitab1, 
14. yiizyil 



4. BUYUK iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKALAR DiYARI DOGU 

Ve orada Rahip Johannes'in bir yiik
seltinin iizerinde oturdugunu ve ora
ya hepsi zengin siislemelerle bezeli 
alt1 basamakla <;1kt1gm1 gordiik. 
Ba~mda altm-giimii~, yani bir k1sm1 
altm bir k1sm1 giimii~ bir ta<;, elinde 
giimii~ bir ha<; vard1, mavi taftadan 
bir kuma~la yiiziinii i>rtmii~tii; bu or
tiiyii kaldmp indiriyor, boylece kimi 
zaman biitiin yiizii goriiliiyor, sonra 
yeniden ortiiniiyordu. Sagmda ipek 
giysili bir u~ak, u~agm elinde giimii~
ten, kabartma figiirlerle siislii bir ha<; 
vard1 [ ... ] Uzerine altm s1rmah goste
ri~li brokar bir giysi, bol yenli ipek 
gomlek giymi~, piskopos onliigiinii 
and1ran sirmah ipek kuma~tan ~1k 
bir ku~ak takm1~tJ ve fresklerde Baba 
Tann'nm resmedildigi gibi ihti~amh 
bir ~ekilde oturuyordu. Ha<;1 tutan 
u~agm yam sira, her bir yanda benze
ri giysiler giymi~, elinde kmmdan <;1-
kanlm1~ bir k1h<; olan, bir u~ak duru
yordu. 
Ya~, ten rengi ve boy olarak Rahip 
gen<; goriiniiyordu: Teni fazla koyu 
degildi, deyim yerindeyse kestane 
rengiydi [ ... ], orta boyluydu ve 23 ya
~mda gosteriyordu. Degirmi yiizlii, 
iri gozlii, kartal burunluydu ve sakal 
birakmaya ba~lam1~t1 [ ... ] 
Sonraki giinler, kimse hangi yoldan 
gitmesi gerektigini bilmiyor, herkes 
beyaz <;admm dikili gordiigii yerde 
banmyordu [ ... ] <;evresinde kii<;iik 
k1rm1z1 perdeler, ba~mda tac1yla at 
iistiinde ilerliyordu. Bu perdeleri ta
~1yanlar, ince m1zraklarm iistiinde 
havaya kaldmlm1~ olarak ta~1yorlar
d1. Rahip'in oniinde yirmi u~ak, onla
rm oniinde goz ahc1 siislerle siislen
mi~ alt1 at gidiyordu ve bu atlarm 
oniinde eyerli ve <;ok giizel siislenmi~ 
alt1 katir yiiriiyor, her birini dort ki~i 
<;ekiyordu. Bu katJrlarm oniinde, di
ger kat1rlara binmi~ yirmi soylu ki~i 

gidiyor, ba~ka insanlar ister yaya is
ter at iistiinde olsunlar yakla~am1-
yorlard1. 

Marco Polo'nun 
tamkhg1 

MARCO POLO [1254-1324] 

Milione, 63-67 

Carocaron, <;evresi ii<; mil olan bir 
~ehirdir. Kendi yurtlarmdan <;1ktJk
larmda, Tatarlar ilk buraya yerle~
mi~lerdir. Size Tatarlarm ba~mdan 
ge<;en her ~eyi, nas1l egemenlik kur
duklanm ve diinyaya nasil yay1ld1k
lanm anlatacag1m. Tatarlar ba~lan
g1<;ta kuzeyde, Chorcha boylarmda, 
biiyiik ovalarm oldugu, yerle~imin, 
yani kasaba ve koylerin bulunmad1g1, 
ama giizel otlaklarm ve bol suyun ol
dugu bolgelerde ya~am1~lard1r. 
Bir hiikiimdarlan yoktu, ama ulu bir 
hakana, Rahip Johannes'e vergi odii
yorlard1. Tatarlar, sahip olduklan 
her 10 hayvandan birini yiiceligi dil
lere destan olan Rahip Johannes'e 
veriyorlard1. 
Gun geldi, Tatarlarm say1s1 <;ok artt1. 
Rahip Johannes, bu ~ekilde <;ogald1k
lanm goriince, kendisine zarar vere
bileceklerini dii~iindii ve onlan <;e
~itli topraklara dag1tmak i<;in bir 
plan yapt1. Sonra, bunu yerine getir
mesi i<;in baronlarmdan birini gon
derdi ve Tatarlar, hiikiimdarm yap
mak istedigi ~eyi i~itince, buna <;ok 
iiziildiiler. Ardmdan, hep birlikte 
yurtlarmdan aynhp 1ss1z yerler iize
rinden kuzeye, Rahip Johannes'in 
eri~ip zarar veremeyecegi bir yere 
gittiler; bOylece ona ba~kaldmp bir 
daha vergi odemediler. Uzun sure 
durum bOyle devam etti [ ... ] 
Ve 1187'de Tatarlar aralarmdan 
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Cengiz Han adh birini hilkilmdar 
yapt1lar. Cengiz Han, 9ok degerli, 
sagduyulu ve yigit bir ki~iydi; hil
kilmdar se9ilir se9ilmez, o bi:ilgeler
den olan ne kadar Tatar varsa hepsi 
ona gelip, onu hilkilmdarlan olarak 
tamdilar. Ve Cengiz Han hilkmettigi 
topraklan iyi ve dilrilst9e idare edi
yordu. Buraya inamlmaz say1da bir 
Tatar kalabahg1 geldi; Cengiz bu ka
dar bilyilk bir kalabahg1 gorilnce, 
halk1yla ba~ka topraklar fethetmeye 
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hazirland1. K1sa silrede tam sekiz vi
layeti fethetti, ele ge9irdigi yerlerin 
insanlarma zarar vermiyor, mallan
m yagmalatm1yor, ba~ka topraklar 
fethetmek i9in onlara dilrilst davra
myordu. Boylece bir9ok toplulugu 
fethetti. Ve herkes, seve seve, iyi bir 
insan oldugunu gordilgil bu hilkilm
darm pe~inden gidiyordu. Cengiz, bu 
kadar insam gorilnce, biltiln dilnyay1 
fethetmek istedigini soyledi. Bunun 
ilzerine, Rahip Johannes'e el9ilerini 

Rahip Johannes: 
Francisco Alvares, 
Rahip Johannes'in 
Topraklarr Uzerine 
Gef"fek Bilgi, 1540, gravilr 
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gonderdi -bu 1200 y1lmda oldu- ve 
ona, klZlm e~ olarak almak istedigini 
bildirdi. Rahip Johannes, Cengiz'in, 
klzma talip oldugunu duyunca, bi.i
yi.ik bir ofkeye kap1hp ~oyle dedi: 
"K1z1ma e~ olarak talip olmas1, 
Cengiz ic;:in bi.iyi.ik bir utanc;: degil 
mi? Kendisi, benim adam1m oldugu
nu bilmiyor mu? ~imdi geri doni.ip 
ona, k1z1m1 kendisine vermektense 
ate~te yakmay1 yegleyecegimi belir
tin, aynca efendisine ihanet ettigi 
ic;:in onu oldi.irmemi hak ettigini soy
leyin." Ve elc;:ilere: "~imdi derhal yola 
c;:1km ve bir daha da buraya gelme
yin" dedi. Elc;:iler yola c;:1k1p Bi.iyi.ik 
Han'm huzuruna geldiler ve Rahip 
Johannes'in onlara soylediklerini Sl

ras1yla tek tek anlattilar. [ ... ] Cengiz 
Han, Rahip Johannes'in kendisine 
gonderdigi kaba cevab1 i~itince, oyle 
Ofkelendi ki Ofkeden yi.iregi c;:atlaya
cak gibi oldu, c;:i.inki.i o c;:ok yi.ice go
ni.illi.i biriydi. Ve "Rahip Johannes, 

gonderdigi kaba cevap ic;:in ag1r bir 
bedel odeyecek. Aynca, kulum olup 

Johannes'in Cengiz'in kar~1sma nasil 
c;:1ktigmdan soz edelim. Rahip 
Johannes, Cengiz'in i.izerine dogru 
gelmekte oldugunu ogrenince, adam
lanyla yola koyuldu ve onun bulun
dugu ovaya gelip, Cengiz'in kamp1-
nm 10 mil otesinde kamp kurdu. Ve 
iki ordu da, sava~a dine;: c;:1kmak ic;:in 
iki gi.in dinlendi; ikisi de Tenduc 
ovasmda kahyordu [ ... ] ikinci gi.inden 
sonra iki ordu da silahlanm ku~amp 
~iddetli bir c;:arp1~maya girdiler; bu, 
gelmi~ gec;:mi~ en bi.iyi.ik sava~ oldu. 
iki taraf da agir kay1plar verdi, ama 

sava~1 Cengiz Han kazand1 ve Rahip 
Johannes sava~ta oldi.iri.ildi.i. 0 gi.in
den sonra Rahip Johannes'in toprak
larmm tamam1 elden c;:ikt1. 

Bizans otomatl 

CREMONALI LIUTPRAND 

[10. yiizy1l] 

jntikam VI, 5 

olmad1gm1 ona gosterecegim" dedi. Konstantinopolis'te saraym yanmda 
Sonra Cengiz daha once hie;: gori.ilme- olagani.isti.i bi.iyi.ikli.ik ve gi.izellikte 
mi~ c;:apta bi.iyi.ik bir gi.ic;: olu~turdu ve bir konut var; Yunanhlar ona 
Rahip Johannes'e kendisini savun- Magnaura diyorlar, biz "Bi.iyi.ik 
masm1 bildirdi. Rahip Johannes Salon" olarak adland1rabiliriz [ ... ] 
onun sozlerini hafife ald1, kuvvetle
rini toplad1 ve Cengiz'i yakalay1p ol
di.irmelerini soyledi; aynca, onunla 
neredeyse dalga gec;:ti, c;:i.inki.i o kadar 
hirsh olduguna inanm1yordu. Cengiz 
Han kuvvetlerini toplaymca, Rahip 
Johannes'in yakmlarmdaki Tenduc 
adh gi.izel bir ovaya gelip burada 
kamp kurdu. Rahip Johannes bunu 
duyunca, Cengiz'le kar~1 kar~1ya gel
mek ic;:in adamlanyla birlikte yola 
koyuldu; Cengiz bunu duyunca c;:ok 
memnun oldu. ~imdi Cengiz Han'1 ve 
ordusunu bir yana birak1p, Rahip 
Johannes'ten ve halkmdan, Rahip 

Konstantin, bu konutu tam o s1rada 
~ehre gelen gerek Hispania elc;:ileri 
ic;:in, gerek Liutifred ve benim ic;:in 
yapt1rm1~tl. imparatorun tahtmm 
oni.inde bronz, ama altm yald1zh bir 
agac;: vard1. Agacm dallan gene 
bronzdan ve farkh ~ekillerde yald1zh 
ku~larla dolu olup, bu ku~lar ti.irleri
ne gore degi~ik ku~larm oti.i~ sesleri
ni c;:1kanyorlard1. imparatorun tahti, 
oyle ustaca yerle~tirilmi~ti ki, kah 
yerde gori.ini.iyordu, kah yukanda ve 
hemen ardmdan iyice yi.ikseklerde. 
Tahti, deyim yerindeyse, c;:ok bi.iyi.ik 

aslanlar koruyordu, bronz mu ah~ap 

139 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

m1 olduklanm bilemiyorum, ama al
tm kaphyd1lar: Kuyruklanyla yeri 
sars1yor, ag1zlarm1 ac;1p hareketli 
dilleriyle kiikriiyorlard1. Sonra, bu 
konutta iki had1mm sutmda impa
ratorun huzuruna gotiiriildiim. 
Oraya vard1g1mda aslanlar kiikreyip, 
ku~lar tiirlerine gore c;agildasalar 
da, ne korktum ne de ~a~1rd1m, c;iin
kii bunlan iyi bilen biri bana bunlar 
hakkmda bilgi vermi~ti. Uc; kez one 
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egilip imparatora sayg1m1 gosterdik
ten sonra, ba~1m1 kald1rd1m ve daha 
once oturur halde gordiigiim impa
ratoru yerden biraz havaya yiiksel
mi~ gordiim. Sonra onu konutun ta
vamnda ba~ka giysiler giymi~ olarak 
gordiim; bu nas1l oldu, anlayama
d1m, belki de bir bocurgatla pkanl
m1~t1 oraya. 

Su pompalama sistemi, 
Cezeri, Makine 
Yap1mmda Yararll 
Bilgiler ve Uygulamalar, 
1206, istanbul, 
Topkap1 Saray:i 
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Mandeville'in Taprobane'si 

JOHN MANDEVILLE 

[14. yiizy1l] 

Yolculuklar, XXIII 

Rahip Johannes'in iilkesinin dogu
sunda, biiyilk ve gilzel bir ada var. 
Adi Taprobane ve ~ok asil ve verimli 
bir yer. Adanm krah ~ok zengin, ama 
Rahip Johannes'in otoritesine bagh 
ve hep se~imle belirleniyor. 
Bu adada iki k1~, iki yaz var. Bugday 
da y1lda iki kez toplamyor. Bah~eler 
her mevsim ~i~ek a~1yor. 
Burada iyi ve mantikh insanlar ya~1-
yorlar, aralarmda mallanm ne yapa
caklanm bilemeyecek kadar zengin 
pek ~ok Hiristiyan var [ ... ] 
Bu adanm yanmda, doguya dogru gi
dildiginde, iki ada daha bulunuyor: 
Birinin ad1 Orille, digerininki 
Argyte. Topraklan, oldugu gibi altm 
ve gilmil~ madeni. Bu adalar, 
KlZlldeniz'in Okyanus'tan aynld1g1 
noktada bulunuyorlar. Adalardan yil
d1zlar, ba~ka yerlerden oldugu gibi 
parlak gorilnmilyor; hatta yiid1zlar
dan Canopus adh ~ok parlak olam d1-
~mda digerleri gorillmilyor. Ay'1 da, 
biitiln ay evresi boyunca, ikinci ~ey
rek d1~mda gormek milmkiln degil. 
Taprobane adasmda kocaman altm 

leniyorlar. 0 zaman yerli halk, devele
ri, tek horgii~lii develeri, atlan ve diger 
hayvanlan ahp oraya gidiyor, alelacele 
yiikleyebildikleri kadanm yiikliiyor; 
sonra hayvanlarla, karmcalar yer al
tmdan ~1kmadan, ellerinden geldigi 
kadar ~abuk oradan uzakla~1yorlar. 
Havanm ~ok s1cak olmad1g1 ve karm
calarm dinlenmek i~in yer altma in
medigi diger zamanlarda, bu ki~iler 
altm1 ahp gotiirmek i~in bir ba~ka hi
leden yararlamyorlar. Yavrulam1~ 
olan ve henilz kil~ilk taylan ile dola
~an di~i atlan ahp, onlara ozellikle 
bo~ birak1lm1~ ve list k1sm1 tamamen 
a~1k, altlan yere kadar uzanan iki se
pet yiikliiyorlar. Sonra bu di~i atlan o 
daglarda otlamaya gonderiyor, taylan 
evde tutuyorlar. 
Karmcalar sepetleri goriir gormez, 
hemen ilstilne athyorlar. Dogalan ge
regi bir nesnenin bo~ kalmasma ta
hammill edemiyor, onun i~ine hemen 
~evrede var olan herhangi bir ~eyi 
dolduruyorlar. Boylece bu sepetleri 
altmla dolduruyorlar. Sepetlerin dol
dugu kamsma vanld1gmda, taylar 
serbest birak1hyor, ki~neyip anneleri
ni aramalan saglamyor. Bunun ilze
rine di~i atlar, altm yilklii halde yav
rularma ko~uyorlar. insanlar atlarm 
yilkilnil hemen bo~alt1p bu taktikle 
istedikleri kadar altm elde ediyorlar. 

daglan var: Bunlan, bu degerli made- Aslmda, karmcalar otlamak i~in yan-
ni safla~tlran karmcalar bilyilk bir Janna gelen hayvanlara tahammiil 
titizlikle koruyor; saf k1sm1, saf ol- gosterir, ama insana katlanamazlar. 
mayandan ay1nyorlar. Bu karmcalar 
kopek bilyilkliigilndeler, o yiizden 
kimse, aniden bu boceklerin saldm- Adem'in Seylan'daki mezan 
sma ugramamak ve onlar tarafmdan 
yutulmamak i~in bu daglara yakla~- A RT U RO GR A F 

maya cesaret edemiyor. DolaylSlyla, o "Yeryilzil Cenneti Miti", III, 
altmdan alabilmek, biiyilk bir kur- Ortar;ag Mit, Efsane ve Batz[ inanr;larz 
nazhk gerektiriyor. i~inde [1892-1893] 

Hava s1cak oldugunda, karmcalar sa-
bahtan ikindiye kadar yer altmda din- Hem Dogu'da hem Bat1'da ~ok yaygm 
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bir ba~ka goru~e gore (Dogu'da hala 
canhhgm1 koruyan bir goru~tur bu), 
Adem ile Havva surgun y1llanm 
Serendib ya da Seylan adasmda gec;:ir
mi~lerdir. Bu inane;:, hie;: ku~kusuz 
islam kaynakhdir; daha dogrusu, 
Budist bir inancm Musliimanlar elin
de degi~iklige ugram1~ bic;:imidir. 
Bunun nas1l olduguna bakahm: 
Budistler, Buda'nm belli bir sure 
Seylan adasmdaki bir dagda ya~ad1g1-
na inamrlard1, ha.la inamrlar. Buda, 
k1tadaki Brahmanlarm Langka olarak 

lirtir (genc;:ler olmu~ mudur, yoksa ye
niden uykuya m1 dalm1~lardir, pek iyi 
anla~Ilmaz) ve Rahuk adm1 verdigi 
dagm efsanesini anlatir. Onun belirt
tigine gore, Brahmanlar dagm doru
gunda, Adem'in yetmi~ ar~m uzunlu
gunda ve parlak ayak izinin bulundu
gunu anlat1yorlarm1~. Adem o nokta
dan bir ad1mda iki ya da uc;: gun uzak
hktaki denize ula~m1~. Aynca, 
Musliimanlar Cennetten kovulan 
Adem'in, Serendib adasma du~up ora
da oldugunu soylerler - Mekke'nin 

adlandird1klan bu yerde tefekkure da- yukselecegi yere hac yolculugunu ta-
yah bir ya~am gec;:irmi~ ve sonra goge 
yukselerek, kayahkta herkesin gorebi
lecegi ayak izini birakm1~t1r. 
Musliimanlar, efsaneler tarihinde c;:ok 
s1k rastlad1g1m1z bir yontem kullana
rak, Buda uzerine anlat1lanlan 
Adem'e atfetmi~ler ve iki gelenek yan 
yana ya~amaya devam etmi~tir. Marco 
Polo, gezilerinin anlatismda, bu konu
da ilginc;: bir tamkhk sunar bize. 
Marco Polo, Seylan adasmda, ancak 
zincir yard1m1yla c;:1k1labilen yuksek 
bir dagm tepesinde, Sarazenlerin 
[Musliimanlarm] Adem'e, putperestle
rin (Budistler kastediliyor) ise 
Sergamon Borcam'a ait oldugunu soy
ledikleri bir mezarm bulundugunu be
lirtir. Anlatmm devammdan belli ol
dugu uzere, bu Sergamon, Buda'dan 
ba~kas1 degildir. Buda, bilindigi gibi, 
benzeri bir ba~ka donu~um gec;:irmi~, 
Hlristiyan efsanesinin Aziz Josaphat'1 
[Yudasaf] olmu~tur. Araplar bu yere 
Rahud Tepesi ad1m verirler ve efsane
den soz eden ilk yazarlan Siileyman 
olmu~tur. Cografya kitabm1 1154'te 
Sicilya krah II. Ruggero'nun saraymda 
yazan idrisi, ba~ka birc;:ok ~eyin yam 
s1ra Efes yakmlarmdaki Yedi Uyurlar 
[Ashab-1 Kehf] magarasm1 ziyaret et
tigini ve onlarm naa~larm1 sansabir, 
mur ve kafur arasmda gordugunu be-
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mamlad1ktan sonra. Dagm betimle
mesi, ibn Battuta'nm gezilerinde bile 
yer ahr. Efsane, Dogu'dan Bat1'ya ve 
Musliimanlardan H1ristiyanlara gec;:
mi~ ve Portekizlilerin Pico de Adam 
adm1 verdikleri Seylan'daki dag unlu 
hale gelmi~tir. iskenderiye patrigi 
Eutikhios (o. 940) yalmzca Adem'in 
Hindistan'm bir dagma suriildugunu 
soyler, ama soz konusu dag hep 
Seylan'daki dagd1r. Pordenoneli 
Odorico, dag1 k1sa ve oz olarak betim
ler, dagm tepesinde bir golun bulun
dugunu anlatir: Adahlara bak1hrsa, bu 
golii Adem ve Havva'nm Rabil ic;:in 
doktukleri gozya~lan olu~turmu~. 
Giovanni de' Marignolli daha ayrmt1h 
ve daha anla~1hr bir hikaye anlatir: 
Tann'nm melegi Adem'i alm1~ ve onu 
Seylan'daki daga koymu~ ve Adem'in 
iki buc;:uk kan~ uzunlugundaki ayak 
izi, mucizevi ~ekilde mermere kazm
m1~. Melek, ilkinden dort k1sa gun 
uzakhktaki bir ba~ka daga Havva'y1 
koymu~ ve iki gunahkar kirk gun yas 
ic;:inde birbirinden ayn kalm1~lar. Kirk 
gun sonra melek Havva'y1 artlk umut
suzluk ic;:indeki Adem'e goturmu~. ilk 
dagda, ayak izi d1~mda, sag eli Bat1'ya 
c;:evrili, oturur halde bir heykel; 
Adem'in evi; pek saf suyu olan bir p1-
nar (bunlarm Cennetten geldigine 



Adem Tepesi, 
gravilr, 1750 

4. BOYDK iSKENDER'DEN RAHiP JOHANNES'E, HARiKAIAR DiYARI DOGU 

inamhyormu~ ve ii;lerinde, orada ya
~ayanlarm gorii~iine gore Adem'in 
gozya~larmdan olu~an degerli ta~lar 
bulunuyormu~) ve nefis meyveler ve
ren agai;larla dolu bir bostan varm1~. 
Biri;ok hac1, kutsal yeri ziyaret etmeye 
gidiyormu~. 17. yiizy1lm sonlarmda, 
Vincenzo Coronelli ha!a dagm tepe
sinde Adem'in gomiilii oldugunu ve 
burada Havva'nm Habil'in oliimii ii;in 
doktiigii gozya~lanyla olu~mu~ bir go
liin goriildiigiinii soyliiyordu. Bu so
nuncu saptama, goriindiigii kadanyla 

pek yaygm olmayan bir ba~ka inani;la 
i;eli~iyordu. Daha once soziinii ettigi
miz Burchardus de Monte Sion, bir 
dagm eteginde, Hebron vadisinde, 
A.dem ile Havva'nm yiiz y1l Habil'in 
oliimiine aglad1klan magaranm bu
lundugunu, burada ha!a ikisinin yatt1-
g1 yataklarm ve ii;tikleri sularm kay
nagmm goriilebildigini soyler. 
Adem'in mezarmm Seylan dagmm 
dorugunda oldugu soylendigi gibi, 
ba~ka biri;ok yerde oldugu da soylen
mi~tir. 
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Solda: 
A§k Bah~esi ya da Gen~lik 
<;e§meli Bah~e. De 
Sphaera'dan, 15. yiizyil, 
Ms. Lat. 209 DX214, c. lOr, 
Modena, Biblioteca Estense 

Sagda: 
Jacob de Backer, Aden 
Baht;esi, ykl§. 1580, Brugge, 
Groeninge Miizesi 

5 

YERYUZU CENNETi, 
MUTL ULAR ADALARI VE ELDORADO 

Dogu'nun harikalan arasmda yeryiizi.i cenneti de yer ahyordu. 

Yahudi-Hlristiyan ki.ilti.iri.inde, yeryiizi.i cennetinden bize Kut

sal Kitap soz eder. Kutsal Kitap'm Yaratzlz§ boli.imi.inde, Adem ile 

Havva'nm yerle§tirildikleri cennet bah<;esinin ve ilk gi.inahm ar

dmdan o bah<;eden nas1l kovulduklarmm 6yki.isi.i anlatihr: Tann 

"onu [Adem'i] kovdu. Ya§am agacmm yolunu denetlemek i<;in de 

Aden bah<;esinin dogusuna Keruvlar ve her yone donen alevli bir 

k1h<; yerle§tirdi..." Bundan sonra, yeryiizi.i cenneti herkesin kavu§

mak istedigi, ama sonsuz bir arayt§m nesnesi olarak kalan bir oz

lem yurdu haline gelir. 

Di.inyamn ba§lang1cmda insamn mutlu ve masum ya§ad1g1, ama son

radan yitirdigi bir yere yonelik bu hayal, bir<;ok dinde ortak olup, <;o

gu zaman gokteki cennetin bir ti.ir habercisi niteligi ta§tr. 
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Caynac1hk, Hinduizm ve Budizmde, dart 1rmagm <;1kt1g1 

Meru Tepesi'nden soz edilir (Kutsal Kitap'taki yeryi.izii cennetinden 

Pi~on, Gilhon, Dicle ve F1rat'm kaynakland1g1 gibi); bu tepenin iize

rinde tannlarm konutu ve insanm eski yurdu yiikselir. Mahabharata 

~iirinde tanr1 indra kendine indraloka adh cenneti kurar; bu cennetin 

Aden bah<;esiyle bir<;ok ortak yon ii vardir. 

Taocu efsanelerde (Lieh tzu [Kusursuz Bo§luk Kitabz], is 

ykl~. 300) bir riiyadan soz edilir: Bu riiyada, ne efendilerin ne kolele

rin var oldugu ve her ~eyin dogal olarak, kendiliginden meydana gel

digi olaganiistii bir yer belirir. Bu yerin sakinleri suya girer ama bo

gulmazlar, k1rba<; vuruldugunda yaralanmaz, yerde yiiriircesine hava

ya yiikselirler. M1sir mitleri mutlu bir <;agdan soz eder; belki de Hes

peridlerin Bah<;esi dii~ii ilk kez bu mitlerde ana <;izgileriyle belirme

ye ba~lar. Siimerlerin cennetinin ad1, hastahk ve 6liimiin olmad1g1 

Dilmun'du. Kunlun Daglar1, Taoizm i<;in yeryi.izii cennetinin bulun-
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Evrensel Cayna Haritas1, 
tuval iizerine suluboya, 
ykl§. 1890, Washington DC, 
ABD Kongre Kiitiiphanesi 



Lucas Cranach, Ya§h, 
Altm (:ag, ykl§. 1530, 
Miinih, Alte Pinakothek 

Paolo Fiammingo, 
Altm (:agda A*klar, 1585, 
Viyana, Sanat Tarihi Miizesi 

5. YERY0ZU CENNETi, MUTLULAR ADALARI VE ELDORADO 

dugu yerdi. Gerek_ <;in gerek J apon mitolojisinde Penglai Tepesi'nden 

soz edilir (efsanelerde, bu tepe farkh yerlere yerle~tirilir); orada ne ac1 

vardir ne k1~, biiyiik pirinc; kaseleri ve ~arap bardaklar1 asla bo~almaz, 

her tilr hastahg1 iyile~tirebilen biiyiilii meyveler vardir ve insanlar do

gal olarak ebedi bir genc;ligin tad1m c;1kanrlar. Hem Yunanhlarda hem 

Romahlarda Altm <;ag efsanesi vard1r ve mutlulugun egemen oldugu 

Kronos ve Saturn us c;aglarmdan soz edilir: Hesiodos'a gore bu c;aglar

da insanlar kayglSlz ya~1yor, hep gene; kahyorlard1; hie; c;ah~madan ay-
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m topraktan besleniyor ve uykuya dalarcasma 6lliyorlard1. 

Daha Pindaros'ta Mutlular Adalan temas1 belirir; Orta<;ag 

ve sonrasmda geli§tirilecek olan bir temadir bu. Anlatild1g1 kadar1y

la, bu adalarda daha once i.i<; yeryi.izi.i bedenlenmesinden ge<;en di.i

ri.ist ki§iler ya§ar; buna kar§ihk Homeros ile Vergilius'ta, kutlu ki§ile

rin ya§ad1g1 Mutlular Mekam'nm betimlemeleri yer ahr. Ve Horatius 

tam da, i<; sava§lardan sonra Roma toplumunun huzursuzluklanm di

le getirirken, tats1z bir ger<;eklikten ka<;1§ olarak deginir aym mekana. 

Kur'an-1 Kerim'de cennetin ozellikleri, Batl gelenegindeki 

<;e§itli cennetlerin ozelliklerine benzer: Huriler, bol meyve ve i<;ecek

ler arasmda cennet bah<;elerinde cennetlik ki§iler. Ve cennet bah<;e

si imgesi, islam'm olagani.isti.i bah<;eler, serin yerler ve <;aglayan sular 

mimarisinin esin kaynag1m olu§turur. 

K1sacas1, oyle gori.ini.iyor ki, gi.indelik ger<;eklik di.inyas1 <;ogu 

zaman ac1 verici ve katlamlmaz oldugu i<;in, her ki.ilti.ir bir zamanlar 

insanlarm ait olduklar1 -ve bir gi.in belki geri donebilecekleri- mut-
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Lucas Cranach, 
Ya~h, Yeryiizii Cenneti 
(ayrmtl), 1530, Dresden, 
Eski Ustalar Resim 
Galerisi 



Yeryiizii Cenneti, 
EbstorfHaritas1'nm sol 
tarafmda ayrmll, ykl§. 1234 

lu bir beldenin hayalini kurar. Hatta, Arturo Grafm yerytizti cenneti 

miti tizerine klasikle~mi~ bir c;ah~masmda (1892-1893) belirttigi gibi, 

baz1 ara~t1rmacilar Aden mitinde "mtilkiyet kurumundan onceki ilkel 

bir toplum durumunun belli belirsiz ams1"nm kendini duyurdugu te

zini one stirmti~lerdir. 

Arna biz Kutsal Kitap'taki Aden'e donelim. Ba~tan beri gele

nek, Aden'in Dogu'da, hatta Dogu'nun en uc; noktasmda, gtine~in dog

dugu yerde bulundugunu belirtir. Ne var ki, Aden'in bulundugu yer, 

belirsizlik ic;ermiyor degildi, c;linkti Aden bahc;esinden do rt 1rmak c;1k

tigma, bunlardan ikisi olan Dicle ile F1rat Mezopotamya'yi -dolayi

s1yla, dtinyanm en uzak periferisini degil, neredeyse merkezini- su

lad1gma gore, bu Dogu hie; de en uc; noktadaki Dogu izlenimini vermi

yordu. Arna Dicle ile Firat'm kaynag1 c;ok uzak topraklarda olabilece

gi ic;in, Ortac;ag haritalarmda Aden bahc;esi kesinlikten uzak ve 1rak 

bir Hindistan'a yerle~tiriliyordu (ayr1ca bkz. Augustinus ve Sevillah 

Isidorus'un metinleri). 
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Jacopo Bassano, 
Yeryiizii Cenneti, 
1573, Roma, 
Doria Pamphilj 
Galerisi 
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Tartl~maya a<;1k cografyasm1 daha once anlatt1g1m1z Kos

mas indikopleustes'in haritalarmdan birinde, Okyanus'un otesinde, 

dolayis1yla bilinen di.inyanm d1~mda olan, insanlarm Tufan'dan on

ce ya~ad1klan ve i<;inde Mia yeryi.izi.i cennetinin bulundugu toprak

lar gosteriliyordu. Orta<;ag haritalarmm bi.iyi.ik bir b6li.imi.inde (orne

gin bkz. Liebanah Beatus'un Vahiy Yorumu [Silos kopyas1]), cennet 

Okyanus <;emberi i<;ine yerle~tirilir, ama 14. yi.izyila ait Hereford ha

ritasmda cennet ya~anan di.inyanm s1mrlarmda yuvarlak bir ada gi

bi gosterilir. 

Dante ise cenneti Araf dagmm doruguna, dolay1s1yla ~ai

rin ya~ad1g1 donemde insanlarm bilmedigi bir yanki.ireye yerle~ti

recektir. 

Bazilan da, cenneti Atlantis ile (ama bundan kay1p k1ta At

lantis baglammda yeniden soz edecegiz), hatta Mutlular Adalan ile 

ozde~le~tirilen topraklara yerle~tireceklerdir. Genellikle olagand1~1 

betimlemelere yatkm Mandeville'e gelince, bu hikaye anlatlc1smm, 
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Aden gizemi kar§Ismda, bir kereligine de olsa, onu hi<; gormedigini iti

raf ettigine tamk oluruz. 

14. yiizyilda Bi.iyiik Tatar Ham'nm topraklarmda misyoner 

olarak bulunan Giovanni de' Marignolli, Chronicon'unda cennetin 

Seylan adasmm kirk mil uzagmda oldugunu, adadan §elalerin <;ag1lt1-

smm duyuldugunu belirtir. (Ger<;ekten de, bir<;oklarma gore, cennet 

1rmaklarmm suyu oyle bi.iyiik bir yiikseklikten a§ag1 doki.ilecektir ki, 

ugultusu <;evrede bulunan herkesin kulaklarm1 sag1r edecektir.) 

Bir<;ok gori.i sirasmda Aden bah<;esine gidenler olur. Vision es 

olarak adlandmlan bu gori.iler, ri.iyalarmda ya da ger<;ek olarak ote 

di.inyayi ziyaret eden, dolayis1yla Aden bah<;esini goren ki§iler hak

kmda anlatilan metinlerdir. Bu gori.iler sayica <;oktur ve bir<;ogu Dan

te Alighieri'nin ote di.inya yolculugunun habercisidir. Siralamak ge

rekirse: Romalz Aziz Maccarius'un Ya§amz, U<; Aziz Ke§i§in Yeryiizii 

Cennetine Yolculugu, Thurkill'in gori.isi.i. Tnugdalus'un Goriisii ve 

Aziz Patricius kuyusu efsanesi olarak da bilinen Aziz Patricius'un 
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Araf Risalesi. Bu sonuncusunda, (irlanda'da) Arafa giren Owein ad

h §OValye, once cehennemliklerin cezalanm <;ektikleri yerleri ziyaret 

eder, sonra armmalar1 i<;in gerekli cezalan neredeyse a§ffil§ ve mutlu 

bir §ekilde gokyiizii cennetine girmeyi beklemekte olan iyilerin ya§a

d1g1 Aden bah<;esine gelir. 

Tertullianus'tan Skolastik bilginlerine kadar uzun uzun tar

t1§Ilm1§tl: Cennet <;ok s1cak b6lgelerde miydi? Dolayis1yla, bilinen 

diinyaya uzak m1yd1? Yoksa ona sahip oldugu giizel iklimi verebilecek 

ihman bolgelerde miydi? Genel olarak, ihman b6lge varsayim1 iistiin 

gelmi§ti; nitekim Aziz Tommaso (Summa Theologiae'mm birinci k1s

mmdaki 102. soruda) §U gorii§ii savunuyordu: "Cenneti ekvator <;izgi

sine yerle§tirenler, bu <;izgi iizerinde bolgenin, yil boyunca giin-gece 

e§itligi nedeniyle (gerek giine§ hi<;bir zaman, a§m soguga yol a<;acak 

kadar <;ok uzakla§mad1g1, gerek orada, belirttikleri gibi, a§m s1cakl1k 

olmad1g1 i<;in) son derece ihman oldugunu dii§iiniiyorlar; <;iinkii gii

ne§ bolge sakinlerinin iizerinden dik ge<;se de, bu konumda k1sa su

re kahr. Aristoteles bu bolgenin is1 nedeniyle ya§anmaya elveri§li ol

mad1gm1 a<;1k<;a soylese de, her durumda, yeryiizii cennetinin <;ok ih

man bir mekanda, ya ekvatorda ya da ba§ka bir yerde oldugunu kabul 

etmek durumundayiz." 

Her haliikarda, Aden'in <;ok yiiksek bir konumda oldugu dii

§iiniiliiyordu, <;iinkii ancak bu yolla Biiyiik Tufan'dan sonra varhg1-

m siirdiirebilirdi. Kristof Kolomb'un bu dii§iinceden hangi ilgin<; so

nu<;lan <;1kard1gm1 daha sonra gorecegiz. Teolojik kayg1lardan ari 

olan Ariosto'ya gelince, olabilecek en yiiksek yeri bulmak i<;in, <;zlgzn 

Orlando'da hipogrifin s1rtmdaki Astolfo'yu, Ay'a giden yol iizerinde 

bulunan bir yeryiizii cennetine ula§tmyordu. 

AZiZ BRENDAN ADAS! Arna ikinci bir gelenek, yeryiizii cennetini bati

ya ve <;ok daha kuzeye yerle§tiriyordu. Bu gelenek, 11. yiizyila ait Aziz 

Brendan'zn Deniz Yolculugu metni ile dogmu§ ya da onunla peki§mi§

tir. 6. yiizyilda ya§affil§ olan irlandah ke§i§ Brendan, son derece daya

mks1z bir curragh (omurgas1 tahta, iistii kat kat ince deri par<;alan kap

h bir tekne) ile batiya dogru yola <;1kar. Efsaneye gore, irlandal1 ke§i§ler 

bu tekneyle Amerika'ya varmI§, hattaAtlantis'i yeniden bulmu§lardir. 
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Scafi (2006; italyanca bas1m, 
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Aziz Brendan mistik denizcileriyle birlikte bir<;ok adaya ug

rar: Ku~lar Adas1, Cehennem Adas1, denizin ortasmda tek bir kaya

dan ibaret olup lizerinde Yehuda'nm zincirli oldugu ada ve daha once 

Sibad'1 da aldatm1~ olan dlizmece ada. Brendan'm gemisi bu adaya ya

na~ir ve ancak bir glin sonra, geminin tayfas1 ate~ler yak1p adamn ha

reketlendigini gorlince, herkes onun bir ada degil, J asconius adh kor

kun<; deniz canavan oldugunu fark eder. 

Arna sonraki ku~aklarm dli~ gliclinli harekete ge<;iren ada, 

denizcilerimizin yedi yil sliren maceralarm ardmdan ula~tiklan Mut

lular Adas1'd1r; her tlir haz ve glizelligin yeridir buras1.1 

Mutlular Adas1'nm onli ahnmaz bir arzuyu harekete ge<;ir

memesi olanaks1zd1; boylece blitlin Orta<;ag boyunca, Rone sans done

minde de, bu adanm var olduguna kesin olarak inamhr. Haritalarda 

-sozgelimi, Ebstorf haritasmda ve Toscanelli'nin Portekiz krah i<;in 

haz1rlad1g1 bir haritada- gosterilir. Kimi zaman irlanda'nm enlemin

dedir, daha modern haritalarda glineye dogru, Kanarya Adalan'nm 

ya da Mutlular Adalan'mn hizasma indirilir ve <;ogu zaman Mutlular 
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Adalan Aziz Brendan Adas1 ile kari§tmhr. Kimi zaman aym ada, Ma

dera tak1madalanyla veya mitsel Antilia gibi var olmayan ba§ka bir 

adayla ozde§le§tirilir (Pedro de Medina'mn 16. yiizyila ait Denizcilik 

Sanatz'nda boyle olmu§tur). Behaim Yerkiiresi'nde (1492), ada <;ok 

daha bat1ya dogru ve ekvatora yakm bir yere yerle§tirilir. Ve daha o 

zamandan Kayip Ada (Insula Perdita) ad1m ahr. 

Autunlu Honorius, De Imagine Mundi'sinde onu adalarm en 

giizeli §eklinde betimler: "Okyanus'ta 'kayip' olarak adlandmlan bir 

ada vardir, giizellik ve verimlilik a<;lSlndan yeryiiziindeki en giizel ada 

olup insanlar tarafmdan bilinmez. Kazara bulundugunda bile, onu ye

niden bulmak miimkiin olmaz, bu yiizden 'kayip' denmi§tir." 14. yiiz

yilda Pierre Bersuire, Mutlular Adalan'ndan aym §ekilde soz eder; 

bunlara bazilarmm boy le demesinin "nedeni, zaman zaman ancak ka

zara ve mutlu bir rastlant1 sonucu bulunmalandir, ama sonra insanlar 

onlan yeniden bulmak istediklerinde bir daha bulamazlar." 

Bir daha asla bulunamayan Kayip Ada, ozellikle Umit Burnu 

ve I\m~-r\'K.a'nm 'Ke'§~i -pek cro"K \U'§\0.e ke'§\\\e-r tut\rosunu a\ev\enuhoik

ten sonra, pek <;ok ki§i tarafmdan aranm1§, en azmdan adamn yerini 
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belirlediklerini one siirenler olmu~tur. Bu yiizden, 4Haziran1519'da 

Portekiz Krah Manuel, Evora antla~mas1yla ispanya lehine Kanarya 

Adalar1 iizerindeki her tiir hakkmdan feragat ettiginde, Kayip Ada ya 

da diger ad1yla Gizli Ada, feragat metninde a<;1k<;a yer alm1~t1. 1569'da 

Gerard us Mercator hala haritasmda bu adayi gosteriyordu. 

<;agda~ diinyada Bulunmayan Ada'ya duydugu ozlemi dile 

getiren ki~i, ~air Guido Gozzano olmu~tur. 

YENi DUNYA'NIN CENNETi Orta<;ag'm sonu, genel olarak kabul edildi

gi iizere, 1492'deki Amerika'mn ke~fi ile ortii~tiiriiliir, dolayis1yla Ko

lomb modern diinyah ilk ki~i olarak goriiliir. Hatta israrla varhg1m 

siirdiiren bir halk inam~ma gore, Kolomb genel kitlenin hasmane tu

tumuna kar~1, diinyanm yuvarlak oldugunu savunan ilk ki~idir. Aptal

ca bir gorii~tiir bu, <;iinkii Birinci Boliimde gordiigumiiz iizere, diin

yamn kiire bi<;iminde oldugu Eski Yunanhlarca biliniyordu ve bu ol

gu Orta<;ag kiiltiirii tarafmdan (en azmdan bilginler diizeyinde) ihti

lafs1z kabul edilmi~ti. Kolomb, herkes gibi diinyamn yuvarlak oldu

gunu dii~iiniiyor ve donemindeki herkes gibi diinyamn evrenin mer

kezinde hareketsiz oldugunu varsayiyordu, <;iinkii Kopernik'in gii

ne~ merkezli varsayim1m i<;eren Gokcisimlerinin Donii§leri Uzerine, 

Amerika'mn ke~finden elli y1ldan fazla bir siire sonra yay1mlanacak

t1. Arna Kolomb'un yeryiiziiniin boyutlan hakkmdaki hesaplan yan

h~tl ve ~oyle dii~iinen has1mlan hakl1yd1: ispanya ile Kolomb'un ba

tldan giderek ula~mak istedigi dogunun ilk kara par<;alan arasmdaki 

uzakl1k, a~1lamayacak kadar fazlayd1 (dogal olarak onlar da Kolomb 

da, Okyanus'un o k1smmda Amerika k1tasmm bulundugunu ongor

miiyorlard1). 

Ashnda modern donemin onciisii, Orta<;ag'm, Kutsal Kitap'1 

a<;1k<;a sozciigu sozciigune yorumlamaya yatkm son ki~ilerinden bi

riydi. Uzak Dogu oldugunu dii~iindiigu yere ula~maya <;ah~an Cene

vizli Kolomb'un sabit fikirlerinden biri, orada yeryiizii cennetini bul

makti. 

Kolomb'u derinden etkileyen kitaplardan biri, kardinal 

Pierre d'Ailly'nin Ymago Mundi'siydi (Kolomb'un el yaz1s1yla say

fa kenarlarma notlar dii~tiigu ki~isel niishas1 giiniimiize ula~m1~tlr). 
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Bu kitapta Aden bah<;esi hakkmdaki biitiin basmakahp sozler yine

leniyordu. Kolomb yolculuk anlatilarmda birka<; kez, verimli mey

ve ormanlanyla kaph ve rengarenk ku§larm ya§ad1g1 ormanlar1 Va

at Edilmi§ Topraklar ile ozde§le§tirme yamlg1sma dii§er. Bununla da 

kalmaz, cennetin goge degecek kadar yiiksek bir yerde bulunduguna 

emin oldugu i<;in, ispanya sarayma §a§1rtlc1 bir varsayim iletir: Buna 

gore, Yer biitiiniiyle yuvarlak degildir, Kolomb'un ke§fettigi k1sm1 ar

mut bi<;iminde uzamaktad1r. 

Kolomb'dan sonra, yeryiizii cennetinin Amerika toprak

larmda oldugu varsayim1m, Antonio de Leon Pinelo Yeni Diinyada 

Cennet (1656) adh yap1tmda yeniden ele ahr. Yeni Diinya'nm ke§fi, 

Amerikan halkmm kokenleri iizerine kapsamh bir tartl§manm dog

masma yol a<;mI§tI. Bir<;ok kimse, Hz. Nuh'un soyundan gelenlerin 

oraya go<; ettikleri tezini savunuyordu. Arna Pinelo, Amerikan Yerlile

rinin Akdeniz' den geldigini degil, tam tersini savunuyordu: Amerikan 

Yerlileri, Tufan'dan once k1tada ya§1yorlard1, Hz. Nuh gemiyi bura

da yapmI§tI. Gemi, 28.125 tonluk bir kad1rga olarak tasarland1g1 i<;in, 

Okyanus'u a§IP Ermenistan'a, Agn Dag1'na ula§abilmi§tir. Yolculuk, 

Kas1m 1625'ten Kas1m 1626'ya kadar siirmii§ olsa gerektir (diinya

nm yaratlh§mdan itibaren hesaplanan tarihlerdir bunlar): And Dag

lar1 silsilesinden yola <;1k1lm1§, 3605 fersah yol gidilerek, <;in tarafta

rmdan Asya k1tasma girilmi§, Ganj'a, Ermenistan'a kadar ula§1lm1§

tlr. Biitiin bunlardan yeryiizii cennetinin Yeni Diinya'da bulundugu 

sonucunu <;1karmak gerekiyordu ve Pinelo, oradan dogan dort irma

gm, Kutsal Kitap'ta sozii edilen irmaklar degil, Rio de la Plata, Ama

zon Nehri, Orinoco ve Magdalena Nehri oldugunu ortaya koyuyordu. 

Bununla birlikte, i§in ozii §Udur: Anla§1ld1g1 kadanyla, o ta

rihten sonra artlk hi<; kimse yeni k1tadaki yeryiizii cennetini aramaz. 

Kolomb'dan daha temkinli olan Vespucci, yalmzca <;ok verimli bir 

arazinin yeryiizii cennetini "andird1g1m" belirtmi§, bunun otesinde 

riske girmemi§tir. 

1··l 1.1.s·1·1 N"l Jl•:I< J c. ·1·:NNJ•:·1· S•J111·11lc.I c.li\nc.•111c.h•. cc.•11nc."I Al'1·Jlc.u llc..• /\.Hyu .nru

HllH.Ju uru111111~l1r. J"Jc...•rrc..,-1->unicl ~fuet. Yc!ryiJzlJ L""'c!ruu~t'inln Kuru1r11u 

Ozerine (1691) adli kitab1nda, biitiin varsay1mlari belli bir §ilphecilik-
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le gozden ge<;irmi§ti (Hedin-Aden benzerligi nedeniyle Aden'in Artois 

bOlgesindeki Hedin §ehrinde oldugunu one siiren olduk<;a tuhaf varsa

yim da bunlar arasmda yer ahyordu). Arna Huet sonu<;ta Mezopotamya 

se<;enegine, ozellikle Dicle'nin dogu kiyisma egilim gosteriyor ve kita

bma <;e§itli yerlerin son derece ayrmtlh bir haritasm1 ekliyordu. 

Dom Calmet (1706), Eski ve Yeni Ahit kitaplan a<;1mlama

smda yeryiizii cennetinin Ermenistan'da oldugunu belirtiyordu. 

Ne var ki, en biiyiileyici varsay1m, Aden'i tek ve ger<;ek Vaat 

Edilmi§ Topraklara, yani Filistin'e yerle§tirmek olsa gerekti. Ornegin 

Isaac de la Peyrere, Preadamitae (1665) adh yap1tmda, Dogu kronolo

jilerinin diinyamn kokenini Kutsal Kitap'm ongordiigunden <;ok daha 

gerilere uzandird1g1m hesaplad1g1 i<;in, §U sonuca varmi§tl: Adem'in 

yaratlh§I ve daha sonra isa'nm geli§i, yalmzca Ortadogu bolgesini il

gilendirmi§, buna kar§ihk ba§ka topraklarda geli§meler farkl1 ve bin

lerce yil onceden olmu§tur. Bu yiizden, yeryiizii cennetinin, bamba§

ka ugra§larla me§gul insanlarm ya§ad1g1 uzak topraklarda oldugunu 

dii§iinmek yarars1zd1 ve MlSlr ile Firat arasmdaki bOlgeyi goz oniinde 

bulundurmakla yetinmek gerekiyordu. Arna Aden'i hi<; ayak basilma

m1§ bOlgelerde tasavvur etmek, onu <;ok geni§ dii§iinme imkam veri

yor idiyse, Ortadogu bOlgesinde olmas1 durumunda nasil boyle klSlt

h boyutlarda, <;61 ile deniz arasma s1k1§IDI§ olabiliyordu? Adem giinah 

i§lemeseydi, Aden gelecek bii

tiin insan soyunu barmdirmak 

durumunda kalacakt1. Aynca, 

Rab ilk insanlara <;ogalmalanm 

buyurduguna gore, Adem'in so

yu <;ok artt1gmda nerede ya§a

yacakti? Aden'den kovulacak

lar m1yd1? Bunlar, kutsal metin

ler iizerine sayfalarca tartl§ma

ya konu olan onemli sorunlard1. 

Daha sonralan, mi

tin giiciiniin bir kamtl olarak, 

Aden yeniden Afrika'da ortaya 

<;1kacaktir. Oyle ki, Scafi (2006) 
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amtsal tarihi Yeryiiziindeki Cennet'te (19. yiizyil) bize §Unu hat1rlatir: 

Doktor Livingstone bile, bir ka§iften 9ok bir misyoner olarak Nil'in 

kaynaklanm ara§tlrd1gmda, onlan bulursa yeryiizii cennetinin yeri

ni de bulacagma inamyordu. 

ELDORADO Arna Ortadogu dogal zenginlikler a91smdan 9ok verim

li degildi ve insanoglunun ya§amaya mahkum edildigi topraklardan 

daha iyi bir yurt arzusu, iitopyacilan, ka§ifteri ve maceracilan Yeni 

Diinya'ya yonlendiriyordu. Boylece, bir ba§ka mite, laik bir Aden'e yol 

a91lm1§ oldu: Eldorado. 

Bir<;ok yeryiizii cennetinde sakinlerin ebediyen ya da en 

azmdan 9ok uzun ya§ad1klanm ve bir<;ok anlat1da sonsuz bir gen<;lik 

pmarmdan soz edildigini hat1rlatahm. Herodotos bile Etiyopya'daki 

bir yeralt1 pmarmdan soz etmi§ti (Etiyopyahlarm ve genel olarak Or

ta Afrika'da ya§ayanlarm 9ok uzun omiirlii olduklarma inamhyordu), 

ama daha sonraki efsanelerde Aden bah9esinde bulunan bir pmar

dan soz ediliyor, bu pmarm sular1yla yikanan ki§inin, hastahktan kur

tulmakla kalmayip ayn1 zamanda gen9le§tigi belirtiliyordu. jskender 

Romansz'ndaAb-1 Hayat'tan soz edilir: Bu, efsanevi bir pmar olup, an

cak Abhazya'mn "kara topraklar1" a§Ild1ktan sonra bulunabiliyordu. 

Biiyiik iskender'in seriivenleriyle Arap kaynaklan da ilgilenmi§tir. 

Bir<;ok vin efsanesinde mucizevi pmardan soz edilir ve bir 

Kore halk masalmda iki yoksul koylii pman tesadiifen bulurlar; pmar

dan bir yudum i9er, o an gen<;le§irler. Bu mit biitiin Orta9ag boyun

ca varhg1m siirdiirmii§, daha sonra Amerika'ya aktarilmi§tlr. Burada 

ebedi gen9lik pmarmm misyonerligine Juan Ponce de Leon aday olur. 

Leon, KristofKolomb'la birlikte Hispanyola (giiniimiizde Haiti) adas1-

na vard1klar1 gemilerde bulunuyordu. Burada Yerliler Leon' a bir adada 

insana gen9ligini kazandiran bir pmarm bulundugunu anlatm1§lard1. 

Arna adamn yeri ile ilgili bilgiler kesin degildi: Giiney Amerika'nm ku

zey klyismdan, Karayipler'i ge9erek Florida'ya uzanan bir alan soz ko

nusuydu. Ponce de Leon, 1512 ile 1513 yillar1 arasmda, biitiin bu yerle

re gemi yolculuklan yapt1; sonra da, 152l'de Florida klyilarmda bir Yer

li okuyla yaralanmcaya ve daha sonra yaramn yol a9t1g1 enfeksiyon yii

ziinden Kiiba'da Oliinceye kadar bu yolculuklan siirdiirdii. 
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Arna gern;lik pman miti Ponce de Le6n'la son bulmaml§ ve 

ingiliz Walter Raleigh (1596) bu Eldorado'nun yerini bulmak i<;in <;e

§itli seferlere giri§mi§tir. 

Art1k Eldorado arayi§mm kimseyi cezbetmedigi bir donem

de, Voltaire Candide'de konuyu ironik bir yakla§Imla, ya§ad1g1m1z 

diinyaya bir ele§tiri esprisiyle yeniden ele ahr. 

Pmarm bulundugu yer, Adem'in kovulu§undan sonraki 

Aden gibi kapah, ama bin bir hazzm yer ald1g1 hortus conclusus ("ka

pah bah<;e") ile ilgili bir<;ok hayale esin kaynag1 olur. Ve artik pagan, 

tensel ve §eytani bir masala donii§en Aden mitinin yanklSl, ornegin 

Tasso'nun Kurtarzlan Kudiis'iinde, biiyiicii Armida'mn, a§k baglany

la baglad1g1 Rinaldo'yu tutsak tuttugu bah<;enin betimlemesinde ye

niden kar§1m1za <;1kar. 
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Ba~langu;ta 

ESKi AHiT 

Yaratzlz§ 2-3 

RAB Tann Adem'i topraktan yarat
tl ve burnuna ya~am solugunu ilfle
di. Boylece Adem ya~ayan varhk 
oldu. 
RAB Tann doguda, Aden'de bir 
bahc;:e dikti. Yaratt1g1 Adem'i oraya 
koydu. Bahc;:ede iyi meyve veren 
tilrlil tilrlil gilzel agac;: yeti~tirdi. 
Bahc;:enin ortasmda ya~am agac1yla 
iyiyle kotilyil bilme agac1 vard1. 
Aden'den bir irmak doguyor, bahc;:e
yi sulay1p orada dort kola aynhyor
du. ilk irmagm ad1 Pi~on'dur. Altm 
kaynaklan olan Havila smirlan bo-
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yunca akar. Orada iyi altm, rec;:ine 
ve oniks bulunur. ikinci 1rmagm 
ad1 Gihon'dur, Ku~ sm1rlan boyun
ca akar. Uc;:ilncil 1rmagm ad1 
Dicle'dir, Asur'un dogusundan 
akar. Dordilncil 1rmak ise Firat'tir. 
RAB Tann Aden bahc;:esine bakma
s1, onu i~lemesi ic;:in Adem'i oraya 
koydu [ ... ] 
Boylece RAB Tann, yarat1lm1~ ol
dugu toprag1 i~lemek ilzere 
Adem'i Aden bahc;:esinden pkard1. 
Onu kovdu. Ya~am agacmm yolu
nu denetlemek ic;:in de Aden bah
c;:esinin dogusuna Keruvlar ve her 
yana donen alevli bir k1hc;: yerle~
tirdi. 

Jean-Auguste
Dominique Ingres,Altm 
(:ajj, 1862, Cambridge, 
Fogg Sanat Miizesi 



Kii9iik ya§ta olen Octavia 
Paolina'nm amsma 
yap1lm1§ Mutlular 
Mekam sahnesi, is 3. 
yiizyil. Ruhlar lolavuzu 
Hermes, kii~iik Octavia 
ve gill toplayan 9ocuklar 
ayrmhsmm goriildii~ 
al91 iizerine fresk, 
Roma'daki Octavius 
Ailesi Yeralh Mezar1 
i9in yapilmI§ olup halen 
Roma Ulusal Miizesi'nde 
(Palazzo Massimo alle 
Terme) bulunmaktad1r 
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Altm c;ag 

H ES i 0 D 0 S [iO 7. YUZYIL] 

i~ler ve Giinler, 109-126 

Olympos'ta oturan oliimsiizler 
yarattI oliimlii insanlarm ilk soyunu, 
altmdan. 0 zamanlar Kronos'un 
gokleri tuttugu zamanlard1, Tannlar 
gibi ya~1yordu insanlar: kayg1s1z, 
rahat, ac1s1z, dertsiz. Belah ihtiyarhk 
<;okmiiyordu iistlerine, kollan 
bacaklan her zaman dipdiri, sevinip 
co~uyorlard1 gams1z ~Olenlerde ve 
tath uykulara dalar gibi oliiyorlard1. 
Diinyanm van yogu onlarmd1, toprak 
kendiliginden bereket sa<;1yordu. 
Say1s1z nimetler ortasmda rahat, 
memnun ya~ay1p gidiyordu 
insanogullan tarlalarmda. Bu ilk 
insanlar 
Oliip top raga kan~mca birer cin 
oldular Zeus'un dilegiyle, iyi birer 
cin, toprag1 ve insanlan koruyan. 
Yaman bir ~erefe konmu~ oldular 
boylece. 

Mutlular Mekam 

V E R G I L I U S [iO 1. yiizy1l] 

Aenei's VI, 941-963 

Boyle dedi, e~ ad1mlarla koyuldular 
yo la. 

Arada kalan mesafeyi karanhk 
yollardan ge<;ip yakla~tilar 
kapilara. A~tI e~igi 

Aeneas one ge<;erek, yundu 
akarsularla, dikti dah daha sonra 
kar~1daki e~ige. 

Bu armmadan sonra, armagam 
sundu yigit 

Tann<;aya. Ula~tilar i<; a<;1c1 bir yere, 
giizel, tath <;imenligine mutlu 

ormanlarm, 
Mutlular Mekanma. Apk hava daha 

yaygm, burda erguvan rengi 1~1kla 
kaplanm1~ her yer. 

Bu yerin kendi giine~i, kendi 
y1ld1zlan var. 

Bir k1sm1 <;ay1rlarda egitiyor 
bedenini, yan~1yor, giire~iyor san 
kumlar iistiinde. 

Bir k1sm1 doviiyor toprag1 
ayaklanyla, koro kuruyor, 
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Yeryiizii cenneti, 
Tiirk~e elyazmas1 
Miracname'den, 15. 
yiizyil, Paris, Fransa 
Milli Kiitiiphanesi 
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~ark1lar soyliiyorlar; ~ak1yor 
Trakyah rahip de uzun giysisiyle 

~arkmm ezgisini usuliince, yedi 
ses perdesinin, kimi zaman 
notalan parmaklanyla, kimi 
fildi~i m1zrapla vuruyor tellere. 

Kur'an-1 Kerim'de cennet 

KUR'AN-I KERiM, Muhammed 
Suresi, 15. Ayet 

[ ... ] Dolay1s1yla, ~unun da kabul edil
mesi gerekir: Tann'nm insam yer
le~tirdigi cennet, yeryiizii insanmm 
ya~ayabilecegi bir yerden, yani bir 
bOlgeden ba~ka bir ~ey degildir [ ... ] 
Bu umaklardan soz ederken, ni~in 
bunlarm mecazi hirer ifade degil, 
ger~ek umaklar oldugunu belirt
mem gereksin (sanki kendileri hirer 
ger~ek degilmi~ de, bir ba~ka ger
~ekligi imleyen adlardan ibaretmi~
ler gibi)? Oysa ge~tikleri iilkelerde 
bu 1rmaklar olduk~a iyi bilinir ve 

Kotiiliikten sakmanlara vaat edilen neredeyse biitiin halklar tarafmdan 
cennetin durumu ~oyledir: Orada son derece iyi tammrlar. Tam tersi-
bozulmayan temiz sudan 1rmaklar, ne, bu umaklarm ger~ekten var ol-
tad1 degi~meyen siitten umaklar, duklanm belirtebiliriz: Antik~ag 
i~enlere lezzet veren ~araptan bunlardan ikisinin adm1 degi~tir-
umaklar ve siizme baldan umaklar mi~tir (t1pk1 ~imdi Tevere olarak bi-
vard1r. Onlar i~in cennette her ~e~it linen, ama eskiden Albula adm1 ta~1-
meyve ve Rablerinden bir bag1~lanma yan 1rmak gibi); Gihon, aslmda ~im-
vard1r. di Nil ad1 verilen umakla aymdu; 

~imdi Ganj ad1 verilen umagm ad1 

Augustinus'un cenneti 

AUGUSTINUS 

[is 354-430) 

Yarat1l1~'m Sozcilgil Sozcilgilne 
Yorumu, 8 

Cennet hakkmda bir~ok yazarm pek 
~ok ~ey yazd1g1m iyi biliyorum; bu
nunla birlikte, bu konu hakkmda 
deyim yerindeyse gene! kabul goren 

ise Pi~on'du; bunun tersine, oteki 
ikisi, Dicle ile Fuat, bugiine dek ad-
la nm korumu~tur ... 

lsidorus'un cenneti 

SEVILLALI ISIDORUS 

[is 560-636) 

Etimolojiler XIV 

Cennet, Asya'nm dogu kesiminde 
gorii~lerin say1s1 ii~tiir. ilki, bulunan bir yerdir. Adi Yunanca ko
"cennet"i yalmzca sozciigii sozciigii- kenli olup, Latince kar~1hg1 "bah~e" 
ne anlam1yla anlamak isteyenlerin anlamma gelen hortus'tur. ibranice 
gorii~iidiir. ikincisi, cenneti yalmzca ad1 Aden olup, dilimizde "hazlar" 
alegorik anlam1yla anlayanlarm go- anlamma gelir. iki ad1 birle~tirdigi-
rii~iidiir. U~iinciisii ise, "cennet"i 
her iki anlamda, yani kimi zaman 
sozciigii sozciigiine, kimi zaman ale
gorik anlamda alanlarm gorii~iidiir. 
Sozii uzatmadan itiraf etmeliyim ki, 
ben ii~iincii gorii~ii benimsiyorum 

mizde, "hazlar bah~esi" adm1 elde 
ederiz. Ger~ekten de, cennette arala
rmda ya~am agacmm da yer ald1g1 
her ~e~it bitki ve meyve agac1 bol bol 
bulunur. Orada ne soguk vard1r ne 
s1cak, hep 1hman bir iklim hakimdir. 
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Bah<;enin ortasmdan f1~k1ran bir 
kaynak, biitiin koruyu sular, sonra 
boliiniip dort irmaga donii~iir. 
Giinahtan sonra, insanoglunun bura
ya girmesi yasaklanm1~hr. 
Ger<;ekten de, yanan bir k1h<;, giri~i 
biitiiniiyle kapahr ya da alevleri goge 
ula~acak kadar yiiksek ate~ten bir 
duvar, i<;eriye girmeyi engeller. 
Aynca, kor k1hcm iistiinde keruvlar, 
yani nobet<;i melekler durur: Alevler 
insanlan uzakla~tmr, iyi melekler 
de kotii melekleri uzakla~tmr, <;iin
kii cennetin kapilan maddi had bil
mezlige oldugu kadar manevi had 
bilmezlige de kapahdir. 

Mandeville'in cenneti 

JOHN MANDEVILLE 

[14. yiizy1l] 

Yolculuklar, XXXIII 

Cennetten geregince soz edemem, 
<;iinkii orada bulunmad1m; ne yaz1k 
ki, <;ok uzak. Kald1 ki, cennete lay1k 
da degilim. Her durumda, bu yerler 
iizerine orah baz1 bilgelerden ogren
diklerimi size, diiriist<;e anlatacag1m. 
Bilgelerin belirttigine gore, yeryiizii 
cenneti yeryiiziindeki, yani biitiin 
diinyadaki en yiiksek noktadir. Oyle 
yiiksektir ki, neredeyse Ay'm doner
ken <;izdigi daireye deger. Oyle yiik
sektir ki, cennet d1~mda, iistteki, alt
taki ve <;evredeki biitiin kara par<;as1-
m kaplayan Nub Tufam ona eri~eme
mi~tir. Bu cennetin dort yam duvarla 
<;evrilidir. Ne var ki, bu duvarm ne
den [hangi malzemeden] yap1ld1g1 bi
linmez; her yam yosunla kaph oldu
gundan, ne oldugunu gormek miim
kiin degildir. Normal ta~tan bir duva
n andirmaz, ba~ka duvar malzeme
sinden de degildir. Giineyden kuzeye 
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uzamr ve siirekli yanan bir ate~in ge
<;i~i engelledigi, o yiizden hi<;bir 
Oliimliiniin i<;eri giremedigi tek bir 
giri~i vard1r [ ... ] 
Kimse oraya kara yoluyla gidemez. 
Bunun, <;ollerdeki vah~i hayvanlar, 
oradaki yiiksek daglar, a~1lmas1 
imkans1z dev kayalar ve o bolgedeki 
pek <;ok yeri ku~atan karanhk gibi <;e
~itli nedenleri vardir. 0 nehirlerden 
ge<;mek miimkiin degildir. 0 yiiksek 
doruklardan <;aglayarak a~ag1 inen su, 
oyle gii<;lii ve amans1z akar ki, hi<;bir 
teknenin ge<;meye yeltenerek a~ama
yacag1 dev dalgalar olu~turur. Aynca, 
su uguldar ve oyle a~m giiriiltii <;1ka
nr, oyle sagir edici bir firtmaya neden 
olur ki, olanca giiciiyle ve avaz1 <;1kt1g1 
kadar bagirsa da, kimse gemide sesini 
bir ba~kasma duyuramaz. 

Thurkill'in goriisii 

MATTHEW PARIS 

Bii.yii.k Tarih II, 4 [1840] 

Biiyiik bazilikada, iyilerin kardan ak 
ruhlarmm kald1g1 muhte~em mes
kenler vardi. Yiizleri ve haleleri, altm 
l~mlarla aydmlanm1~ gibi parhyordu. 
Her giin, belli bir saatte, goksel kon
serleri dinliyorlard1 ve bilinen biitiin 
miizik aletlerinin ahenkli seslerini 
bir arada i~ittikleri soylenebilirdi. 
Yumu~ak tathhg1yla bu ahenk, bu ta
pmakta ya~ayanlan canlandmp bes
ler (t1pk1 en hassas g1dalarla beslen
dikleri gibi). Bazilikanm d1~mda, 
holde duran ruhlar, heniiz bu goksel 
konserleri i~itmeye lay1k degillerdi 
[ ... ] Thurkill ve rehberleri daha sonra 
tapmagm dogusuna uzanan ovaya 
dogru yola koyuldular ve <;e~it <;e~it 
<;i<;eklerle bezeli nefis bir yere ula~t1-
lar: Bitkiler, aga<;lar ve meyveler gii-

Cennetten kovulu§, 
Clm 15709, fol. 17lv, 
Miinih, Bavyera Devlet 
Kiitiiphanesi 
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zel kokular sahyorlard1. Bu yeri, 
farkh renkte dort <;aym kaynagm1 
olu~turan berrak bir pmar suluyordu. 
Pmarm ilstilnde olaganilstil bir aga<; 
yilkseliyordu: Bu milthi~ yilksek aga
cm <;ok bilyilk dallan vard1. 
Aga<; hem koku hem gorme duyusunu 
ok~ayan <;e~it <;e~it meyvelerle yilk
lilydil. Agacm altmda ve pmarm ya
nmda, yak1~1kh ve heybetli bir adam 
vard1, ilzerinde bilyilk bir titizlikle 
dikilmi~, ayaklarmdan gogsilne ka
dar uzanan rengarenk bir tilnik var
d1. Bir gozilyle gillilyor, bir gozilyle 
aghyor gibiydi: "i~te gorilyorsun," 
dedi Mikail, "insan soyunun ilk ba
bas1 Adem. Bir gozilyle gillerek, ev
latlan arasmda kurtulacak olanlarm 
zaferi i<;in duydugu tarifi imkans1z 
sevinci ortaya koyuyor; oteki gozilyle 
aglayarak da, Tann'nm adil hilkmil 
geregince geri <;evrilip cezalandmla
cak olanlar i<;in ilzillilyor. Giysisi he
nilz tam bir tilnik degil: itaatsizligi 
yilzilnden ilzerinden alman olilmsilz
lilk ve utkunun giysisi. Arna evlatla
rmdan iyi olam Habil'den sonra, bu 
giysi daha sonra gelen ku~aklarca ye
niden yap1lm1~t1r. 
Bu iyileri 1~1! 1~1! aydmlatan farkh er
demlere gore, bu giysi farkh renkler
den olu~ur. Se<;ilenlerin say1s1 ta
mamland1gmda, utku ve olilmsilzlilk 
giysisi tamamlanm1~ olacak ve o za
man dilnya sona erecek." 

Aziz Patricius'un kuyusu 

Aziz Patricius'un Araf Risalesi, IX, 
54-56 [ykl~. 1190] 

Onilnde bilyilk bir duvarm havaya 
iyice yilkseldigini gordil. Aynca bu 
duvar olaganilstilydil, <;ok gilzel in~a 
edilmi~ti ve i<;inde, <;e~itli metaller ve 
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degerli ta~larla silslenmi~ olan, ~a~1r
t1c1 bir aydmhkla panldayan kapah 
bir kap1 gorilyordu. Oraya yakla~1r
ken, ama henilz yanm mil uzaktay
ken, kap1 ona dogru a<;1ld1 ve kapmm 
i<;inden ona dogru pek tath bir koku 
geldi. Koku oyle tathyd1 ki, biltiln 
dilnya aromalara donil~tilrillse boyle 
bilyilk bir gilzelligi a~amazm1~ gibi 
hissetti ve kokudan oyle gil<; ald1 ki, 
daha once a~m1~ oldugu biltiln ezi
yetlere artlk sag salim katlanabilece
gini fark etti. 
Kap1dan bakmca, gilne~in parlakhg1-
m bast1ran bilyilk bir 1~1gm aydmlat
tlg1 bir toprak gordil ve i<;eri girmeyi 
<;ok ama <;ok arzulad1 [ ... ] 
Bu toprak, ger<;ekten de oyle net bir 
1~1kla aydmlanm1~tl ki, nas1l gilne~in 
1~1lt1S1 kandilin 1~1gm1 yok ederse, 
aym ~ekilde o topragm olaganilstil 
parlak 1~1g1 da, adeta ogle gilne~inin 
1~1gm1 a~abiliyordu. Aynca, kap1y1 
ge<;tigi taraf bir yana b1rak1hrsa, ala
bildigine uzanan topraklarm smmm 
da goremedi. Ustelik gilzel otlaklarla 
bezeli, <;e~it <;e~it <;i<;eklerle ve meyve 
aga<;lanyla, <;okbi<;imli otlarla, koku
su -daha sonra belirttigi gibi- sonsu
za dek ya~ayabilecek olan odunsu bit
kilerle kaphyd1. 

Astolfo. yeryiizii cennetinde 

LUDOVICO ARIOSTO 

<;zlgm Orlando, XXXIV, 51 ve devam1 

[1516] 

Bir saray yilkseliyordu ovanm 
ortasmda, alev alev yamyor 
gibiydi: o kadar gorkem, o kadar 
l~Ik yay1yordu, olilmlil her 
deneyimin otesinde. 

Astolfo, <;evresi otuz mili a~an saraya 
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Hieronymus Bosch, 
6te Diinyadan Giiriiler: 
Yeryiizii Cenneti ve 
GOi}e Yiikseli~. 15. 
yiizyil, Venedik, Palazzo 
Grimani 
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Ruggiero hipogrifin 
s1rtmda, Gustave Dore'nin 
bir <;1/gm Orlando bas1m1 
(1885) i~in ~izimi 
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dogru atm1 agn, rahvan ad1mlarla 
siiriiyor, yer yer giizel manzaray1 
seyrediyordu; ve oraya, o tath, 
aydmhk, ne§eli yere k1yasla, 
c;irkin ve kotii olduguna hiikmetti 
ic;inde ya§ad1g1m1z c;iiriimii§ 
diinyanm, hem semaya hem 
dogaya dii§man. 

Aydmhk yap1ya yakla§mca, hayretten 
kalakald1: 

Tek ta§tand1 sade duvan ve lalden 
daha knm1z1 I§Ild1yordu. 

[ ... ] 

0 mutlu evin I§Ikh holiinde ya§h bir 
adam yakla§tI Astolfo'ya: 
harmanisi knm1z1, gomlegi 
beyazd1, ilki siiliigen rengiydi 
sanki, ikincisi silt. 

Sac;lan aktI ve dolgun, ak bir sakal 
uzamyordu c;enesinden gogsiine; 
oyle muhteremdi ki yiizii, cennete 
sec;ilmi§lerden biri gibiydi. 

Sayg1yla atmdan inen Astolfo'ya ya~h 
adam sevinc;le: "Ey baron," dedi, 
"sen Tann'nm iradesiyle yeryiizii 
cennetine yiikseldin; oyle ya, 
yolculugunun nedenini de, 
arzunun gayesini de idrak etmi§ 
degilsin; ama emin ol ki, 
yiicelerin yard1m1 olmadan 
gelmedin buraya kuzey 
yankiireden." 

Aziz Brendan adas1 

Aziz Brendan'zn Deniz Yolculugu, 31-
33 [10. yiizy1l] 

Bulutun ic;inde gemiyle bir saat sey
redip buluttan c;1ktiklarmda, giine§ 
I§Ig1m and1ran c;ok aydmhk bir I§Ik 
gordiiler: San, aydmhk ve I§Ilt1h bir 

tam andmyordu. ilerledikc;e, aydm
hk oyle artlyordu ki, c;ok §a~myorlar, 
ba~ka bir yerden goriilemeyen gokte
ki y1ld1zlan ve hareket halindeki yedi 
gezegeni c;ok daha iyi goriiyorlard1; 
gokte oyle bir l§lk olU§mU§tU ki, gii
ne§e ihtiyac; olmuyordu. Aziz 
Brendan, bunca I§Igm nereden geldi
gini, o taraflarda bizimkinden daha 
biiyiik, daha giizel ve daha I§Ikh bir 
ba§ka giine§in var olup olmad1g1m 
sordu, digeri kar§Ihk verdi: "Burada 
bOyle biiyiik goriinen I§Ik, gokteki 
burc;lar arasmda beliren giine§e ben
zemeyen bir ba~ka giine~e aittir. Ve 
bu I§1g1 veren giine§, yerinden hie; k1-
pndamaz ve c;evremizde donen gii
ne~ten daha yiiksek ve yiiz bin kat 
daha I§Ikhd1r; nas1l ay 1~1gm1 giine~
ten ahyorsa, diinyay1 aydmlatan gii
ne§i de, bu oteki giine§ aydmlatn." 
[ ... ] 
Ve gemiyle ilerledikc;e, gogiin daha 
giizelle§tigini, havanm daha berrak
la~tig1m ve gun 1~1gmm arttig1m go
riiyor ve ku§larm tath bir sesle, uzun 
uzun degi§ik nagmeler soylediklerini 
i§itiyorlard1 ve Aziz Brendan ile ke
§i§lerinin bu kadar degerli §eyler gor
mekle, i§itmekle ve koklamakla his
settikleri ne§e, huzur ve haz o kadar 
fazlayd1 ki, tathhktan neredeyse ruh
lan bedenlerinden pkacak gibi olu
yordu [ ... ] 
Tann'ya hamdettikten sonra tekne
den indiler ve giizelligi ile, barmd1r
d1g1 harika, zarif ve nefis §eylerle -
pek tath, serin ve ho§ sulan olan de
gerli nmaklar, degerli meyvelerle 
yiiklii c;e~it c;e~it agac;lar, giiller, zam
baklar, c;ic;ekler, menek§eler, otlar ve 
giizel kokulu her tiir §ey- biitiin bel
delerden daha degerli bir belde gor
diiler [ ... ] Burada diizenli olarak c;ok 
tath ve yumu§ak bir ezgiyi soyleyen 
minik ku§lar da vard1, oyle ki insan 
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kendisini bahar mevsimindeymi~ gibi 
hissediyordu. Aynca, <;:e~itli yontem
lerle <;:ok giizel i~lenmi~ sokaklar ve 
yollar ve degerli ta~lar vard1, oyle ki 
oray1 goren herkesin yiiregi ne~eyle 
doluyordu. istedikleri yere gidip iste
dikleri yerde duran evcil ve yabaml 
hayvanlar da vard1, birbirlerini incit
meden hep birlikte sakince hareket 
ediyorlard1. [ ... ] Ve olaganiistii dere
cede giizel, k1ymetli iiziimlerle kaph 
baglar ve <;:ardaklar vard1 [ ... ] 
Brendan, bu yerin nasil olup da boy
lesine giizel, bu kadar erdemli, iyi ve 
ho~ ~eye sahip oldugunu sorunca, 
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temsilci kar~1hk verdi: "Rabbimiz, 
diinyanm ba~lang1cmda, yeryiiziiniin 
en yiiksek yerinde bu yeri yaratt1 ve 
yiiksekliginden otiirii buraya tufanm 
sulan ula~mad1 [ ... ] Aynca, gokyiizii 
ve y1ld1zlar, bu yerin iistiinde, ba~ka 
herhangi bir yerin iistiinde oldugun
dan daha diiz donerler [ ... ] 
Dolay1S1yla, burada asla karanhk ol
maz ve giine~in her 1~m1 buraya dog
rudan ula~1r ... Burada biiyiik ya da 
kii<;:iik giinah i~leyen ya da yapmama
s1 gereken ~eyi yapan hi<; kimse yok
tur." 

Aziz Brendan'm Deniz 
Yolculugu, 13. yiizyd, 
ozel koleksiyon 



Armut bi9imli yeryiizii: 
William Fairfield 
Warren, Paradise Found 
(Bulunan Cennet) 1885 
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Armut bic;imli Yer 

KRiSTOF KOLOMB 

Ui;iincii Yolculufjun Anlat1m1. 
Hispanyola'dan Katolik Krallara 
Mektup [May1s-Agustos 1498] 

Her zaman, kara ve suyu ic;:eren diin
yanm kiire bic;:imli oldugunu okumu
~umdur; hem yetkili kaynaklar ve 
Ptolemaios'un ara~t1rmalan, hem bu 
konuda yazan oteki herkes, ay tutul
malan arac1hg1yla ve dogudan bat1ya 
diger gozlemlerle -sozgelimi, kuzey
den giineye kutup rak1mm1 gozleme
bunu belirleyip ortaya koyuyorlard1. 
Arna ben art1k o kadar c;:ok diizensiz
lik gordiim ki, daha once belirttigim 
gibi, diinyayla ilgili bir ba~ka sonuca 
vard1m: Diinya, digerlerinin betimle
digi gibi, yuvarlak degil, daha yiiksek 
sap1 d1~mda, yusyuvarlak armut bic;:i
minde ya da yuvarlak bir top gibi. 
Topun bir parc;:asmda meme ucu gibi 
bir c;:1kmt1 var, bu c;:1kmt1 en yiiksek 
ve goge en yakm klSlm olup, ekvator 
c;:izgisinin altmda ve bu denizin dogu 
ucundad1r [ ... ] 
Bu gorii~ii giic;:lii ~ekilde dogrulayan 
~ey ~udur: Tann giine~i yaratt1gmda, 
ilk 1~1k dogunun ilk noktasmda, kii
renin en yiiksek noktasmm bulundu
gu yerde belirmi~ti. Aristoteles 
Giiney Kutbu'nun ya da onun altm
daki kara parc;:asmm diinyanm en 
yiiksek ve goge en yakm k1sm1 oldu
gunu dii~iinse de, diger bilgeler ona 
kar~1 c;:1km1~ ve en yiiksek k1smm, 
Kuzey Kutbu'nun altmda oldugunu 
soylemi~lerdir. Bu gerekc;:elerden an
la~1hyor ki, bu ki~iler bu diinyanm 
bir k1smmm digerinden daha yiiksek 
ve goge daha yakm oldugunu dii~ii
niiyorlard1, ama yukanda serimledi
gim nedenden otiirii ekvator c;:izgisi
nin altmda oldugunu dii~iinemiyor-

N 
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lard1. Bu da ~a~1rt1c1 degil, c;:iinkii bu 
yankiire hakkmda ~imdiye kadar ke
sin bilgiler degil, yalmzca belirsiz ve 
tahmini bilgiler vard1. Yeryiizii cen
netinin diinyadaki yerini kesin ola
rak saptayan bir Roma ya da Yunan 
yazarma hie;: rastlamad1m, bugiin de 
rastlam1yorum; herhangi bir yerkii
rede kamtlara dayah bir nesnellikle 
yerinin gosterildigini de gormedim. 
Baz1lan onu Habe~istan'a, Nil sulan
nm dogdugu yere yerle~tiriyorlar; 
ama biitiin o topraklan kateden baz1-
lan da, "yeryiizii cenneti gerc;:ekten 
burada" savm1 one siirebilecek bir 
toprak 1s1s1 ve yiiksekligi bulamam1~, 
her yeri kaplayan tufan sularmm 
oraya eri~ebildigine dair herhangi bir 
kamta ula~amam1~lard1r [ .. ] 
Bu yankiire ve bic;:imi hakkmda ne 
dii~iindiigiimii daha once soylemi~
tim. Keza kamm o ki, ekvator c;:izgisi
nin altma gec;:ip soziinii ettigim en 
yiiksek noktaya ula~sayd1m, daha 
1hmh bir iklimle ve c;:ok c;:e~itli y1ld1z 
ve sularla kar~1la~1rd1m. En yi.iksek 
noktanm gemi ile gec;:ilebilecegine, 
orada su olduguna ve o yiikseklige 
kadar c;:1k1labilecegine inamyor degi
lim, ama orada Tann'nm iradesi ol
madan kimsenin ula~amayacag1 yer
yiizii cennetinin var olduguna inam
yorum [ ... ] 
Yeryiizii cennetinin, tasvirlerinde 
gosterildigi gibi, sarp bir dag bic;:i
minde oldugunu sanm1yorum; hence 

175 



EFSANEvi YERLERiN TARiHi 

yeryilzil cenneti, armut sap1 bi9imin
deki o yerin dorugunda bulunuyor ve 
ki§i ona 9ok uzaktan, ad1m ad1m, 
a§amah bir 91k1§la ilerliyor. Bence, 
daha once belirttigim gibi, kimse 
onun doruguna ula§amaz; aynca, be
timledigim su, o yerden (9ok uzak 
olsa da) 91k1p benim yola 91ktig1m 
yere ula§arak orada bir gol olu§turu
yor olabilir. Bunlar, yeryiizil cenneti
nin i§aretleri, 9ilnkil bu konum, an
d1g1m azizlerin ve din alimlerinin go
ril§ilne uyuyor. Aynca, bu izler be
nim dil§ilncemle de 9ok iyi uyu§uyor, 
9ilnkil bu kadar 9ok tath suyun tuzlu 
suyla i41 i41e ve ona boylesine yakm 
bulundugunu hi9bir yerde okuma
d1m, i§itmedim de. 

Walter Raleigh. Eldorado'da 

SIR WALTER RALEIGH 

Biiyiik, Zengin ve Giizel Guyana 
imparatorlugu'nun Ke§fi 
(ispanyollarm El Dorado admz 
verdikleri Biiyiik Altm ~ehri 
Manoa'mn anlat1m1yla birlikte) [1596) 

Guyana'nm imparatorluk §ehri 
Manoa'y1 goren ispanyollar (onlar bu 
§ehre El Dorado adm1 veriyorlar) beni 
temin ettiler: Manoa, gorkemi, 
hazineleri ve milkemmel konumu ile 
diinyanm -en azmdan ispanyol 
milletince bilindigi kadanyla 
diinyanm- diger biitiln ~ehirlerini 
a§1yormu§. ~ehir, Hazar Denizi gibi iki 
yilz fersah uzunlugundaki bir tuzlu su 
golilniln k1y1sma kuruluymu§. 
Onu Francisco Lopez ve digerlerinin 
anlatt1klanm okuyarak Peru'nun 
ba§kenti ile kar§1la§t1rd1g1m1zda, 
biitiln anlatilanlarm olduk9a 
inand1nc1 oldugu kamsma vanyoruz. 
Bir §ehre ili§kin anlatilanlar, digerini 
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degerlendirmede bize yard1mc1 
oldugu i41in de, Lopez'in Historia 
General de las Indias'mm 120. 

bolilmiinden bir par9ay1 buraya 
almay1 yararh buldum. Soz konusu 
bolilmde Lopez, Guyana 

· imparatorunun atas1 Huayna Capac'm 
saraym1 ve gorkemini betimler: 
"Evinde, sofrada ve mutfakta 
kullamlan biitiln kap kacak, altm ve 
gilmil§tendi, daha s1radan olanlan 
gilmil§, bak1r ya da daha sert ve 
saglam madendendi. Giysi dolabmda 
hepsi altmdan, devleri and1ran i41i bo§ 
heykelleri, aynca dogal boyutlarmda 
figilrler -hayvanlar, ku§lar, topragm 
besledigi aga9lar ile otlar ve 
kralhgmdaki denizin ya da biitiln 
akarsularm besledigi biitiln bahklar
vard1. Aynca, altm ve gilmil§ten ip, 
heybe, sand1k ve yem/su tekneleri, 
yakacak odun y1gmlanm andiran 
y1gmla altm kiil9esi vard1. K1sacas1, 
topraklarmda, altmdan benzerini 
yaptirmad1g1 §ey yoktu. Durum tam 
olarak buydu, bir de inkalarm Puna 
yakmlarmdaki bir adada bir haz 
bah9elerinin oldugunu soylilyorlar; 
oraya eglenmeye gidiyor, deniz havas1 
ahyorlarmI§. Bah9ede altm ve 
gilmil§ten her tilr gilzel kokulu ot, 
9i9ekler ve aga9lar vard1; bu o zamana 
kadar gorillmemi§, ozgiln ve 
olaganilstil bir fikirdi. Biltiln bunlarm 
otesinde, imparatorun Cuzco'da 9ok 
biiyilk miktarlarda i§lenmemi§ gilmil§ 
ve altm1 vard1. Bunlar Guascar'm 
oliimiiyle kaybolmU§tU, 4filnkil 
Yerliler, ispanyollarm bu serveti ahp 
ispanya'ya gonderdiklerini fark etmi§, 
onun ilzerine bu serveti 
saklam1§lard1" [ ... ] 
Kiminin var, kiminin yok dedigi 
sava§91 Amazonlar hakkmdaki 
ger9egi ogrenmek i41in de 9ok 
sab1rs1zlamyordum [ ... ] Amazonlarm 



Theodore de Bry, 
Biiyiik Geziler, 
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da irok miktarda altm siisleri var, 
bunlan ozellikle bir tiir ye~il ta~la 
takas ederek elde ediyorlar: 
ispanyollar bunlara piedras hijadas 
["ye~im ta~1'1 diyorlar ve biz onlan 
hipokondriye kar~1 kullamyor, bObrek 
ta~lanm da iyile~tirdigini 
dii~iiniiyoruz. Bunlarm farkh 
tiirlerini gordiim Guyana'da: Bu ye~il 
ta~lardan her kral ya da kabile 
reisinde bir tane var, keza e~leri de 
hemen her zaman bunlan tak1yorlar, 
irunkii bunlar degerli miicevherler 
olarak goriiliiyor. 

Candide. Eldorado'da 

VOLTAIRE 

Candide, 17-18 [1759) 

Rastlad1klan ilk koyiin yakmmda 
Cacambo ile birlikte karaya ayak bas
t!. Altm i~lemeli y1rt1k giysiler giymi~ 
birkair koylii irocugu, koyiin alanmda 
kaydirak oynuyordu. Bizim iki eski 
diinyah, onlara bakarak eglendiler. 
Kayd1rak ta~lan, acayip bir panltt sa
iran, oldukira biiyiik, yuvarlak, sari, 
kirm1z1, ye~il ta~lard1. Yolcular bun
lardan birkair tanesini alma hevesine 
kaprld1lar; bunlar, en kiitriigii 
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Mogolistan tahtmm en biiyiik siisii 
olabilecek altm, ziimriit, yakut parc;:a
lanyd1. Candide, "Bu c;:ocuklar, iilke 
krahnm kayd1rak oynayan c;:ocuklan 
olmah" dedi. 0 s1rada, c;:ocuklan oku
la sokmak ic;:in gelen koy ogretmeni 
goriindii. Candide, "i~te kral ailesinin 
egitmeni" dedi. 
Kiic;:iik c;:ocuklar, ta~lanm ve oynad1k
lan her ~eyi yerde b1rakarak oyunu 
kestiler. Candide bunlan toplad1; 
egitmene dogru ko~tu, kiic;:iik prensle
rin altmlanm ve degerli ta~lanm 
unuttuklanm i~aretlerle anlatmaya 
c;:ah~arak onlan nezaketle kendisine 
vermek istedi. Koy ogretmeni giildii 
ve ta~lan yere att1. Bir an hayran 
hayran Candide'in yiiziine bakt1, son
ra yoluna gitti. [ .. ] 
Konukevinin, altm kuma~lara biiriin
mii~, sac;:lan kurdelelerle bagh iki er
kek, iki de k1z hizmetc;:isi onlan sofra
ya oturmaya c;:agird1. Her birinde iki 
papagan, iki yiiz libre ag1rhgmda ha~
lanm1~ bir akbaba, son derece lezzetli 
k1zarm1~ iki maymun bulunan dort 
c;:e~it c;:orba, bir tabakta iic;: yiiz sinek
c;:il ku~u, bir ba~ka tabakta da alt1 yiiz 
sinek ku~u, c;:ok lezzetli yahniler, nefis 
pastalar getirdiler; biitiin bunlar kes
me kristal tabaklardayd1. 
Konukevinin k1z ve erkek hizmetc;:ile
ri bardaklara ~eker kam1~mdan yap1l
m1~ c;:e~itli ic;:kiler bo~alt1yorlard1. [ .. ] 
Yemek bitince Candide gibi Cacambo 
da yerden toplad1klan biiyiik altm 
parc;:alarmdan ikisini masanm iistiine 
f1rlatarak yemek parasm1 odeyecegini 
sand1. Lokantanm sahibiyle kans1, 
bogiirlerini tutarak, uzun siire kat1-
hrcasma giildiiler; sonunda da kendi
lerine geldiler. Konukevinin sahibi, 
"Efendiler" dedi, "Yabanc1 oldugunuz 
anla~1hyor; bizler yabanc1 gormeye 
ah~1k degiliz. Bize ana yollanm1zm 
c;:ak1l ta~lanm para diye verdiginizi 
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goriince giildiigiimiiz ic;:in bizi bag1~la
ym. Belki sizde bizim iilkemizin pa
ras1 yoktur; ama burada yemek yemek 
ic;:in de paraya gerek yok. Ticarette 
kolayhk olsun diye kurulan biitiin ko
nukevlerinin giderlerini hiikiimet 
oder. Burada kotii bir yemek yediniz, 
c;:iinkii buras1 yoksul bir koydiir; ama 
iilkenin ba~ka yerlerinde lay1k oldu
gunuz ~ekilde ag1rlamrsm1z. 
"Bulundugumuz iilke, buradan, diin
yanm bir boliimiinii istila etmek ic;:in 
c;:1kan, sonunda ispanyollar tarafmdan 
yok edilen inkalarm eski yurdudur. 
Bu ailenin anayurtta kalan hiikiim
darlan daha ak1lh c;:1ktilar; milletin n
zasm1 ald1ktan sonra, kiic;:iik iilkemiz
den hie;: kimsenin d1pn c;:1kmamas1 
ic;:in emir verdiler; i~te safhg1m1z1 ve 
zenginligimizi korumam1z1 saglayan 
da bu oldu. ispanyollarm bu iilke hak
kmda kesin bir bilgileri yoktur; bura
ya Eldorado adm1 verdiler; hatta 
~ovalye Raleigh admda bir ingiliz, 
a~ag1 yukan yiiz y1l once buralara ka
dar gelebilmi~ti; fakat yana~1lmaz ka
yalar ve uc;:urumlarla c;:evrilmi~ oldu
gumuzdan, toprag1m1zm c;:ak1llanyla 
c;:amurunu anla~1lmaz bir h1rsla ara
yan, bunlan elde etmek ic;:in de en son 
bireyimize kadar bizi Oldiirmeyi goze 
alan Avrupa milletlerinin yirt1c1hgm
dan ~imdiye kadar kurtulduk." 

Armida'nm bah~esi 

TORQUATO TASSO 

Kurtarzlan Kudiis, XVI, 9-27 [1581] 

Kan~1k sokaklan gec;:tiler, sonra 
ho~ c;:ehresiyle beliriverdi giizel 
bahc;:e: durgun, hareketli, billur 

sular, 
c;:e~it c;:e~it c;:ic;:ek ve bitki, degi~ik otlar, 
giine~li tepeler, golgeli vadiler, 
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bir bak1~ta goriilen ormanlar, 
magaralar 

ve eserlerin giizellik ve degerini 
art1ran ~eyler. 

Her ~eyi yapan sanattan bir iz bile 
yoktu. 

Oyle i9 i9eydi ki i~li olan ile 
i~lenmeyen, 

dogal goriiniiyordu her siis, her yer. 
Doganm sanat1 adeta .. Sanki zevk 

i9in 
doga, taklit9isini taklit etmi~ 

ne~eyle. 

Mevsim de, her ~ey gibi, biiyiiciiniin 
eseri, 

aga9lara 9i9ek a9t1ran mevsim: 
Hem 9i9ekler sonsuz, hem meyve 
ve biri a9arken, olgunla~1yor oteki. 

Aym govdede, aym yapraklar 
arasmda 

dogmakta olan incirin iizerinde 
ya~lamyor incir; 

aym dalda as1h, altm renkli portakal 
ile ye~il olam, yenisi ile eskisi; 
yemye~il yukan dolamp tomurcuk 

a91yor 
egik asma, bah9enin en giine~li 

yerinde: 
9i9ek a9ml~ iiziimiin biri ham, biri 

altm sans1, 
bir digeri lal ve ozii ~imdiden tath. 

Ne~eli ku~lar, ye~il yapraklar 
arasmda, 

i~veli nagmelerle otiiyorlar yan~ 
halinde; 

ku~larm otii~iine, kah onun yerini 
ahyor. 

Bir ku~ u9tu aralarmdan: Tiiyleri 
rengarenk, gagas1 eflatun, 
h1zhca hareket ettirip biiyiik dilini, 
insan sesini andiran sesler pkanyor. 
Bu ku~ oyle becerikli siirdiirdii ki 

soziinii, 
hayrete dii~iirdii dinleyenleri. 
Oteki ku~lar susup onu dinlediler 

dikkatle 
ve esintiler f1stlt1lar kesiliverdi 

havada. 
[ ... ] 
"[ ... ] Koparahm giilii aydm 

sabahmda 
bugiiniin, giin birazdan kararacag1 

i9in; 
koparahm a~km giiliinii; sevelim 

~imdi, 

sevebilirken, sevelim sevilelim." 

Sustu ve soylediklerini 
onaylarcasma, 

ku~lar otmeye ba~lad1 yeniden. 
Kumrular ikiye katlad1 opii~lerini, 
her hayvan haz1rd1 yeniden 

sevmeye; 
sanki sert me~eler, iffetli defneler 
ve benzeri biitiin yaprakh aga9lar, 
sanki toprak ve su, 9ok tath ahlar 

edip 
9ok tath hislere kap1hyordu. 

Bunca ho~ melodi arasmda, bunca 
tath, ba~tan 91kanc1 giizellik 

arasmda 
yiiriiyordu ikisi, ciddi ve kararh, 

hafif9e esip hava, 9arpt1g1 yapraklara, kap1yorlard1 goniillerini hazzm 
sulara 

9ok farkh ezgiler soyletiyor. 
Ku~lar susunca, daha yiiksek 91k1yor 

havamn sesi, 
ku~lar otiince, daha hafif 9arp1yor; 
dogal ya da yapma, kah e~lik ediyor 

miizikli hava 

cilvelerine. 
Yapraklar arasmda onden gidiyordu 

bak1~lan, 

niifuz edip goriiyordu ya da goriiyor 
gibiydi. 

Rinaldo'yla Armida'y1 kesin 
goriiyorlard1: 
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Kadm i;imlere oturmu~, Rinaldo 
kuca~ma uzanm1~t1. 

Armida, go~siindeki ortiiyii ai;m1~, 
i;oziilii sai;lan yaz esintisinde 

dalgalamyordu; 
i~veli hareket ediyordu, alevli yiiziinii 
akla~tmp daha canh k1hyordu teri: 
havadaki o 1~1ltI, titrek ve cilveli 
bir giilii~ oluyordu nemli gozlerinde. 
Rinaldo'ya do~ru e~iliyordu; o da 

yumu~ak kuca~ma 

yaslay1p ba~1m, yiiziine i;eviriyordu 
yiiziinii 

ve ai; bak1~lanyla tutkuyla 
ii;ine ahp kad1m, eriyor, tiikeniyordu. 
E~iliyordu ve Armida'nm s1k tath 

opii~leri 

ya gozlerinden ii;iyor ya 
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dudaklarmdan emiyordu 
ve o noktada Rinaldo'nun derinden ii; 

gei;irdi~i 

i~itiliyordu, oyle ki ~oyle dii~iiniiyordu 
insan: 

"~imdi ka91p ruhu, kadmla 
birle~ecek." 

Gizlenmi~ bak1yordu iki sava~91, 
sevgililerin hareketlerine. 

[ ... ] 

Bu soze giildii Armida, ama 
geri kalmad1 siislenip 

giizelle~mekten. 

Sa9larm1 oriip, biiyiik bir ozenle 
diizeltti ui;an tellerini, sonra 
minik bukleler yap1p ince tellerden, 
9i9eklerle donattI, mineli altm gibi; 
ve giizel go~siiniin yerli zambaklarma 

Giambattista Tiepolo, 
Armida'nm Biiyiiledigi 
Rina/do, 1753, Bavyera 
Saraylar, Parklar ve Goller 
idaresi, Wilrzburg Sarayi 
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gezgin gillleri ili~tirip, pec;:esini 
dilzeltti. 

Magrur tavus bile boyle gilzel ac;:1p 
gosteremez goz goz tilylerinin 

gorkemini, 
ne gilzel iris boyle altma, k1z1la 

boyar 
gun 1~1gmda kavisli, bugulu tillilnil. 
Arna en gilzel silsil belindeki ku~aktI, 
c;:1plakken bile c;:1karm1yordu onu. 
Var olmayan ~eylere ~ekil vermi~ti ve 
kimsenin karmad1klanm kararak 

yapm1~tl bunu. 

Tath kilc;:ilmsemeler, sessiz sakin 
retler, sevecen kilsil~meler, ne~eli 

ban~malar, 

gillilmsemeler, "camm bir tanem"ler, 
ta th 

gozya~lan, kesik kesik ahlar, 
yumu~ak opil~ler: 

Armida bunlarm hepsini eritip 
birle~tirmi~, 

agir ate~te tav edip 

milthi~ bir kemer yapm1~, 
gilzel beline dolam1~t1. 

Sonunda, noktalay1p cilvele~meyi, 
veda ediyor 

Rinaldo'ya bilyilcil, onu opilp 
aynhyor. 

Armida hep gilndilzleri c;:1k1p i~lerini 
gozden gec;:iriyor, bilyillil kag1tlanm. 
Rinaldo yerinde kahyor, c;:ilnkil yasak 
ba~ka yere gitmesi ya da vakit 

gec;:irmesi 
ve hayvanlarm, agac;:larm arasmda 

dola~1yor 

yalmz a~1k, Armida ile birlikte 
degilken. 

Arna karanhk, sessiz dostlanyla 
birlikte 

seslenince gizli a~klarma, bunu 
duyan a~1klar 

gecenin mutlu saatlerini 
o bahc;:ede gec;:iriyorlar, aym c;:ati 

altmda. 
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Biltiln efsanevi topraklar arasmda, yilzyillardir filozof, bilim adam1 

ve giz arayicilarmm dil~ gilcilnil en <;ok harekete ge<;ireni, Atlantis'tir 

(bkz. Albini 2012). Ve dogal olarak, "Kayip bir k1ta ger<;ekten vard1, 

ama sulara g6milldilgil i<;in izlerini bulmak gil<;" ~eklindeki kam, ef

saneyi daha da gil<;lendiren fakt6r olmu~tur. Gezegenimizde su yil

zilnde olup sonradan kaybolan topraklarm var oldugu, kesinlikle ya

dirganacak birvarsayim degildir. Alfred Wegener, 1915'te k1tasal kay

ma kuram1m ortaya koymu~tu. Gilnilmilzde, 225 milyon yil once su 

yilzilndeki topraklar biltilnilniln, tek bir k1tayi -Pangea- olu~turdu

gu kabul edilir. Daha sonra (yakla~1k 200 milyon yil 6nce) Pangea b6-

lilnmeye ba~lam1~, yava~ yava~ bugiln bildigimiz k1talarm k6kenini 

olu~turmu~tur. Dolayis1yla, bu silre<; esnasmda, pek <;ok Atlantis su 

yilzilnde belirip sonra kaybolmu~ olabilir. 

Arna elimizdeki ilk metinler, Platon'un iki diyalogudur: 
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Atlantis: Athanasius 
Kircher, Yeralt1 Diinyas1, 
Amsterdam 1664 

Sa!tda: 
Jules Verne'in Deniz/er 
Altmda Yirmi Bin Fersah 
romam i'rin 'rizim, 
1869-1870 

Sonraki sayfalar: 
Thomas Cole, 
imparatorlugun Y1k1/1~1, 
1836, New York Tarih 
Derne!ti Koleksiyonu. 
Tasvir, Atlantis'in yikih§lnt 
giistermek amac1yla 
yap1lm1§tl 
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Timaios ile Kritias. Ne yaz1k ki, Kritias yanm kalm1~ bir metindir; iis

telik tam da ortadan yok olan o diinya hakkmda yeni ac;1klamalar vaat 

eder goriindiigu noktada bitiverir. 

Platon, belli ki en eski mitlerden yararlamr ve Solon'un M1-

sirh bilginlerden alarak anlatt1g1 bir oykiiyii aktarir. Herodotos da (i6 

5. yiizyil), Atlantis ad1m anmamakla birlikte, Atlantislilerden soz et

mi~, onlarm Kuzey Afrikah, hie; riiya gormeyen, vejetaryen topluluk

lar olduklanm yazm1~t1. Arna gerc;ek ~u ki, Platon'un iki metni, ba~

lang1c; noktas1 olu~turabilecek yegane metinlerdir. 

Timaios metni daha ozlii olamdir. Platon, Herakles 

Siitiinlar1'nm (ki uzun siire, Cebelitank Bogaz1 oldugu dii~iiniil

mii~, ama son zamanlarda alternatif yerler onerilmi~tir) otesin

de, dolayis1yla okyanusta Libya ile Asya'mn toplam yiizOlc;iimiin

den daha biiyiik bir ada oldugunu anlatir. Atlantis adh bu adada, He

rakles Siitunlar1'nm otesindeki bOlgelere, M1sir'a kadar Libya'ya ve 

Tyrrhenia'ya kadar Avrupa'ya hiikmeden biiyiik, gorkemli bir devlet 

kurulmu~tu. "Ne var ki," diye anlat1hr Timaios'ta, ''bir giin bu devlet, 

biitiin giic;lerini bir araya toplayarak, tek bir hamlede sizin yurdunu

zu, bizimkini ve bogazm ic;indeki biitiin topraklan boyundurugu alt1-

na almak istedi. i~te o zaman, Solon, iliniz biitiin degerini, biitiin gii

ciinii diinyamn gozleri oniine serdi. Gerc;ekten de, yigitlikten, sava~ 

bilgilerinden yana oteki illerin hepsinden iistiin oldugu ic;in, Helen

lerin ba~ma gec;ti; ama otekiler kendisini birak1p c;ekilince bir ba~ma 

kalan, boylece en tehlikeli duruma dii~en iliniz istilac1lan yendi, bir 

zafer am ti dikti. Ve boylece ~imdiye dek hie; kolelik etmeyenleri kole

likten kurtard1 ve bizim gibi, Herakles Siitunlan'nm ic;lerinde oturan

lan iyi yiireklilikle ozgiirliige kavu~turdu. Arna bundan sonra korkunc; 

yer sarsmtilan ve tufanlar oldu. Bir giin, ugursuz bir gecede, sava~c;1-

lanmzm tamam1 aniden topraga gomiildii. Atlantis adas1 da, aym yol

la denize gomiilerek yok oldu. i~te bunun ic;indir ki, adanm c;okerken 

olu~turdugu derin batakl1klar yiiziinden o deniz bugiin bile gec;ilmez, 

dola~ilmaz bir durumdadir."1 

Vidal-Naquet'ye gore (2005), Atina'nm Atlantis'e kar~1 sa

va~mm oykiisii, Platon'un da dii~iindiigu gibi, daha eski bir Atina'ya, 

Pers sava~larmdan sonra emperyalist bir giic; haline gelen Atina'ya i. Platon, Timaios, II. 
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gonderme yapar. Arna bir kez daha, bu kitabm oteki bOliimlerinde ol

dugu gibi, baz1 metinlerin oniimiize koydugu sayis1z sorunlar iizerin

de degil, efsanenin nasil zamanlaAtlantis'i en dii§iiniilmedik ve dii§ii

niilmeyecek yerlere yerle§tirdigi iizerinde durmahyiz. 

Platon'un anlatlSl hemen, pek <;ok klasik yazan etkilemi§tir. 

Aristoteles,Atlantis'ten soz etmez, ama GOkyiizii Uzerine'nin Kolomb'a 

esin kaynagi oldugu anla§ilan bir bOliimiinde (II, 4), §U gorii§ii benim

ser: Herakles Siitunlan bOlgesi, Yer'in kiire bi<;iminde olmas1 nede

niyle, Hindistan'la s1mr kom§usudur ve okyanusun iki klyismm bir 

giin birle§tiginin kamt1, iki sahilde de fillerin bulunmas1dir (Platon da, 

Atlantis'i anlat1rken fillerden soz eder). Aristoteles Meteorologica'da 

(II, 1), Herakles Siitunlan'nm otesinde denizin baz1 kesimlerinin, ba

takl1k nedeniyle riizgarlardan korunakl1 oldugunu yaz1yordu (Aristote

les burada Timaios'taki fikri, yani sulara gomiilen adamn geride batak

hklar birakt1gi gorii§iinii yeniden giindeme ta§iyordu). 
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Diodorus Siculus (i6 1. yiizyil), Ya§h Plinius (iS 1. yiizyil) 

ve a§ag1 yukan aym d6nemde iskenderiyeli Philon, Platon'un anla

t1sm1 yap1tlarma ta§ImI§lard1. Plutarkhos (iS 1.-2. yiizyil), Solon'un 

Ya§amz'nda, okurun tam Atlantis hikayesinden zevk almaya ba§lad1g1 

sirada Kritias'm son bulmasmdan yak1myordu. 

Miti, Tertullianus gibi Hiristiyan yazarlar da yeniden ele 

ahrlar. Buna kar§Ihk, Platon'un c;agda§I Khioslu Theopompos, giini.i

mi.ize yalmzca fragmanlan ula§an II. Philippos Tarihi'nde, keza daha 

gee; bir tarihte (yedi yiizyil sonra) ve daha kapsamh olarak Aelianus, 

<:;e§itli Oykiiler'de (III, 18) Kritias'la alay ediyor, Atlas Okyanusu'nun 

6tesinde bulunan bir adadan, Meropis'ten s6z ediyorlard1: Bu adanm 

sakinleri, normal insanlardan iki kat uzundu ve onlardan iki kat faz

la ya§iyordu. 

Daha sonra, is 5. yiizyilda, Timaios i.izerine bir yorum yaz

mI§ olan Proklos, Atlantis'in var oldugunu di.i§i.inme egilimi g6steri

yor, ama §U notu di.i§i.iyordu (76, 10): "Ba§kalar1, Atlantis'in bir ma

sal, gerc;ekligi olmayan bir kurmaca oldugunu s6ylese" bile, gene de 

Atlantis miti "ebedi hakikatlere bir i§aret" niteligi ta§Ir, o yiizden de 

"gizli bir anlam" iletir. 

Kosmas indikopleustes de, is 6. yiizyilda, Timaios'u temel 

alarak Atlantis'ten s6z edecektir. Arna sonra, bi.iti.in Ortac;ag boyun

ca, belli ki art1k bu efsane kimseyi bi.iyiilememi§tir. R6nesans d6ne

minde efsaneden, Marsilio Ficino, Girolamo Fracastoro ve Giovan 

Battista Ramusio'nun (1556) yam sira, Atlantis'i Amerika'ya yerle§ti

renler s6z edecektir. Sozgelimi, Francisco Lopez de Gomara Historia 

General de las Indias (1554) adh kitabmda, yeni topraklarm Platon 

hikayesine nasil §a§Ilacak derecede uyuyor g6ri.indi.igi.ini.i ortaya ko

yuyor ve Atlantislilerin belki de Aztekler olabilecegi varsayimm1 ileri 

si.iri.iyordu. Otopyasma bilinc;li olarak Yeni Atlantis ad1m veren Fran

cis Bacon (1627), Eski Atlantis'in Amerika oldugunu ac;1kc;a s6ylemi§, 

Peru ve Meksika kralhklarmdan s6z etmi§ti. 

Arna Montaigne daha once, yeni ke§fedilen ve ada degil kI

ta olan Amerika'nm, Atlantis olamayacag1m sagduyulu bir yakla§Im

la dile getirmi§ti. 

Digerleri, s6zgelimi Bartolome de las Casas (1551-1552), At-
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lantis ile kayip israil kabileleri arasmda baglant1 kuracak; c;ok son

ralan Atlantis'in Filistin oldugu sav1m one si.irecek olanlara zemin 

hazirlayacaktlr. Bu gori.i~, en azmdan Baer'in Atlantisliler Uzerine 

Tarihsel ve Ele§tirel Deneme (1762) adh kitabma kadar defalarca yine

lenir. Baer'in kitabmda ise, Atlas Okyanusu'nun K1zlldeniz oldugu ve 

belki de Atlantis uygarhgmm yak olu~unu, Sodom ve Gomorra'mn so

nu ile orti.i~ti.irmek gerektigi one si.iri.ili.ir. 

~u ya da bu bic;imde Atlantis'ten soz eden herkesi siralaya

mayiz; buna bize adamn en i.inli.i haritasm1 birakm1~ olan peder Atha

nasius Kircher de (1665) dahildir. Kircher, adayi a~ag1 yukan bugi.in 

Kanarya Adalan'nm bulundugu noktaya koyuyor ve yokolu~ felaketi

nin volkanik hareketlerden kaynakland1g1m di.i~i.ini.iyordu (bu konu

lan ele ald1g1 Yeraltz Diinyasz'nda bu hareketlerden soz eder). 

Olaus Rudbeck'in Atlantica sive Manheim (1679-1702) ad

h eserinin yay1mlanmas1yla yeni bir geli~me kendini gosterir. Rud

beck, ciddi bir ara~tlrmac1, bilim adam1 ve anatomi uzmamyd1. Upp

sala Universitesi'nin rektori.i olan Rudbeck, Descartes'la bilim

sel tartl~malara katlhyordu ve Atlantica's1 Newton'm ilgisini c;ek

mi~ti (kald1 ki, her zaman oki.iltist ke~iflere dalmaya hazir olan 

Newton, oli.imi.inden sonra 1728'de yay1mlanan Eski Krallzklarm 

Zaman Dizini adh kitabmda, Atlantis'e say1s1z gonderme yapm1~tl). 

Rudbeck'e gore, Atlantislilerin yurdu isvec;'ti; Yafet'in oglu, dolay1-

s1yla Nuh'un torunu Atlas oraya ta~mm1~tl. Kuzeyin runik alfabesi, 

Fenike alfabesinden once geliyordu. Boylece Rudbeck, sec;ilmi~ halk 

olarak Hiperborlulan yi.iceltme gelenegini ba~lat1yordu; bu gelenek 

daha sonra Ari gi.ic; i.izerine birc;ok mit i.iretecekti (bkz. Thule ve Hi

perborea ile ilgili boli.im). 

Rudbeck'in fikirleriyle alay eden Giambattista Vico (1744), 

doneminin birc;ok yazarmm iddialarma da -bu yazarlar, i.ilkelerinin 

dilinin, Adem'in dilinin dogrudan varisi, hatta kokeni oldugunu one 

si.iri.iyorlard1- kar~1 c;1k1yordu.2 Arna Vico'nun milliyetc;i mitlere yo

nelik ele~tirisine kulak asmayan Angelo Mazzoldi, Atlantis'in italyan 

yanmadas1 oldugundan soz ediyordu. 

Kuzey-iskandinav varsayimma donmek gerekirse, Je-
2. Bu konuda bkz. Eco 

an-Sylvain Bailly isvec;li ara~tirmacmm savm1 Platon'un Atlantis'i (1993). 
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Uzerine Mektuplar'da (1779) ye

niden ele ahr. Hatta Bailly, ilk 

Atlantis'i isvec;'in daha kuzeyi

ne, izlanda ya da Gronland'a, 

Spitzbergen'e, Svalbard'a ya 

da Novaya Zemlya'ya yerle§ti

rir. Bailly, Voltaire'le de pole

mige girmi§tir (Mektuplar'1, ki

tap eline gec;meden Olen ''bil

yilk adam"a ula§mam1§ olsa da). 

Bailly'nin sec;kin hasm1 Volta

ire, daha Uluslarm Gorenekleri 

ve Zihin Yapzsz'ndan (1756) ba§

layarak, "Atlantis var olmu§ ol

sayd1, Madera Adas1 olmas1 gerekirdi" diye yazmi§tlr. 

Ote yandan, 17. yilzyil ile 18. yilzy1l arasmda, Atlantis'in 

olas1 yeri hakkmda farkh tilr bir dil§ilnce ba§gi:isterir. Bu kez bilimsel 

iddialar ic;eren bu dil§ilnce ile ilgili olarak Ciardi (2002), "Atlantis'in 

ikinci bahan"ndan si:iz eder. Yer'in olas1 ya§l ilzerine, Kutsal Kitap 

kronolojileri ile belirgin kar§ithk ic;inde bir dizi ara§tlrma si:iz konu

sudur. Bu ara§tlrmalarda fosiller ilzerine yeni ara§tlrmalar ve yer

yilzil katmanlanm belirleme c;ah§malan temel ahmr. Oyle ki, Platon 

miti, binlerce yild1r gezegenimizin c;ehresini degi§tiren Yer hareket

lerinin kamt1 olarak gi:irillilr ve Neptiinistler ile Pliitonistler arasm

daki tart1§may1 ba§lat1r: Atlantis'i sular m1 y1kt1, yoksa volkanik pat

lamalar m1? 

Bi:iylece, Atlantis mitten jeolojiye, paleontolojiye gec;er ve 

Buffon, Cuvier, Alexander van Humboldt, hatta Darwin gibi bilim 

adamlarm1 ilgilendirmeye ba§lar. Arna bizim gene efsaneye di:inme

miz gerek. 

<;ilnkil, bilim insanlan temkinli bir tutumla Platon'u yeni

den okurken, okilltistler ve giz arayicilan, ortahg1 kas1p kavurmaya 

devam ediyorlardi. 

William Blake, ingiltere'ninAmerika'yla birlikte, Atlantis' in 

mirasc;1s1 ve aym zamanda israil kabilelerinin yurdu oldugunu one sil-
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riiyordu. Ve 19. yiizyil ezoterizminin iki ustas1 -Fabre d'Olivet (Thu

le ve Hiperborea konulu bOliimde yer alan metne bakm1z) ve Pec;esiz 

isis (1877) <;ah§mas1yla Madam Blavatski- Atlantis iizerine hayallere 

dalmaktan kendilerini ahkoyamayacaklard1. 

Yalmzca hikaye anlatma iddias1yla, ama gizem ogretisi me

tinlerine 6zgii anlam yiiklii bir betimleme ve Platon dii§lerine dair 

kusursuz bir serimlemeyle, denizin yuttugu o diinyanm deniz altmda 

ke§fini, Jules Verne'in Denizler Altznda Yirmi Bin Fersah (1869-1870) 

romanmda buluruz. 

Arna Atlantis mitine herkesten <;ok hayat veren ve bugiin 

hala mitin her takip<;isince ad1 amlan yazar, Atlantis'iyle (1882) Igna

tius Donnelly olmu§tur. Kamlarma saf<;a ve inatla bagh olan bu adam, 

birka<; yil sonra Biiyiik $ifreli Yaz1 (1888) ile, "Bacon-Shakespeare 

Meselesi"nin ilk degilse de, en iinlii destek<;isi olarak sivrilecekti (bu 

meselenin 6zii, Shakespeare oyunlarmm yazarmm, Francis Bacon ol

dugunu kamtlamakt1; bugiin de oyledir). Donnelly, Shakespeare me

tinlerinde, Bacon'm bu metinlerin ger<;ek yazari oldugunu a<;1ga vur

dugu §ifreli yaz1lar ya da gizli iletiler iizerine yaptig1 ba§ dondiiriicii 

analizlerle adeta kendinden ge<;iyordu. 

Donnelly'nin Atlantis iizerine tezleri de bir o kadar iddi-
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ahyd1; sozii ona birakarak, kitabmm ba~lang1c1m aktarmakla yeti

nelim: "Bir zamanlar, Hint Okyanusu'nda, Akdeniz'in agzmm kar

~1smda, biiyiik bir ada vardi. Bu ada, Antikc;ag diinyasmda Atlantis 

olarak bilinen bir Atlas/ Atlantis k1tasmm kalmt1s1ydi. Platon'un bu 

adayla ilgili anlatt1klan, uzun siire samld1g1 gibi masal degil gerc;ek

tir. Atlantis, insamn ilk kez barbarhktan uygarhga yiikseldigi ve yiiz

yillar boyunca kalabahk ve giic;lii bir ulus haline geldigi b6lge olup, 

burada ya~ayanlar Meksika Korfezi'nin k1y1larma, Mississippi'nin, 

Amazon ormanlarmm sahillerine, Giiney Amerika'nm Pasifik sahi

line, Akdeniz'e, Avrupa ve Afrika'nm bat1 k1yisma, Balt1k Denizi'ne, 

Karadeniz'e ve Hazar k1yllarma ve hep uygar uluslarm oturdugu bu 

b6lgelere yayllm1~lardir. Atlantis, tufan oncesinin gerc;ek diinyas1y

d1: Eski uluslarm geleneklerindeki Aden bahc;esi, Hesperidler bah

c;esi, Mutlular Mekam, Alkinoos'un bahc;esi, Mesomphalos, Oly

mpos, Asgard ... Oyle ki, Atlantis, ilk insanlarm yiizyillar siiren ba

r1~ ve mutluluk doneminde ya~ad1g1 biiyiik bir iilkenin evrensel bir 

amsm1 temsil eder. Eski Yunanhlarm, Fenikelilerin, Hindularm ve 

iskandinavlarm tanr1 ve tanr1c;alar1, Atlantis'in kral, kralic;e ve kah

ramanlarmdan ibarettir ve onlara atfedilen eylemler, gerc;ek tarih

sel olaylarm birbirine kan~m1~ bir ams1dir. M1sir ve Peru mitolojisi, 

Atlantis'in giine~ tapmmas1 iizerine kurulu ba~lang1c;taki dinini tem

sil ediyordu. Atlantislilerin kurduklar1 en eski koloni, biiyiik bir ola

s1hkla M1sir olup, M1sir uygarhg1 Atlantis uygarhgmm bir kopyas1y

di. Avrupa'da bronz c;agmdaki geli~me, Atlantis sayesinde olmu~tu ve 

Atlantisliler demiri i~leyen ilk insanlardi. Biitiin Avrupa alfabeleri

nin atas1 olan Fenike alfabesinin kokeni, Atlantislilerin Orta Ameri

ka'daki Mayalara da gotiirdiikleri Atlantis alfabesidir. Atlantis, Ari ya 

da Hint-Avrupa uluslar ailesinin ve Semitik halklarm, belki Turani 

irklarm da, ana yurduydu. Atlantis, adamn tamammm neredeyse bii

tiin halk1yla okyanusa gomiildiigu korkunc; bir doga sarsmtis1 sonu

cu yok oldu. <;ok az ki~i tekne ve sallarla kac;abildi, dogu ve bat1daki 

uluslara korkunc; afetin haberini ta~1di. 0 afetin bilgisi, Eski ve Ye

ni Diinyadan farkh uluslarm tufan ve sel efsaneleriyle giiniimiize ka

dar ula~m1~tir." 

Donnelly, kuramma bilimsel deger kazandirmak ic;in, tarih-
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sel donemlerde meydana gelen afet boyutundaki biitiin depremleri ve 

biitiin su basmalarm1, izlanda, Cava, Sumatra, Sicilya ya da Hint Ok

yanusu a<;1klarmdaki deniz depremlerini, Lizbon depremini incele

mi§ti. Donnelly'ye gore, Atlantis'in deniz seviyesinin iistiinde oldugu 

donemde, onu bir yandan Avrupa'ya, ote yandan Amerika'ya baglayan 

adalar vard1. 

Belki Donnelly'nin etkisi belki de ba§ka nedenler yiiziin

den, 20. yiizy1lda Atlantis ya da bir kolonisinin, Tartessos'ta (Kut

sal Kitap ve Herodotos'ta ad1 ge<;en iber Yar1madas1'ndaki yok ol

IDU§ §ehir) ya da kumlara gomiilii olduklarmm dii§iiniildiigii Sahra 

<;olii'nde kahnt1lan aranmI§, ikna edici sonu<;lar elde edilememi§

tir. Beyaz tenleri, mavi gozleri ve san sa<;lanyla Atlas Daglar1'nda

ki Berberilerin, Atlantis y1k1mmdan kurtulanlar olduklan dii§iiniil

mii§ ve etnolog Leo Frobenius, Atlantis'i Nijer'e kadar daha giineyde 

arami§tir. 15. yiizy1lda Akdeniz'e gomiilen ve kalan k1sm1 giiniimiiz

deki Santorini adas1 ile ozde§le§tirilebilecek olan Thera, olas1 yerler 

arasmda dii§iiniilmii§tiir. 

Son olarak, Osmanh denizcisi Piri Reis'in bir ceylan derisi

ne <;izdigi 1513 tarihli harita iizerine uzun uzun konu§ulmu§tur (bkz. 
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Cuoghi 2003). Bu harita, haritac1hk ac;1smdan son derece ilgin<; bir 

belge olmakla birlikte, birc;ok ki~i onun Antarktika'mn tasviri oldu

gu kamsmdad1r (Piri Reis, Antarktika'yi gormii~ olamazd1). Atlantis

bilimciler ise, onun Tierra del Fuego ile bir Terra Incognita arasmda 

bulunan Atlantis'in bir c;izimi oldugunu dii~iiniirler (bu yorumlarmm 

hakh herhangi bir gerekc;esi yoktur). 

Bazilan, Atlantis'in yok olu~u ile Bermuda Uc;geni gize

mi arasmda baglanh kurmu~tur: <;agda~ bir efsaneye gore, Bermu

da Uc;geni'nde uc;aklar ve gemiler yok olmu~tur (ne var ki, uzmanla

ra bak1hrsa, Uc;gen'deki kazalarm sayis1, yiiksek hava-deniz trafiginin 

oldugu ba~ka herhangi bir bOlgeden daha yiiksek degildir). ~u var ki, 

Atlantis'in batik kahntilarmda hala aktif bir enerji kaynagmm oldu

gu soylenmi~; keza, Uc;gen'in uc;urumlarmda hala var olan bir denizal

h ~ehrinde Atlantislilerin hayatta olduklan ve Bermuda Uc;geni'nde 

meydana geldigi one siiriilen yok olu~larm onlara atfedilmesi gerek

tigi varsayilm1~tir (ama bu, Atlantislilerin nic;in bu tiir bir korsanhkla 

oyaland1klan sorusuna ac;1kl1k getirmemektedir ). 

Dogal olarak, Platon'un yazd1klarmm saplant1h ams1, ba~

ka kayip k1talarm oldugu varsayimma yol ac;m1~tir. Bunlardan biri, 

195 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

Donnelly'nin degindigi Lemurya olup, o da iddia edildigi iizere insan

hgm bir ba~ka be~igidir. Lemurya; Avustralya, Yeni Gine, Solomon 

Adalari ve Fiji Adalari arasmda bir yerde var olmu~ olmahdir. Baz1 

"Lemurologlar"a gore, Lemurya Afrika ile Asya'yi birle~tiren unsur

dur. Gelgelelim, bilim adamlari, Pasifik'te ya da Hint Okyanusu'nda 

varsayimsal Lemurya'ya kar~1hk gelebilecek herhangi bir jeolojik olu

~umun var olmad1gm1 saptam1~lard1r. 

Goziipek Madam Blavatski, Lemurya'dan soz etmezlik 

edemezdi: 0, ezoteristlerin hep yeniden ke~fettikleri ~u ''biiyiik giz 

ehli"nden baz1larmm Lemuryah oldugunu gormii~tii. 

Lemurya'mn benzeri bir yer Mu k1tas1d1r (o kadar ki, s1k 

s1k iki ad aym kara parc;asm1 gosterir). 19. yiizyilda ba~rahip Charles 

Etienne Brasseur, 16. yiizyilda Diego de Landa'mn tasarlad1g1 (tama

m1yla yanh~) bir ~ifre c;ozme yontemini uygulayarak, bir Maya yaz

masm1 c;evirmeye c;ah~m1~ ve (yamlarak) yazmanm bir dogal afet s1-

rasmda sulara gomiilen bir toprak parc;asmdan soz ettigini sanm1~t1. 

Brasseur, anlamad1g1 simgeler goriince, bunlari Mu ~eklinde c;evirme

yi dii~iinmii~tii. Bu fikri once Augustus le Plongeon (1896), daha son

ra ve daha kapsamh olarak Albay James Churchward sahiplenmi~ti 

(Churchward'un 1926 tarihli kitab1 Kay1p Mu K1tas1'm ammsatahm). 

Yerli bir rahip Churchward'a, insanhgm kokeninden soz eden, giiya 

"Kutsal Karde~ler" tarafmdan yaz1lm1~ olan ve giineydogu Asya' da bir 
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ana kltadan gelen eski tabletler gostermi§ti. 

Tabletlere gore, insanoglu ilkkez, Ra-Mu adh bir kral tara

fmdan yonetilen farkh kabilelerin ya§ad1g1 Mu k1tasmda ortaya <;1k

m1§tl. Mu niifusunun biiyiik boliimiinii, biitiin diinyaya bilim, din ve 

ticareti getiren beyaz bir irk olu§turuyordu. Biitiin ana k1talarda ol

dugu gibi, Mu da yer ve deniz sarsmtilarma maruz kalmt§ ve ardm

dan, on ii<; bin yil once, sulara gomiilmii§tii: Ancak bin yil sonra su

lara gomiilecek olan Atlantis'ten de (Mu'nun bir kolonisi) once. Son 

olarak, Troya kalmtilarm1 giin l§tgma <;tkaran arkeologun torunu 

Paul Schliemann, belli ki dedesini taklit etmeye <;ah§arak, 20 Ekim 

1912'de New York American'da Atlantis'in ke§fi iizerine bir a<;1klama 

yaymlamt§; sonra bunun "diizmece" oldugu a<;1ga <;tkmt§; daha son

ra, Paul'un, biiyiik arkeologun torunu olmad1g1 varsayim1 ileri siiriil

mii§tii. 

<;ogu zaman bu hayallerin hepsi, piramit ya da ziguratlarm 

hem M1sir ya da Orta Dogu'da, hem oteki Asya ve K1ztlderili kiiltiir

lerinde var olmasma dayamr. Bu pek bir kamt sayilmaz, <;iinkii yig

ma yaptlar, riizgarlarm hareketi sonucu kumun dizilme tarz1m tern-
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Paul Schliemann'm 
New York American'm 
20 Ekim 1912 tarihli 
sayismdaki a~d<lamalan 

sil ettikleri icrin, farkl1 

kiiltiirler birbirlerin

den bag1ms1z olarak 

bunlan ke§fedebilir

ler; aym §ekilde, basa

mak11 yaptlar crogu Za

man normal a§mma

larm etkisiyle olu§ur. 

Ote yandan, agacrlarm 
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bicrimi, herhangi bir yerde insanlara siitun bicrimini esinleyebilir. Arna 

giz arayictlar1 icrin, biti§tirme teknigiyle yap1lm1§ amtta§larm ve yek

pare bloklu yap1larm, Giiney Amerika, M1sir, Liibnan, is rail, J aponya, 

Orta Amerika, ingiltere ve Fransa' da yaygm olmas1, bunlarm daha es

ki bir uygarhktan miras almd1gmm kamti olmahdir. 

Atlantis, Nazi Partisi'ne sempati duyan bircrok okiiltis

tin de akhm crelmi§ti. Bu konu, bu kitabm Thule ve Hiperborea bo

liimiinde i§lenmektedir, ama bir noktay1 hat1rlatmak yerinde olur: 

Hans Horbiger'in ebedi buz kurammda, Atlantis ile Lemurya'nm 

sulara gomiilmesine, Yer'in Ay'1 crekim alamnda tutmasmm yol acr

tig1 one siiriiliiyordu. Karl Georg Zschatzsch, Atlantis: Aryan/arm 

jzk Yurdu'nda (1922), "Kuzeyli-Atlantisli" ya da "Aryan-Kuzeyli" 

egemen bir irktan soz etmi§; bu sav1, Nazi irkcr1hgmm en onde ge

len kuramc1larmdan Alfred Rosenberg tarafmdan benimsenmi§

ti. Heinrich Himmler'in 1938'de, beyaz Atlantislilerin kemikleri

ni bulmak amac1yla Tibet'te bir ara§tlrma diizenledigi soylenir. 

Hiperborea'nm onceligini savunan bir ba§ka kuramc1, Julius Evo

la (1934), "kuzeyli irk"m biri kuzeyden giineye, digeri dogudan bati

ya gocrlerinin ideal haritasm1 criziyor, Atlantis'i kutup merkezi ornek 

almarak olu§turulmu§ bir merkez gibi goriiyordu. Buna kar§thk, gii

neyde Lemurya'nm izleri olsa gerekti; "Lemurya'daki baz1 siyah ve 

giineyli topluluklar, c1hz son kahntilar gibi goriilebilir." Genel ola

rak Evola, §Unu belirtir: "Yer al ti §eytanlarma tapan ve hayvan doga

s1yla kart§ml§ a§ag1 irklarm bulu§tugu yerlerde, sava§larm mitolo

jikle§tirilmi§ bicrimler icrindeki amlanjkay1tlan kalmt§ttr. Bu sava§

larda her zaman tannsal-t§tkh tip (kuzey kokenli age) ile tannsal ol-
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mayan karanhk bir tip arasm

daki kar§Ithgm altI c;izilir." 

Sonuc; olarak, Kutsal 

Kase' de (bu konuyu i§leyen bO

liime bakm1z) oldugu gibi, At

lantis yi.izyillar ic;inde en ak

la gelmedik yerlere dogru yer 

degi§tirmi§tir: Daha once gor

diigumiiz gibi, yalmzca Azor 

Adalan'ndan Kuzey Afrika'ya, 

Amerika' dan iskandinavya'ya, 

Antarktika'dan Filistin'e yer 

degi§tirmekle kalmamI§; c;e§it

li gerc;ek ya da sozde baz1 arkeo

loglar onu Sargasso Denizi'nde, Bolivya'da, Brezilya'da veya Endiiliis'te 

bulmu§tur. 

Daha yakm zamanlarda, Sergio Frau (2002), Herakles 

Siitunlan'nm Cebelitar1k'ta degil, Sicilya Bogaz1'nda olmas1 gerek

tigi sonucuna varmI§tir; bu durumda Atlantis, Sardinya olacaktir. 

Sardinya'da bir Fenike yaz1s1 (Trshsh) bulunmu§tur ve "Tartessos" 

§eklinde okunmas1 miimkiindiir; o zaman, Atlantislilerin mitsel ko

lonisi de, ispanya'dan Sardinya'ya dogru yer degi§tirecektir. "Atlan

tis yok oldu, oysa Sardinya hala yerli yerinde duruyor" gibi bir itiraz 

getirilebilir. Frau bu itiraza kar§I, ashnda Sardinya'mn, deniz tara

fmdan yok edildigi efsanesine yol ac;acak §iddette deniz sarsmtilan

na ugrad1gm1 hatirlat1yor. Kald1 ki, eger Yunanhlar gen;ekten Sicilya 

Bogaz1'm hie; gec;medilerse, Platon da Timaios ve Kritias'1 yazarken, 

heniiz esenlik ic;indeki bir ada hakkmda son derece belirsiz fikirlere 

sahipti, demektir. 

Arna Atlantis miti, sular altmdakalan ba§ka uygarhklarayo

nelik ilginin dogmasma yol ac;m1§tir. Bunlardan biri, Ys (ya da Bre

ton dilinde Ker-Is) §ehri olup Bretanya'nm birc;ok efsanesinde on

dan soz edilir; Ys, Douarnenez Koyu'nda kurulmu§ olsa gerektir. De

niz, kral Gradlon'un k1zm1 ve §ehir halkm1 giinahlarmdan otiirii ceza

land1rmak ic;in, Ys'i yutmu§tur. Efsanenin degi§ik kaynaklan vard1r; 
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Gustave Toudouze'un 
Ys'in Kiiriik Kralr (1914) 
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Bretanya'nm Hiristiyanla~masmdan sonraki Y s'ten soz edilse de, ef

sanenin kokeni -belgelenmemi~ olmakla birlikte- pagand1r. 

Efsanenin pek c;ok versiyonu vardir, ama boliimiin sonun

daki metinler derlemesinde, Georges-Gustave Toudouze'un ilginc; c;o

cuk romam Ys'in Kii<;iik Kralz'm (1914) almtilayarak, efsaneyi hikaye 

bic;imiyle aktanyoruz. 

Atlantis'ten (ya da Mu'dan) esinlenen c;ok sayida hikaye, 

roman ve film vardir; hepsini anmam1z imkans1z. Arthur Conan 

Doyle'dan yalmzca Engin Derinlikler'i (1929) hatlrlatacag1z: Roman

da, art1k sekiz bin yild1r okyanusun dibine yerle~mi~ olan Atlantislile

ri aramak ic;in yola c;1kan bir bilimsel ke~if ekibi anlat1hr. Edgar Rice 

Burroughs'un Opar serisi anlatllan, Afrika cengelinde gec;er: Opar, 

Tarzan'm degi~ik seriivenler ya~ad1g1 cengele gomiilii bir ~ehir ve 

Atlantis'in eski bir kolonisidir: Burada iki irk varhg1m siirdiirmekte

dir: <;ok giizel kadmlar ile maymun goriiniimlii erkekler. Henry Rider 

Haggard, She' de (1886-1887) c;ok giizel ve ac1mas1z bir kralic;enin hii

kiim siirdiigu, Eski M1sir'dan daha eski, gizemli bir Afrika uygarhgm

dan soz eder. 

She'de Atlantis'ten soz edilmezken, Pierre Benoit'nm c;ok 

ilgi goren romam Atlantis'te (1919) soz edilir. (Kendi doneminde 

Benoit, romamn konusunu Rider Haggard'm kitabmdan almakla sue;-
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lanmI§tir.) Benoit, bir zamanlar Sahra <;olii'nii kaplayan denizde bu

lunan bir adayi anlatir: Bir yeralti §ehrine donii§en adayi son derece 

ahmh ve ac1mas1z bir kralic;e, Antinea, yonetir. Antinea, biiyiisiine ka

p1lan ziyaretc;ilerini altm heykellere donii§tiiriir. Bu roman, pek c;ok 

filme -aralarmda Pabst'm 1932 tarihli bir filmi de vardir- ve c;izgi ro

mana esin kaynag1 olmu§tur. 

Atlantis ve Mu'dan esinlenen oteki iinlii c;izgi romanlar ara-
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Hugo Pratt, Mu, 1988 
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smda ~unlan hatirlatahm: Lyman Young'm Tim Tyler's Luck serisin

den "Krali're Loana'nm Gizemli Alevi" epizodu; Edgar P. Jacobs'un 

'rizdigi ve Prof. Mortimer'in seriivenlerini i'reren Atlantis'in Gizemi 

(1957); Hugo Pratt'm Corto Maltese hikayelerinden Kay1p $ehir Mu 

(1988). 
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Atlantis: Bir Atlantisbilim 
kavnak<_;as1 i<;in 

ANDREA ALBINI 

Atlantis: Metinler Okyanusunda 
[2012] s. 32-34 

Atlantis'ten soz eden <;ok say1da ki
tap, yaz1 ve beige vardir. 2004'te, 
ara~tirmac1 Chantal Foucrier, 
Atlantis hakkmdaki internet siteleri
nin yakla~1k 90 bin sayfay1 buldugu
nu yaz1yordu. 0 tarihte bile, asil ra
kam <;ok daha fazla olsa gerekti: 
May1s 2010'da, Google arama moto
runda ingilizce sayfalan belirlemek 
i<;in yapilan bir ara~t1rmada, yakla~1k 
23 milyon sayfanm siraland1g1 gorii
liiyordu. 
Benzeri ~ekilde, ispanyolca ahntilar 
listesi yakla~1k 1 milyon 200 bine, 
Almanca almtilar 1 milyon 800 bine 
ve son olarak, italyanca ahnt1lar ile 
Frans1zca almtilar, s1ras1yla 463 bin 
ve 380 bine ula~1yordu [ ... ] Zaman 
i<;inde bu konuda yay1mlanm1~ eser
lerin say1smdaki kabankhg1 sapta
mak da, aym derecede <;arp1c1d1r. 
Thomas-Henri Martin, Platon'un 
"Timaios"u Uzerine incelemeler 
(1841) adh kitabmda, Atlantis litera
tiiriine yiizlerce ciddi katk1y1 gozler 
oniine seriyordu; bunlarm yam s1ra 
hi<; ku~kusuz bir dizi sirad1~1 yaym 
da vard1. Yazarlara gelince, Atlantis 
iizerine klasik bir ele~tirel inceleme
de (ilk yay1mlam~1: 1954) Lyon 
Sprague de Camp, alfabe s1ras1yla 
216 ad sirahyor; "Atlantis<;iler" adm1 
verdigi bu ki~ilerin mesleklerini, 
metni yazd1klan y1h ve vard1klan so
nucu ortaya koyuyordu. Adlan s1rala
nan yazarlardan yalmzca otuz yedisi, 
Atlantis anlatismm "dii~sel", "ku~ku
lu" bir yere ya da bir "alegori"ye gon
derme yaptig1 sonucuna varm1~tl, 
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oteki herkes ger<;ek bir yerden soz 
ediyordu. Eski Yunan-Roma kiiltiirii, 
tarih ya da felsefe alanlarmda 
Platon'u uzman olarak inceleyenle
rin, Atlantis anlat1sm1 ~oyle bir de
ginmenin otesinde derinlemesine ir
deleyecek kadar ciddiye almad1klan
m dii~iiniirsek, bir "cografi teori"leri 
olanlarm say1ca bu kadar ag1r basma
s1 anla~1hr bir ~eydir. Claude Roux ile 
Jean Gattefosse, 1926'da yay1mlanan 
Atlantis ve Atlantis'le Baglantzll 
Sorunlar adh kaynak<;a <;ah~malarm
da, farkh konulan i<;eren 1700 ba~hk 
s1rahyorlard1: Cografya, etnografya 
ve biitiin k1talardaki eski go<;ler, ama 
aym zamanda tufanlar, eski gelenek
ler ve k1tasal kaymalar iizerine bilgi
ler. Konular, dar anlam1yla Platon 
anlatis1 temasma gore son derece <;e
~itlilik i<;eriyordu, ama bir noktay1 
goz oniinde bulundurmak zorunda
y1z: Atlantis konulu kitaplarda yine
lenen temalarm izini siirebilsek de, 
bu dag1mkhk o kitaplarm degi~mez 
bir unsurunu olu~turur. Frans1z de-

George Pal'in 
Atlantis: Kay1p Kita (1961) 

filmininafi~i 



neme yazan ve batik hazine aray1c1s1 
Pierre Jarnac, bu soylediklerimizi 
dogrulayacak ~ekilde, 1989'da, 
Atlantis konulu biltiln kitaplarla, be~ 
bini a~km eserden olu~an bir amtm 
kurulabilecegini yaz1yordu. 

Kritias'ta anlatilanlar 

PLAT 0 N [iO 5.-4. yi.izy1l] 

Kritias, 113B ve devami. 

Daha once, tannlar arasmdaki top
rak bOlil~ilmilnden soz etmi~; biltiln 
topragm, kimi daha geni~, kimi daha 
kilc;:ilk, parsellere aynld1gm1 [C] ve 
bunlarm her birinde tannlarm kendi 
adlarma tapmaklar kurup kurban t6-
renlerini ba~lattlklanm belirtmi~tik. 
Poseidon da istisna olu~turmuyordu: 
Payma dil~en Atlantis adasm1 almca, 
olilmlil bir kadmdan olan c;:ocuklan
Ill, adanm belli bir yerine yerle~tirdi. 
Yerle~im yerinin yap1s1 a~ag1 yukan 
~oyleydi: Denizden adanm merkezine 
dek bir biltiln halinde bir ova uzam
yordu, ovalarm en gilzeli bu ova, soy
lendigine gore, aym zamanda son de
rece bereketliydi. Ovanm yakmlarm
da, merkezden yakla~1k elli stadion 
uzakhkta, yanlan c;:ok yilksek olma
yan bir dag yilkseliyordu. 
Burada [D] topraktan dogmu~ olan 
insanlardan birinin evi vard1; ad1 
Euenor'du ve e~i Leukippe'yle ya~1-
yordu. Kleito adh tek bir k1zlan var
d1. Kleito evlenme c;:agma yeni girdi
ginde, annesini ve babasm1 yitirdi. 
Poseidon, Kleito'ya tutuldu ve onunla 
birlikte oldu. 
Poseidon, k1zm ya~ad1g1 dagm c;:evre
sini kazd1, denizden ve karadan kah 
daha bilyilk kah daha kilc;:ilk e~mer
kezli daireler olu~turdu: Bunlar, ikisi 
karadan, ilc;:il denizden, merkezi ada-
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da, c;:emberler gibiydiler [E] ve adaya 
tam olarak e~it uzakhktayd1lar. 
Boylece, oraya kimse ula~am1yordu, 
c;:ilnkil o zamanlar gemiler de, deniz 
yolculuklan da henilz yoktu. Sonra 
bizzat Poseidon, tann oldugundan, 
merkezde bulunan aday1 gorkemli 
hale getirmekte zorluk c;:ekmedi: 
Topraktan iki kaynak -biri s1cak, biri 
soguk su pman- c;:1kard1 ve yenebilen 
her tilr bitkiyi yerden bolca bitirdi 
[ ... ] 
Dolay1s1yla, Atlas'm soyundan gelen
ler say1ca c;:ok ve ~anh kimseler oldu
lar. Kralhk unvamm en biiyilk ogul 
iistlendigi ve o da her zaman unvam
m c;:ocuklarm en bilyilgilne devrettigi 
ic;:in, hanedanm varhgm1 ku~aklar 
boyunca korumak milmkiln oldu. 
Boylece bu hilkilmdarlar, daha once 
herhangi bir monar~inin sahip oldu
gundan ve gelecekte ba~ka monar~i
lerin kolayca sahip olabileceginden 
c;:ok daha bilyilk bir zenginlik birik
tirdiler, c;:ilnkil ~ehrin zenginlikleri
nin yam s1ra, biltiln illkenin saglaya
bilecegi zenginliklerin de sahibiydi
ler. imparatorluklarmm bilyilklilgil 
sayesinde, birc;:ok ilriln d1~andan it
hal ediliyordu [E], ama bizzat adanm 
saglad1g1 ve ya~am ic;:in gerekli kay
naklar c;:ok daha fazlaydi. ilk olarak, 
madenler -som ve eritilebilir maden
ler-, sonra bugilne yalmzca ad1 ka
lan, ama o zamanlar adm epey ote
sinde bir ~ey olan orichalcum. 
Orichalcum, adanm c;:e~itli yerlerinde 
c;:1kanlan bir maden olup o donemde 
altmdan sonra en degerli madendi. 
Aynca, ormanlardan gelen, maran
gozlarm kullammma haz1r bol odun 
ve evcil ve vah~i hayvanlarm beslen
mesi ic;:in yeterli yem vard1; hatta 
adadaki fillerin say1s1 oldukc;:a fazlay
d1. Demem o ki, gol, batak ve irmak
larda ya~ayan biltiln oteki hayvanlar 
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if;:in ve [115 A] daghk ya da ovahk 
bO!gelerde otlanan hayvanlar i~in ol
dugu gibi, en biiyiik ve en doymak 
bilmez fil i~in de bol bol yiyecek var
d1 [ ... ] 
Topragm verdigi bu kaynaklarm her 
birinden yararlanarak, Atlantis kral
lan tapmaklar, saraylar, [CJ limanlar, 
tersaneler kurabildiler ve bO!genin 
kalamm bir biitiin olarak §C>yle dii
zenlediler: 
ilk olarak, d1§ans1 ile kralhk saray1 
arasmda bir ula§Im yolu olu§turmak 
amac1yla, eski metropolii ~evreleyen 
deniz bO!gelerini kopriilerle donatt1-
lar. Kralhk saraym1, en ba§tan, tan
rmm ve kendi atalarmm ya§ad1g1 
yere in§a etmi§lerdi. Her hiikiimdar, 
kralhg1 selefinden devrald1g1 i~in, var 
olan siislemelere yenilerini ekleme 
imkam buluyor, [DJ kendinden once-
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kini a§mak i~in yan§1yordu. 
Sonunda, eserlerin gorkemi ve giizel
ligi, kralhk saraym1 gormeyi olaga
niistii bir deneyim haline getirdi. 
Denizden yiiz metre eninde, otuz 
metre derinliginde ve elli stadion 
uzunlugunda bir kanal kaz1p, en u~
taki deniz halkas1yla baglantJ kurdu
lar. Boylece, di§ sulardan bu halkaya 
uzanan bir kanal-liman olu§turup, en 
biiyiik gemilerin bile girebilecegi bii
yiikliikte bir a~1khk buaktJlar. 
Aym §ekilde, deniz halkalanm birbi
rinden ay1ran [E] toprak halkalanm, 
her defasmda bir halkadan otekine 
tek bir kad1rganm ge~ebilecegi §ekil
de, kopriilerin hizasmda kestiler; 
keza, toprak alanlarm kenarlan de
niz seviyesinden epey yiiksek oldugu 
i~in, ge~itlerin iistiinii alttan gemile
rin ge~ecegi §ekilde orttiiler. i~ine 

Dante Ignazio'nun 
Ligurya'yi temsil eden 
freskinde Neptunus 
(ayrmh), 1560, Vatikan, 
Vatikan Miizeleri, Co~afya 
Haritalari Galerisi 



denizden bir gec;:idin kaz1ld1g1 en ge
ni~ halka, ilc;: stadion enindeydi; bir 
sonraki toprak halkanm eni de ay
mydi. 
Sonraki iki halkaya gec;:ildiginde, suy
la dolu olam da, ondan sonra gelen 
toprak halka da iki stadion geni~li
gindeydi. Ortadaki aday1 [116AJ c;:ev
releyen kanal ise, bir stadion geni~li
gindeydi. Kral saraymm bulundugu 
adanm c;:ap1 be~ stadiondu. Bunlarm 
tamamm1 -yani ada, halkalar ve otuz 
metre geni~ligindeki kopriileri- c;:epe
c;:evre ta~ surlar ku~ahyordu; bu sur
larda, kopriilere ve denizden her giri
~e kar~1hk gelen gozetleme kuleleri 
ve kap1lar vard1. Yap1mda kullamlan 
beyaz, siyah ve k1rm1z1 ta~1, ortadaki 
adanm k1yilarmdan, d1~ ve ic;: halka
lardan c;:1karm1~lard1 [BJ. Bu kazma 
i~leri, iki derin tersanenin haz1rlan
masm1 da saglad1: Adamn ic;: k1smm
daki bu tersanelerin ilstil aym ta~tan 
yapilan bir c;:at1yla ortiildil. 
Yapilardan baz1lan yahnd1, ama 
farkh renklerdeki ta~lan goz ok~aya
cak ~ekilde yan yana getirdikleri di
gerleri, dogal bir gilzellige sahipti. En 
d1~taki halkay1 c;:evreleyen surun ta
mamm1, badana gibi kulland1klan 
bronzla; ic;:teki halkay1 kalayla, kaleyi 
c;:evreleyen halkay1 ise [C] alev rengi 
akisler sac;:an oricalchum ile kaplad1-
lar [ ... J 
Ne var ki, o zamanlar bu yerlerde yo
gunla~an boylesine bilyilk bu gilcil, 
tanr1 birle~tirip bu bildik nedenle bi
zim topraklanm1za yoneltti. [EJ 
Ku~aklar boyunca, onlarm nezdinde 
tanrmm ozil oncelik ta~1d1g1 silrece, 
yasalara bagh ve kendi tanr1sal ko
kenleriyle uyum ic;:inde oldular. 
Dilrilst bir zihin yapilan ve bilyilk fi
kirleri vard1, ya~amm beklenmedik 
zorluklan kar~1smda ve kar~1hkh 
ili~kilerinde hem sakin hem dil~ilnce-
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liydiler. Bu ac;:1dan, erdem d1~mda her 
~eyi kilc;:ilk gorilyor, ellerindeki mal 
miilke [121 AJ pek az deger veriyor
lardi. Kesinlikle, ellerindeki bilyilk 
altm y1gmlanm ve sahip olduklan 
oteki kaynaklan umursamaz bir tu
tumla, bir yilk ta~ir gibi yonetiyor, 
lilksiln ba~lanm dondilrmesine izin 
vermiyor, zenginlik nedeniyle ozde
netimlerini yitirmiyor, k1sacas1 asla 
karars1zhga dil~milyorlardi. Aksine, 
sagduyulan ve bilinc;:leri sayesinde, 
bir noktay1 gorilyorlard1: Biltiln bu 
miilk, artma itkisini, kar~1hkh uyum 
ve erdemden ahyordu; bunun tersine, 
a~m ozen ve sayg1ya konu olsa, yok 
olur gider, o erdemi de kendisiyle bir
likte silrilkleyip gotilrilrdil. Demek 
ki, daha once betimlenen mal miilk, 
boyle bir ya~am felsefesi ve onlarda 
tanrmm ozilniln silregitmesi sayesin

de yava~ yava~ artabilmi~ti. 
Arna ic;:lerindeki tannsal parc;:a gide
rek azalmca -bunun nedeni, [BJ ege
men insani unsur ile silrekli kan~
mayd1; sonunda insani unsur insan 
karakterinin ac;:1k ilstilnlilgilnil belir
ledi-, o donemde sahip olduklan zen
ginlige egemen olma kapasitelerini 
yitirdiler; k1sacas1, yozla~hlar. 
Boylece, goren gozler ic;:in, zavalh in
sanlar gibi gorilnmil~ olsalar gerek: 
Zavalh, c;:ilnkil en degerli ~eyi yok et
mi~lerdi. Buna kar~1hk, gerc;:ek ya~a
m1, mutlulugu hedefleyen ya~am1 go
recek gozil olmayanlar, onlarm ba~ka 
herkesten daha mutlu ve talihli, hirs
la ve adaletsiz bir iktidarla dolu ol
duklarma hilkmedecektir. Arna yasa
lar uyarmca hilkmeden tannlar tan
ns1 Zeus, durumu gayet iyi degerlen
dirip, farkma vard1: Bu soy, iyi nite
liklerle donanm1~ olsa da, kotil bir 
yola girmi~ti. 0 yilzden, denge ve 
sagduyulanm yeniden edinmeleri 
ic;:in, [CJ onlan adil olarak cezalan-
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dirmaya karar verdi. Bu amai;la, bii
tiin tannlan en gorkemli meskende 
(bu yer, biitiin evrenin tam ortasmda 
bulunur ve oradan gelecekteki diin
yanm her olay1 goriilebilir) bir araya 
getirdi ve tannlan bir araya topla
ymca, ~u sozleri soyledi.. [Platon'un 
metni burada sona erer]. 

Atlantisliler 

DIODORUS SICULUS 

[i6 1. yiizy1l] 

Tarih Kiitilphanesi, III, 56 

Atlantislilerden soz ettigimize gore, 
onlarm tannlarm dogu~u hakkmda 
anlatt1klanm burada aktarmak yer
siz olmayacaktlr [ ... ] Atlantisliler, 
Okyanus sahilinde, olduki;a verimli 
bir toprakta ya~arlar. Goriindiigii 
kadanyla, dindarhk ve konuksever-
lik a91smdan kom~ularmdan farkh-

Giine~in hareketi arac1hg1yla y1lm; 
Aym hareketi arac1hg1yla da aylarm 
nas1l Oli;iilecegini ogretmi~ ve y1hn 
mevsimlere boliinii~iinii gostermi~. 
Yild1zlarm hareketindeki sonsuz dii
zeni bilmeyen halk, bu ongoriilere 
hayran kahyor ve bu ongoriilerde 
bulunan ki~iyi dogaiistii bir varhk 
gibi goriiyormu~. Uranus'un olii
miinden sonra, insanlar ona ondan 
elde ettikleri yararlan hatirlatan 
tannsal s1fatlar yiiklemi~ler. Evrene 
onun adm1 vermi~ler: hem yild1zla
rm dogu~una ve batI~ma ve ba~ka 
doga olaylarma dair bilgiyi ona at
fettikleri ii;in, hem ona gosterdikleri 
biiyiik sayg1yla minnetlerini kamtla
mak ii;in. Ve onu her ~eye egemen 
ebedi hiikiimdar ilan etmi~ler. 

PL IN I US [iS 23-79] 

Doga Tarihi II, 204-205 

dirlar. Ulkelerinin tannlann be~igi Normal olarak, adalar ~u yolla da 
oldugunu one siirerler; belli ki, bii- olu~mu~tur: Deniz, Sicilya'y1 
tiin Yunan ~airlerinin en iinliisii de, italya'dan, K1bns'1 Suriye'den, 
Hera'ya ~u sozleri soylettiginde, aym Euboea'y1 Boeotia'dan, Atlantis ve 
gorii~ii payla~ir: "Yeryiiziiniin smir
lanm, tannlarm babas1 Okyanus'u 
ve analan Tethys'i gormeye gidiyo
rum." ~u var ki, Atlantislilerin gele
negine gore, ilk krallan Uranus'mu~. 
Uranus, kendinden once k1rhk alan
lara dagilm1~ olan insanlan bir ~eh
rin surlan ii;inde toplam1~. 
Uyruklanm vah~i ya~amdan uzak
la~tlrm1~, onlara meyvelerin nasil 
kullamhp nas1l saklanacag1m ve ya
rarh ba~ka bulu~lan ogretmi~. 
Uranus'un egemenligi, neredeyse 
biitiin yeryiiziinii ii;ine ahyormu~, 
ama oncelikle batlya ve kuzeye uza
myormu~. Yild1z gozlemcisi olan 
Uranus, olacak olan i;e~itli olaylan 
onceden bildirmi~. Ve insanlara 
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Makris'i Euboea'dan, Besbycus'u 
Bithynia'dan ve Leucosia'y1 Sirenler 
Burnu'ndan koparm1~tlr. 
Keza, adalar denizden ahmp karayla 
birle~tirilmi~tir [ ... ] Baz1 kara 
pari;alan -Platon'a inanacak olursak, 
oncelikle ~imdi Atlas Okyanusu'nun 
bulundugu yer- biitiiniiyle yok 
edilmi~tir. 

A E L I A N U S [2.-3. yiizy1l] 

<;e§itli Oykiiler III, 18 

Avrupa, Asya, Afrika, Okyanus'un 
ku~attlg1 adalard1r: Kita olarak ad
landmlabilecek tek kara pari;as1 var
d1r, o da bu diinyanm d1~mda bulu-



nan Meropis'tir. Meropis muazzam 
bi.iyi.ikli.iktedir. Oradaki bi.iti.in hay
vanlar iri ci.isselidir, insanlar da [biz-
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hk. Yamm1za on iki ayhk yiyecek al
m1~hk. Be~ ay ve daha fazla dogu
dan, hafif ve zay1f olmakla birlikte, 

den] iki kat uzundur ve ya~am si.irele- uygun ri.izgarlar esti. Fakat sonra 
ri bizimkinin iki kat1d1r. Meropis'te ri.izgar birdenbire dondi.i. Gi.inlerce 
kendilerine ozgi.i gorenekleri ve bizim hep bat1dan esti, bu yi.izden az yol 
yasalanm1zdan c;:ok farkh yasalan 
olan c;:ok say1da, bi.iyi.ik ~ehir vard1r 
[ ... ] 
Eusebes'te (Meropis'te bir ~ehir) 
oturanlar, ban~ ic;:inde ya~ar, bi.iyi.ik 
zenginliklerin keyfini c;:1kanr ve sa-. 
ban ile oki.iz kullanmadan topragm 
verdigi meyveleri toplarlar; tohum 
ekip toprag1 i~leme gibi zahmetli bir 
i~le ugra~mazlar. Her zaman saghk
hdirlar ve zamanlanm ne~eyle ve 
haz verici ~eylerle gec;:irirler. Oyle 
i.isti.in bir adalet anlay1~lan vardir 
ki, tannlar bile seve seve onlarla go
ri.i~i.ir. Makhimos'ta (Meropis'te bir 
ba~ka ~ehir) oturanlar c;:ok sava~c;:i
dir, hep sava~irlar ve sm1r kom~usu 
halklan boyunduruklan altma ahr
lar; oyle ki, ~ehirleri art1k farkh bir
c;:ok halk i.izerinde egemenlik kur
mu~tur. Say1lan iki milyondan azdir 
[ ... ] Bir keresinde bizim bu adalan
m1za gelmeye karar verdiler; okya
nusu a~1p binlerce ki~i 
Hiperborlulara ula~hlar. Arna onlan 
aram1zdaki en mutlu halk olarak 
gordi.igi.imi.izi.i ogrenince, sefil ya~am 
ko~ullanm goz oni.inde bulundura
rak, daha oteye gitmeyi gereksiz 
buldular. 

Yeni Atlantis 

FRANCIS BACON 

Yeni Atlantis [1627] 

Tam bir yil kald1g1m1z Peru'dan yel
ken ac;:arak Gi.iney Denizi yoluyla 
<;:in'e ve Japonya'ya dogru yola c;:1k-

ahyor, bazen hie;: alam1yorduk. 
Birkac;: defa geri donmek istedik [ ... ] 
Ertesi gi.in ak~ami.izeri, enginde yir
mi mil kadar kuzeye dogru yogun 
bulutlar gordi.ik. Bu bize karaya yak
la~t1g1m1z umudunu verdi. <;:i.inki.i 
Gi.iney Denizi'nin bu bOli.imi.ini.in ti.i
mi.iyle tanmmam1~ oldugunu, orada 
~imdiye kadar ke~fedilmemi~ adalar 
ve k1talar bulunabilecegini biliyor
duk. Bunun i.izerine rotay1 kara gibi 
gori.inen yone c;:evirdik ve bi.iti.in gece 
yol ald1k. Ertesi gi.in, ~afak sokerken 
gozlerimizin oni.inde di.iz bir kara 
parc;:asmm uzand1gm1 gordi.ik. 
Ormanlarla kaph oldugu ic;:in daha 
da karanhk gori.ini.iyordu. Bir buc;:uk 
saat gittikten sonra iyi bir limana 
girdik. Buras1 pek bi.iyi.ik degilse de 
iyi yapilm1~, denizden pek ho~ gori.i
nen gi.izel bir kentti [ ... ] 
Bize dogru yerli oldugu anla~1lan bir 
ki~i geldi. Uzerinde bir ti.ir sof ku
ma~tan geni~ kollu, gi.izel, bizimki
lerden c;:ok daha parlak, lacivert 
renkte bir kaftan vard1. ic;: giysisi ye
~ildi, bir kavuk bic;:iminde, c;:ok zarif, 
Ti.irk kavuklan kadar bi.iyi.ik olma
yan serpu~u da aym renkteydi. 
Sac;:lan onun kenarmdan li.ile li.ile ta
~1yordu. Gori.ini.i~i.i insana sayg1 a~1-
hyordu [ ... ] 
Ertesi gi.in, saat on siralarmda, vali 
yine geldi. Selamla~t1ktan sonra tek
lifsizce "bizi gormeye geldigini" soy
ledi. Bir sandalye isteyip oturdu. 
ic;:imizden on kadan da (otekiler 
a~ag1 tabakadan insanlard1 ve baz1-
lan da d1~an c;:ikm1~h) onunla otur
duk. Sandalyelerimize heni.iz ili~-
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Francisco Bayeu y Subias, 
Olympos: Devlerle Sava~. 
1764, Madrid, Prado Miizesi 
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mi§tik ki, §U bii;:imde soze ba§lad1: 
"Biz bu Ben Salem (kendi dillerinde 
ona bu ad1 verirler) adas1 halk1, uzak 
ve 1ss1z bir yerde oldugumuz, aym 
zamanda yolculanm1z ii;:in koydugu
muz gizlilik yasalan ve yabancilan 
iilkemize i;:ok ender kabul edi§imiz 
nedeniyle, yerle§ik dilnyamn bilyilk 
bir bolilmilnil iyi tamnz, fakat ken
dimiz bilinmez kahnz" [ ... ] 
<;ilnkil siz Avrupa dillerini konU§U
yorsunuz, durumumuzu ve i§lerimi
zin i;:ogunu biliyorsunuz. Oysa biz 
Avrupa'da, bu son donemin biltiln 
uzak ke§iflerine ve deniz seferlerine 
ragmen, bu ada hakkmda hemen 
hii;:bir §ey i§itmedik [ ... ] 
Vali sevimli bir bii;:imde giililmseye
rek: "~imdi sordugunuz bu soru ne
deniyle af dilediginize iyi ettiniz; 
i;ilnkil anla§Ihyor ki, siz bu iilkeyi 
bir sihirbazlar illkesi samyorsunuz, 
sanki biz dilnyanm her yanma diger 
iilkelerden haber ve bilgiler getirmek 
ii;:in cinler ve periler gonderiyoruz" 
dedi [ ... ] "~unu bilmelisiniz ki -belki 
de buna inanmayacaks1mz- a§ag1 
yukan iii;: bin y1l, hatta biraz daha 
once, dilnyada denizcilik, hele uzak 
yolculuklar bak1mmdan, bugiln ol
dugunda n daha ileriydi [ ... ] 
Aym zamanda, bir donem boyunca 
ve daha sonra, Bilyilk Atlantis halk1 
geli§ip ilerlemeye ba§lad1. Bilyiik 
adamlanmzdan birinin [Platon], 
Neptiin soyunun oraya yerle§mesini; 
muhte§em tapmak, saray, §ehir ve 
tepeyi; iizerinde gemiler dola§an ne
hirleri (bu nehirler, o alan ve tapma
g1, zincirler gibi i;:evrelerler); insan
larm aym yere i;:1kmak ii;:in bir Gok 
Merdiveni gibi kulland1klan merdi
venin r;e§itli basamaklanm anlatI§I 
ve betimleyi§i pek §iirsel ve efsane
vidir. Bununla birlikte, §U kadan 
dogrudur ki, ad1 gei;:en Atlantis iilke-
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si, o zaman Coya diye tanman Peru, 
gene o zaman Tyrambel diye amlan 
Meksika, askerlik, donanma ve zen
ginlik bak1mmdan giii;:lii ve iistiin 
iilkelerdi [ .. . ] 
Arna Tann'nm intikam1 bu kibirli 
giri§imi yok etmekte gecikmedi. 
Geri;ekten de, yiiz y1ldan daha k1sa 
bir siire ii;inde, Biiyiik Atlantis ta
mam1yla yok oldu. Yazanmzm dedi
gi gibi biiyiik bir deprem ile degil 
(i;:iinkii biitiin o bolgede deprem i;:ok 
goriilmez), tufan ve sellerle y1k1ld1. 
0 iilkelerde bugiin de Eski Diinya'da 
oldugundan i;:ok daha bilyiik nehirler 
ve onlan besleyen i;:ok daha yiiksek 
daglar vardir." 

Montaigne'in dii§iincesi 

MICHEL DE MONTAIGNE 

[1533-1592] 

Denemeler I, 21, "Yamyamlar 
Uzerine" 

Platon, [Timaios'ta] Solon'a soz ve
rir. Solon, M1s1r'daki Sais §ehri ra
hiplerinden §Unlan ogrendigini an
}at1r: Bir zamanlar, tufandan once, 
tam Cebelitank Bogaz1'mn agzmda 
Atla ntis adh biiyiik, Afrika ile 
Asya'nm toplammdan daha biiyiik 
bir ada varmI§ [ ... ] Arna bu adanm, 
yakmlarda ke§fettigimiz Yeni 
Diinya olmas1 pek olas1 goriinmii
yor; i;:iinkii o ispanya'ya i;:ok yakmd1 
ve §imdiki gibi bizden bin iki yiiz 
fersah oteye uzakla§mas1, inamlmaz 
bir tufanm etkisiyle olurdu. Aynca, 
i;:agda§ gemicilerimiz, onun bir ada 
degil, kara pari;:as1 ve k1ta oldugunu 
§imdiden neredeyse belirlemi§ du
rumdalar. 



Francis Bacon'm 
Instauratio Magna'sinm 
(1620) ba~ sayfas1 

Vico'nun §iipheciligi 

GIAMBATTISTA VICO 

Yeni Bilimin ilkeleri II, 4 [1744] 

~imdi bu konuyu ele alacag1m1z i~in, 
bu konuda one si.iri.ilen gori.i~lerden 
ki.i~i.ik bir ornekleme sunacag1z: 
Bunlar oyle kesinlikten uzak, kof, ye
tersiz, oyle iddiah, gi.ili.in~ gori.i~ler ki 
ve say1lan o kadar ~ok ki, aktarma
sak yeridir. ~u orneklemeyle yetine
lim: Geri donen barbar donemde 
iskandinavya'ya, ulusal gururla 
"halklarm ana karm" dendigi ve 
onun di.inyadaki bi.iti.in oteki ulusla-
rm anas1 olduguna inamld1g1 i~in; 
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d1. Joseph Justus Scaliger, Philipp 
Camerarius, Christian Beeman ve 
Martin Schoock, bu gori.i~le alay etti
ler. 
Aym gurur, Olof Rudbeck'in Atlantica 
adh eserinde iyice ~i~ip patlama nok
tasma ula~tJ: Rudbeck'e gore, Yunan 
harflerinin kaynag1, runik alfabedir. 
Kadmos'un, ibrani alfabesinin di.izen 
ve seslerini verdigi Fenike harfleri, 
tersine ~evrilmi~ runik harfleri olup, 
sonunda Yunanhlar bunlan cetvel ve 
pergelle yuvarlakla~tmp di.izeltmi~
lerdir. iskandinavlar mucide 
Merkurssman dedikleri i~in de, bilgi
nimize gore M1s1rhlar i~in harfleri 
icat eden Mercurius, bir Gottur. 
Harflerin kokeni hakkmda gori.i~ler 
bildirmedeki bu rahathk kar~1smda 
okur haz1r olmah; onlar hakkmda 
soyleyecegimiz ~eyleri, dikkatle alg1-
lamaya kendini haz1rlamahd1r: Hem 
yans1z bir tutumla ne ti.ir yeni yakla
~1mlar getirdiklerini gormek i~in, 
hem i.izerlerinde di.i~i.inmek, hem on
lan olduklan gibi (Yahudi olmayan 
di.inyanm bi.iti.in insani ve tannsal 
bilgisinin ilkeleri olarak) kabullen
mek i~in. 

HELENA BLAVATSKi 

Gizli Ogreti II [1888] 

bilgin gururuyla Johannes ve Olaus Bu yi.izden, dogabilecek olas1, hatta 
Magnus'a gore, Gotlar di.inyanm ba~- kuvvetle muhtemel kan~1khk goz 
lang1cmdan itibaren, A.dem'in oni.inde bulundurularak, si.irekli ad1 
Tannsal yolla ula~tig1 harfleri koru- amlan dort k1tadan her biri i~in, ki.il-
mu~lard1. Oteki bi.iti.in ara~t1rmacilar ti.irli.i okurun daha yakmdan bildigi 
bu hayale gi.ildi.iler. Arna bu, bir ad benimsemenin daha elveri~li 
Johannes van Gorp'un onun izinden oldugu di.i~i.ini.ildi.i. 0 halde, ilk k1tay1, 
gitmesine ve kendi dili daha dogrusu ilk insan soyunun ata-
Felemenk~enin (ki Saksoncadan pek larmdan evrildigi ilk kara par~asm1 
farkh degildir) Yeryi.izi.i Cenneti'nden ~u adla adland1rmay1 oneriyoruz: 
geldigini ve oteki bi.iti.in dillerin anas1 I. Oli.imsi.iz Kutsal Toprak. Bu adm 
oldugunu ileri si.irmesine engel olma- gerek~eleri ~oyle izah edilmi~tir: 
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ileride daha kapsamh olarak ele ala- evrim diizenine -birinci 1rktan be-
cag1m1z bu "Kutsal Toprak"m, oteki ~inciye, yani kok 1rk1m1z Ari 1rka-
k1talarm yazg1sm1 asla payla~mad1g1 gore belirlendiginden, Avrupa'nm be
kabul edilir, <;iinkii her dongiide ~inci biiyiik k1ta olarak adlandmlma
Manvantara'nm ba~mdan sonuna dek s1 gerekir. Gizli Ogreti, ada ve yan-
devam etmeye yazg1h tek toprakt1r. madalan dikkate almaz ve modern 
ilk insanm be~igi ve tannsal son deniz-kara dag1hmm1 izlemez [ ... ] 
oliimliiniin meskenidir [ ... ] Bu gizem- Fiziksel insanm, tersiyer oncesi koca 
Ii ve kutsal toprak hakkmda <;ok az bir dev oldugu ve 18.000.000 y1l once 
~ey soylenebilir, belki bir Yorum'daki var oldugu saptamas1, dogal olarak 

~iirsel ifadeye gore ~unun d1~mda: modern ogretinin izleyicilerine ve sa-
"Kutup Y1ld1z1'nm gozii onun iizerin
dedir, ~afaktan bir Biiyiik Soluk gii
niiniin giinbatimmm sonuna dek." 
II. Hiperbor. Hiperbor, ikinci Kita 
i<;in, ikinci lrk1 barmd1rmak i<;in 
Kuzey Kutbu'nun giineyine ve bat1s1-
na uzanan kara par<;as1 i<;in se<;ilen 
isim olacakt1r [ ... ] 
III. Lemurya. U<;iincii K1taya 

vunucularma sa<;ma goriinse gerek
tir. Biyologlarm biitiin posse comita
tusu, ikincil <;agm U<;iincii Irkma ait 
bu dev -o donemde hava, kara ve de
nizdeki dev canavarlarla ba~anyla 
<;arp1~maya elveri~li bir varhk- fikri
ni reddedecektir [ ... ] 
Antropolog, Kutsal Kitap'taki 
Adem'le nas1l alay ediyorsa bizim 

"Lemurya" adm1 vermeyi oneriyoruz devlerimizle de rahat<;a alay edebilir, 
[ ... ] Bu k1ta, bugiinkii Afrika'nm baz1 tipk1 dinbilimcinin onun maymun 
bolgelerini i<;ine ahyordu; ama bunun atas1yla alay ettigi gibi [ ... ] Okiilt bi
d1~mda, Hint Okyanusu'ndan limier, her durumda, Darwin antro
Avustralya'ya uzanan bu dev k1ta, ar- polojisinden de, Kutsal Kitap teoloji
t1k Pasifik'in sulan altmda biitiiniiyle sinden de daha az talepkar, daha <;ok 
yok olmu~, geriye daghk bolgelerin vericidir. Ezoterik Kronolojinin de 
~imdi hirer ada olan tek tiik tepeleri kimseyi korkutmas1 gerekmez; <;iinkii 
kalm1~tir [ ... ] rakamlar a<;1smdan, bugiiniin en bii-
IV. Atlantis. Dordiincii k1tay1 boyle yiik otoriteleri, Akdeniz'in dalgalan 
adland1racag1z. Bu, eskilerin gelenek
lerine ~imdiye kadar yapild1gmdan 
daha dikkatle bak1lsa, ilk tarihsel 
kara par<;as1 olacakt1. Platon'un 
Atlantis adh iinlii adas1, bu biiyiik k1-
tanm bir par<;asmdan ibaretti. 
V. Avrupa. Be~inci k1ta, Amerika'yd1. 
Arna Amerika Antipodlar'da bulun
dugundan, Hint-Aryan okiiltistleri 
genellikle Avrupa'y1 ve onunla hemen 
hemen aym donemden Kii<;iik Asya'y1 
be~inci k1ta kabul ederler. Ogretileri, 
k1talarm beliri~ini jeolojik ve cografi 
diizene gore sm1fland1rsayd1, bu s1-
mfland1rmanm degi~tirilmesi gere
kirdi. Arna k1talarm s1ras1, 1rklarm 
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gibi karars1z ve degi~kendir. 

Kaptan Nemo'yla Atlantis'te 

JULES VERNE 

Denizler Altmda Yirmi Bin Fersah, 2. 

Cilt, 9. Boliim 
[1869-1870] 

Birka<; dakikada ayg1tlanm1z1 tak
m1~t1k. S1rtlanm1za bol havayla dol
durulmu~ depolan yerle~tirdiler, ama 
elektrik lambalanm1z haz1rlanma
m1~tI. Bunu kaptana soyledim. "Bir 
i~imize yaramayacaklar" dedi. 



Yanh~ duydugumu sand1m, ama kap
tanm ba~1 metal kilrenin altmda kay
boldugu ic;in sozlerimi tekrarlayama
d1m. 
Giyinmem bitmi~ti, elime demirli bir 
baston verdiklerini fark ettim. Birkac; 
dakika sonra, her zamanki i~lemlerin 
ardmdan, ilc; yilz metre derinlikte 
Atlantik'in dibindeydik. 
Gece yans1 yakla~1yordu. Sular koyu 
bir karanhk ic;indeydi. Kaptan Nemo, 
Nautilus'un yakla~1k iki mil uzagmda 
panldayan k1rm1z1ms1 bir noktay1, 
bir tilr geni~ 1~Iit1y1 gosterdi. Bu ate
~in ne oldugunu, hangi maddeyle bes
lendigini, suyun ic;inde nas1l ve nic;in 
sonmedigini bilemiyordum. Ne olur
sa olsun, bize belli belirsiz de olsa 
1~1k veriyordu. Arna c;ok gec;meden bu 
ozel karanhga ah~t1m [ .. ] 
Yanm saatlik bir yilrilyil~ten sonra 
ta~hk bir zemine geldik. Medusalar, 
mikroskobik kabuklular ve pennatu
lalar fosforlu 1~1klanyla yeri hafifc;e 
aydmlat1yordu. Milyonlarca bitkimsi 
hayvan ve bir y1gm alg ile kaph ta~ 
y1gmlanm belli belirsiz gorilyordum. 
Bu yap1~kan denizyosunu hahsmda 
ayag1m s1k s1k kay1yordu. Demirli 
bastonum olmasayd1 pek c;ok kez yere 
dil~erdim. 

Geriye dondilgilmde Nautilus'un 
uzakla~tikc;a solmaya ba~layan borda 
fenerini gormeye devam ediyordum. 
Az once sozilnil ettigim ilst ilste y1-
g1lm1~ ta~lar, okyanusun dibine nede
nini ac;1klayamad1g1m bir dilzenle 
yerle~tirilmi~ti. Uzaklarda, karanhk
ta gozden kaybolan, uzunlugu kesti
rilemeyecek dev gibi izler gorilyor
dum. 
Ne anlam verecegimi bilemedigim 
ba~ka baz1 ozellikler de vard1. Bana 
sanki, ag1r kur~un tabanlanm, kuru 
bir t1k1rt1yla kmlan, yere serilmi~ 
kemik y1gmlanm eziyormu~ gibi geli-
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yordu. 
Uzerinde yilrildilgilm bu geni~ ova 
neyin nesiydi? [ ... ] 
Saat sabahm biriydi. Dagm ilk ya
mac;larma gelmi~tik. Arna oraya ula~
mak ic;in once geni~ bir koruyla kaph 
patikalardan zorlanarak c;1kmam1z 
gerekti. 
Evet! Yapraks1z, ozsuyu olmayan, su
yun etkisiyle ta~la~m1~, aralarmda 
dev c;amlarm gorilndilgil olil agac;lar
dan olu~mu~ bir korudan gec;iyorduk. 
Buras1, c;okmil~ topraga kokleriyle tu
tunan, alttan bakmca dallan siyah 
kag1ttan ince ince kesilmi~ gibi goril
nen, henilz y1k1lmam1~ bir ta~komil
ril ocag1 gibiydi. 
Bir dagm yamac;larma as1h kalm1~ 
bir ormam, ama suyun dibine batm1~ 
bir ormam dil~ilniln. Su yosunlanyla 
ve fucuslarla kaph patikalarda ka
buklu hayvanlar kayna~1yordu. 
Kayalardan t1rmanarak, yere devril
mi~ agac; govdelerinden atlayarak, bir 
agac;tan digerine sallanan deniz sar
ma~1klanm kopararak, daldan dala 
uc;an bahklan korkutarak ilerliyor
dum. Yorgunlugumu hie; hissetme
den, silrilklenir gibi, hie; yorulmayan 
rehberimin pe~inden gidiyordum. [ .. ] 
Yolumuzun ilzerindeki ilk dilzlilkte, 
beni ba~ka ~a~1rt1c1 olaylar bekliyordu. 
Burada, Yarat1cmm degil, insanlarm 
elinden c;1km1~ c;ok ilginc; kalmt1lar 
vard1. Bunlar, ~atolarm, tapmaklarm 
belli belirsiz bic;imlerinin sezildigi, 
c;ic;ek ac;m1~ bir y1gm bitkimsi hay
vanla kaph, sarma~1klar yerine su yo
sunlarmm ve fucuslarm kalm ortil
silyle ortillmil~ geni~ ta~ y1gmlanyd1. 
Bilyilk felaketler sonucunda sularm 
dibine batm1~ bu yeryilzil parc;as1 ne
redeydi? 
Bu kayalan ve ta~lan tarihoncesi 
c;aglardaki dolmenler gibi yerle~ti
renler kimlerdi? 
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Jules Verne'in 
Deniz/er Altmda Yirmi Bin 
Fersah (1869·1870) 
romam i~in ~izim 

Neredeydim ben, Kaptan Nemo beni 
nereye silrilklemi~ti? Ona soru sor
mak isterdim. Bunu yapam1yordum, 
ama durdum ve onu kolundan yaka
lad1m. Arna kaptan ba~1m sallayarak 
ve dagm tepesini gostererek, bana: 
'Gel! Biraz daha gel! Yilrilmeye de
vam et!' der gibiydi. 
Son bir c;abayla onu izledim ve birkac; 
dakika ic;inde, biltiln bu kayahk kilt
leye on metre kadar yukandan bakan 
doruga ula~t1m. Dagm tirmand1g1m1z 
tarafma bakt1m. 
Ovadan yedi ya da sekiz yilz ayak yu
kandayd1k. Dagm diger yamac1 ise 
Atlantik tabamndan iki kat daha yu
kandayd1. Birdenbire ortaya c;1kan 
gilc;lil bir panltmm etkisiyle aydmla
nan c;evreyi c;ok uzaklara kadar gor
dilm. Bu dag, ashnda bir yanardagdi. 
Doruktan elli ayak kadar a~ag1da, ge
ni~ bir krater bir ta~ ve cilruf yagmu
ru altmda, suyun ortasmda ate~ ~ela
leleri gibi dag1lan lav selleri kusuyor
du. 
Dev bir me~aleye benzeyen bu yanar
dag, konumundan dolay1 a~ag1daki 
ovay1 ufkun son noktasma kadar ay
dmlat1yordu. 
Denizalt1 kraterinden alev degil lav 
c;1kt1gm1 soylemi~tim. 
Alev c;1kmas1 ic;in havadaki oksijene 
gerek vard1r ve bundan dolay1 suyun 
altmda alev c;1kamaz. Arna kendi ken
dine yanma ozelligi olan lav akmtila
n, akkor haline geldiklerinden, deg
dikleri anda buharla~tlrd1klan suyla 
bap c;1kabilir. Bu denizdeki h1zh 
akmt1lar, yay1lan biltiln gazlan sil
rilklilyor, lav selleri [ .. ] dagm altma 
kadar kay1p gidiyordu. 
Gozlerimin onilnde y1kllm1~, c;okmil~, 
yerle bir olmu~ bir kent uzamyordu. 
Damian c;okmil~, tapmaklan devril
mi~, kemerleri dagllm1~, siltunlan 
yerde yatan bu kentte ha.la Toskana 
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mimarisinin degi~mez oranlan hisse
diliyordu. Biraz otede dev bir SU ke
merinin kahnt1lan, ~urada, bir 
Panteon'un dalgalanan bic;imleriyle 
bir akropoliln belirtisiz yilkseltisi, 
burada bir zamanlar ticaret gemileri
nin s1gmd1g1 eski limanlardan kalan 
nhtlm kalmtllan, daha da otede y1-
k1lm1~ duvarlarm uzun c;izgileri, lS
s1z, geni~ caddeler .. Kaptan Nemo su
lar altmda kalm1~ biltiln bir 
Pompei'yi gozlerimin onilne sermi~ti! 
Neredeydim? Neredeydim ben? Ne 
olursa olsun bunu ogrenmek, konu~
mak, ba~1m1 hapseden bak1r kilreden 
kurtulmak istiyordum. 
Kaptan Nemo yamma geldi ve bir ha
reketiyle beni durdurdu. 
Sonra yerden kalkerli bir ta~ parc;as1 
alarak siyah bazalttan bir kayaya 
dogru ilerledi ve tek bir sozcilk yazd1: 
ATLANTiS. 

Rosenberg'in sozii 

ALFRED ROSENBERG 

20. Yiizyzlm Mitosu, s. 24 (1930] 

Yerbilimciler, Kuzey Amerika ile 
Avrupa arasmda bir k1taya ait 
kiltlelerin var oldugunu gosteriyorlar; 
bunlarm kahntilarm1 Gronland ile 
izlanda arasmda hata gorebiliyoruz. 
Gene yerbilimciler bize, Kuzey'deki 
en uzak noktanm (Novaya Zemlya) 
ate yanmda bulunan adalarm 
~imdikinden yilz metre daha yilksek 
gelgitlerin izlerini ortaya 
koyduklanm belirtiyorlar. Bunlar, 
Kuzey Kutbu'nun bilyilk bir olas1hkla 
yer degi~tirdigini ve bir zamanlar 
kuzey kutup bolgesinde c;ok daha 
lhman bir iklimin hilkilm silrdilgilnil 
gosteriyor. Bu, eski Atlantis 
efsanesini yeni bir bak1~ ac;lSlyla 
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gormemizi saghyor. Okyanus, dev 
buzdaglanm itip uzakla~tmyor; oysa 
bir zamanlar sulardan geli~mi~ bir 
k1ta yiikseliyordu: Bu k1tada yaratJc1 
bir irk, gii<;lii ve sm1rlan geni~ bir 
alana yay1lan bir uygarhk olu~turmu~ 
ve ogullanm denizciler ve sava~<;1lar 
olarak diinyaya gondermi~ti. Ger<;i 
Atlantis varsay1mm1 artJk savunmak 
olanaks1z, ama tarihoncesinde 
kuzeyli bir uygarhk merkezinin var 
oldugunu kabul etmek gerekiyor. 

Ys'in gizi 

GEORGES-GUSTAVE 

TOUDOUZE 

Ys'in Kiir;iik Kratz, 3. Boliim [1914] 

"Ha, evet!" diyerek araya girdi 
Corentine'in kii<;iik kaptam bilgi<; bir 
edayla, "bir zamanlar Ys ~ehrinin ol
dugu noktalarda [ .. ], biliyorum. S1k 
s1k gormii~iimdiir" [ ... ] 
Jobie, sozlerini tamamlamaya f1rsat 
bulamad1; oylesine basit sozlerinin, 
dinleyenler iizerinde yaratt1g1 etkiye 
~a~t1 kald1. Mornant ile Jerome 
Trottier, ayaga f1rlad1lar [ ... ] 
"Sen biliyorsun .. Gordiin mil?" diye 
kekeledi Mornant [ ... ] Jobie, <;ok do
gal bir ~eymi~ gibi, tam bir ~a~kmhk 
ifadesiyle bakt1 onlara. 
"Biliyorum, elbette" [ ... ] "Buralarda 
herkes bilir: Y1lar once deniz, Ys adh 
bir ~ehrin sakinlerini cezalandirmak 
i<;in ~ehri yutmu~. Bir Breton ~ark1s1 
vard1r, <;evirirsem daha iyi anlars1-
mz: Duydun mu, duydun mu/ Ne de
mi~ papaz / Ys kralz Gradlon'a ... " 
"i~e bak! Bamba~ka bir ~eyden soz 
ediyorsun sanm1~tJm [ ... ] Sen ~ark1-
dan, burada herkesin bildigi ~ark1dan 
ba~ka bir ~ey bilmiyorsun ... Ba~ka bir 

~ey bilmiyor musun?" 
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"Bilirim, efendim, ~ark1dan ba~ka ~ey 
de bilirim. ~ark1 koyliilere goredir, 
yaramaz ihtiyar tiiccarlara goredir! 
Oysa ben ~ehri bilirim. Evet, efen
dim, su altmdaki evleri bilirim." 
Mornant one pkt1, ellerini <;ocugun 
omzuna koydu ve sakin olmaya <;ah
~an bir ses tonuyla yava~ yava~ ~oyle 
dedi: "Beni iyi dinle, Jobie. Senden 
istedigim ~ey <;ok onemli ve verece
gin kar~1hk, hayal edemeyecegin ka
dar degerli olabilir. Buraya gelmemin 
tek amac1, Ys ~ehrini aramak; onun 
varhgma kesin ve sars1lmaz bir ~ekil
de inamyorum [ ... ] 
Bu ~ehrin kahnt1larmm buralarda, 
burada ya da ~urada, koyun sularmm 
altmda olduguna inamyorum ve bu 
kalmt1lan haftalarca, aylarca araya
cag1m [ ... ] 
0 yiizden, sozlerini iyi tart [ ... ] 
Oyleyse, ~ehri tamd1gm1 kesin olarak 
soyleyebiliyor musun?" 
Aym ~ekilde, <;ok ciddi olan Jobie de, 
elini yemin edercesine uzatarak aya
ga kalkt1; gozlerini muhatabmm goz
lerine dikerek, konu~tu: "Ys ~ehrini 
biliyorum." 
"Okulda soz ettikleri i<;in mi, sohbet 
toplant1larmda duydugun i<;in mi bi
liyorsun? Tarih olarak m1, efsane ola
rak m1?" 
"Gordiigiim i<;in biliyorum." 
"Resmini ya da tasvirini mi gordiin?" 
"Denizde gordiim, suyun altmda." 
"Siirekli soz edildigini duydugun i<;in 
gordiigiin vehmine mi kap1ldm?" 
"Yirmi kez kendi gozlerimle gordiim 
[ ... ] Oradan gelen ve aglanm1zm dip
ten ta~1d1g1 kesme ta~ par<;alarma 
dokundum. Amcam, dipteki duvarla
ra tak1lmalanm istemiyorsak, kirtil
leri nerelere dald1rmamam1z gerekti
gini gostermek i<;in beni oraya gotiir
dii. Ve bana anlatt1: Bir zamanlar, 

ama <;ok uzun zaman once ... " 



Jacques Feyder'in Pierre 
Benoit'nm romamndan 
uyarlad1g1 Atlantis (1921) 
filminin afi§leri 

"Evet, is 5. yilzyilda." 
"Olabilir! K1sacas1, Fransa henilz 
Fransa degilken [ ... ] Amcam anlatt1: 
Douarnenez Koyu yokmu§, Chevre 
Burnu ile Raz Burnu arasmda, bir 
barajm ilzerinde gorkemli bir §ehir 
varm1§. Ys adh bu §ehri ya§h, ~ok bil
ge bir kral yonetiyormu§. Gradlon 
adh bu kralm, Abes admda ~ok ki:itii 
bir k1z1 varm1§ ... " 
"Bretonca ad1 Ahes; Frans1zcas1 
Dahut" diyerek araya girdi Trottier. 
"Hayir demiyorum" diyerek istifini 
bozmadan sozlerini silrdilrdil Jobie. 
"Ve Gradlon'un uyudugu bir ak§am, 
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Ahes bir saray balosunda bir baletle 
tam§ffil§. Balet, k1za denizi tutan ba
raj kapaklarmm altm anahtarm1 ba
basmdan ~almasm1 ve kapaklan a~
masm1 telkin etmi§. 0 balet, §eytan
ffil§. Abes anahtan ~alm1§, kap1y1 a~
ffil§ ve Ys §ehri Okyanus sularmm al
tmda kalm1§. Dostu Aziz Gwenole 
uyandmnca, Gradlon ata binmi§, k1-
zm1 da yanmda gotilrilyormu§. Arna 
deniz, yilkselen sularm h1z1yla ardm
dan gelmi§ ve bir ses bagirm1§: 'Atln 
sirtmda ta§1d1gm §eytam f1rlat at!' 
Ahes dil§mil§, dalgalar onu yutmu§ 
ve deniz Riz sahilinde durmu§, bu 
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arada Gradlon Landevennec'e ula~
m1~ ve Douarnenez Koyu olu~mu~. 
i~te bOyle." 
Jerome Trottier ellerini ovu~turdu: 
"Bir deprem olgusunu halk ne gilzel 
uyarlam1~. Oyle bir deprem ki, Ys'i 
birkac; dakikada yok etmi~, ada hal
k1yla birlikte suyun yilz metre altma 
gommil~; jeolojik bir alc;almayla, bu 
olaganilstil koyu olu~turmu~." 

Denizdeki Sehir 

EDGAR ALLAN POE 

Denizdeki -?ehir [1845] 

Bak! Olilm kendine taht kurmu~ 
tuhafbir ~ehirde, yalmz uzanan, 
en derininde karanhk Bat1'nm: 
iyiyle kotilniln, en kotilyle en iyinin 
ebedi uykuya dald1g1 yerde. 
Orada tapmak, sarayve kuleler 
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(zamanm a~md1rd1g1, titremeyen 
kuleler!), 

bizim olan hic;bir ~eyi and1rmaz. 
Etrafta, esintilerin unuttugu 
hilzilnlil sular uzamr 
boynu bilkilk, altmda gogiln. 

Kutsal semadan giln 1~1g1 inmez 
uzun gecesine o ~ehrin; 
ama denizden gelen k1z1lhk 
kuleleri sarar sessizce, 
1~1t1r doruklan uzak ve ozgilr, 
kubbeleri, killahlan, kral odalanm, 
tapmaklan, Babil'i and1ran 

duvarlan; 
c;oktan unutulmu~ lo~ c;ardaklanm 
yontma sarma~1k ve ta~tan c;ic;eklerin; 
birc;ok olaganilstil tapmag1, 
c;elenkli frizleri 
menek~e ve asmay1 ic; ic;e oren. 

Hilzilnlil sular uzamr 
boynu bilkilk, altmda gogiln. 

Evariste-Vital Luminais, 
Kral Gradlon'un Ka~l§l, 
ykl~. 1884, Quimper, Giizel 
Sanatlar Miizesi 



Oyle kan~m1~ ki kule ve golgeler 
orada, 

her ~ey as1h gibi havada, 
bir yandan ~ehirdeki magrur bir 

kuleden 
dev olilm bakar a~ag1. 

A~1k tapmak ve arahk mezarlar 
1~1kh dalgalarla dolar; 
ama ne oradaki zenginlikler 
-her putun elmas gozilnde yatan-, 
ne ~en tak1lanyla oliller, 
kendine ~eker yatagmdan sulan. 
Yaz1k! Dalgac1k yok ki, dalgalansm 
o camdan sabra boyunca. 
Kabart1lar yok ki, rilzgarlar olabilir 

desin 
uzakta daha mutlu bir denizin 

ilstilnde. 
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Yilkselmeler yok ki, rilzgarlar 
oldugunu imlesin 

daha gilzel, daha sakin denizlerde. 

Arna bak, bir k1put1 var havada! 
Dalga ... Bir hareket var orada! 
Sanki bir yana atm1~ kuleler, 
agu agu gomillilrken, tekdilze gelgiti; 
doruklan, gil~silz, bir bo~luk buakm1~ 
saydam semanm i~inde. 
~imdi daha klZll dalgalar; 
saatlerin solumas1, bitkin ve mecalsiz. 
Ve ~ehir, dilnyanm iniltileri geride 

kahp, 
~okilnce dibe, en dibe, 
Cehennem bin tahtmdan kalk1p, 
onilnde egilecek sayg1yla. 
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Thule, ayrmt1: 
Olaus Magnus, 
Deniz Haritas1, 1539 

7 

ULTIMA THULE VE HYPERBOREA 

THULE Thule'nin ad1, ilk kez Yunan ka§ifi Pytheas'm gezi notla

rmda ge~er. Pytheas, Thule'den, Kuzey Atlas Okyanusu'nda bulu

nan, giine§in hi~ batmad1g1 bir ate§ ve buz beldesi olarak si:iz eder. 

Thule'den §U yazarlar da bahsetmi§lerdir: Eratosthenes, Dionysi

os Periegetes, Straban. Pomponius Mela, Ya§h Plinius, Vergilius 

(ki Georgicalar I, 30'da, onun bilinen diinyamn s1mrlan i:itesinde

ki en uzak belde oldugunu si:iyler) ve Thule'nin 6tesinde jnamlmaz 

Harikalar (iS 2. yiizy1l) adh romansmda Antonios Diogenes. Marti

anus Capella'mn yeniden giindeme getirdigi mit, biitiin Orta~ag bo

yunca, Boethius ve Bede' den Petrarca'ya, varhg1m siirdiiriir. Bu, ar

tik Thule'yi aramasalar da, onu §iirsel mit olarak kullanan modern

lere dek bi:iyle siiriip gider. Thule, degi§ik vesilelerle degi§ik yerler

le i:izde§le§tirilmi§tir: izlanda, Shetland Adalan, Faroe Adalar1 ya 

da Saaremaa Adas1. Arna i:inemli olan, bu belirsiz cografi bilgilerden 

Ultima Thule mitinin dogmu§ olmas1dir. 

Olaus Magnus'unDeniz Haritasz (1539) gibi bir belgede, Ti

le §eklinde adlandmlan bu adanm en iinlii tasvirini buluruz. 

Arna 14. yiizyilm daha i:inceki denizcileri, si:izgelimi Nicolo 

ve Antonio Zen karde§ler, kuzeyin en uzak bi:ilgelerindeki adalardan 

si:iz ediyor, Frisland ve Estland gibi adalara ~1ktiklanm belirtiyor

lard1. iki karde§in sonraki ku§aklardan akrabas1 Nicola Zen, 1558'de 

Frisland, Eslanda, Engroveland, Estotiland ve Icaria Adalarzmn Zen 

Karde§ler Tarafmdan Ke§fi adh bir kitap yayimlami§tl. Mercator'un 

haritalarmda da, Frislant ve Drogeo adalarmm gi:isterildigini gi:irii

riiz. 1570'te Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum ("Diinya Tiyatro

su") adm1 verdigi haritasmm "Kuzey Bi:ilgelerinin Betimlemesi" bi:i

liimiinde Frislant, Drogeo, Icaria ve Estotilant adalanm kaydediyor-
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du. ingiliz saraymda sozii gec;en ingiliz bilgini ve okiiltisti John Dee, 

Nicolb Zen'in kitabmdan etkilenmi§, Pasifik'in kuzeyinde bir gec;it 

bulmayi dii§iinmii§ ve Martin Frobisher'i gerekli ke§ifteri yapmakla 

gorevlendirmi§ti. 

HiPERBORLULAR Thule miti, daha sonra Hiperborlular mitiyle bir

le§mi§tir. Hiperborlular, yani "Boreas'm otesinde ya§ayanlar" (Bo

reas, kuzey riizgarmm ki§ile§tirilmi§ halidir), Antikc;aghlarca 

Yunanistan'm kuzeyinde, c;ok uzak bir beldede ya§ayan bir halk ola

rak goriilmii§tii. Bu bOlge, yilm alt1 ayi par1ldayan bir giine§in aydm

latt1g1 kusursuz bir iilkeydi. 

Diodorus Siculus'un tamkhgma gore, Miletoslu Hekataios 

(i6 6. yiizy1l), Hiperborlulan en kuzeye yerle§tiriyordu: (Bilinen 

topraklan bir halka gibi c;evreleyen) Okyanus ile Riphaeus Daglan 

arasma. (Efsanevi Riphaeus dag silsilesinin yeri belli olmay1p, kimi 

zaman kuzeyin en uzak noktasmda, kimi zaman Tuna'nm agzmda 

gosterilir.) 

Abderah Hekataios (i6 4.-2. yiizyil), giiniimiize yalmz

ca baz1 fragmanlar1 ula§an Hiperborlular Uzerine'de, Hiperborlu

lar1 Okyanus'un bir adasma yerle§tiriyordu; yiizolc;iimii ac;1smdan 
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Norman gemileri: Kralife 
Mathilde Duvar Hal!Sl, 
1027-1087, Bayeux, 
Duvar Hahs1 MUzesi 



7. ULTIMA THULE VE HYPERBOREA 

Sicilya'dan kilc;ilk olmayan bu adadan, Ay'1 yakmdan gormek milm

kiindii. 

Hesiodos, Hiperborlulan "Heridanos'taki yiiksek c;agla

yanlarm yakmlan"na yerle§tiriyordu. Heridanos, Po irmag1 oldugu 

ic;in, onun k1y1smdaki Hiperborlular c;ok kuzeyde ya§iyor olamaz

lard1, ama Hesiodos'un en uzak kuzey hakkmdaki bakl§ ac;1s1 olduk

c;a dar ya da Po hakkmdaki goril§il a§m masals1ydi. Ote yandan, Yu

nan diinyasmda bu irmagm cografi yeri tartl§Ihyordu ve baz1 kaynak

lara gore, Heridanos Kuzey Okyanusu'na dokiiliiyordu. Pindar, Hi

perborlulan Istros (yani, Tuna) nehrinin "golgeli pmarlar"mm oldu

gu bolgeye yerle§tiriyordu. Aiskhylos da, Zincirlerinden Kurtarzlan 

Prometheus'un bir yerinde, Istros'un kaynagmm Hiperborlular iil

kesinde ve Riphaeus Daglar1'nda bulundugunu belirtir. Sigeionlu 

Damastes'e gore, Riphaeus Daglar1, altma gozciiliik eden grifonlarm 

kuzeyinde bulunuyordu. 

Herodotos, Prokonnesoslu Aristeas'm gilnilmilze ula§ma

mI§ olan bir §iirini ozetler: ~iirde §air, Apollon'un esiniyle, uzak b6lge

lere, issodenes iilkesine yaptig1 bir yolculuktan soz etmektedir. isso

denes iilkesinin otesinde, tekgozlii Arimasplar, altma gozciililk eden 

grifonlar ve son olarak, hep bahar ikliminin hilkilm siirdilgil ve hava

da tiiylerin uc;u§tugu bir toprakta ya§ayan Hiperborlular olsa gerekti. 

Genel olarak, Antikc;ag anlat1larmda, Hiperborea nerede 

olursa olsun, sec;kin bir irkm ana yurdu olarak gosterilmiyordu; ama 

dillerin kokeni ilzerine milliyetc;i varsayimlarm geli§tirilmesi sii

recinde, buras1 giderek hem dilin hem ilk irkm vatam olarak goriil

meye ba§lad1. Rowland Jones, Gomer Topluluklarz'nda (1771) ilk di

lin Keltc;e oldugunu savunup ekliyordu: "ingilizce di§mda hic;bir dil, 

evrensel ilk dile b6ylesine yakm degildir [ ... ] Lehc;eler ve Kelt bilgisi, 

Trismegistus, Hermes, Mercurius ya da Gomer topluluklarmdan ge

lir." Bailly, iskitlerin en eski uluslardan biri oldugunu ve <;inlilerin de 

onlarm soyundan geldigini soylemi§, ama eklemi§ti: Atlantisliler de 

onlarm soyundan geliyordu. K1sacas1, uygarhgm be§igi Kuzey olup, 

ana irklar oradan Giineye dogru yayilml§ (ve baz1larma gore, bu sii

rec; ic;inde yozla§ml§) olsa gerekti. Ari irkm -bozulmadan kalan tek ir

km-, Hiberbor kokenli oldugu inanc1 buradan kaynaklamr. 
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Kutup miti 9ok farkh §ekillerde yorumlanmI§tir: Bazilarma 

gore, uygarhga uygun ortam1 olu§turan etken, tam da kuzey iilkeleri

nin soguguydu; buna kar§Ihk Akdeniz ve Afrika'nm s1cag1, daha a§ag1 

1rklar iiretmi§ti. Baz1larma gore, kuzey uygarhg1, ancak Asya'nm da

ha 1hman topraklarma dogru inmek suretiyle tam olarak geli§mi§ti. 

Gene baz1larma gore, tarihoncesi donemlerde tam da kutup bolgele

rinde son derece 1hman iklimler hakim olmu§tU. Ornegin, William F. 

Warren -iistelik, Boston Universitesi'nin ba§kanhg1m da yapmI§ bir 

ki§i olarak-, Bulunan Cennefte (1885) insanhgm dogdugu ve yeryii

zii cennetinin bulundugu yerin Kuzey Kutbu oldugunu savunmu§tur. 

Warren, kat1 bir Darwinizm kar§ItI olarak, a§ag1 varhklardan bildigi

miz haliyle insana dogru bir evrim olmad1g1m belirtmi§tir, 9iinkii Ku

tupta ilk oturanlar 9ok giizel ve uzun omiirliiydiiler, ancak tufandan 

ve bir buzul 9agmm geli§inden sonra, Asya'ya go9 etmi§, orada 9ag1m1-
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1. Biitiin "kutup" tezlerinin 
beige/ere dayall bir sunumu 
i~in bkz. Godwin (1996). 

2. Bkz. Eco (1993). 
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zm a§agi varhklarma donii§mii§lerdi. Kutup bolgeleri tarihoncesinde 

giine§li ve ihman yerlerdi ve tiiriin gerilemesi, Orta Asya steplerinin 

sogugunda meydana gelmi§ti. 

Ihman bir Kutup tezini savunmak i~in, iklim degi§imlerinin 

diinya eksenindeki hassas bir yer degi§tirmeden kaynaklandigim ka

bul etmek gerekiyordu (her tiir okiiltist ve "kutup tezi yanhsi"nm bu

giine dek kabul ettigi gibi). Bu tez, az ~ok bilimsel o kadar ~ok yapit, 

tarti§ma ve serimlemenin ortaya ~ikmasma yol a~tI ki, hepsini bura

da ozetleyebilmemiz imkansiz, ~iinkii efsanevi beldeler tarihinde bi

zi yalmzca insanlarm bu iilkeleri nasil dii§iindiikleri ilgilendiriyor, o 

yiizden son derece ihman Kutuplan onlarm arasmda saymak bizim 

i~in yeterli.1 

~u var ki, az da olsa bilimsel ciddilikten nasibini almi§ olan 

Warren, diinya ekseninin yer degi§tirmesi tezini tabul etmemi§ti ve 

§6yle bir varsayim ortaya koyuyordu: Kutuplularm ilk ku§ak soylan 

Asya'ya ula§mca, gokkubbeyi farkli bir a~idan gormii§ler ve yozla§mi§ 

sonraki ku§aklara has cahillikle, gokten batil astronomi inan~lan ~i

karmi§lardi. Her durumda burada, "kutuplular"m iistiin, Asyahlar ile 

Akdenizlilerin ise a§agi olu§lan gibi bir kavrayi§m zemini hazirlanmi§ 

oluyor. Bu, daha sonraAri irk mitini besleyecektir. 

ilk Ari irktan olanlarm ana yurtlarmi belirleme de, sonsuz 

varsayimlar iiretmi§tir. Karl Penka (1883), onlan Kuzey Almanya ve 

iskandinavya'nm ilk halkl olarak gosteriyordu; Otto Schrade (1883), 

onlan Ukrayna kokenli yapiyordu. Ba§langi~ta, Kutsal Kitap gelenegi

ne kar§i insanoglunun atalan i~in farkli bir klta dii§iinenler, Voltaire, 

Kant ve Herder dahil olmak iizere, 18. yiizyilm aydmlanmacilan oldu. 

0 donemde Hindistan dii§iiniiliiyordu, ama bariz olarak Alman ro

mantikleri, Caesar'm yenmeyi ba§aramadigi Toton kabilelerine uza

nan bir halki (Roma-barbar uygarhgmm ve Orta~ag katedrallerindeki 

biiyiik Gotik serpilmenin kokenini olu§turan bir halki) dii§iinme egi

limi gosteriyorlardi. Geriye bir tek Hindistan uygarhgmi, Kuzey halk

larmm uygarhgma baglamak kahyordu ve bunu, insanhgm ana dili 

olarak Sanskrit~e iizerine ara§tirmalanyla dilbilimciler ger~ekle§tir
diler. 2 

Ari irk miti buradan dogmu§tur (onu te§vik eden bir~ok 
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ara~tlrmac1, ara~tirmalarmm doguracag1 sonu<;larm bilincinde olma

sa da).3 Bu miti derinden etkileyen, okiiltist gelenek olmu~tur. Da

ha once Atlantis'ten soz ederken ad1m and1g1m1z Madam Blavatski, 

Gizli Ogreti'de (1888) kusursuz bir 1rkm Himalayalar'm kuzeyinden 

go<; ettigi tezini savunmu~tu. Ne var ki, tufandan sonra bu irk M1sir'a 

kadar go<; etmi~ olsa gerekti; bu da, baz1larma, Blavatski'nin tezinin 

en azmdan kas1th olarak 1rk<;1 olmad1g1m savunma imkam vermekte

dir. Blavatski, dii~sel bir insanhk tarihi betimliyor; bu tarihte Hiper

borea, bugiinkii Gronland'dan Kam<;atka'ya kadar uzanan bir kutup 

k1tas1 gibi sunuluyordu. Ustelik buras1, insanhgm ikinci irkmm, kor

kun<; yiiz hatlar1 olan dev erdi~ilerin yurduydu. 

Friedrich Nietzsche (1888), Deccal'de "Hiperborlulanz biz" 

der ve bunu, Hlristiyanhgm yozluguna kar~1 eski kuzeyli erdemlerin 

yiiceltilmesinin vesilesi kilar. 

Joscelyn Godwin'inArktos'unda (1996) kar~Ila~tlg1m1z ha

rita, Hiperborlular topragmm zamanla ne <;ok yerde konumlandml

d1g1m bize a<;1k<;a gosterir. Biitiin bu kuramlarda bir dogruluk payi ol

sayd1 bile, konumlarm yalmzca biri dogru olacaktl: Demek ki, yakla

~1k on be~ efsane ile kar~1 kar~1yay1z. Hiperborlular da, Kutsal Kase 

gibi, <;aglar boyunca y1lanbahg1 gibi bir yerden otekine hareket et

mi~lerdir. 

Ari 1rkm Hiperbor kokeni iizerinde 19. yiizyilda Fabre 

d'Olivet (1822) gibi bir<;ok okiiltist yazar durmu~, ama mit bariz ola

rak Pan Germenizm ve Nazizm ile birlikte gii<;lenmi~tir. 

KUTUP MiTi VE NAZiZM Hitler'in iktidara gelmesinden once, Na

zi <;evrelerinde okiilt bilimlere vak1f topluluklar dola~1yordu. Han

gi Nazi yetkililerinin, ger<;ekten <;e~itli okiiltist tarikatlarm iiyesi ol

dugu; Hitler'in ger<;ekten ne ol<;iide bu kiiltiir iklimine bagh oldugu 

hala tart1~ma konusudur.4 Arna her durumda ku~ku yok ki, 1912'de 

"aryosofi"yi, ba~ka bir deyi~le Ari irkm iistiinliigu felsefesini savunan 

bir Germen Tarikat1 (Germanenorden) belirir. 1918'de Baron von Se

bottendorffbu tarikatm bir ~ubesini, Thule Dernegi'ni (Thule Gesell

schaft) kurar. Bu, gii<;lii irk<;1 yanlan olan gizli bir dernektir. Svastika, 

Thule Dernegi baglammda ortaya <;1kar. 

230 

3. "Ari/er" terimini 1819'da 
Schlegel olu§turmu§tur. 
Her durumda, Ari irk mi ti 
konusunda Olender'in (1989) 
o/aganiistii yap1tma bak1mz. 

4. Sozgelimi, bkz. Galli'nin 
(1989) ve Goodrick-Clarke'm 
(1985) ara§t1rmalan 



Ari 1rkm kiikeni iizerine 
~e~itli varsay1mlarm 
haritas1: Joscelyn Godwin, 
Arktos, 1996 

7. ULTIMA THULE VE HYPERBOREA 

BO REAL 
RACE 

(Fabre d'Olivel) 

(Schrader, Morris) i 
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Bailly's 
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ASIAN 
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~Rhodt, Mu Miiller) 

MESOPOTAMIAN I 
HOMELAND + 
(Mommsen, Hale) 

IRAN 
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GOBI 
CIVILIZATION 

(Blavatsky) 

HIMALAYAS TIBET 
(Herder) (Kant) 

INDIAN 
HOMELAND 

(Voltaire) 

CH IN A 

1907'de Jorg Lanz adh biri, bir Yeni Tapmak Tarikat1 kur

mu~tu. Bu tarikatm Himmler'e, btittin Ari 1rkm tisttinltigu ilkeleri ile 

birlikte, SS te~kilatm1 esinledigi anla~1hyor. Lanz, a~ag1 1rklarm ig

di~ edilmesini, klSlrla~tmlmasm1, Madagaskar'a stirgtin edilmesini 

ve Tann'ya kurban olarak yakilmasm1 onermi~ti. Bunlarm hepsi, bel

li degi~ikliklerle daha sonra Nazi yanhs1 irk<;Ilar tarafmdan uygulana

cak olan ilkelerdi. 

Himmler, 1935'te, Germen irkmm antropolojik ve kiiltii

rel tarihi ile ilgili ara~tirmalan yiirtitecek kurum olarak Atalar Mi

rasm1 Ara~tirma ve Ogretme Dernegi'ni (Ahnenerbe Forschungs und 

Lehrgemeinschaft) kuracaktir. Kurumun amac1, kadim Alman halkla-

231 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

rmm biiylikliigunii, iistiin Nazi irkmm kokenini yeniden ke§fetmekti. 

Otto Rahn'm (Rahn'dan Kutsal Kase boliimiinde yeniden soz edece

giz) hayallerinden etkilenen bu kurumun, kutsal emaneti bulmakla il

gilendigi soylenir. Elbette, onlar Kutsal Kase'yi bir Hiristiyan simge

si olarak degil, kuzey paganizminin gen;ek miras9Ilarmm gii9 kayna

g1 olarak dii§liniiyorlard1. Himmler'in, Guido von List dii§lincesinin 

izinden giden (List, Nazizmin geli§inden once olmii§tii, ama geride 

g6rii§lerine bagh pek 9ok ogrenci birakmI§tl), dolayis1yla kuzeyin es

ki runik imlerine ozel bir onem veren aryosofi ak1mmdan da gii9lii §e

kilde etkilendigi anla§Ihyor. Runik imler, eski Germen halklarma ait 

bir yaz1 sistemi gibi degil, biiylilii simgeler gibi goriiliiyordu: Bunlar 

arac1hg1yla okiilt gii9ler elde edilebiliyor, kehanetlerde bulunulup bii

yli yapilabiliyor, muska hazirlanabiliyor, biitiin evreni kaplayan ince 

bir enerjinin dola§Imma imkan saglanabiliyordu; dolayis1yla bu im

ler, olaylarm akI§IIll belirlemeye yanyordu. Nazi svastikasmm, runik 

harfterden esinlendigini de unutmayahm. 

Roma'daki SS komutam General Wolff, ikinci Diinya 

Sava§I'ndan sonra heniiz hayattayken verdigi bir televizyon soyle§i

sinde anlatiyordu: Hitler, Almanya'da ahkonulmak iizere XII. Pius'u 

ka91rmas1m emrettiginde, ondan Vatikan Kiitiiphanesi'nde bulunan 

~ r, u f e•0 e f e ff f cfp oft 
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ve belli ki kendisi [Hitler] i9in ezo-

terik degeri olan baz1 runik imle

re el koymasm1 istemi§ti. Wolff, ka-

91rma eylemini 9e§itli mazeretler

le -oncelikle iinlii runik imlerin ne

rede oldugunu saptama gii9liigun

den de otiirii- erteledigini belirtir. 

Wolff dogruyu soylemi§ olsa da ol

masa da (§U var ki, papayi ka91rma 

projesi belgelerle kamtlanmI§tir), 

her durumda §Unlarm hepsi Nazi 

ortammda dola§1mda olan ogelerdi: 

Okiiltizm, Pan Germenizm, Yahudi 

kokenli olarak bilinen modern bili

me kar§I isyan, ger9ekten ve yalmz-
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ca Germen bir bilime yonelik hummah arayi§. 

Nazizm olaylan uzerinde gii9lii bir iz birakan diger kuramc1, 

20. Yiizyzlm Miti (1930) adh kitab1ylaAlfred Rosenberg olmu§tur. Ki

tap, Almanya'da Hitler'in Kavgam'mdan sonra en buyiik ba§anyi ya

kalami§, bir milyondan fazla satmi§tlr. Burada da, kuzey irk1 mitine ve 

dogal olarak Ultima Thule olarakAtlantis'e gondermeler buluyoruz.5 

Son olarak, Julius Evola'mn Hiperborea Uygarhg1 uzerine 

metinlerini (1934 ve 1937) gozden ge9irmek gerekir. 

EBEDi BUZ KURAMI Arna Hiberborea mitinin otesinde, daha 9ilgm 

jeo-astronomiler soz konusu olmu§ ve gorundugu kadanyla bunlar, 

9ok ciddi du§unce ve kararlarm (soz konusu dii§iince ve kararlar, hi9 

takdire §ayan olmasalar da) esin kaynag1m olu§turmu§tur. 1925'ten 

itibaren, Nazi ortamlarmda Avusturyah sozde bir bilim adam1 olan 

Hans Horbiger'in kuram1 tamtihyordu: Welteislehre (Evrensel Buz 

Ogretisi) soziiniin k1saltmas1 WEL ad1yla bilinen bu kuram, Philipp 

Fauth'un Buz Kozmogonisi sayesinde tamnmi§; Buz Kozmogonisi'nin 

buyiik b6liimu gene bizzat Horbigertarafmdan yaz1lm1§tl. Kuram, Ro

senberg ve Himmler gibi ki§ilerin takdirini kazanml§tl. Arna Hitler' in 

iktidara gelmesiyle, Horbiger'i baz1 bilimsel ortamlar da -sozgelimi, 

Rontgen ile birlikte X l§mlanm bulmu§ olan Lenard gibi ara§tlrmac1-

lar da- ciddiye almaya ba§lad1. 

Horbiger'e gore, evren buz ile ate§ arasmda ebedi bir sava

§lil surdugu sahneydi: Bu sava§, evrime degil, dongiller ya da donem

lerin birbirini izlemesine yol a9ar. Bir zamanlar 9ok s1cak, gilne§ten 

milyonlarca kez daha buyiik, dev bir gokcismi vard1; bu gokcismi, de

vasa bir evrensel buz yig1myla 9arp1§ml§tl. Buz kutlesi bu akkor cis

me nufuz etmi§ ve onun i9inde milyonlarca yil buhar olarak i§ gorduk

ten sonra, her §eyin patlamasma yol a9ml§tl. Degi§ik par9alar, gerek 

buzla§ml§ uzaya, gerek ara bir bolgeye flrlaml§, orada giine§ sistemi

ni olu§turmu§tU. 

Ay, Mars, Jupiter ve Saturn buzdandir, Samanyolu da bir 

buz halkas1dir. Geleneksel astronomi, Samanyolu'nda yild1zlar gorur, 

ama bu, fotografhilelerinden ibarettir. Gune§ lekelerine, Jupiter' den 

kopan buz bloklan yol a9maktadir. 
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URWllERME EROE 

Artik ba§lang1~taki patlamamn giicii azalmaktadir ve geze

genlerin her biri, resmi bilimin hatah olarak sand1g1 gibi, onu ~eken 

daha biiyiik gezegenin ~evresinde eliptik bir donii§le degil, (alg1lan

mas1 olanaks1z) sarmala yakm bir donii§le <loner. Ya§amakta oldugu

muz dongiiniin sonunda Ay, Yer'e giderek daha ~ok yakla§acak, yava§ 

yava§ okyanuslardaki sularm kabarmasma, tropiklerin sular altmda 

kalmasma neden olacak, yalmzca en yiiksek daglar su iistiinde kalabi

lecek; kozmik I§mlar daha gii~lii hale gelip genetik mutasyonlan be

lirleyecekler. Son olarak, uydumuz patlayarak bir buz, su ve gaz hal

kasma donii§ecek ve sonunda yerkiirenin iistiine dii§ecek. Mars'm et

kisine bagh karma§Ik olgular nedeniyle, yeryiizii de bir buz kiiresine 

donii§ecek ve sonunda giine§ onu yeniden i~ine ~ekecek. Sonra, yeni 

bir patlama ve yeni bir ba§lang1~ olacak; zaten ge~mi§te Yer bunu ya

§aIDI§ ve oteki ii~ uyduyu kendine ~ekmi§ti. 

Bariz olarak bu kozmogoni, mitlerden ve ~ok eski destanlar

dan yararlanan bir tiir ebedi donii§ii varsayiyordu. Bir kez daha, gii

niimiizdeki Nazi yanhlarmm geleneksel bilgi dedikleri §ey, liberal

Yahudi bilimine ozgii yanh§ bilginin kar§ISma koyuluyordu. Aynca, 
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buz kozmogonisi son derece kuzeyli ve Ari irk<;1s1 goriiniiyordu. Pa

uwels ile Berger (1960), Hitler'in, askeri birliklerinin, buz kesmi§ Rus 

topragmda ba§larmm <;aresine bakabileceklerine olan giivenini, evre

nin buzul kokenine olan bu derin inancma atfediyorlar. Arna evrensel 

buzun nas1l tepki verecegini kamtlama gereksinmesinin, Vl - Nazi Al

manya' smm sava§m kaderini kendi lehine dondiirmek i<;in kullanma

Yl dii§iindiigu fiizelerin prototipi- iizerine denemeleri de geciktirdi

gini one siiriiyorlar. 

Sahte Elmar Brugg ad1yla biri, 20. yiizyihn Kopernik'i ola

rak yiicelttigi Horbiger onuruna bir kitap (1938) yayimlam1§; ebedi 

buz kurammm, Yer olaylan ile kozmik gii<;leri birle§tiren derin bag

lan a<;1klad1g1m savunmu§tu. Keza Brugg kitabmda, Horbiger'e kar

§1 demokratik-Yahudi biliminin sessizliginin, vasatlara ozgii tipik bir 

komplonun ornegi oldugu sonucuna vanyordu. 

BiR <;ELi1?Ki: AKDENiZ'DE HiPERBORLULAR Ba§lang1<;ta saf Ari Ir

k1 kuram1, bariz olarak, Frans1zlar ve italyanlar gibi Akdeniz halkla

nm, hatta ingilizleri i<;ermiyordu. Arna yava§ yava§ <;e§itli irk<;1 spe

kiilasyonlar, biitiin Avrupa halklarmm Ari irktan oldugunu teslim 

etmek zorunda kald1lar. Fa§ist irk<;1hgmm ve dergisi La Difesa della 

Razza'nm (Irk1 Savunma) acmas1 giri§imlerine bakmak, bu konuyu 

a<;1kl1ga kavu§turacaktir. La Difesa dergisi, her ne pahasma olursa ol

sun "Hiperbor" modelini k1sa boylu ve esmer Akdenizlilere de uygu

lamayi denemi§ ve kartal burunlu Dante Alighieri'yi Ari irka dahil et

mek i<;in, kartal [burunlu] zrk kuramm1 geli§tirmi§ti. Bu ad1m atild1k

tan sonra, geriye bir tek Ari irktan olmayanlarm, ozellikle Sarni irkm

dan halklarm ortadan kaldmlmas1 kahyordu: Bu, vanlan nihai sonu<; 

olacakti. 

Ulkelerin en Akdenizlisi Yunanistan'm daAri irka ya da "ku

tup" irkma dahil edilmesi soz konusu olacakt1. Yunanistan gormezlik

ten gelinemezdi, <;iinkii biitiin Alman romantizmince uygarhgm be§i

gi olarak goriilmii§tii; hatta 20. yiizyilda, Heidegger gibi Nazi sempati

zam oldugundan ku§kulamlan (temkinli olmak i<;in bu kadanyla yeti

niyoruz) bir filozofbile, yalmzcaAlman ya da Yunan diliyle felsefe ya

pllabilecegini soyleyecektir. 
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Irk~1 La Difesa 
dellaRazza 
(lrk1 Savunma) dergisinin 
ilk sayismm kapagi, 
5 Agustos 1938 

Boylece, Yunan uy

garhgmm Akdeniz'deki Hint

Avrupah halklarm istilas1 ile or

taya c;1kt1gi ileri siiriilerek, 20. 

yiizyilda Yunanistan'm Ari 1rka 

eklemlenmesi saglanmI§tir. Bu, 

ikna edici kamtlar da ic;eren tar

tI§mal1 bir tez olmakla birlikte, 

biz burada onu ele almayacag1z. 

"Kutup" modelinin son iki yiiz

yilda ne denli hakim oldugunu, 

ic;i bo§ Yer b6liimiinde ele alaca

gim1z ba§ka "kutup" efsaneleri

nin esin kaynagim olu§turdugu

nu vurgulamakla yetinecegiz. 
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STRABON 
[is 64-19] 

Cografya IV, 5 

<;ok uzak konumundan otilril, ad1 
amlan biltiln illkelerin en kuzeyde 
olam olmasmdan otilril, Thule'yle 
ilgili tarihsel bilgimiz daha da 
belirsizdir [ ... ] 
Thule halk1, dan ile, oteki bitkiler, 
meyveler ve koklerle beslenir; bugday 
ve ballan oldugunda, bu insanlar 
i~eceklerini onlardan elde ederler. 

Herodotos ve Hiperborlular 

H E R 0 D 0 T 0 S [i6 484-425] 

Tarih IV, 13 

Obilr yandan, Prokonnesos'ta dogan 
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Kaystrobios oglu Aristeas admda biri 
vard1, destan dilzerdi. 0 da, 
Apollon'un Ofkesinden ka~arken 
issedonoslarm illkesine yana~t1gm1 
ve issedonoslarm otesinde tek gozlil 
Arimaspes irkmm ya~ad1gm1, 
bunlarm otesinde de kutsal altma 
bek~ilik eden Grifonlarm, daha 
uzakta, denize ~1kan yerde Hiperbor 
uluslarmm ya~ad1klanm soyler. 
Bunlarm hepsi, diye ekler sozlerine, 
kendi smirlarmda bulunanlar, 
Hiperborlular d1~mda, birbirleriyle 
dala~mak i~in bahane ararlard1. ilk 
ba~layanlar Arimaspesler olup, 
issedonoslan yurtlarmdan 
atm1~lard1: issedonoslar da Skythleri 
yurtlarmdan atm1~lardi. Notos 
Denizi k1yilarmda oturan 
Kimmerler, Skythlerin saldms1 
nedeniyle, illkelerinden 
aynlm1~lardi. 

Grifon, Apulia [Puglia] 
~omlej!inden ayrmtI, 
io 4.-3. yiizyil, Berlin, 
Antik~aj! Koleksiyonu, 
Berlin Devlet Miizeleri 



DIODORUS SICULUS 

[i6 1. yiizy1l] 

Tarih Kiitiiphanesi II, 47 

Asya'nm kuzeyde uzanan bi:ilgelerini 
betimledikten sonra, Hiperborlular 
hakkmda anlat1lan hikayeleri aktar
manm yerinde olacag1 kamsmday1z. 
Antik mitler iizerine yazanlardan 
Hekataios ile baz1 ba~kalan, Kelt iil
kesinin i:itesindeki bi:ilgelerde 
Sicilya'dan kiic;:iik olmayan bir adanm 
bulundugunu si:iyliiyorlar. Bu ada ku
zeydeymi~ ve orada, kuzey riizgan 
Boreas'm i:itesinde ya~ad1klan ic;:in 
kendilerine Hiperborlular denen halk 
ya~1yormu~. Topraklan verimli bu 
adada her tiir iiriin yeti~iyormu~ ve 
y1lda iki hasada elverecek kadar ola
ganiistii 1hman bir iklim hiikiim sii
riiyormu~. Leto'nun burada dogdugu 
si:iyleniyor, o yiizden burada 
Apollon'a i:iteki tannlardan daha faz
la tap1hyormu~, o kadar ki ada halk1 
adeta onun rahipleri gibiymi~, c;:iinkii 
her giin siirekli ezgilerle onu i:ivgiile
re boguyor, ona biiyiik bir sayg1 gi:is
teriyorlarm1~. Adada Apollon'a adan
m1~, etraf1 c;:itle c;:evrili muhte~em bir 
kutsal alan ile kiire ~eklinde, birc;:ok 
sununun adand1g1 biiyiik bir tapmak 
varm1~. Aynca, orada bu tannya 
adanm1~ bir de ~ehir varm1~ ve halk1-
nm biiyiik bi:iliimii kithara c;:ahyor; 
tapmakta kithara ile tannya ilahiler 
si:iyliiyor ve onun eylemlerini yiicelti
yorlarm1~. 

Hiperborlularm kendi i:izel dilleri 
varm1~ ve Yunanhlarla, i:izellikle 
Atina ve Delos halk1yla yakm dost
luk ili~kileri ic;:indeymi~ler, c;:iinkii en 
eski zamanlardan beri miras ald1k
lan bir gelenekmi~ bu. Baz1 
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olaganiistii sunular b1rakt1klan da 
anlatJhyor. Aym ~ekilde, Hiperborlu 
Abaris bir zamanlar Yunanistan'a 
gelerek, Deloslular ile aralarmdaki 
dostc;:a ili~kileri tazelemi~. Bu ada
dan bak1ld1gmda, Ay'm da, iizerinde 
yeryiiziindekilere benzer c;:1kmt1lar
la, c;:ok yakm ve c;:ok net gi:iriindiigii
nii si:iyliiyorlar. Apollon'un y1ld1zla
rm di:inii~lerinin tamamland1g1 her 
on dokuz y1lda bir adaya geldigi de 
si:iyleniyor; bu yiizden, Yunanhlar bu 
on dokuz y1lhk di:ineme "Meton y1h" 
diyorlar. Tann belirdiginde, bahar 
ekinoksundan Pleiades'in dogu~una 
dek her zaman her gece kithara c;:ahp 
siirekli dans ediyor, bu yolla kendi 
ba~anlarmdan duydugu gururu dile 
getiriyormu~. ~ehrin hiikiimdarlan 
ve c;:itle c;:evrili kutsal alanm gi:izeti
cileri, Boreas soyundan geldikleri 
ic;:in Boreadlar olarak adlandmhyor
mu~ ve gi:irevleri babadan ogula gec;:i
yormu~. 

Hiperborlular 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

Decca! [1888] 

- Kendimizi aldatmayahm. 
Hiperborlulanz biz, - pekata biliriz 
ne denli kopuk ya~ad1g1m1Z1. "Ne ka
radan ne de denizden bulabilirsin 
Hiperborlulara giden yolu": Bunu 
daha Pindaros bilip si:iylemi~ti bizim 
ic;:in. Kuzeyin i:itesinde, buzun, i:ilii
miin i:itesinde - bizim ya~am1m1z, 
bizim mutlulugumuz .. Mutlulugu 
ke~fettik biz, yolu biliyoruz artJk, 
binlerce y1lm labirentinden c;:1k1~1 
bulduk. Ba~ka kim bulabilirdi ki bu 

Yunanhlarm Hiperborlulan ziyaret c;:1k1~1? - Modern insan m1? - "Ne et-
ettikleri ve orada iizerinde Yunan tigimi bilmiyorum; ne ettigini bil-
harfleriyle yaz1lm1~ yaz1tlar bulunan meyen her ~eyim ben" diye ic;: gec;:irir 
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Tahtta Oturan Odin, 
bask1, 19. yiizyd 
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modern insan .. Bu modernlikti bizi Hristiyanhg1 cicileyip bicileyip, alla-
hasta eden, - tembel ban~lar, korkak yip pullamamah: Hristiyanhk bu 
tavizler, modern Evet ve Hay1r'm 
biltiln erdemli kirliligiydi. Her ~eyi 
"kavrad1gmdan" dolay1 her ~eyi "ba
g1~layan" bu ho~goril, bu manda yil
reklilik, bizim i<;:in scirocco'dur [s1-
cak ve bunaltJc1 gilney yeli]. <;agda~ 
erdemler ile oteki gilney yelleri ara
smda ya~amaktansa, buzlar i<;:inde 
ya~amak yegdir!. .. Yeterince yilrek
liydik, ne kendimizi ne ba~kalanm 
esirgedik: ama uzun silre, yilreklili
gimizi nereye yoneltecegimizi bile
medik. Karamsarla~tlk, durgunla~
t1k; bize yazg1c1 dediler. Bizim yazg1-
m1z doluluktu, gerilimdi, gil<;:lerin 
birikimiydi. ~im~ege, eyleme a<;:t1k, 
zay1flarm mutlulugundan, "boyun 
egi~"ten uzakt1k .. Gogilmilzde saga
nak vard1; doga, bizim dogam1z, bu
lutlamyor, karanyordu - <;:ilnkil hi<; 
yolumuz yoktu. Mutlulugumuzun 
formillil: Bir Evet, bir Hayir, diiz bir 
<;:izgi, bir hedef.. 
iyi nedir? - insanda gil<;: duygusunu, 
gil<;: istemini, gilciln kendisini yilk
selten her ~ey. 
Kotil nedir? - Zay1fhktan dogan her 

~ey. 

Mutluluk nedir? - Gilciln biiyildilgil 
duygusu, - bir engelin a~1ld1g1 duy
gusu. 
Doygunluk degil, daha <;:ok gil<;:; gene! 
olarak ban~ degil, sava~; erdem de
gil, yetenek (Ronesans tarz1 erdem, 
virtu, moralinsiz erdem). Zay1flar, 
nasibi k1tlar y1k1hp gitmelidir: Bizim 
insan sevgimizin ba~ ilkesi. Ve onla
ra y1k1hp gitsinler diye de yard1m 
edilmelidir. 
Herhangi bir gilnahtan daha zararh 
olan nedir? - Nasibi k1tlara, zay1fla
ra duyulan ac1madan dogan eylem -
H1ristiyanhk. 
[ ... ] 

yilksek tip insana kar~l olilmilne bir 
sava~ vermi~tir, bu tipin biltiln temel 
i<;:gildillerini yasaklam1~, bast1rm1~, 
bu i<;:gildillerden, kotilyil, kotilniln ta 
kendisini imbiklemi~, silzilp <;:1kar
m1~t1r, - ilzerine su<;: at1lan tipik in
san olarak gil<;:lil insan, "lanetli in
san." Hiristiyanhk biltiln zay1flarm, 
dii~kiinlerin, nasibi k1tlarm yamm 
tutmu~, gil<;:lil ya~amm ayakta duru~ 
ko~ullarmm <;:eli~iginden bir ideal <;:1-
karm1~tlr; tinselligin en list degerle
rinin gilnahkarhk, sap1khk, ayartJl
ma olarak duyulmalanm ogreterek, 
tinsel bak1mdan gil<;:lil dogahlarm 
bile ak1llanm yozla~tirm1~t1r. En se
fil ornek - Pascal'm yozla~mas1, ak
lmm kahtsal ilk gilnah<;:a yozla~tml
d1gma inanan Pascal'm; oysa 
Hiristiyanhgmdan ba~ka bir ~ey de
gildi akhm yozla~tlran! -
[ ... ] 
Kuzey Avrupa'nm gii<;:lil irklarmm 
H1ristiyan Tann'y1 kendilerinden 
itip uzakla~tlrmam1~ olmalan, onla
rm dinsel yetenekleri i<;:in pek de 
onurlandmc1 degil; begenileri konu
sunda ise, bir ~ey soylemeyelim. 
Boylesine hastahkh ve ya~hhktan 
gil<;:siizle~mi~ bir decadence yaratlg1-
nm ilstesinden gelebilmeleri gerekir
di. Arna onun ilstesinden gelememi~ 
olmalan yilzilnden de, ba~larma 
bela gelmi~tir: Onun hastahgm1, 
ya~hhgm1, <;:eli~ikligini biltiln i<;:gil
dillerine sokmu~lardir. 

ANTOINE FABRE D'OLIVET 

insamn Toplumsal Durumu Uzerine. 
Ya da insan Soyunun Tarihi ile ilgili 
Felsefi Gorii§ler, Bolilm XVI [1822) 

Ya~ad1g1m1z <;:agdan <;:ok uzak bir <;:aga 
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gidiyorum ve uzun siiren bir onyarg1-
nm zay1flatm1~ olabilecegi gozlerimi 
yumarak, yiizy1llarm karanhg1 ic;:in
den, bir parc;:asm1 olu~turdugumuz 
Beyaz Irkm diinya sahnesinde belir
digi am saptamaya c;:ah~1yorum. Daha 
sonra tarihini belirlemeye c;:ah~aca
g1m bu c;:agda, Beyaz Irk heniiz zay1f
t1, yasalar ve sanatlardan yoksundu, 
herhangi bir kiiltiirii yoktu, amlar
dan mahrumdu ve umudu kavraya
cak kadar alg1 giiciiyle bile donat1l
mam1~t1. Ana yurdu olan Kuzey 
Kutbu c;:evresinde ya~1yordu. 0 do
nemde, yeryiiziinde daha eski olan 
Siyah Irk hiikiim siiriiyor, bilim ve 
iktidar egemenligini elinde tutuyor
du. Biitiin Afrika, Asya'nm biiyiik bo
liimii -boyundurugu altma ald1g1 
Asya'da ya~ayan San Irk1 bask1 altm
da tutuyordu-, Siyah Irkm hiikmiin
deydi. 
K1z1l Irkm baz1 kahntilan, 
Amerika'nm en yiiksek daglarmda 
belli belirsiz varhg1m siirdiirmii~ ve 
maruz kald1klan korkunc;: y1k1mdan 
sonra hayatta kalm1~tl. Ait olduklan 
KIZll Irk, yerkiirenin bat! yankiiresi
ni, San Irk dogu k1smm1 ele gec;:ir
mi~ti. 0 zamanlar egemen konumda
ki Siyah Irk, giineye, ekvator c;:izgisi
nin iizerine yay1hyordu. Beyaz Irk 
ise, yukanda belirttigim iizere, 
Kuzey Kutbu'nun c;:evresinde heniiz 
dogmaktayd1. 
Bu dort ana irk ve onlarm kan~1m1-
nm sonucu olan pek c;:ok c;:e~itleme, 
"insanlar Alemi"ni olu~turur [ ... ] Bu 
dort 1rk da, birbiriyle c;:arp1~m1~, bir
birini yaralam1~, birbirinden aynl
m1~, birbiriyle kan~m1~tlr. Birc;:ok kez 
diinyanm egemenligi kavgasma tu
tu~mu~lard1r [ ... ] Niyetim, bitmek bil
mez ayrmt1lan, gereksiz bir yiik 
olu~turup beni belirledigim amac;:tan 
saptlracak olan bu olaylarla ilgilen-
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mek degil. Yalmzca ait oldugumuz 
Beyaz Irk1 ele alacag1m ve onun 
Kuzey Kutbu c;:evresinde son kez or
taya c;:1k1~mdan sonraki tarihinin izi
ni siirmeye c;:ah~acag1m. Beyaz Irk, 
gerek heniiz egemenlikleri siirerken 
oteki 1rklara, gerek biitiin 1rklar iize
rinde egemenligi ele gec;:irdikten son
ra kendi 1rkma akmlar yapmak ic;:in 
oradan degi~ik kereler, kalabahk top
luluklar halinde a~ag1 inmi~tir. 
Bu kokenin, c;:aglarm ak1~mdan sonra 
varhgm1 siirdiiren belli belirsiz ams1, 
Kuzey Kutbu'nun "insan soyunun be
~igi" ~eklinde adlandmlmasm1 sagla
d1. Hiperborlular admm ve onlar 
iizerine anlat1lan biitiin alegorik an
latilarm dogmasma yol ac;:tl. Son ola
rak, birc;:ok gelenegi ba~lattJ: Olaus 
Rudbeck'i, Platon'un Atlantis'ini 
iskandinavya'ya yerle~tirmeye yonel
ten; Bailly'ye, Spitzberg soguklarmm 
aklara biiriidiigii 1ss1z kayalar iizerin
den biitiin bilim ve sanatlarm ve 
diinyadaki biitiin mitolojilerin be~igi
ni gorme olanag1 veren gelenekleri. 
Elbette, Beyaz ya da Hiperborlu Irkm 
ne zaman bir uygarhk bic;:imi ic;:inde 
birle~meye ba~lad1gm1 soylemek c;:ok 
zordur, hangi uzak c;:agda var olmaya 
ba~lad1gm1 soylemek daha da zordur. 
Musa, Bere§it'in altmc1 boliimiinde 
onlan "Giborlar" ad1yla anar; adlan 
oyle iinliidiir ki, kokenlerinin diinya
nm ilk c;:aglarma uzand1gm1 belirtir. 
Antikc;:ag yazarlarmm yazilarmda 
Hiperborlular ad1 yiiz kez gec;:er, ama 
haklarmda kesin bir bilgi aktanlmaz. 
Diodorus Siculus'a gore, iilkeleri Ay'a 
en yakm olamd1r, bu da, ya~ad1klan 
Kutup ~eklinde yorumlanabilir. 
Aiskhylos, Prometheus'ta onlan 
Riphaeus Daglan'na yerle~tiriyordu. 
Prokonnesoslu Aristeas admda biri, 
bugiin Sibirya ad1m verdigimiz 
Kuzey Asya'nm kuzeydogusundaki 

Konrad Dielitz, 
Siegfried, 19. yiizyd 
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bOlgeyi i~gal ettiklerini kesin bir dille 
aktanyordu (Aristeas'm o halklar 
iizerine bir ~iir yazd1g1 soyleniyor; 
onlan gordiigiinii iddia ediyormu~). 
Abderah Hekataios, Biiyiik iskender 
doneminde yay1mlanan bir eserinde, 
onlan daha uzaga, Novaya 
Zemlya'nm beyaz ay1lan arasma iti
yor, Eliksoia adh bir adaya yerle~tiri
yordu. Saf gerr;:ek, milattan be~ yiiz
y1l once Pindaros'un itiraf ettigi gibi 
~udur: Bu halklarm ya~ad1g1 iilkenin 
nerede oldugu hir;: mi hir;: bilinmiyor
du. Eski gelenekleri derlemeye oylesi
ne merakh olan Herodotos bile, bu 
konu hakkmda Skythlere bo~una so
rular sormu~. kesin hir;:bir ~ey ke~fe
dememi~ti. 

Kutup sembolizmi 

JULIUS EVOLA 

Modern Diinyaya Kar~z Ba~kaldzrz, 
Dr;:uncii Boliim [1934] 

"Kutup" sembolizminden daha once 
soz etmi~tim. Bu kutup, sularm gelip 
ger;:iciligine kar~1t olarak, ya bir ada 
ya da bir kara parps1yla gosterilir ve 
manevi istikran simgeler (a~km ki~i
lerin, kahramanlarm ve oliimsiizle
rin alam). Dag ya da "yiiksek yer" de, 
Olympos'la baglant1h anlamlanyla, 
aym i~levi goriir. Kadim gelenekler
de, bu temsillerin her ikisi de, s1k s1k 

"kutup11 sembolizmi ile baglanhh 
olup, bu sembolizm diinyanm iistiin 
merkezine, dolaylSlyla aym zamanda 
sozciigiin en iistiin anlam1yla her tiir 
regere (yonetim) arketipine uygulam

yordu. 
Kutup semboliiniin yam Sira, gelene
gin baz1 yinelenen ve kesin verileri, 
Kuzeyi bir ada, kara parr;:as1 ya da da

gm yeri olarak gosterirler; bunun an-
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lam1, ilk r;:agm yeri ile kan~tmhr. 
Ba~ka bir deyi~le, simgenin gerr;:eklik, 
gerr;:ekligin simge oldugu, tarih ile 
iist-tarihin ayn~mad1g1, tam aksine 
birbirlerinin ir;:inde saydam iki klSlm 
olu~turdugu bir ~eyi baz almak ir;:in, 
kendimizi aym anda hem manevi 
hem gerr;:ek anlam1 olan bir motif 
kar~1smda buluruz. Bu tam da, za
manm yon verdigi olaylara dahil ola
bilecegimiz noktad1r. 
Gelenege gore, Altm <;aga ya da 
Varhk <;agma kar~1hk gelen uzak bir 
tarihoncesi donemde, simgesel ada ya 
da "kutup" toprag1 Arktik'te, bugiin 
Kuzey Kutbu'na kar~1hk gelen alanda 
bulunan gerr;:ek bir bOlge olsa gerekti. 
Bu bolgede ya~ayan ve insana ozgii 
olmayan bir maneviyata sahip varhk
lar, Uranya gelenegini safve biitiin 
olarak temsil eden 1rk1 olu~turdular. 
0 Irk da, bu gelenegin oteki irk ve uy
garhklarda olu~turdugu r;:e~itli bir;:im
lerin ve ifadelerin merkezi, dogrudan 
kaynag1 oldu. (Maneviyatlan, daha 
once sozii edilen altm, "~an", 1~1k ve 
ya~am kavramlarmm gosterdigi; 
daha sonra tam da ya~ad1klan yerin 
telkin ettigi sembolizmle baglantlh 
bir maneviyatt1.) 

Hiperborea. Ari 1rkm 
beyaz adas1 

JULIUS EVOLA 

Kutsal Kase'nin Szrrz [1937] 

Altm <;ag'a ozgii "Olimpik" uygarh
gm merkezini ya da ba~lang1r;:taki ye
rini, art1k ya~anmayan bir Kutup ya 
da Kuzey-Kutup bolgesine yerle~tir
me, bir ba~ka temel geleneksel ogreti 
olup, daha once gerekli belgeleriyle 
serimlemi~tim. Ba~lang1r;:taki 

Olimpik bir;:imiyle ya da daba sonraki 

Johann Heinrich Filssli, 
Thor, Midgard Y1/amy/a 
Savag1yor, 1790, 
Londra, Kraliyet Sanat 
Akademisi 



7. ULTIMA THULE VE HYPERBOREA 

245 



EFSANEvi YERLERiN TARiHi 

"kahramanhk" tezahilrleriyle 
Hiperbor kokenli bir gelenek, Buzul 
c;agmm sonu ile Neolitik arasmda 
uzanan donemde Avrasya k1tasma 
yay1lan nklarm gerc;ekle~tirdigi uy
garla~tmc1 eylemlerin temelini olu~
turur. Bu lrklardan baz1lan, dogru
dan Kuzeyden gelmi~lerdi; baz1lan
nm ana yurtlan ise, gorilndilgil ka
danyla, Bat1 Atlantik'te bir belde ol
mu~, orada Kuzeydeki merkezin bir 
tilr kopyas1 olu~turulmu~tur. 
Birbiriyle uyumlu c;e~itli simge ve 
amlarm, kimi zaman Kuzeyli
Arktik, kimi zaman Bat1h bir topra
ga gonderme yapmasmm nedeni bu
dur. Hiperbor merkezinin, 
Atlantik'teki merkeze de uygulanma
ya ba~layan degi~ik adlarmm arasm
da, ~unlan sayabiliriz: Thule, Beyaz 
ya da "Gorkemli" Ada -Hindu ~veta 
Dvipa ("Saf Toprak"), Yunan adas1 
Leuke-, "Arilerin ilk tohumu" 
(Airyanem Vaejo), Giine~ ya da 
Apollon Adas1, Avalon Adas1. 
Biltiln Hint-Avrupa geleneklerinde 
birbiriyle uyumlu amlar, bu merke-

'lAb 

zin yok olu~undan soz eder. Daha 
sonra bu merkez, bir buzul c;ag1 ya da 
tufan ile baglant1h olarak, mitsel bir 
nitelik kazanm1~t1r. Bu, belli bir do
nemden itibaren yok olan ya da gizli 
veya eri~ilmez hale gelen bir ~eye ya
p1lan degi~ik gondermelerin gerc;ek, 
tarihsel k1sm1dn. 
"Canhlar Adas1" ya da "Canhlar 
Ulkesi"nin ("Canhlar"dan kas1t, sec;
kin anlam1yla, ba~lang1c;taki tannsal 
lrk1 olu~turanlard1r), diinyanm ils
tiln merkezinin onceden bilinen sim
gelerinin az c;ok gonderme yapt1g1 
bOlgenin, s1k s1k "Oliiler BOlgesi"yle 
(burada "Oliller" yok olan nk1 goste
rir) kan~tmlmasmm nedeni de bu
dur. Buna bagh olarak, sozgelimi, bir 
Kelt ogretisine gore, insanlarm ilk 
atas1 Oliilerin TanrlSl -Dis Pater
olup, Okyanus'un otesindeki uzak bir 
bOlgede ya~amakta, o "c;ok uzak 
adalar"da oturmaktadir ve Druid og
retisine gore, Galya'nm tarihOncesi 
halkmdan bir k1sm1 dogrudan ora
dan gelmi~tir. 
Ote yandan, klasik gelenege gore, 
Yer'in efendisi, Altm c;ag'm hilkilm
dan Kronos-Saturnus tahttan indi
rildikten ya da igdi~ edildikten 
(yani, yeni bir neslin "babas1 ola
cak", onlara hayat verecek gilc;ten 
yoksun bnakild1ktan) sonra, "geri 
planda'', Kuzey Buz Denizi'nde (bun
dan otilril, Kronos Denizi olarak da 
adlandmlm1~t1r), c;ok uzak bir kuzey 
bOlgesinde ebediyen hayattadn. Bu, 
degi~ik kan~1khklara yol ac;m1~tir, 
ama ozil itibanyla her zaman, ya ilst
tarihte ya da bir gerc;eklik veya gizli 
ya da gorilnmez bir manevi merkez 
gorilntilsil altmda, Hiperbor temas1-
na gonderme yapan fikirlerin aktan
m1 soz konusudur. 

Lino Businco, "Irion 
Ozelliklerini Ta~1yan 
Kadm", La Difesa de/la 
Razza, Yil I, Sayi 4, 
20Eyliil1938 

Yan sayfa: Johann Heinrich 
Wiiest, Rh6ne Buzulu, ykl~. 
1795, Ziirih, Sanat Evi 
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KUTSAL KASE'NiN GO<;LERi 

Bu kitabm konusu, efsanevi topraklar ve efsanevi yerlerdir. Kutsal 

Kase ve Arthur "kiilliyati"na yakla§irken, §Unu belirtelim: Arthur oy

kii ve romanslarmm olu§turdugu muazzam malzemeyi, versiyonlar

daki biitiin <;eli§ki ve <;e§itlilik ile degerlendirmek zorunda olsak, yiiz

lerce sayfa yazmam1z gerekirdi. Yalmzca yerler ile ilgilenmemiz ge

rektiginden, gorevimiz kolayla§iyor <;iinkii yalmzca iki biiyiilii yeri 

ara§tlrmak zorundayiz: Kral Arthur'un §atosu ile Yuvarlak Masa's1; 

bir de, Kutsal Kase'nin korundugu efsanevi Avalon. 

ARTHUR EFSANESi H1zhca da olsa, Arthur efsanesinin ana konula

rm1 ozetlememiz gerek. Briton <;evrimi malzemesi, ba§ta eylemleri 

bir metinden otekine degi§en ana kahramanlarm ki§iligi olmak iize

re, son derece <;eli§kilidir. 6rnegin, Kral Arthur figiirii mi tin sislerine 

biiriinmii§ olup, 6. yiizyihn Gal metinlerinde bir Cinder olarak, sonra 

Galli ke§i§ Nennius'a atfedilen ve belki de 830 yih civarmda onun ta

rafmdan yazilmI§ olan Briton/arm Tarihi'nde Arturus Rex (Kral Art-
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EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

hur) olarak gari.ili.ir. Arthur, 6. yi.izyihn c;e§itli aziz biyografilerinde 

de kar§1m1za c;1kar, ama kraliyet hanedanma mensup bir ki§i olarak, 

ad1yalmzca12. yi.izyilda Geoffrey Monmouth'un Britanya Krallarzmn 

Tarihi'nde amlacaktir. Son olarak, Briton c;evrimine bi.iyi.ici.i Merlin'in 

korudugu gene; olarak utkuyla girer, Logres krah olur ve bir tek o, ka

yaya saph bir k1hc1 c;1karmayi ba§anr. 

Metinlerin ve efsanevi geleneklerin arti.i§mesine arnek ola

rak, Ekskalibur denen k1hc; meselesini alahm: Efsanenin baz1 versi

yonlarmda Ekskalibur, gene; Arthur'un kayadan c;1karmay1 ba§ard1g1 

k1hc; olarak gec;er. Aslmda (ya da efsanenin yaz1h kaynaklarmda), ilk 

kez Robert de Boron ile Chretien de Troyes'un ad1m and1g1 (ve son

ra Arthur'un Kral Pellinor'la bir c;arpI§mada kiracag1) bu k1hc;, Ekska

libur degildi. Thomas Malory, Arthur'un Oliimil'nde onu inceden in

ceye betimleyecek ve k1hc; Arthur tarafmdan Gali.in Leydisi Vivien'e 

armagan edilecektir. K1hc1 Arthur' a getiren, gal yi.izeyinden c;1kan bir 

koldur. 

Ekskalibur, hep gi.imi.i§ bir km ic;inde ta§mmas1 ko§uluy

la, krahn zarar garmemesini gi.ivence altma ahyordu. Arna Arthur'un 

i.ivey k1z karde§i Morgan yi.izi.inden k1hc; kaybolmu§, bundan ati.iri.i 

Arthur ali.imci.il bir yara almI§tI. Bunun i.izerine, k1hcm yeniden gale 

atilmasm1 buyurmu§ ve kimse k1hcm bir gi.in yeniden bulunabilecegi

ni di.i§i.inmemi§ti. Ne var ki, iflah olmaz Kutsal Kase baghlan, k1hc1 Si

ena yakmlarmdaki Aziz Galgano Manastm'nda yeniden bulduklanm 

di.i§i.indi.iler; burada Aziz Galgano'nun, hac;1 anmak ic;in ta§a saplad1g1 

bir k1hc; vard1r. Aziz Galgano'yu Arthur efsanesine yerle§tirmenin so

runlu olmas1 bir yana, iki k1hc1 ayn1 saymak ic;in epey saf olmak gere

kir, c;i.inki.i Galgano, k1hc1 sava§I protesto etmek ic;in ta§a saplamI§ken; 

Arthur, Arthur ki.illiyatma itimat edecek olursak, iki k1hc1yla pek c;ok 

di.i§manm kellesini kesmi§ ya da gavdesini ba§mdan beline kadar iki

ye ay1rm1~h.1 

Aym ~ekilde, bir §eytanm oglu olan bi.iyi.ici.i Merlin figi.iri.i 

ikirciklidir; s1k s1k Arthur'un iyiliksever dam§mam gibi gari.ini.ir, ama 

ba§ka geleneklerde kati.i bir varhk olarak gasterilir. 

KUTSAL KAsE NEYDi? Arthur ki.illiyatmm merkezi nesnesi Kutsal 
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8. KUTSAL KAsE'NiN GO<;LERi 

Kase, az1msanmayacak belirsizliklerle ~evrilidir. Kutsal Kase ney

di? Goriindiigii kadar1yla, bir kap, bir kadeh, bir tabakti (~e§itli me

tinlerde, tas ya da tabagm, rafine yiyeceklerin koyuldugu bir graal 

("kase") oldugunu ogreniriz; bkz. Helinand de Froidmont'un met

ni). Bu tabak ya da tas, isa'mn ~arm1hta doktiigii kam i~eriyor olsa 

gerekti ya da Tann'mn son ak§am yemegi sirasmda kulland1g1 ~anak 

olmahyd1. Arna kimi zaman isa'y1 yamndan yaralayan Longinus'un 

m1zrag1 oldugu one siiriilmii§tiir. Buna kar§Ihk, Wolfram van 

Eschenbach'm Parzifal'inde onun lapsit exillis denen bir ta§ oldu

gu soylenecektir (Kutsal Kase takip~ileri bunu lapis exillis §eklin

de okumu§, ~ok ~e§itli etimolojilere ve yorumlara zemin haz1rlam1§

lardir). 

Chretien de Troyes'un Kutsal Kase Oykiisii'nde {ykl§. 1180) 

Kutsal Kase' den de soz edilmez, ''bir kase"den soz edilir ve bu nesne, 

ancak kiilliyatm oteki eserlerinde genel bir §ey olmaktan ~1k1p tekil ve 

benzersiz bir §ey haline gelir. 

Chretien de Troyes'da, isa'nm kamna gondermeler yoktur, 
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ama bu gondermeler birka<; 

yd sonra Robert de Boron'un 

Arimatealz Yuslifunda beli

rir: Evet, Kutsal Kase son ak

§am yemeginde kullamlan i;a

naktir, ama sonra Arimatea

h Yusuf bu kaseye i;arm1hta

ki kam toplamt§tlr. Yusuf, ba

tiya go<; eder; ya§anan <;e§itli 

olaylardan sonra, Kutsal Kase 

Avalon'da korunacak, Bahk

<;1 Kral'a emanet edilecektir. 

Bahk<;t Kral, gizemli bir yara

nm ac1sm1 i;ekmektedir. Bu 

yara, ancak has yiirekli bir §Ovalye (Boron'da bu §OValye Parsifal'dir) 

Avalon'a gelip krala Kutsal Kase'nin gizemi iizerine ritiiel bir soru 

sordugunda iyile§ecektir. 

6te yandan, bu boliimiin sonunda, Kutsal Kase'nin tezahiir

lerini betimleyen degi§ik yazarlardan bir sei;kiyi i<;eren antolojiye ba

k1ld1gmda, <;e§itli metinleri kar§tla§tlrmanm belirsiz gizemi artirma

ya nas1l katk1da bulundugu anla§tlacaktir. 0 kadar ki, Boron'un versi

yonundan sonra Kutsal Kase giderek daha simgesel anlamlar edine

cek; ona sahip olma, isa'nm Yusuf a ai;1klad1g1, ama Kilise'yi kuracak 

olan "resmi" havarilerin bilmedigi, giz ehli bir se<;kinler topluluguna 

kattlma ile ozde§le§tirilmeye ba§layacaktir. Bu, Kutsal Kase mitinin 

nii;in bugiine dek, her ti.ir gnostik ve okiiltisti biiyiiledigine ai;1kl1k ge

tirir: Onlar daima, soze doki.ilemedigi ve tam da gizemli Kutsal Kase 

simgesi altmda gizlendigi i<;in, hep eri§ilmez kalacak olan bir gizi ele 

ge<;irme <;abas1 i<;indedirler. 

Julius Evola'ya (1937) gore, Kutsal Kase "siradan bilincin 

sm1rlarmm otesinde" bulunan, her durumda Hiristiyan gelenegine 

kar§tt bir Kuzey gelenegi ile baglantih olan bir §eydir. Jessie Weston' a 

(1920) gore, kaynag1m Kelt mitolojisinden alan bir simgedir.2 Rene 

Guenon'a (1950) gore, yitirilmi§ geleneksel Hakikatin -ba§ka bir de

yi§le, biitiin zamanlarm ezoteristlerini her zaman biiyiilemi§ olan ve 
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8. KUTSAL KAsE'NiN GO<;LERi 

gec;mi~te bilinir iken, daha sonra modern donemde yok olan hakika

tin- simgesidir. Bu anlamda, Kutsal Kase yiizyillar boyunca her tilr 

"bo~" gizin prototipi olarak kalm1~tir; her tilr gizi ac;1ga vurma giri~i

minden ne kadar kac;ar ve yitmi~ bir bilginin sonsuz arayi~mm koke

nini olu~turursa, o kadar bilyiileyici olacaktir. 

KUTSAL KASE NEREDE? Her durumda, Boron'dan sonra Kutsal Kase 

Avalon'da olacak ve c;e~itli kereler Yuvarlak Masa ~ovalyeleri, Art

hur killliyatmm Parsifal, Lancelot, Galahad ve digerleri gibi bilyiik 

ki~ileri, onu aramaya koyulacaklardir. Ardmdan parantez ic;inde, ef

sanenin bir sonraki a~amasmda, bu ~ovalyeler kendilerini yalmz

ca savunmas1z soylu hammlarm korumasma adayacaklar, anlatilar 

biltilnilnde oldukc;a sald1rgan kadmlar belirecegi gibi, ~ovalyenin en 

onemli ugra~1 da, Cornwall topraklarmda yol almak, ba~ka ~ovalye

lerle kar~1la~mak ve onlari diielloya -kimi zaman salt ~ovalyeler ara

s1 c;eki~menin zevki ugruna olilmilne bir dilelloya- davet etmek ola

caktir. 

Avalon neredeydi? Bu konuda gelenek c;ok farkl1 alternatif

ler onermi~tir, ama bugiln de binlerce turisti ya da Kutsal Kase bag

llSlm harekete gec;iren gelenek, onu Somerset'teki Glastonbury ~eh

ri ile ozde~le~tirir. 
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Glastonbury'yi di.i§i.inmeye yonlendiren nedenlerden biri, 

ke§i§lerin 19ll'de, eski kilisenin yakmlarmda i.izerinde (Latince) §U 

yaz1tm oldugu bir ta§ bulmu§ olmalariyd1: "Burada, Avalon adasmda, 

ikinci e§i Guinevere ile birlikte, i.inli.i Kral Arthur yatmaktadir." 

Gene manast1rda bulunan bir yaz1tta anlatild1g1 i.izere, 

1278'de Arthur ile Guinevere'in kemikleri, Kral I. Edward'm hu

zurunda, manastir kilisesinin ic;ine defnedilmi§, sonra 1539'da ma

nastmn y1k1lmas1yla yok olmu§tu. Aslmda Robert de Boron, ese

rinde konuyu anlatmI§tI: E§i Guinevere'in ihaneti ve <;ok sevdigi 

Gawain'in oli.imi.i ile derinden sars1lan Arthur, son sava§I sirasm

da oli.imci.il bir yara ahr, ama olmeyecegini soyler, i.ivey k1z karde§i 

Morgan yaralarim iyile§tirsin diye, Avalon' a goti.iri.ilmeyi ister. Art

hur, donecegine soz vermi§, ama o gi.inden sonra hakkmda hic; haber 

ahnamamI§tI. Her durumda, Glastonbury'ye c;ekilmi§ ise, artik kim-
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Arthur'un Winchester 
~atosu'nun Biiyiik 
Salonunda as1h duran 
Yuvarlak Masas1 

3. Bu konuda bkz. Polidoro 
(2003). 

8. KUTSAL KAsE'NiN GO<;:LERi 

se kralm mezar1 ba§mda dua edemeyecektir. 

Geriye Camelot saraymm nerede oldugunu sormak kah

yor. Arthur kiilliyatmm ilk metinlerinde kar§1m1za <;1kmayan bu ad, 

12. yiizyihn Frans1z romanslarmda belirir (ilk kez, Chretien de Troyes 

tarafmdanArabalz $ovalye'de kullamhr). Robert de Boron, Arthur'un 

Logres'daki egemenliginden soz eder, ama Galcede Lloegr kokeni be

lirsiz bir ad olup genel olarak ingiltere'yi gosterir. Sonra, yava§ yava§ 

Camelot ad1 kullamlmaya ba§larve ornegin Thomas Malory Arthur'un 

Oliimii'nde bu ad1 defalarca anar. 0 metnin bir boliimii, Winchester'i 

akla getirir, ger<;ekten de Winchester ~atosu'nun Biiyiik Salonu'nda 

hala bir yuvarlak masa sergilenmektedir, ama yakmlarda Karbon-14 

ile yapilan bir tarihlendirme, bu masamn 13. yiizyilda kesilen aga<;lar

la yap1ld1g1m (ve §imdiki bi<;imiyle 15.-16. yiizyilda yeniden boyand1-

gm1) kamtlamaktadir.3 Ote yandan, Arthur'un Oliimii'nii yayina ha

z1rlayan Caxton, Camelot'u Galler'e yerle§tirmeyi yegliyordu. 

K1sacas1, Camelot'un yeri, Kutsal Kase baghlan i<;in bi

le, Avalon'un yerinden daha belirsizdir. Arna halk imgeleminde, 

Parsifal'den (1904) <;ok iinlii Camelot (1960) miizikaline ve daha 

sonra giiniimiize dek, Arthur saray1 iizerine say1s1z hikaye geli§tiren 
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8. KUTSAL Kfi.sE'NiN GO<;:LERi 

sinema ve televizyon sekt6riiniin yayd1g1 masals1 bir Camelot imge

si belirgin bir yer edinmi§tir artik (Mark Twain'in 1889 tarihli Kral 

Arthur'un Sarayznda Bir Amerikalz'smdan soz etmiyoruz bile). Ne 

var ki, Kutsal Kase seriivenleri, Frans1zca ve ingilizce metinler ile 

s1mrh degildir, c;iinkii araya Alman yazarlan girer. Bariz olarak, Ang

lo-Norman kiiltiiriiniin gorkemine ovgiiler diizmek, Alman yazarla

rm1 pek ilgilendirmiyordu, dolay1s1yla Wolfram von Eschenbach'm 

Parzival'inde (13. yiizy1l), daha once gordiigiimiiz gibi kadeh ta§a do

nii§mekle kalmaz, yarah kral da Amfortas'a donii§iir ve lap is, yerinin 

belirlenmesi giic; olan bir yerde, Muntsalvasche'de korunur. Bir ba§

ka romansta, Albrecht von Scharfenberg'in Jiingerer Titurel'inde, 

Muntsalvasche Galic;ya'da kar§1m1za c;1kar ve Kutsal Kase muazzam 

biiyiikliikteki dairevi bir tapmakta, Gralsburg'da korunur. Bu nok

tada, kay1ts1z kahnamayacak cografi yer degi§tirme bir yana, tap1-

nak, Kudiis Tapmag1'm hat1rlatir ve bu da bir rastlant1 degildir, c;iin

kii Parzival'de Kutsal Kase'yi koruyan §Ovalyeler, Tapmak ~oval

yeleridir. Bununla, gelecekte iki mit birbiriyle kayna§acakt1r; ama 

Wolfram'm doneminde Tapmak ~ovalyeleri heniiz sakin ve karm

lan tok, limanlarmda ya§1yorlard1; heniiz §ehit olmamI§, gizemli ol

duklar1 kadar namevcut olan tarikatlarm kuruculan haline gelme

mi§lerdi. Titurel'de Kutsal Kase, Rahip Johannes'in kralhgma bile 

gotiiriiliir ve burada iki mit -kutsal ta§ miti ile Johannes'in efsanevi 

kralhg1 mi ti- gerc;ekten biitiinle§ir. 

Simya yorumlar1 karma§asma hi<; girmiyoruz. Lapis exillis 

bu yorumlarda lapis elisir, yani felsefe ta§I olarak goriilecek, bu arada 

baz1 simyacilar onu lapis ex coelis ("gokten gelen ta§") olarak yorum

layip gokten kayan ve daha sonra ~eytanm tacm1 siisleyecek olan bir 

yild1zdan soz edeceklerdir. 

KUTSAL KAsE MiTiNiN ROMANTiK DONEMDE YENiDEN DOGU~U Kut

sal Kase oykiisiinii gozden gec;irdigimizde, bir noktayi fark ederiz: 

Ortac;ag'm sona ermesiyle, Arthur kiilliyatm1 olu§turan romansla

rm yaz1lmas1 da sona erer ve kutsal kap art1k Ronesans, Barok ve Ay

dmlanma donemi insanlanm biiyiilemiyor gibidir. Arna mit romantik 

donemde yeniden hayat bulur. 

257 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

18. yiizyilm ba~larmda Friedrich Schlegel ve e~i Dorothea 

Mendelssohn, Merlin 6yki.isi.ini.i yeniden i~lerler. ingiltere'de Tenn

yson, Arthur efsanesinin c;e~itli y6nlerini ele alan ~iirler yazar (soz

gelimi, bkz. ~airin Malory'ninArthur'un Oliimii'nde anlatilan olaylar

dan esinlenerek yazd1g1 Shalottlu Kzz). Shalottlu K1z. Camelot yakm

larmda ya~ar, Morgan'm k6tilli.iguni.in yol ac;t1g1 bir lanetin bask1s1 al

tmdadir: Camelot' a dogru bakacak olursa 6lecektir. Bu yiizden, haya

tm1 kulesinde kapah gec;irir, d1~ di.inyayi yalmzca bir ayna arac1hg1yla 

izler, ama bir gi.in aynada Lancelot'u g6ri.ir ve ona delicesine a~1k olur; 

ne var ki, ~6valyenin Guinevere'i sevdigini anlar. Shalottlu K1z, 6lece

gini bildigi ic;in, sevdigi adamdan olabildigince uzaga gidip yok olmak 

ic;in bir kayikla kac;ar. Avon irmagmm akmt1s1, kayig1 Camelot' a dogru 

si.iri.ikler, bu arada k1zcag1z ezgiler s6yleyerek ya~am1m yitirir. 

Ortac;ag ruhuna d6ni.i~ c;erc;evesinde Yuvarlak Masa seri.i

venlerinin en gorkemli tasvirleri, On-Raffaellocu ressamlarm eseri 

olup Kutsal Kase imgesi birc;ok mason riti.ielinde ve Gill-Hae; grupla

rmda yeniden belirir. Josephin Peladan gibi sirad1~1 bir yazar, 19. yiiz

yihn sonuna dogru Gill-Hae;, Tapmak ve Kutsal Kase Tarikati'm ku

racakt1r. 

Son olarak, Arthur ki.illiyat1 Bavyera'daki Neuschwanstein 

~atosu'nun fresklerine hayat verecektir. Bu freskler, deli bir hi.iki.im

darm -Wagner'in yeniden gi.indeme ta~1d1g1 Arthur efsanesinden bi.i

yiilenen Bavyera Krah IL Ludwig'in- istedigi c;1lgmca bir canlandir

mad1r. Ashnda Wagner, gerek Lohengrin'de gerek Tristan'da gerek 

Parsifal'da (bu sonuncusunda, Kutsal Kase'yi arayi~ temas1, ac;1kc;a 

ezoterik bir nitelik edinir), Eschenbach'm 6yki.isi.ini.i sahiplenmi~

ti ve g6zetim yeri, belki de Wolfram'm Muntsalviische'sinin esiniyle, 

Montsalvat'a doni.i~mi.i~ti.i. 

YERiN MONTSEGUR'E KAYMASI Peki ama Montsalvat nerededir? Bu 

ad baz1larma, Katharlarm Pireneler'deki kalesi ve tamamen yok ol

malarmdan 6nceki son savunma merkezleri olan Montsegur'i.i c;agn~

tmyordu. ~u var ki, bi.iti.in zamanlarm okilltistleri, Katharlan yalmz

ca heretik olarak degil, bir gnosisin, gizli bir bilginin bekc;ileri olarak 

g6rmi.i~lerdir. Kutsal Kase'nin gizemi ile Katharlarm gizemini birle~-
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8. KUTSAL KAsE'NiN GO<;:LERi 

tirmek, fazla bir §ey gerektirmiyordu. Bu ozde§le§tirme, daha 19. yi.iz

yilda, once Claude Fauriel (1846), sonra Eugene Aroux (1858) eliyle 

gen;ekle§tirilir. Aroux, tuhaf bir Gill-Ha<; okiiltistiydi ve eserlerinin 

bir k1sm1m, Kathar heretikligine yakm duran Dante'nin de iiyesi ol

dugu A§k Baghlan tarikatmdan soz etmeye; daha sonra, Kutsal Kase, 

Katharizm ve Provans topraklan arasmda ili§ki kurmaya ayirmi§tl 

( Orta<;ag' da $6valyeligin Gizemleri ve Platoncu A§k). Aroux, masonluk 

ile belirgin ili§kiler olarak gordiigu ili§kileri de goz ard1 etmiyordu. 

20. yi.izyihn ba§mda Provence'ta <;ok say1da ki§i, belki b61-

gesel ve turistik nedenlerden otiirii de, bu soylentilerden bazilarmm 

izinden gitmi§; ama bu tezin en ilgin<; destek<;isi, ilgin<; bir Alman en

telektiieli, dagc1s1, magara ka§ifi, daha sonra SS subayi olan Otto Rahn 

olmu§tU. 

Rahn, 1928'den 1932'ye kadar ispanya, italya, isvi<;re, ama 

ozellikle Languedoc'da, Montsegur harabeleri arasmda bir dizi ara§

tirma yapm1§tl. Onu buna yonelten §ey, ii<; ogenin birle§mesiydi: Miti 

Von Eschenbach'm i§leyi§ bi<;imi, Wagner'in popiiler gizemciligi, ge

ne Wagner'in Katharizm "safhk" idealine olan ilgisi. Wagner'in safhk 

idealine olan ilgisi, Rahn'a Tapmak ~ovalyeleri'nin safhgm1 (bir yan

dan Tapmak ~ovalyeleri'nin eski Druidlere ait "Hiperbor" bilgisinin 

miras<;1s1 olduklan fikrini; ate yandan Nazi yanhs1 ortamda geli§tiri-
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len ba§lang1<; a§amasmdaki Ari irkm safhg1 idealini) <;agn§tmyordu. 

Burada Rahn'm bir rivayetten edindigi bilgiye gore, here

tiklerin kalesine nihai saldmdan onceki gece, ii<; Kathar, Merovenj 

krah Dagobert'in kutsal emanetlerini gilvenli bir yere gotilrmil§ler

di. Rahn, bu emanetler arasmda Kutsal Kase'nin de olduguna inam

yordu, <;ilnkil art1k Druidler, Katharlar, Tapmak $6valyeleri ve Yuvar

lak Masa $6valyeleri arasmda tartI§Ilmaz bir ili§ki oldugunu dii§ilnil

yordu. 

Batmi k1sa devreler her zaman goz kama§tmc1dir; Rahn, bu 

aydmlanmanm I§Igmda, Montsegur Katharlarmm, Manicilik inanc1-

m benimseyen Druidlerin soyundan geldiklerine karar vermi§ti. Bu

nun kamtI, en azmdan Rahn i<;in, §Uydu: Druid rahipleri, "Kusursuz

lar" olarak adlandmlan Kathar grubuna yakmd1. Katharlarm gizli bil

geligini son trubadurlar korumu§tu; onlarm gorilnilrde sevgililerine 

adanmI§ §arkilar1, Sophia'ya, gnostiklerin Bilgeligine gonderme yap1-

yordu. 

Rahn, Montsegurve dolaylanm ara§tlrirken, yer altmda giz

li ge<;itler ve magaralar ke§fetmi§; buralarda siradI§I Kutsal Kase ri

tilelleri hayal etmi§; Tapmak $6valyeleri simgeleri ve Kathar i§aret

leriyle kaph duvarlan olan odalar buldugunu iddia etmi§ti. Bir m1z

rak resmi ona derhal Longinus m1zragm1 dii§ilndilrilyor, bir kez daha 

Kutsal Kase sembolizmi ile baglantilarm altim <;iziyordu. 

Rahn'm sonunda Kutsal Kase'yi buldugu ve Kase'nin ikinci 

Dilnya Sava§I'nm sonuna dek, SS'lerin Paderborn yakmlarmdaki §a

tosu Wewelsburg'da korundugu efsanesi buradan kaynaklamr. Oysa 

<;e§itli Kutsal Kase ve Katharizm gizemciligi ara§tirmacilan, Kathar

larm gilnilmiize ula§an metinlerinde Kutsal Kase'den hi<; bahsedil

medigini ortaya koymu§lardir. 

1933'ten sonra Rahn, Berlin'de ya§aIDI§, Kutsal Kase ilze

rine yeni ara§tirmalar yilriltmil§til. Rahn'm ilk geleneksel din - l§Ik 

Dini- ilzerine ara§tirmas1, SS komutam Heinrich Himmler'in ilgisi

ni <;ekmi§ ve Rahn resmi olarak Schutzstaffeln'e katilmaya ikna edil

mi§ti. 

Otto Rahn'm 1937'de Nazi hiyerar§isinin gozilnden dil§

tiigilnil (e§cinsel ve soylenenlere bak1hrsa Yahudi kokenli oldugun-
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Montsegur kahntilan; 
fotograf: Otto Rahn 
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dan ku§kulamlmi§tir), disiplin gerek~esiyle kendisine Dachau top

lama kampmda ~e§itli gorevler verildigini biliyoruz. 1938-39 ki§mda 

SS'ten istifa etse bile, bu giizel bir kariyer olmam1§; istifasmdan bir

ka~ ay sonra, Tirol daglarmm karlari arasmda cesedi bulunmu§, oli.i

mi.ini.in ardmdaki sir (Kaza m1? intihar m1? Nazi yetkililerinin, s1km-
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tI yaratacak gizleri elinde tutan ki~iyi susturma karan m1? Bir muha

lifin cezalandirmas1 m1?) asla c;oziilememi~ti.4 

6te yandan, Zambon'un (2012) nitelemesiyle "Pireneli" bir 

Kutsal Kase miti yalmzca Nazilere cazip gelmemi~tir. Daha 1930'lu 

yillarda, gene Fransa'nm giineyinde bir "Montsegur ve Kutsal Kase 

Dostlan Dernegi" kurulmu~tu (dernek ic;in Kutsal Kase, Rahn ic;in ol

dugu gibi goriilebilir bir gerc;eklik olmaktan c;ok, mistik bir kavram

d1). Dernegin amac1, bir Oksitan ruhaniligi adma Nazizm ile miica

dele etmekti. Her durumda, bu iki kar~1t gizemci yakla~1m sayesin

de, Glanstonbury'ye giden ya da Gralsburg'un yerini belirleyemeden 

Galic;ya'yi kateden hac1larm yam sira, Montsegur'e de hac yolculukla

r1m1z var: Bu yolculuklar, yakmdaki Lourdes' a yapilanlar ile yan~ ha

lindeler. 

KUTSAL KAsE'NiN YOLCULUGU 6te yandan, kesintisiz bir gelenege go

re, Merlin ile Morgan'm ya~ammdaki birc;ok olay ingiltere'de degil, 

Fransa'da Broceliande Ormam'nda gec;er; bugiin bu orman, yaygm 

olarak, Rennes yakmlarmdaki Paimpont Ormam ile ozde~le~tirilir. 

Broceliande geleneksel olarak Kutsal Kase ile baglantih goriilmese de, 

birbirinden son derece farkl1 kaynaklarm kutsal kabm sakl1 oldugunu 
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isko~ya'daki Rosslyn 
~apeli'nde Ye~il Adam 

4. Di Carpegna (2011), 
Kutsa/ Kase'ye ozgii gizemli 
havanm, a§m sagm birfok 
milliyetfi ve gelenekfi 
hareketlerinde kar§1m1za 
flkt1gm1 belirtir; ornek 
vermek gerekirse, Le Pen'in 
Ulusa/ Cephe'sinde, Ku Klux 
Klan'm ritiiellerinde, hatta 
2011'deki Norvef katliammm 
(92 ki§i}faili ak1/ hastas1 
Anders Behring Breivik'in 
Yeni Tapmakp iddialarmda. 



Torino'daki Gran Madre 
Kilisesi'nden ayrmt1 

8. KUTSAL OOE'NiN GO<;:LERi 

one siirdiikleri bir diizine ba§ka yer sayabiliriz: Gisors ~atosu'ndan 

Puglia'daki Castel del Monte'ye ya da Kalabriya'daki Roseto Ca

po Spulico ~atosu'na (Kutsal Kase ile Frederick efsanesi arasmda

ki baglantilardan 6tiirii), isko~ya'daki Rosslyn ~apeli'ne (en azmdan 

Da Vinci $ifresi'yle Dan Brown'm hayal giicii sayesinde), Kanada'ya, 

Kafkas daglarmdaki Narta Monga'ya, Torino'ya (Gran Madre di Dio 

Kilisesi'ne), San Juan de la Pefia'ya, vb. Montsegur'iin golgesi, Kut

sal Kase'nin son bedenlenmesi -Rennes-le-Chateau- iizerinde ag1rh

g1m hissettirecektir. Ne var ki, biz efsanevi topraklarm "tarih"ini an

latmak istedigimiz i~in, zaman dizinine sayg1 bizi, bu noktayi son bir 

b6liimde ele almaya zorluyor: Orada biiyiik bir goz boyama arac1hg1y

la efsanevi hale gel en gerr;ek bir ye rd en soz etmemiz gerekecek. Buda, 

geleneklerin ille de c;ok eski olmad1g1m, saf ahc1lara satmak i~in s1fir

dan yaratilabildigini gosteriyor. 
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(KutsaD Kase Merlin'in Arthur'a sozleri 

HELINAND DE FROIDMONT ROBERT DE BORON 

[13. yiizy1l] 

Diinya Tarihi, Patrologia Latina 
i<;inde, 212, siitun 814-815 

0 donemde, Britanya'da bir miinzevi, 
riiyasmda Rabbimizin bedenini <;ar
m1htan indiren Yiiksel Kurul'un say
gm iiyesi Aziz Yusuf'u ve Rabbimizin 
havarileri ile birlikte ak~am yemegi 
yerken kulland1g1 tas1 ya da tabag1 
gormii~. Aym miinzevi, "Kasenin 
[Graaf] Oykiisii" ad1yla 0 tasm oykii
siinii anlatm1~t1r. Frans1zlar, geni~ ve 
olduk9a derin <;anaga gradals ya da 
gradate derler; genellikle zenginler 
bu <;anaga birbiri ard1 s1ra (grada
tim), lokma lokma, <;e~itli katlar ha
linde soslanyla birlikte nefis yiye
cekler koyarlar. Bu <;anaga genel ola
rak Graalz denir, <;iinkii gerek kap -
<;ogu zaman giimii~ ya da bir ba~ka 
degerli madendendir- gerek kabm 
i9indekiler -envai <;e~it nefis yiye
cekler- nedeniyle onun <;evresinde 
yemek yemek ho~ ve keyif verici bir 
~eydir. Bu oykiiyii Latincede bulama
d1m, yalmzca Frans1zcas1 var, o da 
tam degil. 
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[12.-13. yiizy1llar] 

Merlin 

Merlin ona ~oyle dedi: "Arthur, siz 
Tanr1'nm liitfuyla kralsm1z. Babamz 
Uter, <;ok saygm bir ki~iydi. Onun za
mamnda, Rabbimizin Kutsal Per~embe 
giinii oturup Yehuda'nm ihanetini 
a91klad1g1 masay1 simgelemek iizere 
Yuvarlak Masa kurulmu~tu. 
Bu Masa, Hz. Yusuf'un Masas1 model 
almarak yap1lm1~t1r; Yusuf'unki de, 
iyiler ile kotiiler aynld1gmda, Kutsal 
Kase arac1hg1yla kurulmu~tu [ ... ] 
Bir keresinde Kutsal Kase, hapiste 
iken Yusuf'a teslim edilmi~ti: Ona 
Kase'yi gotiiren, bizzat Rabbimiz 
[isa] oldu. Yusuf, hapisten <;1kt1ktan 
sonra, Yahuda halkmm kalabahk bir 
k1sm1yla bir <;olde yol alm1~t1. 
[ ... ] Yusuf, kabmm kar~1sma ge9ti ve 
ne yapmas1 gerektigini gostermesi 
i9in Rabbimize yakard1. Ve birden 
Kutsal Ruh'un sesi belirip ona masa
y1 kurmasm1 soyledi, 0 da soyleneni 
yaptI. Masa hazir oldugunda, oraya 
kabm1 koyup insanlara oturmalanm 
soyledi: Giinahs1zlar masaya oturdu, 
giinahkarlar ise digerleriyle yan yana 

Bahk~1lar Kap1s1, Arthur 
~evriminden sahnelerin 
yer ald1gi kemer aim, BOO, 
Modena, Katedral, kuzey 
cephe 



Yuvarlak Masa ~ovalyeleri, 
kajllt iizerine resim, 13. 
yiizyil, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi 
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oturamad1klan i<;in gittiler. Bu masa- kemize ula~b. Bahk91 Kral, diinyanm 
da bo~ bir yer vard1: Ger9ekten de en giizel yerlerinden birinde, irlanda 
Yusuf, Rabbimize ait olan yere kim
senin oturmamas1 gerektigini dii~iin
mii~tii [ ... ] 
~u halde, bilin ki Rabbimiz birinci 
masay1 kurmu~tur; Yusuf ikinci ma
say1 olu~turmu~tur. Ben de, 
Uterpandragon zamanmda, 9ok ~anh 
olacak olan ii<;iinciisiinii yaptird1m: 
Sizin zamammzda, diinyamn dort bir 
yamnda, o masa 9evresinde bir araya 
getireceginiz ~ovalyelerden soz edile
cektir. ~unu da bilin ki, kendisine 
Kutsal Kase emanet edilen Yusuf, 
oliimiinde onu Bron adh akrabasma 
birakb. Bron'un on iki oglu vard1, i<;
lerinden birinin ad1 Alain le 
Gros'ydu: Bahk91 Kral Bron, karde~
lerini, baksm diye ona emanet etti. 
Rabbimizin buyruguyla, Yahuda'dan 
yola 91kan Alain, babdaki bu adalara 
dogru yoneldi ve halk1yla birlikte iil-

adalarmda oturur. Arna bilin ki, in
sanm ba~ma gelebilecek en kotii du
rumdad1r; ger9ekten de, ag1r hasta
d1r. Gene de, ~undan emin olabilirsi
niz: Kral ne kadar ya~h ya da hasta 
olursa olsun, bir Yuvarlak Masa ~o
valyesi, diinyanm en iinlii ~ovalyesi 
olacak kadar onemli sava~ ve ~ovalye
lik giri~imlerinde -turnuvalarda ve 
seriiven aray1~mda- bulunmad1k9a, 
Olemez. Zengin Bahkp Krahn saray1-
na gidip ona Kutsal Kase'nin ge9mi~
te ve ~imdi ne i~e yarad1gm1 sorabile
cek utkuya ula~t1gmda, kral hemen 
iyile~ecek ve ona Rabbimizin gizli 
sozlerini a91klad1ktan sonra, ya~am
dan oliime go9ecektir. Bu ~ovalye, isa 
Mesih'in kamm koruyor olacakt1r. 
Boylece, Britanya topragmda biiyiiler 
9oziilecek ve kehanet biitiiniiyle ger-
9ekle~mi~ olacaktir. 
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Kutsal Kase'nin tezahiirleri 

CHRETIEN DE TROYES 

[12. yiizy1l] 

Kutsal Kase'nin Oykiisii 

i<;eride gil<;lii, salonda ancak mumla
rm saglayabilecegi kadar gil<;lil bir 
1~1k vard1. Havadan sudan konu~ur
larken, bir odadan i<;eri sapmm orta
smdan s1k1ca tuttugu beyaz bir m1z
rag1 ta~1yan bir u~ak girdi ve ate~ ile 
yatagm ilstilnde oturanlarm arasm
dan ge<;ti. Orada olanlarm hepsi, be
yaz m1zrag1 ve m1zragm ucundaki 
beyaz demiri g6rilyorlard1: M1zragm 
ucundaki demirden bir damla kan s1-
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z1yor ve bu k1rm1z1 kan, u~agm eline 
kadar ak1yordu. Oraya o gece gelen 
gen<;, bu ~a~1rt1c1 ~eyi gordil, ama 
kendini tutup biltiln bunlarm nas1l 
meydana geldigini sormad1, <;ilnkil 
onu ~ovalye yapan ki~iden ogrendigi 
ilkeleri hat1rhyordu: Hocas1 <;ok ko
nu~maktan sakmmasm1 ogretip 
ogiltlemi~ti. Dolay1s1yla gen<;, ona bu 
soruyu sorarsa, utan<; duyacagmdan 
korkuyordu, bu yilzden olanlarla ilgi
li hi<;bir ~ey sormad1. 
Sonra iki u~ak daha geldi, ellerinde 
siyah minelerle bezeli som altm ~am
danlar tutuyorlard1. ~amdanlan ta~1-
yan u~aklar, <;ok yak1~1khyd1. Her 
~amdanm ilzerinde en az on mum 

Wilhelm Hauschild, Kutsal 
Kase Mucizesi, 19. yiizyil, 
Neuschwanstein ~atosu, 
Alman ya 



yamyordu; giizel, zarif ve <;ok ahmh 
giyinmi~ gen<; bir k1z iki elinin ara
smda bir Kutsal Kase tutuyor ve iki 
u~akla birlikte one dogru yiiriiyordu. 
Ta~1d1g1 Kutsal Kase ile oraya girdi
ginde, Kase'den oyle biiyiik bir i~1k 
geldi ki, giine~ yiikseldiginde y1ld1z
lar ve ay nas1l 1~1klanm yitirirlerse 
mumlar da oyle l~Iklanm yitirdiler. 
Gen<; k1zdan sonra gene giimii~ bir 
tepsi ta~1yan bir ba~ka gen<; k1z geldi. 
Onde giden Kutsal Kase, en yiiksek 
ayarda som altmdand1; Kase'ye yer
le~tirilmi~ <;e~it <;e~it degerli ta~ var
d1; denizde ve karada var olan en 
zengin ve en degerli bu ta~larm dege
ri, hi<; ku~kusuz ba~ka her ta~m dege
rinin iistiindeydi. T1pk1 m1zrakta ol
dugu gibi, onun oniinden ge<;ip bir 
odadan otekine gittiler. Ve delikanh 
onlarm ge<;tigini gordii, ama 
Kase'den kimin yararland1g1m sorma 
cesaretini gi:isteremedi, <;iinkii akhn
da hep soylu bilgenin sozleri vard1. 

ROBERT DE BORON 

[12.-13. yiizy1l] 

Perceval 

Masada oturduklan ve ilk yemegin 
servis edildigi s1rada, bir odadan pek 
siislii bir gen<; k1zm <;1ktigm1 gordiiler, 
boynunda bir ortii vard1 ve iki eliyle 
kii<;iik giimii~ tabaklar ta~1yordu. 
K1zdan sonra i<;eri m1zrak ta~1yan bir 
gen<; girdi; m1zragm demir ucundan 
ii<; damla kan ak1yordu. Perceval'in 
oniinden ge<;erek bir odaya girdiler. 
Sonra elinde, Rabbimiz isa'nm hapis
te Yusuf'a verdigi <;anag1 ta~1yan bir 
ba~ka gen<; <;1kageldi; <;anag1 ellerinin 
arasmda biiyiik bir sayg1yla tutuyor
du. Senyor onu gordiigiinde oniinde 
egildi ve mea culpa'y1 okudu, ~atoda
kiler de aymsm1 yapt1. Perceval, bu 

8. KUTSAL WE'NiN GO<;:LERi 

sahne kar~1smda <;ok ~a~1rd1; k1zaca
gmdan korkmasa, onu ag1rlayan ki~i
ye seve seve birka<; soru sorard1. 
Biitiin ak~am boyunca bunu dii~iindii, 
ama annesinin ona fazla konu~mama
sm1 ve fazla soru sormamasm1 ogiit
ledigini ammsad1. Bu yiizden, hi<;bir 
~ey sormamaya karar verdi. Senyor, 
sohbeti Perceval'i ona soru sormaya 
yoneltebilecek konular iizerinden yii
riitiiyordu, ama Perceval bunu yap
mad1: Uykusuz ge<;irdigi iki geceden 
otiirii oyle bitkin dii~mii~tii ki, az kal
sm masanm iizerine dii~ecekti. Bu 
arada, Kutsal Kase'yi ta~1yan gen<; 
geri dondii ve yeniden daha once <;1k
t1g1 odaya girdi; aymsm1 m1zrag1 ta~1-
yan gen<; yapt1 ve gen<; k1z da onlan 
izledi. Bu kez de, Perceval herhangi 
bir soru sormad1. Perceval'in hi<;bir 
~ey sormamaya devam ettigini goriin
ce, Bahk<;1 Kral Bron <;ok iiziildii. 
Ag1rlad1g1 biitiin ~ovalyelerin oniine 
Kutsal Kase'yi bu ~ekilde getirtiyor
du, <;iinkii Rabbimiz [isa] ona ancak 
bir ~ovalye kendisine Kase'nin neye 
hizmet ettigini sorunca iyile~ecegini 
bildirmi~ti. 0 ~ovalye, diinyanm en 
iyi ~ovalyesi olmahyd1. Bu sorunu 
<;ozmek, Perceval'in alnma yaz1lm1~tI; 
soruyu sorarsa, kral iyile~ecekti. 

Perlesvaus, Boliim VI [13. yiizy1l] 

Tam o s1rada, yan yana yiiriiyen iki 
gen<; k1z, bir ~apelden <;1kt1lar. Biri el
lerinin arasmda Kutsal Kase'yi, dige
ri ise ucundan Kase'nin i<;ine kan 
damlayan M1zrag1 tutuyordu. 
~ovalyelerin ve Gawain'in yemek ye
mekte olduklan salona girdiler. 
Kase'den <;Ikan giizel koku oyle tath 
ve kutsald1 ki, herkes yemek yemeyi 
unuttu. Gawain, Kutsal Kase'ye bakt1 
ve orada o zamanlar s1rad1~1 bir bi<;i
mi olan bir kadeh goriir gibi oldu. 
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K1z1l kanm damlad1g1 m1zragm ucu
na dogru bakmca, yanan mumlarm 
bulundugu iki ~amdam ta~1yan iki 
melegi tamr gibi oldu. Gen'r k1zlar, 
Gawain'in oniinden ge'riP bir ba~ka 
~apele girdiler. Gawain, tamam1yla 
dii~iincelerine dalm1~t1, i'ri oyle yo
gun bir mutlulukla doluydu ki, yal
mzca Tann'y1 dii~iinebiliyordu. 
~ovalyeler iiziintii ve kayg1yla ona 
bakt1lar. Tam o anda, iki gen'r k1z ~a
pelden 'r1k1p yeniden Gawain'in 
oniinden ge'rtiler. Gawain, daha once 
yalmzca iki melek gormii~ken, ~imdi 
ii'r melek goriir gibi oldu, aynca 
Kutsal Kase'de bir 'rocugun siluetini 
de goriiyor gibiydi [ ... ] Yukan bakm
ca, sanki Kutsal Kase'nin havada as1h 
durdugunu, iistiinde kaburgasma 
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m1zrak saph, 'rarm1ha gerilmi~ bir 
adamm oldugunu gordii. Gawain 
m1zrag1 gordii ve yiiregi ac1ma hissiy
le doldu, kralm ac1smdan ba~ka ~eyi 
dii~iinemez oldu. 

La Queste del Saint Graal (Kutsal 
Kase'yi Aray1~) [13. yiizy1l] 

Herkes sessizce yerine oturdugunda, 
oyle gii'rlii ve ~iddetli bir gokgiiriiltii
sii i~itildi ki, saraym y1k1lacagm1 
sandilar. Hemen i'reri bir giine~ 1~m1 
girip salona olaganiistii bir aydmhk 
sa'rtI. Ve o an Kutsal Ruh'un iyiligiy
le aydmlanm1~ gibi oldular ve birbir
lerine bakmaya, bu ya~ad1klarmm 
nereden geldigini birbirlerine sor
maya ba~lad1lar. Arna oradaki hi'r 

Edward Burne-Jones, 
Kutsa/ Kiise'nin Bulunmas1, 
1894, Birmingham Milzeleri 
ve Sanat Galerisi 
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kimse, tek si:iz edemiyordu: Hepsinin Gawain, henilz bilmediginiz bir ba~-
dili tutulmu~tu. Uzun silre konu~a- ka ~ey var; buradaki herkese, t1pk1 
madan durup sessiz hayvanlar gibi yalmzca Yarah Kral'm saraymda ol-
aralarmda bak1~t1lar. Sonra salona dugu gibi, gi:inlilnden ge<;en ~ey ser-
beyaz ipek bir i:irtilyle i:irtillil Kutsal vis edildi. Arna hepimiz o kadar yo!-
Kase girdi, ama kimse kimin ta~1d1-
gm1 gi:iremiyordu. Kutsal Kase, sara
ym ana kap1smdan i<;eri girmi~ ve o 
girer girmez, saraym i<;ini sanki 
dilnyanm biltiln baharlan sa<;1lm1~ 
gibi gilzel kokular kaplam1~t1. Kase 
salonun ortasma gitti ve her masa
nm <;evresini doland1 ve o ge<;erken 
her bir yer, orada oturamn diledigi 
yiyecek ile donat1hyordu. Herkesin 
servisi yap1ld1gmda, Kutsal Kase he
men gidiverdi, i:iyle ki kimse ona ne 
oldugunu da, nereye gittigini de an
layamad1 [ ... ] "Efendim, dedi 

dan <;1km1~ ki~ileriz ki, Kutsal 
Kase'yi a<;1k se<;ik gi:iremedik; aksi
ne, ger<;ek <;ehresi bizden gizli tutul
du. Bu yilzden, ~imdi ant i<;iyorum: 
Yann gilne hi<; geciktirmeden Aray1~ 
ile ba~layacag1m; bu aray1~1 bir y1l 
bir giln, gerekirse daha fazla silrdil
recegim. Ne olursa olsun, Kutsal 
Kase'yi yeniden bugiln gi:irdilgilm
den daha net gi:irmeden saraya di:in
meyecegim: Onu gi:irmek almma ya
z1ld1ysa eger .. Bu ayncahk nasibim 
degilse, geri di:inecegim." 
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WOLFRAM VON 

ESCHENBACH [1170-1220] 

Parzival, IX, 454, 1-30 

Pagan Flegetanis gozilyle 
gormil~til, gage bakmca, 
en gizemlisini sirlarm. 
Ondan korkuyla soz ediyordu: 
Kutsal Kase denen bir nesne varm1~, 
adm1, oldugu gibi okumu~ 
y1ld1zlarda: 
"Yeryilzilne b1raktJ onu bir silril, 
sonra yeniden uc;:tu y1ld1zlara, 
liltuf ya da masumluk getirdi geriye. 
0 gilnden beri en degerlisi 
insanlarm, 
hizmet edenlerdir Kutsal Kase'ye." 

WOLFRAM VON 

ESCHENBACH [1170-1220] 

Parzival IX, 469, 2-8 

Neyle ya~ad1klanm soylemek 
istiyorum size: 
bir ta~la ya~1yorlar, 
yap1s1 c;:ok saf olan. 
Bilmiyorsamz o ta~1, 
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burada ad1m anmam1z gerek. 
Adi, lapsit exillis. 
Kutsal Kase de diyorlar ona. 

THOMAS MALORY 

Arthur'un Oliimii, VI [1485) 

Kral ve baronlarm hepsi Camelot'un 
surlarmdan ic;:eri girdikten sonra, ka
tedralde ak~am duasm1 dinlemeye, 
sonra ak~am yemegini yemeye gittiler. 
Yemekte ~ovalyelerin her biri, eskisi 
gibi, kendi yerine oturdu. Arna saray 
c;:okilyormu~ gibi insam korkutan ani 
gokgilrilltilleri ve ugultulan arasmda, 
salona o gilne dek gorillenden yedi kat 
daha canh bir gilne~ 1~m1 girdi ve 
Kutsal Ruh herkesi iyilikle donatt1. 
~ovalyeler c;:evrelerine bakmca, diger
lerinin adeta gilzellikle c;:evrili oldugu
nu gordiller, ama tek soz edemediler. 
Sonra, beyaz ipekle ortillil Kutsal Kase 
belirdi, oyle ki hie;: kimse onu goremedi 
ya da onu kimin getirdigini anlayama
d1 ve sofrada oturanlarm onilnde dile
dikleri yiyecek ve ic;:ecekler belirirken, 
salonu gilzel kokular kaplad1. Kutsal 
Kase, biltiln ortam1 katettikten sonra 
birden gozden yitti ve ancak o zaman 
orada bulunanlar, yeniden seslerine 
kavu~tular ve kral, onlara gostermi~ 
oldugu iyilikten otilril Tann'ya ~ilk
retti. Sonra Gawain ~oyle dedi: "Bugiln 
bize en sevdigimiz yiyecek ve ic;:ecekler 
sunuldu; ama degerli bir ortilyle ortil
lil c;:1kagelen Kutsal Kase'yi goremedik. 
0 yilzden, ~imdi ant ic;:iyorum: Yann 
sabahtan itibaren kendimi kutsal 
kaseyi aramaya adayacag1m ve Kutsal 
Kase'yi daha net olarak gorilnceye ka
dar saraydan bir y1l bir giln, gerekirse 
daha fazla uzak kalacag1m. Bunu· yap
mam milmkiln olmazsa, Tann'nm ira
desini kabul ederek yeniden buraya ge
lecegim." Bunun ilzerine, Yuvarlak 

Walter Crane, 
Sir Galahad, Kral Arthur'un 
Kar§1smda, ykl~.1911, 
ozel koleksiyon 



Edwin Austin Abbey, 
Galahadve Kutsa/ Kase, 
1895, iizel koleksiyon 

Masa ~ovalyeleri ayaga kalk1p aym ye
mini ettiler; onlan ant ic;tikleri ~eyi 
yapmaktan ahkoyamayacag1m anla
yan kral bu duruma epey ilzilldil. 

Kutsal Kase hic;bir verde de~il 

JULIUS EVOLA 

Kutsal Kase'nin Szrrz [1937) 

Pindaros, Hiperborlularm topragma 
ne karadan ne denizden ula~1labile
cegini ve oranm yolunu bulma yetisi
nin yalmzca Herakles gibi kahra
manlara verildigini soylemi~ti. 
Uzak Dogu geleneginde, kuzey bolge
sinin en ucundaki adaya yalmzca ru
hun uc;u~u [tayy-i mekan] ile eri~ile
bilecegi soylenir. Tibet geleneginde, 
Kalki Avatar ile ili~kisi oldugunu 
daha once gordilgilmilz kuzeyin mis-

tik merkezi ~ambala ic;in "ruhumda 
bulunan" denir. Bu tema, Kutsal 
Kase destanmda da gorillilr. La 
Queste del Saint Graal'deki Kutsal 
Kase ~atosu'nun ad1, palais spirituel 
("ruhsal saray") olarak, Perceval Ii 
Gallois'da "ruhlarm [yani, ruhsal 
varhklarm] ~atosu" olarak adlandm
hr. Plutarkhos, Hiperborea'daki 
Kronos gorilsilniln uyku halinde ol
dugunu soylerken, Arthur'un 
6Wmil'nde, Lancelot Kutsal Kase'yi 
bir irade-his yitimi halinde gorilr. Ve 
La Queste'de, uyku mu uyamkhk m1 
oldugunu bilmedigi bir halde, ac1lan
m yat1~tirmak ic;in Kutsal Kase'ye 
kadar silrilklenen yarah ~ovalye go
rilsilnil gorilr. Bunlar siradan bilincin 
sm1rlan otesindeki deneyimlerdir. 
Kimi zaman, ~ato gorillmez ve eri~il
mez olarak sunulur. Ya mutlu bir 
rastlantJ ya da bir biiyil arac1hg1yla 
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onu bulmak, yalmzca se\!ilmi~lere 
nasip olur, yoksa ~ato arayan ki~inin 
gozlerinden gizler kendini [ ... ] 
Kutsal Kase'nin bulundugu yer kar~1-
m1za, asla bir kilise ya da tapmak ola
rak degil, hep bir ~ato olarak, muh
kem bir kral saray1 olarak \!lkar. 
Yalmzca daha ge\! tarihli metinlerde, 
bir Kutsal Kase mihrabmdan ya da ~a
pelinden soz edilmeye ba~lamr. Bu, 
destanm en Hlristiyanla~tmlm1~ bi\!i
mi olup, sonunda burada Kutsal Kase 
ile komilnyonda kullamlan kadeh bir
birine kan~ir. Ne var ki, efsanenin en 
eski bi\!imlerinde, buna benzer bir ~ey 
yoktur ve Kutsal Kase'nin k1h\! ve 
m1zrakla, keza bir kral ya da krah an
diran figiirle daha once belirttigimiz 
s1k1 ili~kisi, bu sonraki 
Hlristiyanla~tmlm1~ bi\!imi konu d1~1 
gorme yetkisi verir bize. Ki~inin "ka
nmm son damlasma kadar" savunaca
g1 Kutsal Kase merkezi, bu temele da
yah olarak, ne Hiristiyanhk ile, ne 
daha once belirtildigi gibi, bu mitler 
biltilnilnil silrekli olarak gormemez
likten gelmek isteyen Kilise ile ili~ki 
i\!ine sokulamaz, tipk1 daha genel ola
rak, bir tilr dinsel ya da mistik bir 
merkezle ili~ki i\!ine sokulamayacag1 
gibi. Daha \!Ok, ba~lang1\!taki gelene
gin iki saygm degerinin -kralhk ile 
maneviyat- mirasm1 koruyan, s1rlara 
vak1f bir merkez soz konusudur. 
Koruma, sozilnil ettigimiz gelenege 
ozgil boliinmemi~ birlige gore olur. 

Shalottlu K1z 

ALFRED TENNYSON 

Shalottlu Kzz [1942) 

Her iki yanmda lrmagm uzamyor 
boylu boyunca arpa ve \!avdar 

tarlalan, 
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yaylay1 ortilyor, gokle bulu~uyorlar. 
Ve tarlanm yanmdan ge\!iyor yol, 
kuleler kenti Camelot'a giden. 
Bir a~ag1 bir yukan gidiyor insanlar, 
zambaklarm a\!tig1 yerlere bakarak, 
~u a~ag1daki adamn \!evresinde: 
Shalott adasmm. 
Sogiltler aganyor, kavaklar titriyor, 
hafif esintiler karanp il~ilyor 
hep akan dalga boyunca, 
adanm \!evresinde, k1y1smda 

lrmagm, 
Camelot'a akan. 
Killrengi dort duvar, dort kule, 
bir \!i\!ek alanma bak1yor 
ve sessiz adada banmyor 
Shalottlu K1z. 
Bir tek orak\!1lar, erken ekin bi\!en 
altI s1rah arpalar arasmda, 
bir ezgi duyuyorlar: ne~eyle 

yank1lamyor 
duru lrmaktan, k1vnlarak akan, 
kuleler kenti Camelot'a. 
Ve ay 1~1gmda bitkin orakp, 
y1garak demetleri esintili tepeye, 
kulak verip f1s1ld1yor: "O bilyilcil bu, 
Shalottlu K1z." 
Orada gece gilndilz orilyor 
rengarenk biiyillil bir dokumay1. 
Bir f1s1ltI i~itmi~, ~oyle diyen: 
Bir lanet gelecekmi~ ba~ma, 
Camelot'a bakacak olursa. 
Bilmiyor ki, ne olabilir bu lanet, o 

yilzden aksatmadan orilyor, 
zaten ba~ka pek bir ugra~1 yok 
Shalottlu K1zm. 
Ve hareket edip bir aynada, 
biltiln y1l onilnde as1h duran, 
diinyanm golgeleri beliriyor. 
Orada K1z, yakmdaki yolu gorilyor 
k1vnlarak Camelot'a giden. 
Ve bazen mavi aynadan 
ath ~ovalyeler geliyor iki~erli: 
Arna ozil sozil bir, sad1k bir ~ovalyesi 

yok 
Shalottlu K1zm. 

August Spiess, 
Parsifal, Amfortas'm 
Saraymda, 1883-1884, 
Neuschwanstein ~atosu, 
Saz ~airleri Salonu, Almanya 
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Gene de ho~una gidiyor kuma~ma 
i~lemek aynanm bi.iyi.ili.i 

gori.inti.ilerini, 
c;:i.inki.i c;:ogu zaman sessiz gecelerde, 
bir cenaze alay1, fenerlerle 
ve mi.izikle, Camelot'a giderdi; 
ya da ay en tepedeyken, 
yeni evli iki a~1k gelirdi; 
"GOlgelerden b1kt1m art1k" derdi 
Shalottlu K1z. 
Bir ok abm1 uzakta, K1zm ya~ad1g1 

yerden, 
atm1 si.iri.iyordu ~ovalye, arpa 

demetleri arasmda, 
gi.ine~ goz kama~tmp yapraklarm 

arasmdan, 
tune;: dizlikleri i.izerinde panld1yordu 
gozi.ipek Lancelot'un. 
Bir KlZllhac;: ~ovalyesi, diz c;:okmi.i~ti.i 
kalkanmm ic;:indeki kadmm oni.inde; 
sari tarlada i~1ld1yordu kalkan, 
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uzaktaki Shalott'un yanmda uzanan. 
Geni~ alm gi.in i~1gmda i~ild1yordu; 
parlak toynaklar i.izerinde ilerliyordu 

sava~ at1; 
migferinin altmdan dalgalamyordu 
simsiyah bukleleri, atm1 si.irerken, 
si.irerken atm1 Camelot'a. 
K1y1dan ve irmaktan 
kristal aynaya yans1yordu ~ovalye, 
"Tirra, lirra" ezgisini soyli.iyordu 
irmagm k1y1smda Lancelot. 
K1z dokumay1 b1rakti, tezgah1 

birakt1, 
i.ic;: ad1m ar~mlad1 oday1, 
nili.iferlerin ac;:t1g1m gordi.i, 
migferi ve sorgucu gordi.i, 
Camelot'a bakt1. 
Dokuma d1~an uc;:tu dalgalanarak, 
ayna kmld1 boydan boya. 
"Lanet gerc;:ek oldu!" diye haykird1 
Shalottlu K1z. 



John William Waterhouse, 
Sha/ottlu K1z, 
1888, Londra, Tate Gallery 

Futmah dogu rilzgarmda iki 
bilklilm, 

solgun san korular solukla~1yor, 
gilr 1rmak yakm1yor iki k1y1s1 

arasmda, 
~iddetli bir yagmur yag1yor al<;ak 

bulutlardan 
kuleler kenti Camelot'a. 
K1z a~ag1 gelip bir kay1k buldu, 
bir sogildiln altmda, suda yilzen. 
Ve ~unu yazdt teknenin on k1smma: 
Shalottlu K1z. 
Lo~ 1rmaktan a~ag1 inerken, 
cesur bir kahin gibi, vect halinde, 
kotil yazg1sm1 goren, 
donuk bir <;ehreyle 
Camelot'a baktt K1z. 
Ve giln batarken, 
zincirini 9ozilp uzand1; 
ta~km trmak uzaga ta~1d1 onu, 
Shalottlu KlZl. 
Bir ezgi i~itti, hilzilnlil, kutsal, 
kah yilksek sesle soyleniyordu, kah 

al<;ak, 
ta ki yava~<;a donana dek kam, 
iyice kararana dek gozleri, 
kuleler kenti Camelot'a bakan. 
Ve eri~meden kabarm1~ sularm 

ilzerinde 
k1y1daki ilk eve, 
ezgisini soyleyerek oldil 
Shalottlu K1z. 
Kulenin ve balkonun altmda, 
bah<;e duvarmm, ge9idin yamnda, 
goz ahc1 bir siluet olarak yilzdil, 
yilksek evlerin arasmda olil gibi 

solgun, 
sessiz, Camelot'a dogru. 
R1ht1ma geldi herkes, 
~ovalyeler, halk, lordlar ve soylu 

kadmlar 
ve teknenin ba~mda adm1 okudular: 
Shalottlu K1z. 
Kim bu? Nedir buradaki? 
Ve yakmdaki aydmhk sarayda 
sondil soylularm ne~eli sesi. 

8. KUTSAL KAsE'NiN GO<;:LERi 

Korkudan ha<; 91kard1lar 
Camelot'taki biltiln ~ovalyeler, 
ama Lancelot biraz dil~ilnilp 
dedi ki: "Gilzel bir yilzil varm1~; 
Tann merhametiyle yard1mc1s1 olsun 
Shalottlu K1zm." 

Otto Rahn'm sozii 

OTTO RAHN 

Lusifer'in Saraymda (1937] 

Elimdeki Parzival metninin editOril, 
Wolfram'm Kutsal Kase ~atosu'nun, 
Pireneler'de bulunmas1 gerektigi ka
msmda. Aragon ve Katelangen 
(Katalonya) gibi yer adlan, ona bu 
varsay1m1 telkin etmi~ olabilir. 0 
yilzden, Pirene koylilleri, Montsegur 
harabelerinde Kutsal Kase 
~atosu'nun kahnttlanm gormekte 
haks1z degiller. Ve Kutsal Kase'yi 
arayan Parzival'in, Kurtulu~ 
~atosu'na dogru yolculugunun so
nunda, at sutmda ge9mek zorunda 
oldugu kar, pekal3. Pireneler'in kan 
olmu~ olabilir. Yalmzca Wolfram'm 
Kutsal Kase ~atosu'na verdigi 
Munsalvatsche ad1, bir<;oklarmm ta
mkhk ettigi ilzere, "1ss1z tepe" de
mektir. Adm temelinde, Latince 
silvaticus'tan (silva: orman) gelen 
Frans1zca Sauvage ("1ss1z") sozcilgil 
bulunur. ~u var ki, Montsegur bOlge
sinde orman yok degildir [ ... ] Aynca 
belirtmek gerekir ki, yore agzmda 
"Mons sauvage" sozil "Moun salvatge" 
~eklinde telaffuz edilir. 
Ana kaynag1 Wolfram'dan farkh ola
rak, Lohengrin ile Parzival'in yazan 
ve bestecisi Richard Wagner, Kutsal 
Kase ~atosu'na Montsalvat adm1 ver
mi~tir. Bu da "Kurtulu~ Tepesi" anla
mma gelir. 

277 





Cennete yiikseli§, iran 
minyattirii, 1494-1495, 
Londra, British Library 

9 

ALAMUT, DAGIN YA~LISI VE 
HA~HA~iLER 

Rennes-le-Chateau'dan soz etmi§tik. Aslmda hep, ~ogu zaman siyasi 

gerek~elerle, efsanevi yerler kimligine biiriinen ger~ek yerler olmu§

tur: 0 kadar ki, bu yerleri bugiin de ziyaret etmek miimkiindiir. Bir 

zamanlar Hazar Denizi'nin giineybat1smda yiikselen, birka~ kalmtls1 

hala ayakta duran Alamut Kalesi ya da Hisar1 i~in durum budur. 

Alamut, Yirt1c1lar Yuvas1. Gorkeminin dorugunda, ozel

likle ku§atmak isteyip ba§aramayanlara korkun~ goriinmii§ olma

h, ta ki 1256'da Mogollarca fethedilip yok edilinceye kadar. Uzunlu

gu dort yiiz metre, eni kimi yerde birka~, en ~ok otuz ad1m, dik bir 

alana kurulmu§- Alamut, bu oldugu bi~imiyle, ama ozellikle rivayet 

yoluyla bize ula§an bi~imiyle, uzaktan, Azerbaycan yolu iizerinden 

ula§anlarm kar§Ismda, giine§ I§mlarmm goz kama§tlrd1g1 dogal, be

yaz; eflatun giinbat1mmda morumsu mavi; §afak vakti solgun; giin 

dogarken klZll; baz1 giinler bulutlar arasmda belli belirsiz ya da yil

dmmlarla birden parlayan dik bir duvar gibi beliriyordu. Ust smir

lan boyunca, saglam kulelerin olu§turdugu belirsiz ve yapay bir mi

mari yap1 ayirt ediliyor, alttan yukan yiizlerce metre uzanan, insa

nm iizerine iizerine gelen bir dizi sivri kaya gibi goriiniiyordu; en 

eri§ilebilir yama~, kaygan kumlu ~akildan olu§mU§ bir heyelan ala

myd1. Kale saglamsa ve i~inde oturanlar varsa, oraya kayaya sarmal 

olarak kaz1h gizli bir merdivenle ula§ihyordu; bu merdiveni savun

mak i~in tek bir ok~u yeterli oluyordu. Ha§ha§ilerin ele ge~irileme

yen, ancak kartallarm sirtmda ula§ilabilen kalesi Alamut boyle an

lat1lm1§tir. 

Ha§ha§iler tarihi, Orta~agda Surlu Guillaume, Strasbourg

lu Gerard ya da Liibeckli Arnold gibi Ha~hlara yakm vakaniivisler ve 

Marco Polo tarafmdan yazilm1§; bu, Ha§ha§iler Tarihi (1818) adh ki-
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Bah~ede insanlar, 
iran minyatiirii, 17. yiizyil, 
Yeni Delhi, Hindistan 
Ulusal Miizesi 

9. ALAMUT, DAGIN Y~LISI VE ~~iLER 

tab1yla mi tin en etkili modern yazan Joseph van Hammer-Purgstall'a 

dek siirmil§tiir. 

Alamut kalesinde neler oluyordu? Ba§larda kalenin hakimi, 

biiyiileyici, gizemli ve amans1z bir ki§i olan Hasan Sabbah't1. Sabbah 

burada milritleri "fedaiyyun"u (olilmil gaze alacak kadar ona bagh 

olanlan) topluyor, hatta <;ocukluktan itibaren yeti§iriyor, onlan ken

di siyasi suikastlanm ger<;ekle§tirmek i<;in kullamyordu. 

<;e§itli modern ara§tlrmalarda, Hasan Sabbah efsanesi ger

<;ek <;er<;evesine oturtulmaya <;ah§IlIDI§tlr. Arna efsane hala oylesi

ne canh ki, bugiin bile italyancada "suikast<;1" sozciigilniin kar§Ih

g1 olarak assassino sozciigii kullamhr; benzeri §ekilde, ingilizcede 

assassination, kamusal bir ki§inin siyasi nedenlerle oldilrillmesi anla

mma gelir. ("Assassino"nun "ha§ha§"tan geldigi §eklindeki tarti§ma

h etimolojinin kabul gordiigilnden soz etmiyoruz bile.) Ha§ha§ilerin 

§eyhlerine olan itaati konusunda, Masucci a' nun Il Novellino'sunda §U 

anlat1hr: II. Friedrich, Alamut'ta Hasan'1 ziyaret ettiginde; korkun<; 

ya§h adam, imparatora gilcilnil kamtlamak i<;in, ona bir kulenin tepe

sindeki iki milridini gostermi§, sakalma dokunmu§ ve bu iki ki§i bo§

luga atlayip yere dii§erek parampar<;a olmu§lar. 

Arna efsanevi olmayan tarihsel verilere k1saca deginme

den ge<;meyelim. Alamut'ta ya§ayanlar ~iiydi, ba§ka bir deyi§le Siin

ni islamdan aynlan en biiyiik mezheptendiler. Baz1 ~iiler, Ali'yi (Hz. 

Muhammed'in amcasmm oglu, Peygamberin k1z1 Fatma'nm e§i), 

Hz. Muhammed'in tek ve ger<;ek varisi olarak g6rilyorlard1. Oysa 

iktidan ve halefligi Ebubekir ilstlenmi§, halife unvamm o almI§tI. 

Bu unvan daha sonra Hz. Muhammed'in damad1 Osman' a ge<;ecek

ti. Bunu, Ali'nin oldiirillmesine kadar devam eden bir dizi i<; sava§ 

ve miicadele izlemi§ti. Daha sonra Ali'nin yanda§lan, temel ogreti 

iddiasmdaki Siinni ogretiye kar§I ~ii ogretiyi hayata ge<;irmi§, ger

<;ek imam, sava§<;I, veli, kurtanc1 olarak Ali'nin hat1rasma bagh kal

m1§lard1: Biltiln islam aleminin egemenligi onun hiikilm alamyd1 ve 

onun Tannsal bir kokeni oldugu teslim ediliyordu. 

Kahire'nin Fahrni halifesi Milstensir Billah oliince, imam

hk oglu Nizar'dan kil<;ilk oglu Mustali'ye ge<;mi§; Nizar'm baghlan, 

iran'm ismailileri olarak aynlm1§lard1. Ba§larma 1090-9l'de Alamut 
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Kalesi'ni ele ge<;iren Hasan Sabbah ge<;mi§ti (Sabbah, ya§ad1g1 farkh 

manevi hallerden sonra ismaili yoluna girmi§tir). 

Henry Corbin'e (1964) gore, Ha<;hlarm, Marco Polo'nun, 

dogal olarak Hammer-Purgstall'm ve assassini admm Ha§ha§in, ya

ni "esrarke§ler" soziinden geldigini one siiren Sylvestre de Sacy'nin 

(1838) yaratt1g1 "deh§et oykiisii", ismaililik adm1 anla§ilmaz hale ge

tirmi§tir. Aslmda, Ha§ha§iler iizerine bir<;ok efsane, islam kaynakla

rmda da yer ahr. Arna olgulan, romanslara ozgii olmayan bir bi<;imde, 

yeniden kurarak aktarmaya <;ah§ahm. 

Corbin'e gore, Hasan'm vaazlar1 ve ogretisi, batmi ilkeler

den esinlenmi§, incelikli bir ruhaniligin iiriiniidiir. Ne var ki Corbin, 

Hasan'm yalmzca bir §eyh degil, bir siyaset<;i oldugunu ortaya koyan 

oteki tarihsel verileri goz ard1 ediyor gibidir: Hasan, kendi dinsel ilke

lerini savunmak i<;in, yava§ yava§ <;evresindeki biitiin topraklan de

netleyebildigi bir dizi kale kurmu§tU ve Alamut, Azerbaycan ve lrak'a 

giden yollarm kontrol edilebildigi en onemli kale olarak goriiliiyordu. 

Hasan Sabbah orada ya§iyordu ve oliimiine dek, <;evresinde miiritleri 

ile, orada kalacakti. 

Hasan, <;ok kati ahlak kurallar1 olan karizmatik bir §eyhti: 

Kendi iki oglunu bile oliime mahkum etmi§ti, biri §arap i<;tigi, oteki 

adam oldiirdiigii i<;in. Hasan'm bir<;ok siyasi suikast ger<;ekle§tirdigi 

kesindir, aralarmda amans1z Sinan'm da yer ald1g1 halefteri de aym 

§eyi yapmi§lardir. Sinan'a Dagm Ya§hS1 deniyordu, ama efsanenin 

kapsam1 geni§leyince, Hasan'a da Dagm Ya§hs1 denecekti. Bildigi

miz <;e§itli Orta<;ag metinleri, Hasan'm oliimiinden (1124) sonra ka

leme almmi§lardir ve Kudiis'teki Ha<;h kralhklan ile Selahaddin'in, 

tarikat §eyhi Sinan ile ili§ki halinde olduklan doneme aittirler; gene 

de bu metinlerde, Ha<;hlarm heniiz Kudiis'ii fethetmeye <;ah§tiklan 

sirada, Sel<;uklu veziri Nizamiilmiilk'iin, Hasan'm emri iizerine, der

vi§ k1hgma girmi§ olan ve vezirin yamna yakla§an bir "fedai" tara

fmdan oldiiriildiigii anlat1hr. Buna kar§1hk Sinan, Monferrato mar

kisi Corrado'yu oldiirtmekle su<;lamr. Rivayete gore, Sinan iki miiri

dini ozel olarak egitmi§ ve bu iki miirit, gayrimiislimlerin adetlerini 

ve dilini kullanarak onlarm arasma kan§IDI§lar. Sur piskoposu, du

rumdan habersiz marki onuruna ziyafet verirken, ke§i§ k1hgma gir-
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Alamut'un Ele Ge9irili§i, 
iran yazmas1, 1113, Paris, 
Fransa Milli Kiitiiphanesi 

9. ALAMUT, DAGIN Y~LISI VE HA;>tt~iLER 

mi~ olan miiritler, onu oldiirmii§ler. Ne var ki, anlattlanlar net de

gil, <;iinkii belli kaynaklar bizi, Corrado'nun baz1 Hlristiyan arkada§

lan tarafmdan oldiiriilmil§ olabileceginden ku§kulanmaya gotiirii

yor; hatta bu i§te Aslan Yiirekli Richard'm sorumlulugu oldugu soy

leniyor. Bu da bize, tarihi efsaneden ayirmamn ne kadar gii<; oldu

gunu gosteriyor. Her durumda, Sinan hem Selahaddin'i hem Ha<;h

larm goziinii korkutuyordu; aym zamanda (burada da okiiltist efsa

neler beliriverir) Tapmak ~ovalyeleri ile pek net olmayan ili§kiler 

i<;indeydi. 

Arna arttk efsaneye ge<;elim. Baz1 Sunni Arap yazarlarma, 

keza daha sonra Hiristiyan vakaniivislerine gore, Dagm Ya§llSl adam

larm1, canlarm1 onun i<;in feda edecek kadar sad1k, yenilmez birer sa

Va§ makinesi haline getirmenin amans1z bir yontemini ke§fetmi§ti. 

Onlan heniiz kii<;iik birer <;ocukken (bazilarma gore, dogduklan an

dan itibaren) kalenin tepesine siiriikliiyor ve <;ok giizel bah<;elerde on

lar1 <;e§itli hazlar, §arap, kadmlar, <;i<;eklerle gev§etiyor, esrarla §a§Ir

tiyor ve art1k o yapma cennetin sapkm giizelliklerinden vazge<;eme

yecek hale geldiklerinde, onlan riiyadan uyandmyor, ilk kez normal 
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ve siradan bir ya§am1 denemelerini saghyor ve onlan bir se<;imle kar§I 

kar§iya b1rak1yordu: "Gidip emrettigim ki§iyi oldiiriirsen, b1rakt1gm 

cennet yeniden sonsuza dek senin olur, yok Oldiirmezsen, yeniden bu 

bayag1hgm i<;ine dii§ersin." 

Ve uyu§turucunun sersemlettigi bu gen<;ler, can almak i<;in 

can veriyor, hi<; ku§kusuz kendileri Oldiiriilmeye mahkum hirer katil 

oluyorlard1. 

Ve bu minval iizere Alamut efsanesi yiizyillar boyunca ya

yilmI§, §iir, roman ve filmlere esin kaynag1 olmu§tU, giiniimiizde de 

oluyor. 
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LUBECKLi ARNOLD 
[1150-1211 ya da 1214] 

Slavlarm Tarihi VII 

~am, Antakya ve Halep bolgesinde, 
daglarda ad1 kendi dillerinde 
Ha~ha~in (Ha~ha~iler), Roman dilin
de Segnors de Montana ("Dagm 
Efendileri") olan bir Sarazenler soyu 
vard1r. Bu soy, yasa nedir bilmez ve 
Sarazen yasasmm aksine domuz eti 

9. ALAMUT, DAG IN Y~LISI VE ~~iLER 

larmdan ba~ka kimseyi gormez, biri
ni oldilrmek ic;:in ~eyhlerinin huzuru
na c;:agnlmcaya kadar ba~ka ders al
mazlar. ~eyhleri ic;:lerinden birini hu
zuruna kabul ettiginde, ona cennete 
kavu~mak ic;:in ~eyhinin emirlerine 
itaat edip etmeyecegi sorulur. [ ... ] 
Kabul ederse, ~eyhi ona altm bir han
c;:er verir ve onu kendi belirledigi her
hangi bir hilkilmdan oldilrmeye gon
derir. 

yer; anneleri ve k1z karde~leri dahil MAR co POLO [1254-1324] 

biltiln kadmlan ay1rt etmeden kulla- Milione, 40-41 

mrlar. Daglarda ya~arlar ve yenilme
leri neredeyse imkans1zd1r, c;:ilnkil 
c;:ok iyi berkitilmi~ kalelerde oturur
lar. Topraklan pek verimli degildir, o 
yilzden hayvanlarmm etiyle ya~arlar. 
Yakm uzak biltiln Sarazen hilkilm
darlarmm ve yakm ve gilc;:lii 
H1ristiyanlarm ic;:ine bilyilk korku sa
lan bir ~eyhleri vard1r, c;:ilnkil onlan 
§imdi size anlatacag1m ~ekilde Oldilr
tilr. ~eyhlerinin daglarda c;:ok yilksek 
surlar arasmda yilkselen c;:ok gilzel 
birc;:ok saray1 vard1r, oyle ki buraya 
ancak c;:ok s1k1 gozetim altmdaki bir 
giri~ten girilebilir. Bu saraylarda 
~eyhleri, birc;:ok koylil c;:ocuguna do
gumlarmdan itibaren bakar, onlan 
egitip Latince, Yunanca, Sarazen dili, 
vb. c;:e§itli diller ogretir. Ve bu c;:ocuk
lara hocalan, c;:ocukluklarmdan eri~
kin c;:aglarma dek, o beldenin efendi
sine her ne buyurursa buyursun uy
malanm ogretir. Bunu yapt1klarmda, 
§eyhleri onlara Tannsal ~eyler ilze
rindeki gilcil sayesinde cennetin 
zevklerini tatt1nr. Keza onlara, yer
yilzilndeki ba~ka herhangi bir hil
kilmdarm iradesine boyun egerlerse, 
kurtulamayacaklan ogretilir. Ve do
gumlarmdan itibaren o saraylara ka
patJld1klan ic;:in, kendi §eyh ve hoca-

Mulehet, bir zamanlar Dagm 
Ya~hs1'nm ya~ad1g1 bir bolgedir. 
~imdi size, Saym Marco Polo'nun c;:e
~itli ki§ilerden duydugu olay1 anlata
cag1m. Ya~h Adam'm ad1 onlarm di
linde Aloadin'di. iki dagm arasmdaki 
bir vadide dilnyanm en gilzel ve en 
bilyilk bahc;:esini yaptirm1§tJ. Burada 
her c;:e~it meyve, hepsi de hayvan ve 
ku§ resimleriyle bezeli dilnyanm en 
gilzel ko~kleri vard1. Kanallar da var
d1: Kiminden su, kiminden bal, ki
minden ~arap ak1yordu. Aynca, c;:ok 
gilzel ~ark1 soylemeyi, enstrilman 
c;:almay1 ve dans etmeyi bilen, dilnya
nm en gilzel k1zlanyla yak1~1kh deli
kanhlan vard1. Ya§h Adam, orasmm 
cennet olduguna inanmalanm sagh
yordu. Oray1, Hz. Muhammed cenne
te gidenin istedigi kadar huriye sahip 
olacag1m, orada silt, ~arap ve baldan 
irmaklar bulacagm1 soyledigi ic;:in bu 
§ekilde haz1rlatm1~t1. Dolay1s1yla, bu 
yeri Hz. Muhammed'in soyledigine 
benzer yapt1; o bolgedeki Sarazenler 
bunun cennet olduguna gerc;:ekten 
inamyorlard1. Bu bahc;:eye 
Ha~ha~ilerden olmak isteyenler d1-
~mda kimse giremiyordu. Bahc;:enin 
giri~inde, dilnyadaki hic;:bir gilce bo-
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yun egmeyecek kadar gilc;:lii bir kale 
vard1. Ya§h Adam, saraymda yigit hi
rer yeti§kin haline gelecek gibi goril
nen 12 ya§mdaki genc;:leri egitiyordu. 
Bu genc;:leri, di:irtlil, onlu ya da yirmili 
gruplar halinde bahc;:enin giri§ine ge
tirdiginde, onlara afyon ic;:iriyor ve 
genc;:ler tam ilc;: giln uyuyorlard1, son
ra onlan bahc;:eye ta§Itlp orada uyan
dmyordu. Genc;:ler uyamp kendilerini 
orada bulduklarmda ve biltiln bu §ey
leri gordilklerinde, gerc;:ekten cennet
te olduklarma inamyorlard1. Ve k1z
lar, §arkilar ve her tilr eglenceyle on
larla birlikte oluyorlard1; genc;:ler i:iyle 
her arzularma kavu§uyorlard1 ki, on
lara kalsa o bahc;:eden hie;: c;:1kmazlar
d1. Ve Ya§h Adam, saray1 gilzel ve 
zengin tutuyor ve dagdakilerin her 
§eyin dedigimiz gibi olduguna inan
malanm saghyordu. Ve fedailerinden 
birini bir yere gi:indermek istedigin
de, ona si:izilnil ettigim ic;:ecekten ver
dirip uyutuyor, sonra bahc;:eden di§a
n ta§Itlp kendi sarayma getirtiyordu. 
Genc;:ler uyamp kendilerini orada bul
duklarmda, c;:ok §a§myor ve cennetin 
d1§mda olduklan ic;:in c;:ok ilzillilyor
lard1. Hemen biiyilk bir peygamber 
olduguna inand1klan Ya§h Adam'm 
kar§Isma c;:1k1yor, diz c;:okiiyorlard1; o 
nereden geldiklerini soruyordu. 
"Cennetten" kar§1hgm1 veriyor, orada 
bulduklan her ne varsa ona anlat1-
yorlard1 ve oraya di:inmek ic;:in can 
at1yorlard1. Ve Ya§h Adam, herhangi 
birini i:ildiirmek istediginde, ic;:lerin
den en yigit olamm sec;:ip ona istedigi 
ki§iyi i:ildiirtilyordu. Ve onlar, cenne
te geri di:inmek ic;:in bunu seve seve 
yap1yorlard1. Kurtulurlarsa, §eyhleri
ne di:inilyor; yakalamrlarsa, cennete 
geri di:ineceklerine inanarak, i:ilmek 
istiyorlard1. Ve Ya§h Adam, birini 
adam i:ildilrmede kullanmak istedi
ginde, onu kar§Isma ahp §i:iyle diyor-
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du: "Git §U i§i yap; sana bunu yaptJr
mamm nedeni, cennete di:inmeni is
tememdir." Ve Ha§ha§iler seve seve 
gidip isteneni yap1yorlard1. Bi:iylece, 
Dagm Ya§hs1 istedigi ki§iyi i:ildilrtil
yordu. Size §Unu da si:iyleyeyim ki, 
birc;:ok kral ona bu korku yilzilnden 
vergi i:idilyordu. 

JOSEPH 

VON HAMMER-PURGSTALL 

Ha§ha§iler Tarihi, IV [1818] 

Ha§ha§ilerin iran ve Suriye'deki mer
kez kalelerinde, yani Alamut ve 
Massiat'ta, surlarla c;:evrili bir di§ 
alanda, Dogu'nun gerc;:ek birer cenne
ti olan olaganilstil bahc;:eler haz1rlan
m1§tI. <;ic;:ek tarhlan, ic;:inden su ka
nallarmm gec;:tigi kiic;:ilk meyvelikler, 
gi:ilgeli otlaklar ve ye§il c;:ay1rlar, gil
rill gilrill akan gilmil§i c;:aylar, gill 
c;:ardaklan ve sarma§Iklarm doland1g1 
parmakhklar, ferah odalar, Pers hah
lan ve Rum kuma§lanyla bezeli c;:ini 
ki:i§kler, altm, gilmil§, kristal fincan 
ve kadehler, islam cennetinin hurile
ri ve gilmanlan gibi gilzel k1zlar ve 
ba§tan c;:1kanc1 kara gi:izleriyle arzulu 
genc;:ler .. Bu sonuncular, ilzerinde 
dinlendikleri yastJklar gibi yumu§ak 
ve ic;:tikleri §arap gibi sarho§ edici idi
ler [ ... ] Her §ey zevk, duyumsal sar
ho§luk ve tensellik yay1yordu. 
Giicilnden i:itilril ve suikast gi:irevini 
yerine getirmeye olan azminden i:itil
ril sec;:ilmeye deger bulunan gene;:, 
§eyhin masasma davet ediliyor ve 
uzun sohbetlere tabi tutuluyordu. 
Afyonla kendinden gec;:en gene;: bahc;:e
ye getiriliyor; orada uyand1gmda, 
i:izellikle c;:evrede gordiikleri ve bilha
sa onu soz ve eylemlerle ikna eden 
huriler nedeniyle kendini cennete 
gelmi§ samyordu. Peygamberin cen-



Theodore Chasseriau, 
Tepidaryum, 1853, Paris, 
Orsay Miizesi 

net ehline vaat ettigi zevkleri tatt1-
gmda, yetenegine ve giiciine gore, 
hurilerin 1~1ltih gozlerinden benzer
siz zevki ve parlak kadehlerden yii
reklendirici ~arab1 i<;tikten sonra, 
bitkinlik ve afyonun etkisiyle yeni
den uykuya dahyor ve birka<; saat 
sonra uyand1gmda, kendini yeniden 
~eyhinin yanmda buluyordu. ~eyhi, 
viicudunun oradan hi<; aynlmad1g1m, 
ama ruhsal olarak cennete gotiiriil
diigiinii, orada ~eyhlerine uyarak, ya
~amlanm inan<; ugruna feda eden sa
d1klan bekleyen giizelliklerden bir 
k1smm1 onceden tattigm1 belirtiyor
du. Boylece, yamlsama i<;indeki bu 

9. ALAMUT, DAGIN YM)LISI VE HM)HM)iLER 

gen<;ler, kendilerini korii koriine 
adam oldiirmenin ara<;lan olmaya 
ad1yor ve cennetteki ebedi ya~ama 
kat1lmak i<;in diinyadaki ya~amlanm 
biiyiik bir istekle feda etmeye gidi
yorlard1 [ ... ] Bugiin ha.Iii istanbul ve 
Kahire'de afyonun, Tiirkiin ag1rba~h 
mizac1 ve Arabm ate~li dii~ giicii i<;in 
nas1l inamlmaz bir uyanc1 oldugu go
riiliir. Bu da bize, bu gen<;lerin, her 
~eyi yapmalanm saglayan sarho~ edi
ci otlarla (esrar) haz1rlanm1~ haplarm 
hazz1m ni<;in oylesine biiyiik bir co~
kuyla arad1klanm apkhyor. Bu ki~i
ler, bu haplarm kullammmdan otiirii 
Ha~ha~iler adm1 alm1~lard1r. 
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Tersine Diinya, 1852-1858, 
popiiler graviir, Marsilya, 
Avrupa ve Akdeniz 
Uygarhklar1 Miizesi 

10 

BOLLUK ULKESi 

Bir<;ok efsanede yeryiizii cennetinin biiriindiigu biitiiniiy

le materyalist bir bi<;im vard1r: Bolluk Ulkesi. Arturo Grafm (1892-

1893) belirttigi iizere, "iki dii§ diinyas1 arasmda degi§mez ve kesin bir 

aynhk yoktur; aksine, a§amah olarak birinden otekine ge<;eriz: Cen

net, kimi zaman Bolluk Ulkesi'nden biraz daha asil ve biraz daha ma

nevidir, kimi zaman da olduk<;a idealle§tirilen Bolluk Ulkesi, bir cen

net halini ahr." 

Yunanhlar bize, Aristophanes'in zenginlik ve saadetle do

lup ta§an ku§lar §ehri gibi mutlu beldelerden soz etmi§lerdir. Luki

anos da, (yalanlarla dolu oldugunu belirterek ba§lad1g1) "Ger<;ek Bir 

Hikaye"sinde her yam altmdan bir mutlular §ehrini betimler: Bura

da ba§aklar tane yerine ekmek verirler; tensel hazlarm bollugu da ca

basi. Ash Yunanca olan ve 4. yiizyilda Latinceye <;evrilen Expositio 

Totius Mundi adh kitapta, hastahk nedir bilmeyen mutlu bir halkm, 

gokten dii§en bal ve ekmekle beslendigi bir iilke anlat1hr. 

Orta<;ag'da Bolluk Ulkesi ilk kez "Unibos" (10. yiizy11) ad

h k1sa bir §iirde kar§1m1za <;1kar. Kaylil Unibos, onu cezaland1rmaya 

niyetli ii<; ki§iye, denizin dibinde <;ok mutlu bir kralhgm bulundu

gunu anlatir, onlar1 denize atlamaya sevk edip ellerinden kurtulur. 

Arna ba§ka esin kaynaklan Dogu'dan geliyordu; iran hikayelerinde 

s1k s1k saadet beldesi $adukiam amhr. Graf, 12. yiizy1la ait bir Goli

ard §iirinde "Bolluk Ulkesi ba§rahibi" soziiniin ge<;tigini ya da 1188 

tarihli bir haritada Warnerius de Cuccagna adh bir yerin belirdigi

ni belirtir. Giiniimiize ula§an en eski metin, 13. yiizy1la ait Bolluk 

Ulkesi Hikayesi ba§hkh bir fabliau olup burada yazar, giinahlanm 

bag1§lamas1 i<;in papaya gittigini, papamn onu Bolluk Ulkesi'ne gon

derdigini soyler. Bolluk Ulkesi, daha sonra efsanenin degi§ik versi-
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yonlarmda yinelenecek olan her tiir olaganiistiiliigun goriildiigu bir 

beldedir. 

Francesco Fulvio Frugoni, Diogenes'in Kopegi'nde (1687), 

Bolluk Adas1'm Bula§Ik Denizi'ne yerle§tirir: "Aday1, yumu§ak lor 

peynirini and1ran ac;1k bir sis kaplamI§ [ ... ] Burada akan irmaklar siit

ten. Pmarlar Moscadello, Kandiye, Spezia ve Gargano §arab1 ile dogu

yor. Daglar beyaz peynir, vadiler krem peyniri. Agac;lar, Toskana pey

niri ve mortadella ac;1yor. Firtma estiginde, dolu yerine badem§ekeri; 

yagmur yagd1gmda ise bol bol sos yag1yor." 

Gelenek, Bolluk Ulkesi'nin yeri konusunda karars1zdir. 

Maso'nun Decameron'da Calandrino'ya olaganiistii yonlerini anlat

tig1 Bengodi Ulkesi -asmalarm sosisle bagland1g1 topraklar-, Basklar 

iilkesine yerle§tirilir ve Floransa'ya bin mil uzakl1ktad1r. 

Dini bir Alman oyununda Schlaraffenland (bu, Bolluk 

Ulkesi'nin Almanca ad1d1r), Viyana ile Prag arasmdad1r. Bolluk 

Ulkesi'nin, SienalzAlessandro ile YolArkada§z Bartolamio Tarafzndan 

Ac;zga 91karzlan Yeni Tarihi1 adh kitapta, Bolluk Ulkesi'ne gitmek 

ic;in deniz yoluyla yirmi sekiz, kara yoluyla ii<; ay yolculuk etmek ge

rektigi soylenir ve Teofilo Folengo, Bolluk Ulkesi'ni "yeryiiziiniin 

uzak bir bolgesi"ne koyar. 13. yiizy1l ile 14. yiizy1l arasmda yaz1lan 

bir ingiliz §iirinde, Bolluk Ulkesi denizin ortasmda, ispanya'nm ba-

John William Waterhouse, 
Decameron, 1916, 
Liverpool, Ulusal Miizeler 

tismdad1r ve aym §iirde Bolluk Ulkesi'nin cennetten daha iyi oldu- i. Bkz. Graf0B92-JB93, Ek). 
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gu soylenir, c;iinkii cennette meyveden ba~ka yiyecek, sudan ba~ka 

ic;ecek yoktur. Bu, kiic;iimsenmemesi gereken bir gozlemdir: Mutlu

luk ve masumluk arzusu dindar yiireklerde yeryiizii cenneti fikrine 

yol ac;arken, her c;agm yoksullan ve ac;hk c;ekenleri ic;in Bolluk Ulke

si'ndeki nefis lezzetler imgesi, her zaman daha diinyevi bir arzuya 

neden olmu~tur: Zor ya~am ko~ullarmdan kurtulmak ve en hayva

ni, en kar~1 konulmaz diirtiileri doyurmak. <;e~itli oykiilerde s1k s1k, 

yoksullara seslenilir, onlar ic;in de en sonunda keyif c;atma vaktinin 

geldigi bildirilir. Bolluk Ulkesi efsanesi, mistisizmin hakim oldugu 

c;evrelerde degil, yiizy11lardir ac;hk ac1s1 c;eken halk kitleleri arasm

da dogar. 

Bolluk Ulkesi'nde keyfi c;1kanlan ozgiirliik oyledir ki, Karna

valda oldugu gibi, gidi~at pozitif olarak tersine c;evrilebilir ve bir koy

lii bir piskoposla alay edebilir. Aslmda, tersine diinya temas1 da, Bolluk 

Ulkesi'yle baglantihdir. Tersine diinyada, insanlar okiiziin giidiimiin

de saban siirerler, ters yiiz olmu~ bir degirmenin degirmencisi e~egi

nin yerine semeri ta~ir, bahk elindeki oltayla bahkc;1yi yakalar ya da 

hayvanlar kafesteki iki ki~iyi seyreder. Son derece ciddi konulan i~

leyen Ortac;ag yazmalarmda bile, sayfa kenarlarmdaki minyatiirler

de tersine diinya fikrini goriiriiz. Bu sayfa kenarlarmda ornegin avc1-

y1 avlayan tav~anlara rastlanz (ve birc;ok graviirde kar~1m1za c;1kan te

malardan biri, farelerin ku~att1g1 kediler ~atosudur). 

Haham literatiiriinde: "Tersine bir diinya gordiim. Giic;

liiler a~ag1da, giic;siizler yukandayd1" denir (Babil Talmud'u, Baba 

Bathra ["Son Kap1"]). Bolluk Ulkesi dii~leri ile tersine diinya hayal

leri arasmdaki ic; ic;eligi, Grimm karde~lerin bir masalmda da (1812) 

goriiriiz. 

<Ste yandan, incillerde yoksullara cennette daha yiiksek bir 

makam ayr1lacag1 yoniindeki giivenceler de, bir tiir tersine diinya tas

viri olma amac1m gilder. Ne var ki Lazar, Zengin Adam cehennemde 

cezasm1 c;ekerken, onun sofrasmda ziyafet c;ekmez, Hz. ibrahim'in 

yamnda, mesut, oturmakla yetinir. Bolluk Ulkesi iizerine hayaller, 

ba~kalarmm manevi diizeyde i~ledigi adalet hayallerini, mide diizeyi

ne c;evirir. 

Son olarak, Bolluk Ulkesi hayallerinin gerc;eklikten uzak-
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la§maya, 6l<;iisiiz bir hazzm pe§inden gitmenin ise hayvanla§maya 

gotiirebilecegini, Collodi hatirlatir bize: Pinokyo'nun k1sa siirede 

hem su<; hem cezay1 ya§ad1g1, bozulmu§ bir Aden olan Bengodi iil

kesi imgesiyle. 

Pinokyo'da gordiigumiiz §ey, yeryiizii cennetinin yadsmma

s1 olup, biiyiik kuklamn son talihsizlikleriyle, yitirilen ve bir daha asla 

bulunamayan Aden oykiimiizii noktalayabiliriz. 
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Farelerin Saldmsma 
Ui}rayan Kediler ~atosu, 
19. yiizyil, popiiler bask1, 
Londra, British Museum 

Sonraki sayfalar: 
insanlarm (:1/gmlii}1 
ya da Tersine Dilnya, 
18. yiizyil, popiiler bask1, 
Marsilya, Avrupa ve Akdeniz 
Uygarhklari Miizesi 



Dii§ler adas1 

Lu K i A N 0 s [is 2. yiizy1l] 

Geri;ek Bir Hikaye II 

Az sonra biri;ok ada gordi.ik. Yam ba
~1m1zda, iskele tarafmda, Mantarh 
vard1; insanlarm gittigi bu yer, bi.iyi.ik 
ve yuvarlak bir mantar pari;asmm 
i.izerine yap1lm1~ bir ~ehirdi. Uzakta, 
daha sancak tarafma dogru, <;ok bi.i
yi.ik ve <;ok yi.iksek be~ ada vard1 ve 
bunlardan havaya bi.iyi.ik bir ate~ 
yi.ikseliyordu. Tam kar~1m1zda, bir 
ba~ka, di.iz ve bas1k ada vard1, en az 
altm1~ mil uzakhktayd1. Sonunda bu 
adaya yakla~t1g1m1zda, i.izerimize 
dogru nefis, tath ve mis kokulu bir 
meltem esmeye ba~lad1, t1pk1 tarih9i 
Herodotos'un Arabistan'dan yi.iksel
digini soyledigi gibi. Bize dogru gelen 
bu tath koku, gill ve nergislerden, 
si.imbiil, zambak ve hercai menek~e
lerden, mi.ir, defne ve <;i9ek a9m1~ 
i.izi.im asmalarmdan geliyor gibiydi. 
Kokuyla kendimizden ge9mi~, uzun 
zorluklardan sonra iyi ~eyler umarak, 
artlk ad1m ad1m adaya yakla~1yor
duk. Sonra adanm her yanmda, bi.i
yi.ik ve dalgalardan korunakh bir9ok 
liman; tath bir ak1~la denize doki.ilen 
berrak 1rmaklar; keza <;ayirlar, koru
lar, bazlSl k1y1daki kayalarm i.izerin
de, <;ogu dallarda oten oti.ici.i ku~lar 
gordi.ik. Hafif, solunmas1 gi.izel bir 
hava ku~atlyordu bu beldeyi; nefis 
esintiler, esi~leriyle koruyu hafif9e 
k1pirdat1yordu, oyle ki sallanan dal
lardan, 1ss1z yerlerde <;alman pan fli.i
ti.in sesi gibi bi.iyi.ileyici ve kesintisiz 
bir mi.izik geliyordu. Aynca, kan~1k 
seslerden olu~mu~ belli belirsiz bir 
gi.iriilti.i i~itiliyordu, ama rahats1z 
edici degildi, kiminin fli.it <;ald1g1, ki
minin ~ark1 soyledigi, kiminin fli.it ve 
kitharanm sesine uyarak alk1~ tuttu-
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gu bir ziyafette duyacag1m1z ti.irdendi 
[ ... ] 
~ehir bi.iti.ini.iyle altmdan, ~ehri <;ev
releyen sur ise zi.imri.itten. Hepsi 
yekpare tar9m agac1 tahtalanyla <;a
tllm1~ yedi kap1s1 var. Buna kar~1hk, 
~ehrin zemini ve surlar <;evresinde 
uzanan yer, fildi~inden. Bi.iti.in tann
larm berilden yap1lm1~ tapmaklan, 
tapmaklarm i9inde ametistten <;ok 
bi.iyi.ik, tekpar9a, i.izerlerinde hayvan 
kurban edilen sunaklar var. ~ehrin 
<;evresinde, en gi.izel mi.irden bir 1r
mak ak1yor; eni yi.iz, derinligi be~ ar
~m, oyle ki i9inde rahathkla yi.izi.ile
biliyor. Hamam olarak <;ok bi.iyi.ik 
cam binalar kullamyor, bunlan tar
pn odunuyla 1s1t1yorlar. Ne var ki, 
havuzlarda su yerine s1cak <;iy var; 
giysi olarak eflatun rengi ince ori.im
cek aglan kullamyorlar. 
~ehirde oturanlara gelince, govdeleri 
yok, elle tutulamayan, etsiz varhklar 
ve kendilerini yalmzca ~ekil ve d1~ 
<;izgilerle gosteriyorlar. Govdesiz ol
malarma ragmen, gene de bi.iti.inli.ik
leri var, hareket ediyor, di.i~i.ini.iyor, 
ses <;1kanyorlar. K1sacas1, oyle anla~1-
hyor ki ruhlan govdeden yoksun olsa 
da, govdelerinin suretine bi.iri.ini.ip 
buraya ~uraya gidiyor. 
Dokunmazsamz, gordi.igi.ini.izi.in gov
de olmad1gm1 one si.iremezsiniz; ger-
9ekten de bunlar, ayakta hirer golge, 
ne var ki siyah degiller. 
Kimse ya~lanm1yor, buraya ula~t1gm
daki ya~mda kahyor. Burada gece ol
mad1g1 gibi, <;ok parlak gi.in de olmu
yor, i.ilkenin i.izerindeki 1~1k, ~afagm 
yakla~t1g1, gi.ine~in heni.iz dogmad1g1 
s1radaki gok rengi gibi. Y1hn yalmzca 
bir mevsimini biliyorlar (onlarda 
mevsim hep bahar) ve tek bir ri.izgar 
-zefir- esiyor. Ulke, her ti.ir <;i9ekle, 
meyve yeti~tirilen aga9larla ve s1rf 
gOlge yapan aga9larla dolup ta~1yor; 
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asmalar y1lda on iki kez ilriln veriyor 
ve her ay bagbozumu yap1hyor. Nar 
ve elma agac;lan ve oteki meyve agac;
lan, y1lda on ilc; kez mahsul veriyor
mu~ ve iki kez ilriln verdikleri 
"Minos ay1" denen bir ay varm1~. 
Bugday ba~aklan ise, tepelerinde 
mantarlar gibi haz1r pi~mi~ ekmek 
veriyorlarm1~. Pmarlara gelince, ~eh
rin c;evresinde ilc; yilz altm1~ be~ su, 
aym say1da bal, be~ yilz milr (ama 
bunlar daha kilc;ilk) pman ve yedi 
silt, sekiz ~arap 1rmag1 var. 
~olen sofralanm ~ehrin d1~mda, 
Mutlular Mekam denen yerde kuru
yorlar. Buras1, c;ok gilzel bir c;ay1r ve 
c;evresinde, golgesiyle altma yatanlan 
koruyan her tilr agacm bulundugu 
s1k bir koru var. Yere c;ic;eklerden s1k 
bir hah dokumu~lar. Rilzgarlar hiz
metlerini gorilp ihtiyac; duyduklan 
her ~eyi getiriyorlar, ama ~arap servi
si yapm1yorlar, c;ilnkil buna gerek 
yok. Sofranm yakmmda son derece 
saydam, bilyilk, cam agac;lar var; bu 
agac;larm meyvesi, bic;im bic;im, boy 
boy her tilr ~arap kadehi. Biri sofra
daki yerine oturmak ic;in geldiginde, 
bu kadehlerden bir ikisini ahp onilne 
koyuyor ve kadehler hemen ~arapla 
doluyor, bu ~ekilde ic;eceklerini ic;i
yorlar. Tac;larm yerine, billbilller ve 
diger otilcil ku~lar, yakm c;ay1rlardan 
gagalanyla c;ic;ekler topluyor, uc;up 
oterek bunlan kar gibi ilstlerine sac;1-
yorlar. Gilzel koku silrilnmeleri ~oyle 
oluyor: Yogun bulutlar, pmarlar ve 
1rmaktan milr ahp sofranm ilstilnde 
duruyor ve rilzgarlarm hafif hareke
tiyle sofradakilerin ilstilne, hafif bir 
c;iy gibi, ta~1d1klarm1 yagdmyorlar. 
~olen s1rasmda, milzik ve ~ark1larla 
vakit gec;iriyorlar. Ozellikle, 
Homeros'tan dizeler soyleniyor: 
Kendisi de orada hazir bulunuyor ve 
sofrada Odysseus'un ilstilndeki yeri-
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ne kurularak onlarm eglencelerine 
katihyor [ ... ] 
~ark1 soylemeleri sona erdiginde, 
kugu, k1rlang1c; ve billbilllerden olu
~an ikinci bir koro beliriyor. Ve bun
lar ~ark1 soylemeye ba~lad1klarmda, 
o zaman rilzgarlarm ~efliginde biltiln 
koru onlara e~lik ediyor. 
Arna iyi vakit gec;irmek ic;in sahip ol
duklan en onemli ~ey, ~u: Sofranm 
yanmda, biri kahkaha digeri zevk p1-
nan olmak ilzere iki pmar var; her
kes ~olenin ba~lang1cmda bu ikisin
den de ic;iyor ve kalan zamam zevk ve 
kahkahayla gec;iriyorlar [ ... ] Cinsel 
ili~kilere ve a~k ili~kilerine gelince, 
tutumlan ~oyle: Uluorta kadmlarla 
ve erkeklerle ili~kiye giriyor ve bunu 
utanc; verici bulmuyorlar. Yalmzca 
Sokrates, genc;lere temiz niyetle yak
la~tigma yemin ediyordu, ama herkes 
onun yalanc1 tamkhk ettigini dil~il
nilyordu: En azmdan s1k s1k 
Hyakinthos ile Narkissos a~klanm 
itiraf ediyor, ama o yads1yordu. 
Kadmlar herkes ic;in ortak ve kimse 
kom~usunu k1skanm1yor, bu konuda 
c;ok duygusallar ve genc;ler kim onlan 
isterse itiraz etmeden kendilerini su
nuyorlar. 

Bolluk Ulkesi 

Bolluk Ulkesi Hikayesi [13. yiizy1l] 

Bir keresinde gilnah c;1karmak ic;in 
Roma'ya papaya gitmi~tim. Papa beni 
hac ic;in bir illkeye davet etti; orada 
olaganilstil pek c;ok ~ey gordilm: ~im
di, o bolgede oturan halkm nas1l ya
~ad1gma kulak verin. 
Kammca, Tann ve biltiln azizleri, bu 
bOlgeyi ba~ka her bOlgeden daha c;ok 
kollam1~, daha c;ok kutsam1~tir. 
Ulkenin ad1 Bolluk Ulkesi olup, ki~i 



Pieter Bruegel, Ya~h. 
Bolluk Uzkesi, 1567, 
Miinih, Alte Pinakothek 

ne kadar uyursa o kadar kazanc;:h c;:1-
kar [ ... ] Biitiin evlerin duvarlan, lev
rek, somon ve ringa bahgmdan yap1l
m1~t1r; c;:at1 makaslan mersin bahgm
dan, c;:atilar jambondan, kiri~ler ise 
sosistendir. Ulkenin birc;:ok cazip 
yonii var, c;:iinkii biitiin bugday tarla
lanm k1zartilm1~ et ve domuz gerda
m parc;:alan c;:evreliyor; sokaklarda 
besili kazlar hafif ate~te pi~iyor ve 
tek ba~larma doniiyorlar, hemen ar
kalarmdan sarm1sakh sos onlan izli
yor. Aynca belirteyim ki, patika ve 
yollarm her ko~esinde, iistlerine 
bembeyaz ortiiler serili sofralar bulu
nabiliyor: Cam isteyen herkes ser
bestc;:e yiyip ic;:ebiliyor; yasak ya da 
itirazla kar~1la~madan herkes, et ya 
da bahk istedigini ahyor. Bir araba 
dolusu et gotiirmek isteyen olursa, 
imkam oranmda bunu yapabiliyor. 
Geyik ya da ku~ etini kimi k1zarm1~ 
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kimi ha~lanm1~ istiyor ve herhangi 
bir iicret odemiyor. ~unu da unutma
yahm: Bu iilkenin adetine uygun ola
rak yemek yedikten sonra, tart1~1l
maz bir gerc;:ek de ~u ki, o kutlu bOl
gede bir ~arap 1rmag1 ak1yor [ ... ] 
Orada insanlar hie; de kotii degiller, 
aksine cesur ve kibarlar. 
Bir ay, alt1 haftadan olu~uyor ve y1lda 
dort Paskalya, dort Aziz Yahya yortu
su, dort bagbozumu var. Her gun 
bayram ya da Pazar, dort Biitiin 
Azizler giinii, dort Noel ve y1lda dort 
Hazreti Meryem yortusu, dort 
Karnaval var. Biiyiik Perhiz, her yir
mi y1lda bir denk geliyor ve oruc;: tut
mak o kadar zevkli ki, herkes isteye
rek tutuyor. Sabahtan dokuzuncu sa
ate kadar Tann'nm gonderdiklerini -
et, bahk ya da kimsenin yasaklamaya 
cesaret edemedigi ba~ka bir ~ey- yi
yorlar. ~aka olsun diye soyliiyorum 
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zannetmeyin, ama orada hayatm1 ka
zanmak i~in debelenmek zorunda 
olan list ya da alt kesimden kimse 
yoktu. Haftada ii~ kez saganak halin
de s1cak borek yag1yor, ilstelik hem 
gilr sa~hlarm hem kellerin ilzerine; 
kesin olarak biliyorum bunu ve her
kes diledigince ahyor bu boreklerden. 
Ulke o kadar zengin ki, her yolun ko
~esinde i~i para dolu ~antalar gorillil
yor; herkes kar~1hks1z ispanyol ve 
Bizans sikkelerinden alabiliyor, ama 
kimse bir ~ey satm alm1yor ve bir ~ey 
satm1yor. Hem kadmlar da ~ok gilzel
ler; dileyen, herhangi bir art niyeti 
olmadan gen~ ve olgun kadmlan ah
yor, istedigi silrece ve gilcil oranmda 
onlarla zevkini ya~1yor. Bundan otil
ril kadmlar a~ag1lanm1yor, aksine bil
yilk sayg1 gorilyorlar. Olur da bir ka
dm, arzulad1g1 bir erkek gorilrse, onu 
a~1k~a kendine ahp onunla istedigini 
yapabiliyor [ ... ] Benzerini hi~ duyma
d1gm1z bir ba~ka olaganilstil ~ey de, 
insanlan gen~le~tiren gen~lik ~e~me
si. Boylece her ~eyi anlatm1~ oldum. 

Calandrino ve Kanta~1 

GIOVANNI BOCCACCIO 

Decameron, VIII, 3 
[1349-1353) 

Degi~ik davram~h, tuhaf insanlarm 
oldum olas1 bol oldugu kentimizde, 
k1sa bir silre once Calandrino admda 
bir ressam ya~1yordu. Kendine ozgil 
ah~kanhklan olan, saf bir adam-
d1. Birinin ad1 Bruno, otekinin de 
Buffalmacco olan iki ressamla arka
da~hk ederdi hep. Arkada~lan uyamk, 
a~1kgoz insanlard1. Calandrino ile 
ahbaphk etmelerinin nedeni, onun 
safhg1, kendine ozgil davram~lan ile 
gonill eglendirmeleriydi. 
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Gene o siralarda, Floransa'da Maso de! 
Saggio admda yaki~1k11, ~aka yapmak
tan ~ok ho~lanan bir delikanh vard1. 
Calandrino'nun safhgma ili~kin oykil
ler duyunca, bir oyun oynamaya, onu 
olmayacak bir ~eye inandirmaya karar 
vermi~ti. Rastlant1 bu ya, bir giln San 
Giovanni Kilisesi'nde kar~Iia~t1 onunla. 
Resimlere, kilisenin mihrabmm ilstil
ne o s1ralarda yerle~tirilmi~ olan kutsal 
e~ya dolabmdaki yontulara bakiyordu. 
Maso, amacm1 ger~ekle~tirmenin tam 
s1ras1 oldugunu dil~ilndil. Ne yapmak 
istedigini soyledigi bir arkada~J ile bir
likte Calandrino'nun tek ba~ma otur
dugu yere yakla~t1. Onu gormezlikten 
gelerek, ~e~itli ta~larm ozelliklerinden 
soz etmeye koyuldular. Maso, sanki 
bilgili, yetkili bir kuyumcu gibi soz edi
yordu ta~lardan. 
Konu~ulanlara kulak misafiri olan 
Calandrino yerinden kalkt1, gizli 
kapak11 bir ~ey konu~ulmad1g1m 
gorilnce adamlarm yanma gitti. 
Maso'nun da istedigi buydu. Maso 
konu~masm1 silrdilrilrken, bir ara 
Calandrino boyle degerli ta~larm 
nerede bulunabilecegini sordu. 
Maso, "Basklar illkesi Berlinzone'de, 
Bengodi denilen yerde" yamtJm verdi. 
Bengodi'de asmalan sosisle baglar
lard1. Bir kaz1 bir denaio'ya satarlar, 
ilstilne bir de kaz palaz1 verirlerdi. 
Rendelenmi~ Parma peynirinden bir 
dag vard1 burada. Dagm tepesinde 
oturanlar horoz suyunda ha~lad1klan 
makarnalan, mantJlan a~ag1ya atar
lard1. Kim daha ~ok yakalarsa, onun 
daha ~ok makarnas1, mant1s1 olurdu. 
Az otede ise, i~ine bir damJa SU kan~

mamJ~ bir ~arap 1rmag1 akard1. 
"Ne gilzel memleket. Peki ha~la
d1klan horozlan ne yaparlar?" dedi 
Calandrino. 
"Bask11lar yer hepsini" yamtm1 verdi 
Maso. 



Hieronymus Bosch, 
Yedi Ana Giinah, 
15. ytizyil sonu, Madrid, 
Prado M iizesi 

Bunun iizerine Calandrino sordu: 
"Hit; gittin mi oraya?" 
Maso yamt verdi: "Gitmez olur 
muyum? Belki bin kez gittim." 
Bunun iizerine Calandrino ~unlan 
dedi: "Kat; mil t;eker buraya?" 
Maso yamt verdi: "Kim bilir, belki bin 
mil gelir." 
Calandrino ~unlan dedi: "Abruzzi'nin 
otesinde demek ki." 
"Evet oyle, pek uzak degil" kar~1hgm1 
verdi Maso. 
Maso'nun bu sozleri giilmeden, 
ciddi ciddi soyledigini goren saf 
Calandrino, apat;1k bir gert;ege gos
terilen giiveni gosterdi, denilenlere 
inand1 ve ~unlan dedi: 
"Benim it;in t;ok uzak. Daha yakm 
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olsayd1, bir kez seninle gider, hit; 
olmazsa makarnalarm ut;u~mas1-
m goriir, karmm1 da doyururdum. 
Baksana, soziinii ettigin ta~lar bizim 
buralarda bulunmaz m1?" 
Maso ~u kar~1hg1 verdi: "Bulunur 
elbette. <;ok degerli iki ta~ var. 
Settignano ve Montisci ta~1. 
Bunlardan degirmen ta~1 yap1hp bug
day ogutiiliir. Demin soziinii ettigim 
yorede 'iyilik Tann'dan, degirmen ta~1 
Montisci'den gelir' diye bir atasozii 
bile vard1r. Bu ta~ t;ok bol oldugu it;in 
onemsemeyiz. Oradakiler de ziimriidii 
onemsemezler. Montemorello'dan 
bile yiiksek, ziimriitten koca bir 
dag var. Gece yans1 pm! pm! 1~1r. 
Degirmen ta~larmm ortasm1 delme-
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den once, 9emberleyip Sultana gotii
recek olan, ne istersen verir. Oteki 
ta~a gelince, biz kuyumcular giine~ 
ta~1 deriz. <;ok onemli bir ozelligi var
d1r. Bu ta~1 iizerinde ta~1yan kimseyi, 
ba~kalan goremez." 

var, irisi ufag1 olur. Arna rengi hep 
aymd1r, karaya 9alar." 
Bu bilgileri edinen Calandrino, i~i 
oldugunu soyleyip Maso'dan aynld1. 
Bu ta~1 aramaya karar vermi~ti. 

Bunun iizerine Calandrino ~unlan 
dedi: "Olacak ~ey degil. Peki nerede Tersine bir Bolluk Ulkesi 
bulunur bu ta~?" 
"Mugnone'de bulunur" yamtm1 verdi J A KO B v e W I L H E L M GR I M M 
Maso. Bunun iizerine Calandrino: Masallar [1812-1822] 

"Biiyiikliigu ne kadar, rengi ne?" diye 
sordu, 
Maso kar~1hk verdi: "<;e~itli boylar1 
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Bolluk Ulkesi zamamnda, oraya gidip 
Roma ile Laterano'nun ipek bir ipte 

Bol/uk (r/kesi, En <;:ok 
Uyuyamn En <;:ok Kazand1(J1 
(r/ke, 1871, popiiler bask1, 
Londra, British Museum 



as1h durdugunu, ayaks1z bir adamm 
h1zh bir at1 ge<;tigini ve pek keskin 
bir k1hcm bir kopriiyii kestigini gor
diim. Orada giimii~ burunlu gen<; 
bir e~ek gordiim, yolun kenarmda 
iki tez tav~anm pe~inden gidiyordu 
ve iizerinde s1cak pidelerin yeti~tigi 
biiyiik, giizel bir 1hlamur agac1 vard1. 
Ya~h s1ska bir ke<;i gordiim, iizerinde 
yiiz araba yiikii yag ile yiiz altm1~ 
araba yiikii tuz ta~1yordu. Soyledigim 
yalanlar yeterli mi? Orada ats1z ya 
da okiizsiiz tarla siiren bir saban, 
Regensburg'dan Trier'e, Trier'den 
Strasbourg'a dort degirmen ta~1 f1r
latan bir ya~mda bir bebek gordiim 
ve bir atmaca Ren Nehri'ni pek bir 
keyifle yiizerek ge<;iyordu: iyi de 
ediyordu. Sonra bahklarm gokte yan
k1lanan bir ~amata yaptiklanm i~it
tim, bu arada derin bir vadiden tath 
bir bal, su misali yiiksek bir tepeye 
ak1yordu. Tuhaf ~eylerdi bunlar. Bir 
<;aymn otlanm bi<;en iki karga vard1, 
iki sivrisinegin bir koprii kurmakta 
olduklanm gordiim, iki kumru bir 
kurdu par<;ahyordu, iki bebegi olan 
iki <;ocuk vard1 ve iki kurbaga birlikte 
harman doviiyordu. Sonra, iki fare
nin bir piskoposu kutsad1g1m ve iki 
kedinin bir aymm dilini kopard1gm1 
da gordiim. Ve bir salyangoz ko~arak 
gelip iki vah~i aslam Oldiirdii. Bir 
berber bir kadmm sakahm kesi
yordu, siitten kesilmemi~ iki bebek 
annelerine susmasm1 buyuruyorlar
d1. Sudan bir degirmeni <;1karan iki 
taz1 gordiim, orada yakmda duran 
hasta, ya~h bir at, iyi yapt1klarm1 
soyledi. Ve avluda olanca gii<;leriyle 
bugday harmam doven dort at duru
yordu, iki ke<;i ocag1 1s1tiyor, klZll 
bir inek ekmegi fmna veriyordu. Bir 
tavuk ottii: "Uii-rii-iiii, masal sona 
erdi, iiii-rii-iiii." 

10. BOLLUK ULKESi 

Bengodi illkesi 

CARLO COLLODI 

Pinokyo, Boliim 30-32 [1883] 

Okulun en tembel, en haylaz <;ocuguy
du Fitil. Ne var ki Pinokyo <;ok sevi
yordu onu. Ger<;ekten de, kahvaltiya 
<;ag1rmak i<;in once evine gitti ama 
bulamad1, bir daha gitti, yine yoktu. 
U<;iincii kez ugrad1gmda yolu yine 
bo~una yiiriimii~ oldu. 
Nerede yakalayabilirdi Fitil'i? Orayi 
ara, burayi ara, sonunda bir koylii 
evinin kemerli kap1smm altmda sak
lanm1~ oldugunu gordii. 
"Ne yap1yorsun burada?" diye sordu 
Pinokyo, yanma yakla~arak [ ... ] 
"Bir iilkede .. Diinyanm en giizel iilke
sinde ya~amaya gidiyorum. Ye, i<;, 
yat!" 
"Adi ne bu iilkenin?" 
"'Oyuncaklar Ulkesi' diyorlar. Ni<;in 
sen de gelmiyorsun?" 
"Ben mi? Yoo, olmaz!" 
"Haks1zsm, Pinokyo. inan bana, gel
mezsen, pi~man olursun. Biz <;ocuklar 
i<;in daha uygun bir iilkeyi nerede 
bulabilirsin? Ne okul var orada, ne 
ogretmen, ne de kitap. Hi<; <;ah~1lm1yor 
o kutlu iilkede. Per~embeleri okula 
gidilmiyor. Haftada da alti Per~embe, 
bir de Pazar giinii var. Dii~iin bir, Ocak 
ayinm ilk giiniinden, Aral1k ayinm 
son giiniine kadar tatil. i~te ger<;ekten 
ozledigim gibi bir iilke. i~te biitiin 
uygar iilkeler boyle olmal1!.. ." 
"Peki giinler nas1l ge<;iyor 'Oyuncaklar 
Ulkesi'nde?" 
"Sabahtan ak~ama kadar oynayip egle
nerek. Ak~am yatip uyuyorsun, sonra, 
ertesi sabah yeniden ba~hyorsun 
oyuna. Ne dersin?" 
"Bilmem ki!" dedi Pinokyo. Sonra: 
'Benim de severek ya~ayacagim bir 
hayat' dercesine ba~m1 sallad1. 
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[ ... ] 
Sabahleyin, tan aganrken, sag 
salim 'Oyuncaklar Ulkesi'ne vard1. 
Diinyanm ba~ka hic;:bir iilkesine ben
zemiyordu bu iilke. 
Halk1 biitiiniiyle c;:ocuktu. En biiyiik
lerin ya~1 on dorttii; en kiic;:iikle-
riyse yalmzca sekiz ya~mdayd1lar. 
Sokaklarda bir ne~e, bir ~amata. 
<;1ghklar insanm kafasm1 ~i~iriyordu. 
Her yanda c;:ocuk topluluklar1. Kimi 
ceviz, kimi kayd1rak, kimi top oynu
yor, kimi bisikletle dola~1yordu; kimi 
tahta ata binmi~ti; kimileri korebe, 
kimileri kovalamaca oynuyordu. 
Soytar1 gibi giyinmi~ baz1lan ate~ 
yutuyorlard1; kimi bir rol oynuyor, 
kimi ~ark! soyliiyor, kimi havada tak
lalar at1yor, kimi ellerinin iizerinde 
yiiriiyerek egleniyordu. Kimi c;:ember 
c;:eviriyor, kimi komutan gibi giyinmi~, 
ba~mda yapraktan bir migfer, oyun
cak atmm iizerinde gec;:iyordu, kimi 
giiliiyor, kimi haykmyor, kimi birine 
sesleniyor, kimi ellerini c;:1rp1yor, kimi 
1shk c;:ahyor, kimi yeni yumurtlam1~ 
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tavuk gibi gidakl1yordu. Yani oyle bir 
patirt1, bir ~enlik, bir giiriiltii ki, insa
nm sag1r olmamak ic;:in kulaklarm1 
t1kamas1 gerekiyordu. Biitiin alanlar
da, sabahtan ak~ama kadar c;:ocuklarla 
dolup ta~an c;:ad1r tiyatrolan goriilii
yordu; biitiin evlerin duvarlarmdaysa, 
komiirle yaz1m1~, a~ag1dakiler gibi 
giizel sozler okunuyordu: Ya~asm 
aymcaklar! ("Oyuncaklar" yerine), 
Artzk okol istemiyoruz! ("Art1k okul 
istemiyoruz" yerine), Kahrolsun Arit 
Metk! ("Kahrolsun aritmetik" yerine) 
ve bunlara benzeyen daha birc;:ok inci. 
Pinokyo, Fitil ve ufak tefek adamla 
gelen biitiin oteki c;:ocuklar kente ayak 
basar basmaz, bu biiyiik karga~aya 
kat1ld1lar ve birkac;: dakika ic;:inde, 
kolayca tahmin edilebilecegi gibi, her
kesle arkada~ oldular. Onlardan daha 
mutlu, daha sevinc;:li kimse var m1yd1 
artik? Saatler, giinler, haftalar bu 
siirekli ~enlik ve eglencelerle yildmm 
gibi gec;:ip gidiyordu. 
"Oh, ne giizel ya~am!" diyordu 
Pinokyo, ne zaman Fitil'e rastlasa. 

Attilio Mussino, 
Oyuncaklar Ulkesi, 
Pinokyo i~in ~izim, 1911 
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Yansayfa: 
Thomas More'un 
Utopia'smm (1516 bas1m1) 
on sayfas1 

Thomas More'un 
Utopia'smm (1518 bas1m1) 
on sayfas1 

11 

UTOPYA ADALARI 

Utopia, etimolojik olarakyok yer anlamma gelir. Bununla birlikte ba

zilan, ba~taki u'yu Yunanca eu olarak anlamayi yegler, dolayis1yla 

sozciigu "iyi yer" ya da "miikemmel yer" olarak okurlar. Baz1lan da ~u

nu one siirerler: Thomas More, ideal bir devleti betimledigi Libellus 

vere aureus, nee minus salutaris quamfestivus de optima rei publicae 

statu, deque nova insula Utopia'da (1516; Eglendirici Oldugu Kadar 

Yararh da Olan, Gerc;ekten Altm Degerinde Bir Kitapc;1k: Miikemmel 

Bir Devlet Modeli ve Yeni Otopya Adas1) bu yeni sozii tiiretirken, he-
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Gulliver. Arthur 
Rackham'in, Jonathan 
Swift'in Gulliver'in 
Yolcu/uklar1 i~in ~izimi, 
(1904) 



Gulliver, Liliputlar 
Ulkesinde: Jonathan Swift, 
Gulliver'in Yolculuk/arz 
(1876), Stockholm, 
Landskrona Mlizesi 
Koleksiyonu 

1. Vairasse, Foigny ve La 
Bretonne'u, Terra Australis 
bO/iimiinde yeniden konu 
edinecegiz. 

11. UTOPYAADALARI 

nilz var olmayan bir iilkeyi milkemmel bir model olarak ald1gmdan, 

tam da bu <;ift anlamhhkla oynamak istemi~tir. 

Ashnda, daha once sozgelimi Platon'un Dev let ve Yasalar' da 

ongordiigu toplumlar gibi ba~ka ideal toplumlar ongorillmil~til. Arna 

bu yok yeri, adayi ve oradaki ~ehir ve binalan betimleme, More ile or

taya <;Ikar. Ve ornegin Tommaso Campanella'mn Giine§ Ulkesi'nde 

(1602) ya da Francis Bacon'm Yeni Atlantis'inde (1627), ba~ka iltopik 

yerler betimlenecektir. 

Siyasi literatiir, keza bilimkurgu literatiiril, ideal uygarhkla

ra dair betimlemelerle dolup ta~ar. Bu tilr eserleri s1ralamak gerekirse: 

Cyrano de Bergerac'mAy Devletlerinin ve jmparatorluklarmm Giiliim; 

Tarihi (1657 [1649]) ve Giine§ Devletlerinin ve jmparatorluklarzmn 

Giiliin~ Tarihi (1662); James Harrington'm Oceana Devleti (1656); 

Denis Vairasse d'Allais'nin Sevaramblar Tarihi (1675); Foigny'nin 

Terra Australis'i (1676); Fontenelle'in Filozoflar Cumhuriyeti ya da 

Ajaoyalzlarm Tarihi (1768); Restif de la Bretonne'un U~an Bir Adamm 

Giiney Topraklarzm Keifz (1781);1 Jonathan Swift'in Gulliver'in 

Yolculuklarz'ndaki (1726) sakin ve rasyonel Houyhnhnm toplumu; 

donemlerindeki kapitalist topluma kar~1 <;1karak iltopyac1 bir sosya

lizmi savunan Henri de Saint-Simon ile Charles Fourier'nin eserle

ri (en azmdan Fourier'de yalmzca iltopyadan soz edilemez, <;ilnkil 

307 



EFSANEVi YERLERiN TARiHi 

Fourier'nin falansterler fikri, 19. yiizyil boyunca bu fikri gerc;ekle§

tirmeye yonelik baz1 giri§imlere yol ac;mi§tlr). Etienne Cabet'nin ko

miinist tiirii bir toplumu ongoren ikarya ya Yolculuk'unu (1840); Sa

muel Butler'm Erewhon'unu (1872) -eserin ba§hg1, nowhere ("hi<;

bir yer") soziiniin bir anagram1dir- ve William Morris'in Yok Yerden 

Haberler'ini de (1891) sayahm. 

Kimi zaman iitopya distopya bi<;imini ahr. Distopyalar

da olumsuz toplumlar anlatihr; §U orneklerde oldugu gibi: Joseph 

Hall'in Mundus Alter'i (1607); 20. yiizyilda George Orwell'in 1984'ii, 

Karel <;apek'in R. U.R'si, Aldous Huxley'nin Yeni Diinya's1, Robert 

Sheckley'nin Yedinci Kurban'1, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'i, 

Philip K. Dick'in Android/er Elektrikli Koyun Dii§ler mi?si (bu eser, 

Ridley Scott'un daha iinlii filmi Blade Runner'm kaynagm1 olu§turur) 
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Gulliver ve Brobdingnagh 
ki:iylii, Richard Redgrave'in 
9izimi: Jonathan Swift, 
Gulliver'in Yolcu/uk/ari, 19. 
yiizy1l, Londra, Victoria ve 
Albert Miizesi 



Charles Verschuuren, 
Federal Tiyatro Projesi 
(1936-1939) afi§i: Karel 
<;apek'in New York Kukla 
Tiyatrosu'nda sergilenen 
R. U.R. oyununun tamt1m1 

11. UTOPYAADALARI 

ve elbette Fritz Lang'm Metropolis'i ve Maymunlar Gezegeni gibi ote

ki iinlii filmler. 

"Efsanevi" yer ve topraklardan -ba~ka bir deyi~le, ~evre

lerinde, yiizyillarca onlari ger~ekten var gibi sunan efsanelerin dog

dugu yer ve topraklardan- soz etmeyi ama~layan bu kitabm ama~la

r1 ile uyum i~inde olmak istedigimizden, iitopya ~ehirlerinden, adala

rmdan ve iilkelerinden soz etmememiz gerekirdi, ~iinkii bunlar tam

m1 geregi yak yerler olarak sunulmu~lard1r (yazarlan, bir giin ger~ek

le~ebilecek ya da ger~ekle~mesi gereken durumlar ongormek istemi~ 

olsalar da). Ve bu dii~sel yerlerden bazilar1, sozgelimi Swift'inkiler, 

net olarak bir roman bulu~unun sonucudurlar ve hi~bir safdil ka~if 

toplulugunun bu yerleri bulmak i~in yola ~1kmasma neden olmam1~

lard1r. Arna bu yerlerden baz1lari (Otopya Adas1, Giine~ Ulkesi, Yeni 

Atlantis'teki Bensalem Beldesi gibi) neredeyse ger~eklik edinmi~tir. 

insanlar bu yerlere inanmasa da, onlan arzu etmi~ ya da arzu edilebi

lir bulmu~tur ve Latincede bu yerler betimlenirken onlerine "ke~ke .. ., 

nas1l da isterim .. ., dilerim ki..." ~eklinde ~evirebilecegimiz utinam zar

fi eklenir. Ve ~ogu zaman bir arzunun nesnesi, arzu umuda donii~tii

gunde, ger~ekligin kendisinden daha ger~ek hale gelir. Yeryiiziinde 
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(ya da ba§ka bir yerde) gelecekteki bir cennet gori.isi.iyle yanda§lan

nm zihinlerini harekete gec;iren peygamber, kfillin ve karizmatik vaiz

lerin ve kitleleri kendine c;ekebilen ki§ilerin si.iri.ikledigi pek c;ok kim

se, olas1 bir gelecek umuduyla, bi.iyi.ik ozverilerde bulunabilir, Oli.imi.i 

bile gaze alabilir. 

Olumsuz i.itopyalara gelince, kendi gi.indelik gerc;ekligimiz

de, o anlat1larm kasvetli koti.imserligini hakh c;1kanr gibi gori.inen du

rumlan her ke§fedi§imizde, bize gerc;ek gibi gori.inmii§lerdir. 

Bunu soyledikten sonra, §Unu da belirtelim: Ki§i, i.itopya

larm bize onerdigi toplumlarda ya§amak istemez her zaman; bunlar 

c;ogu zaman, yurtta§larm ozgi.irli.iguni.i ikinci plana atarak mutlulugu 

dayatan diktat6rliiklere benzer. brnegin, More'un Utopya's1, ifade ve 

di.i~i.ince 6zgi.irli.iguni.i ve dinsel ho~g6ri.iyi.i savunur, ama bunu inanc;

hlarla sm1rlandmr, kamusal gorevlere gelmeleri yasak olan ateistle

ri di§lar; ya da §U uyanda bulunur: "Birileri tek ba§ma kendi bolgele

rinin di§ma c;1kmaya kalkarsa ve yanmda prensin izin kag1d1 olmadan 

yakalamrsa [ ... ] §iddetli bir cezaya c;arptmhr. Aym hareketi ikinci kez 

yapmaya ci.iret ettiginde ise, kolelikle cezalandmhr." Ustelik i.itopya

larm bir niteligi, edebiyat eserleri gibi, oldukc;a tekrarlamah olmalan

d1r: Mi.ikemmel bir toplum istenmesi, hep aym modele oyki.ini.ilmesi 

sonucunu getirir. Arna bizi burada bu yap1tlarm onerdigi ya~am tarz1 

ya da yazarlarm ya§ad1klan toplumlara yonelik kimi zaman ac;1k ele§

tirisi degil, betimledikleri yerler ilgilendiriyor. 

Bu yerlerin sayis1 c;ok degildir, c;i.inki.i yaz1lm1§ sayis1z i.itop

ya ic;inde, hepsi belirli bir yeri betimlemez ve betimlenen yerlerden 

pek az1, kendi efsanesini yaratacak kadar yer etmi~tir kolektif imge

ler bi.iti.ini.inde. 

Yukanda belirtildigi gibi, i.itopyalar tekrarlamahd1r, i.ito

pik ~ehirlere <lair betimlemeler de tekrarlamahd1r c;i.inki.i bir olc;i.ide 

bunlarm modeli, kaynag1m, az c;ok bilinc;d1~1 olarak Vahiy'deki .geo

metrik ac;1dan olagani.isti.i, dortgen goksel kentten; baz1 durumlarda 

da, bu kitabm ikinci boli.imi.inde sozi.ini.i ettigimiz Si.ileyman Tapma

g1 hayalinden ahr. Oldukc;a net olarak, Johann Valentin Andreae'm 

Christianopolis'inde (1619) ideal ~ehir, Vahiv'deki goksel Kudi.is'i.i 

model alan yeni bir yeryi.izi.i Kudi.is'i.i §eklinde sunulur. 
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Palm an ova: 
Georg Braun ve Franz 
Hogenberg, 
Civitates Orbis Terrarum 
(Diinya ~ehirleri Atlas1), 
V, 1598 

11. UTOPYA ADALARI 

<;e§itli iitopyalar oyle imgeler olu§turmu§lard1r ki, sonra

dan baz1 kimseler bunlan, gen;ege donii§tilrmek isteyecek kadar cid

diye alm1§lard1r. Bunun bir kamtl olarak, Ronesans mimarlarmm dii

§iindiigil c;e§itli ideal §ehirleri dii§iinebiliriz: Ornegin, Palmanova do

kuz uc;lu yild1z bic;imindedir, surlar ve hendeklerle c;evrilidir ve alt1 

yol, altlgen meydan bic;imindeki merkezde kesi§ir. K1bns'm Venedik 

egemenligindeki Lefko§a §ehri, Osmanh saldmlarma direnmek ic;in, 

en azmdan d1§ar1dan ideal §ehir gibi tasarlanml§ olup, burada dairevi 

bir yap1, on bir kale burcu sayesinde eski Ortac;ag §ehrini koruyordu. 

Arna More ve Campanella gibi iitopyac1lar da, daha on

ceki ideallerden esinlenmi§ olabilirler, c;iinkil 15. yilzyilda, Fila

rete Mimarlzk Kitabz'nda (ykl§. 1464) Sforzinda'yi tasarlamI§tl. 

Sforzinda'mn, sekiz uc;lu bir plan iizerinden geli§mesi gerekiyordu 

(plan, list iiste bindirilip her biri 45°'lik ac;1yla dondiiriilen ve bir dai

renin ic;ine tam olarak c;izilen iki kareden elde edilmi§ti). Her kap1 ve 
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her kuleden, §ehrin merkezine dogru bir dizi diiz yol <;1kacakt1. Belki 

de modern donemin ilgi alanma en yakm iitopya, Francis Bacon'mki

dir; burada huzurlu ve giizel bir sistem, her tiir bilimsel bilgiyi edin

meyi ama<;lar. Her tiir bilgi ve teknolojinin barmag1 §eklinde betimle

nen Siileyman Evi de, zenginligiyle bize, aym 17. yiizyilda ilgin<; §eyler 

ve Wunderkammern (s1rad1§1 nesne ve aletlerden olu§an ba§ dondii

riicii yigmlar) derleyicilerini harekete ge<;iren bilme arzusunu amm

sat1r. 

Arna son olarak §Unu belirtelim: Ula§tlamaz bir yer efsanesi 

yarat1ld1gmda, edebiyat bu var olmayi§t kuvveye donii§tiirebilir. Jor

ge Luis Borges de, "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" oykiisiinde bunu ya

par; o tedirgin edici ve okiilt yerin kokeni olarak "kim oldugu bilin

meyen bir dahinin yonetimindeki gokbilimciler, biyologlar, miihen

disler, metafizik<;iler, §airler, kimyac1lar, ahlak<;1lar, ressamlar ve ge

ometricilerden olu§an gizli bir topluluk"u anmas1 bir rastlantI degil

dir. Bu topluluk, bize Bacon'm Bensalem'ini dii§iindiirdiigu gibi, a<;1k

<;a "17. yiizyihn ilkyillarmda Gill-Ha<; adh dii§sel topluluktan soz eden 

Alman din bilimcisi"ni de <;agri§tmr. Ve ("sonradan ba§kalar1[nm], 

onun tasar1mlar1 dogrultusunda bOyle bir topluluk kur[dugu]") bu din 

bilimci, var olmayan Christianopolis'i dii§iinen Andreae'm ta kendi

sidir. 
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Utopya adas1 

THOMAS MORE 

Utopya [1516] 

Utopyahlarm adasmm orta k1smmda 
mesafe iki yiiz mili bulur, zaten ada
nm en geni~ yeri buras1dir. Ger~i 
adanm biiyiik boliimiinde mesafe 
bundan daha k1sa say1lmaz, yalmz 
iki ucuna dogru ada yava~ yava~ da
ralmaya ba~lar. Bu u~lar, ~evresi be~ 
yiiz millik bir daire olu~turacak ~e
kilde k1vnhr ve biitiin adaya adeta 
yeni dogan bir ay goriiniimii verir. 
Deniz bu aym iki boynuzu arasma 
sokulur ve bir korfez olu~turarak 
yakla~1k on bir millik bir mesafeyle 
iki ucu birbirinden aymr. Bu korfez 
koskoca bir alana yay1larak aday1 
ba~tan sona ~evreler ve riizgarlara 
kar~1 bir s1gmak olu~turur; biiyiik 
bir golii andird1gmdan sulan h1r~m 
degil, durgundur. Dolay1s1yla adanm 
biitiin i~ sahilleri liman gorevi goriir 
ve gemilerin boydan boya her yone 
gidip gelmesine olanak tamr, bu da 
insanlarm i~lerini ~ok kolayla~tmr. 
Yalmz limanm agz1 bir yam s1g, bir 
yam kayahk oldugundan tehlike arz 
eder. Bu iki yaka arasmdaki orta 
bo~lukta kayahk bir tepe yiikselir, 
ama ~1plak gozle goriilebildiginden 
fazla bir zaran yoktur, bu yiizden 
iistiine bir kule dikilmi~, i~ine de bir 
garnizon yerle~tirilmi~tir. Oteki ka
yalar sularm altma gizlendiginden 
insam kandmr. Giivenli kanallan sa
dece Utopyahlarm kendisi bilir, ya
banc1 bir gemi yamna Utopyah bir 
k1lavuz almad1k~a oyle kolay kolay 
korfeze giremez, hatta adanm yerli
leri bile rotalanm sahildeki belli 
ba~h i~aretlere gore ayarlamad1k~a 
i~erlere giivenle sokulamazlar. 
Utopyahlar bu i~aretlerin yerini de-

11. UTOPYAADALARI 

gi~tirip koskoca bir dii~man filosunu 
bile kolayca kandmp tuzaga dii~iire
bilirler. 
Korfezin diger yam limanlarla dolu
dur. Arna buranm dogas1 k1y1ya ~1-
k1lmasm1 oyle zorla~tmr ki, bir avu~ 
asker bile koskoca bir dii~man ordu
sunu rahat~a piiskiirtebilir. 
Dediklerine bak1hrsa, bu topraklar 
daha once sularla ~evrili degilmi~, 
yerin dogas1 da zaten bunu kamth
yor. Utopus adh bir kumandan bura
lan zapt etmi~ ve adaya kendi adm1 
vermi~, bundan once adaya Abraxa 
deniyormu~. Utopus buranm kaba ve 
cahil olan yerli kavimlerini oyle yiik
sek bir kiiltiir ve uygarhk seviyesine 
ula~t1rm1~ ki, ~u an yeryiiziinde ya
~ayan hi~bir ulus onlarm ellerine su 
dokemez. Utopus ilk saldmsmda 
Abraxa'y1 ele ge~irmi~, ardmdan ilk 
i~ olarak buranm topraklarmm k1-
tayla birle~tigi yerde on be~ mil ge
ni~liginde bir kanal a~tmp iilkenin 
her yanmm denizlerle ~evrilmesini 
saglam1~. Bu i~ i~in hem buranm 
yerlilerini hem de kendisinin biitiin 
askerlerini seferber etmi~ ki, ada 
yerlileri sirf kendilerine boyle bir an
garya yiiklendi diye giicenmesin. Bu 
kadar insanm her biri i~in bir ucun
dan tutunca, haliyle gorev de ~ok 
k1sa bir zamanda tamamlanm1~, hat
ta ba~lang1~ta boyle bo~ bir i~e kal
k1~t1klan i~in kom~u iilke halklan 
onlarla alay etmi~, ama sonradan 
i~in bittigini gordiiklerinde hepsinin 
agz1 hayretten apk kalm1~. 
Adada elli dort kent bulunuyor, bun
lann hepsi ~ok geni~ ve muhte~em. 
Dilleri, adetleri, kurumlan ve yasa
lan birbirinin ayms1. Yerin dogasma 
uygun olarak hemen hemen hepsi 
aym ~ekilde in~a edilmi~, hepsi bir
birine benziyor. 
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GUne§ Ulkesi 

TOMMASO CAMPANELLA 

Giine~ Ulkesi [1602] 

Demin anlatt1m ya. Diinyay1 ba§tan 
ba§a nas1! dola§t1g1m1, sonunda 
Taprobane'ye vard1g1m1 ve orada ka
raya r;1kmak zorunda kald1g1m1, sonra 
da yerlilerden korkup ormana kar;t1g1-
m1, ardmdan ormandan r;1k1p tam ek
vatorun altmda uzanan o biiyiik ovaya 
ula§t1g1m1 [ ... ] Birden kendimi kadmh 
erkekli bir siirii insanm ortasmda bu

luverdim, hepsi de silahhyd1. <;o~u di
limi biliyordu; beni tuttuklan gibi he
men Giine§ Ulkesi'ne gi:itiirdiiler [ ... ] 
Ulke, adlarm1 yedi gezegenden alan 
yedi r;embere bi:ililnmil§; bir r;ember
den digerine di:irt caddeden ve diinya
nm di:irt ko§esine bakan dort kap1dan 
giriliyor. Aynca bu iilke oyle in§a 
edilmi§ ki, biri ilk ~emberi yaracak 
olsa, ikincisinde daha fazla, iir;iincii
siinde ondan fazla ~aba sarf etmesi 
gerekir. Bu yiizden iilkeyi tamamen 
fethetmek ii;in yedi r;emberi yarmak 
gerekir. Arna bana sorarsan, ilk ~em
ber bile ele ge~irilemez; duvarlan r;ok 
kalm, aynca siperlerle, kulelerle, top
larla ve hendeklerle ~ok iyi tahkim 
edilmi§. 
Demir kaph, giizel bir diizenekle yiik
selip al~alacak §ekilde yap1lm1§ Kuzey 
kap1smdan girince, ilk ~ember ile 
ikincisi arasmda 50 ad1m geni§liginde 
diiz bir arazi gi:iriililyor. ikinci duvan 
r;evreleyen bir dizi bina var, duvarla o 
kadar biti§ikler ki, hepsi tek yap1 sa
mrsm. Binalarm iistiinde kemerler 
var ve r;ember boyunca uzay1p gidi
yorlar. Kemerlerin iistiinde manast1r
lann ilstil kapah kemerli yollan gibi 
gezinti yollan var. Bu konaklara yal
mzca alttan, binalarm i~e kavisli tara

fmdan girilebiliyor. Sonra ince duvar-
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!aria birbirinden aynlan ~ok giizel 
odalar var; pencereleri duvarlarm 
hem i~e hem di§a kavisli k1S1mlarma 
bak1yor. DI§a kavisli duvar sekiz par
mak, i~e kavisli duvar ii~ parmak, ara 
duvar ise a§ag1 yukan bir ya da yanm 
parmak kalmhgmda. Buradan ikinci 
diizlilge ~1k1hyor, buras1 birinci diiz
lilkten iki ii~ ad1m daha dar. ikinci 
~emberin ilk duvarmm altmda ve iis
tiinde birbirine benzer siislii gezinti 
yerleri gi:ize ~arp1yor ve i~ k1s1mdan 
yiikselen ba§ka bir i~ duvar konaklan 
~evreliyor. ikincisinde verandalar ve 

di~erlerine benzer avlular var ve alt
tan siitunlarla desteklenmi§; iistte, 
yukandaki evlerin kap1larmm bulun
dugu alanda, muhte§em resimler gi:i
ziime ~arpt1. Sadece duvarm en i~in
deki ve en dI§mdaki iki kap1dan ge~in
ce merdiven ~1kmaya ba§hyorsun, 
ama bu merdivenler oyle yapilm1§ ki, 
yukan ~1kmakta oldugunu anlam1yor
sun bile; ~iinkii basamaklar hafif me
yilli ve alttaki basamakla iistteki ara
smda neredeyse gi:izle goriilemeyecek 
bir yiikseklik pay1 var [ ... ] Tepenin do
rugunda ~ok geni§ bir diizliik yer ah
yor; tam ortasmda ustaca in§a edilmi§ 
gi:irkemli bir tapmak yiikseliyor [ ... ] 
Tapmak ~eper;evre daire ~eklinde in§a 
edilmi§; etraf1 surlarla ku§at1lmam1§, 
ama kalm ve olduk~a giizel siitunlarm 
iizerine oturtulmu§. Biiyiik kubbenin 
ortasmda bir kubbe var; kii~iik kubbe
ye, sunagm tam iistiine gelecek §ekil
de bir delik a~1lm1§. Siitunlar, ii~ yiiz 
ad1m ya da daha fazla r;evre uzunlugu 
olan bir daire bi~iminde dizilmi§. 
Bunlarm sekiz ad1m i:itesinde kemerli 
yollar var, yollarm duvarlan i~e kavis
li di§ duvar boyunca dizilmi§ oturma 
yerlerinin biraz ilstiinde yiikseliyor 
[ ... ] Sunagm iistiinde epey biiyiik bir 
kiireden ba~ka bir ~ey yok, iistiine s=e

pefevre gokyiizii resmedilmi$. Bir di-



Bartolomeo del Bene, 
~izim: Civitas Veri, 1609 

ger kilrede yeryilzil var. Bundan ba~- o y1l hangi tilr rilzgarm esecegini kes-
ka, bilyilk kubbenin tavamnda, gokte- tirebiliyorlar. Aynca burada, 9ok 
ki biltiln bilyilk y1ld1zlarm resimleri 
yer ahyor; adlan ve yeryilzilnde olan
lar ilzerine etkileriyle, her biri il9 di
zeyle betimlenmi~. Tapmakta kutup
lar ve daireler de gosterilmi~, ama du
varm alt k1sm1 eksik oldugundan ta
mam degil. Arna a~ag1daki sunagm 
ilstilnde yer alan kilrelerde bunlarm 
tam 9izimlerini gormek milmkiln. 
Adm1 yedi gezegenden alan ve hi9 
sonmeden yanan yedi kandil de var. 
Tapmagm ilstilnde, kil9ilk kubbenin 
9evresinde birtak1m kil9ilk odalar var, 
aynca i9 ve d1~ siltunlarm pervazlan
na ve kemerlerindeki dilzlilk alana bil
yilk ve 9ok ~1k ba~ka bir9ok oda yap1l
m1~; burada kirk ki~ilik bir ruhban 
toplulugu ikamet ediyor. Kil9ilk kub
benin tepesinde, rilzgarlan gosteren 
<loner bir yelkovan var ve otuz alt1 
rilzgan gosteriyor. Bu sayede rahipler 

onemli konulan ele alan altm harfler
le yaz1lm1~ bir kitap bulunuyor [ ... ] 
Aralarmda ad1 Sole [Gilne~] olan, bi
zim dilimizde Metafizik~i diyecegi
miz bir yonetici rahip var. 0, ruhani 
ve dilnyevi i~lerde herkesin ba~1 ve 
her ~eyde son karar mercii. E~it yet
kiye sahip il9 yard1mc1s1 var: Adlan 
s1ras1yla Gil9, Bilgelik ve Sevgi anla
mma gelen Pon, Sin ve Mor. Gil9, sa
va~lar, ban~lar ve askerlik sanatmdan 
sorumlu; sava~ta olaganilstil yetki sa
hibi, ama Sole'nin ilstilnde degil. 
Yilksek askeri gorevlileri ve askerleri 
yonetir, levaz1m ve tahkimat hizmet
lerini denetler, saldm haz1rhklanm 
dilzenler. Bilgelik, biltiln bilimlerden 
ve ozgilr ve mekanik sanatlarm biltiln 
alim ve ustalarmdan sorumludur. 
Bilim say1s1 kadar, ona bagh 9ah~am 
var. Astrolog, Kozmografyac1, 
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Geometrici, Mant1kc;1, Hatip, 
Gramerci, Hekim, Dogabilimci, 
Siyasetbilimci ve Ahlakbilimci var. 
Bilgelik, ic;inde biitiin bilimlerin yer 
ald1g1 ve halka Phythagorasc;1lar usu
liince ogretilen tek bir kitaba sahip; 
aynca, biitiin duvar ve siperlerin hem 
ic; hem d1~ tarafma biitiin bilimlerin 
resmini yaptirm1~. Tapmagm d1~ du
varlarmm iizerine ve rahip vaaz ve
rirken sesi dag1hp gitmesin diye indi
rilen perdelerin iizerine y1ld1zlar s1-
rayla i~lenmi~, her birine iic; betimle
yici dize aynlm1~. Birinci c;emberin ic; 
duvarma biitiin matematik ~ekilleri -
Arkhimedes ve Eukleides'in yazd1gm
dan daha fazla- onemli onermelerle 
birlikte resmedilmi~. Duvarm d1~ k1s
mmda, biitiin diinyanm haritas1 var. 
Hemen ardmdan her iilkenin bir ha
ritas1 c;izilmi~; bu haritalarda yerli 
halklarm dini tOrenlerini, tOrelerini 
ve yasalanm ac;1klayan bilgilere yer 
verilmi~. Aynca Giine~ Ulkesi'nin 
kulland1g1 alfabenin iizerinde biitiin 
iilkelerin alfabeleri yer ahyor. 
ikinci c;emberin ic;inde degerli deger-
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siz her c;e~it ta~, mineral ve metalin, 
her biri ic;in iki dizelik ac;1klamayla 
birlikte, hem ornegi hem resmi var. 
<;emberin d1~ k1smmda, biitiin goller, 
denizler, nehirler; geldikleri yore, 
sertlik dereceleri ve niteliklerine gore 
~araplar, yaglar ve diger s1v1lar goste
rilmi~. Farkh tiirde s1v1yla dolu siira
hiler de var: Yiiz ila iic; yiiz y1lhk bu 
s1v1larla neredeyse biitiin hastahklar 
iyile~tiriliyormu~. Uc;iincii c;emberin 
ic;indeki duvara biitiin agac; ve bitki 
tiirlerinin resimleri c;izilmi~. Aynca, 
canh ornekleri toprak saks1lar ic;inde 
kemerlerin d1~taki duvarma yerle~ti
rilmi~ ve ilk nerede bulunduklarma, 
her birinin ne gibi ozellikleri oldugu
na ili~kin ac;1klamalar verilmi~; keza 
bunlarm y1ld1zlarla, madenlerle ve 
bedenin uzuvlanyla benzerlikleri ve 
her birinin hekimlikte nas1l kullaml
d1g1 ac;1klanm1~. D1~ duvarda nehir, 
go! ve denizlerde ya~ayan biitiin bahk 
tiirleri resmedilmi~ ve hepsinin ya
~am, iireme ve yeti~me ~ekilleri ve 
neye yarad1klan gosterilmi~. Aynca, 
her birinin gok ve yerdeki ~eylerle, sa-

Giacomo Franco'nun 
Lefko§a Haritas1, 1597 



natm ve doganm eserleriyle benzer
likleri sergilenmi~, oyle ki t1pk1 c;evre
mizdeki nesneler gibi, piskopos bahg1, 
zincir bahg1, c;ivi bahg1 ve y1ld1z bahg1 
gordiigiimde ~a~ird1m. 
Denizkestaneleri, istiridyeler, midye
ler, daha neler neler .. Bilinmeye deger 
her ~ey muhte~em resim ve yaz1larla 
sergilenmi~. Dordiincii c;emberin ic; 
duvarmda biitiin ku~ tiirlerinin re
simleri yer ahyor; hepsinin ozellikle
ri, biiyiikliikleri, huyu suyu, renkleri, 
ya~amlan ve bunun gibi her ~ey tek 
tek betimlenmi~. Anka ku~u ne sahici 
goriiniiyor aralarmda. D1~ duvarda 
y1lanlar, ejderhalar, solucanlar gibi 
her tiir siiriingenin resmi var; bir de 
bOcekler, karasinekler, at sinekleri, 
vb: Bu resimlerde her bir yaratlgm 
ya~am evreleri ve zehirleri belirtil
mi§; say1lan dii~iindiigiimiizden c;ok 
fazla. Be~inci c;emberin ic; duvarmda 
yeryiiziiniin en miikemmel canhlan
na yer verilmi~, o kadar c;ok c;e~it soz 
konusu ki, ~a~mp kahrsm. Binde bi
rinden bile haberimiz yok. Bunlar iri 
ciisseli olduklan ic;in, d1~ duvara da 
c;izilmi~ler. Sirf atlar kac; tiir oyle? Ne 
giizel, ne dogru resmedilmi§ler! 
Altmc1 c;emberin ic; duvarmda, bulu
culanyla birlikte biitiin mekanik sa-
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smdan daha fazla sayg1 gosteririz. 
Biz ona herhangi bir kor inane; yii
ziinden degil, fakat oliimlii olmakla 
birlikte, Tann'nm bir araclSl oldugu 
ic;in bu sayg1y1 gosteriyoruz: Adi 
Siileyman olan bu hiikiimdan mille
timize yasalar verdigi ic;in onemsiyo
ruz. Yiireginin iyiligiyse sonsuzdu, 
iilkesini ve ulusunu mutlu etmek, bi
rinci amac1yd1. Bu nedenle c;evresi 
be~ bin alt! yiiz mil olan ve biiyiik bir 
boliimii son derece verimli olan bu 
iilkenin d1~andan hic;bir yard1m gor
meden kendisini ya~atacak kadar 
zengin ve kendine yeter oldugunu dii
~iindii. Gemiler bahkc;1hk ve ta~1ma
c1hk yaparak, aym zamanda bizden 
pek uzak olmayan ve bu devletin yo
netimi ve yasalan altmda bulunan 
baz1 kiic;iik adalar arasmda gidip ge
lerek bol bol i~ bulabilirlerdi. 
Memleketin o zaman ic;inde bulundu
gu mutlu ve zengin durumunu, bu
nun daha fazla iyile~emeyecegini, 
oysa bin kez daha kotiile§ebilecegini 
goz oniinde tutarak kendi doneminde 
olu§an bu mutlulugu sonsuzla~tir
mak amac1yla (onun amac1 soylu ve 
kahramanca olmakla birlikte, sonuc;
ta bir insan kadar ileriyi gorebiliyor
du) iilkemizin temel yasalarma, ya-

natlar, farkh bic;imleri, diinyanm banc1larm iilkeye girmesine yasaklar 
farkh bOlgelerinde nasil kullamld1kla- ve engeller koydu. 0 siralarda 
n sergilenmi~. D1~ duvarda biitiin ya
salan ve bilim dallanm olu§turanlar 
ve silahlan bulanlar yer ahyor. 

Si.ileyman Evi 

FRANCIS BACON 

Yeni Atlantis [1627] 

Bu adada bin dokuz yiiz y1l once bir 
hiikiimdar ya~am1~t1. Biz onun ams1-
na biitiin diger hiikiimdarlarm am-

(Amerika'nm y1k1mmdan sonra ol
makla birlikte), yabanc1lar buraya 
pek s1k gelip giderlerdi. 
Hiikiimdanm1z yenilikten ve (yaban
c1) goreneklerin birbirine kan~ma
smdan ho~lanm1yordu [ ... ] 
Kurulumuzun amac1 olaylarm ne
denleri ve gizli etkenlerle ilgili bilgi 
edinmek, olabilecek her ~eyi yapabil
mek ic;in, insanm doga iistiindeki 
egemenliginin smirlanm geni§let
mektir [ ... ] Bizim tiirlii derinliklerde 
geni§ ve derin magaralanm1z var: En 
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derini alt1 yiiz kula9t1r, bunlarm ba
z1lan biiyiik tepeler ve daglar altmda 
kazilm1~ ve yap1lm1~t1r; dagm derin
ligini ve tepenin derinligini birlikte 
hesap ederseniz bunlarm baz1lan ii9 
milden fazla derindir. 
<;iinkii biz diizliikten ba~layarak bir 
dagm derinligiyle bir magaranm de
rinliginin aym ~ey oldugunu, her iki
sinin de giine~ ve gokyiiziiniin 1~mla
rmdan ve apk havadan aym derecede 
uzak oldugunu anlad1k. Bu magarala
ra biz "a~ag1 bolge" diyoruz. Bunlan 
cisimleri katila~tlrmak, sertle~tir
mek, dondurmak ve korumak i9in 
kullamyoruz. Bunlan aym zamanda 
dogal maden filizlerinin benzerlerini 
yapmak, kulland1g1m1z ve y1llarca 
orada beklettigimiz kan~1mlar ve ge
re9lerle yeni yapay madenler elde et
mek i9in kullamyoruz. Bazen de (bu 
garip goriilebilir) hastahklarm iyile~
tirilmesi i9in ve orada kendi istekle
riyle ya~amay1 kabul eden kendi ko
~elerine 9ekilmi~ insanlarm ya~amla
nm uzatmak i9in kullamyoruz. Bu 
ki~ilerin biitiin gereksinimleri sagla
mr ve ger9ekten pek uzun zaman ya
~arlar; biz de onlardan pek 9ok ~ey 
ogreniriz. <;inlilerin porselenlere 
yapt1klan gibi, biz de tiirlii bal91klan 
ayn ayn topraklara gomeriz; fakat 
bizde bunlar daha 9e~itli, bazilan ise 
daha incedir. Aym zamanda toprag1 
verimli k1lmak i9in tiirlii tiirlii giibre
ler ve kiifler kullanmz. 
Bizim biiyiik kulelerimiz var. 
Bunlarm en biiyiigiiniin yiiksekligi 
yanm mil kadard1r. Bunlardan baz1-
lan yiiksek daglar iizerine kurulmu~
tur. Boylece dagm da eklenmesiyle en 
yiiksek kule, en a~ag1 ii9 mildir. Biz 
bu yerlere "yiiksek bolge" diyoruz. 
Yiiksek yerlerle a~ag1 yerler arasmda
ki alam "orta bolge" sayanz. Bu kule
leri biz, yiikseklik ve konumlarma 
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gore, giine~lendirme, sogutma ve 
saklama i9in, aym zamanda 
riizgarlar, yagmur, kar, dolu ve s1cak
hk gibi tiirlii hava durumlanm gozle
mek i9in kullanmz. Bunlarm iizerin
de, baz1 yerlerde yalmzhga 9ekilmi~ 
kimseler ya~ar. Ara sira onlan gor
meye gider, neleri gozlemeleri gerek
tigini ogretiriz. 
Tuzlu veya tath sulan olan biiyiik 
gollerimiz var. Bunlan bahk ve ku~
lan 9ogaltmak i9in kullamyoruz. 
Aym zamanda oralara baz1 dogal ci
simler gomeriz. <;iinkii topraga yahut 
topragm altmdaki havaya gomiilmii~ 
~eylerle suya gomiilmii~ ~eyler ara
smda biiyiik aynmlar buluyoruz. 
Bizim havuzlanm1z var ki, baz1lan 
tuzlu suyu siizerek tath su yaparlar, 
digerleri ise yapay olarak tath sulan 
tuzlu suya 9evirirler. Deniz ortasmda 
da baz1 kayalar ve k1y1da baz1 koyla
nm1z var ki, deniz hava ve bugusuna 
gereksinim gosteren i~lerde kullam
hrlar. H1zla akan derelerimiz ve 9ag
layanlanm1z var ki, devinim verici 
gii9 gorevi yapar, aym zamanda 
riizgarlan artmp gii9lendiren maki
nelerimizle tiirlii bi9imlerde devinim 
verici gii9ler elde ederiz. Bir9ok ya
pay kuyulanm1z ve kaynak sulanm1z 
var. Bunlan dogal kaynak sularma ve 
kaphcalara benzeterek yapt1k. 
Gozta~1, kiikiirt, 9elik, pirin9, kur
~un, giiher9ile ve diger madenlerle 
doymu~ duruma getirdik. Yine bir9ok 
maddelerin eriyiklerini elde etmek 
i9in kii9iik kuyulanm1z var. 
Buralarda sular onlarm ozelliklerini, 
kaplar ve legenler i9inde oldugundan 
daha 9abuk ve kolay ahrlar. Bunlar 
arasmda yapt1g1m1z ve "cennet suyu" 
dedigimiz bir su var ki, saghk ve 
omrii uzatmak i9in en etkili ila9tlr. 
Biiyiik ve geni~ evlerimiz var. 
Buralarda kar, dolu, yagmur, baz1 ci-



simlerin yapay olarak yagdmlmasm1, 
gok gilrilltilleri, yildmmlar gibi hava 
olaylanm; kurbaga, sinek ve diger 
~eylerin hava i<;inde dogup ilremele
rini taklit edip gosteriyoruz. 
Birtak1m odalanm1z var ki, bunlara 
"saghk odalan" diyoruz. Oralarda ha
vay1, tilrlil hastahklarm tedavisine ve 
saghgm korunmasma uygun ve iyi 
sand1g1m1z bi<;imde degi~tiriyoruz. 
Gilzel ve geni~ hamamlanm1z var. 
Buralarda sulara tilrlil ~eyler kan~t1-
rarak hastahklan iyile~tiriyor, insan 
vilcudunu kurumaktan ahkoyup ona 
eski tazeligini veriyoruz. Sinirlerin, 
hayati organlarm ve vilcudun s1v1 ve 
oz maddelerinin gil<;lerini art1rmak 
i<;in ba~ka tilrlil hamam ve banyolar 
da kullamyoruz. Aym zamanda bil
yilk ve <;e~itli bag ve bah<;elerimiz 
var. Buralarda gilzellikten <;ok, her 
tilr agacm ve otun yeti~mesine uygun 
yer ve toprak tilrlerine onem veriyo
ruz. Uzilm baglarmdan ba~ka aga<;lar 
ve yemi~ aga<;lan dikilmi~ baz1 bah
<;eler pek geni~tir. Bunlardan tilrlil 
i<;kiler yap1yoruz. Burada yabaml 
aga<;lan oldugu kadar, yemi~ aga<;la
rmm a~1lanmasmdan elde edilen so
nu<;lan da inceliyoruz. Bunlar tilrlil 
etkiler yarat1yorlar. Yine yapay ola
rak, aym bag ve bah<;elerde, aga<;lar 
ve <;i<;ekleri mevsimlerinden once ya 
da sonra <;i<;ek a<;tmp dogal olarak 
vereceklerinden daha <;abuk meyve 
verdiriyoruz. Yine yapay olarak, on
lan olacaklarmdan daha bilyilk, 
meyvelerini daha iri, daha tath, do
gal tat, koku, renk ve bi<;imlerinden 
farkh olarak yeti~tiriyoruz. Bunlarm 
<;ogunu tlpta yararh duruma getirebi
liyoruz. Topraklan birbirine kan~tlr
makla tohumsuz olarak tilrlil bitkiler 
yeti~tirmek, aym zamanda yaygm 
olan tilrlerinden farkh tilrde yeni bit
kiler elde etmek, bir agac1 veya bitki-
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yi diger bir aga<; veya bitkiye <;evirme 
olanagma sahibiz. Her tilrlil hayvan 
ve ku~ i<;in parklanm1z ve <;evresi ka
pat1lm1~ yerlerimiz var. Hayvanlan 
yalmzca gorilnil~leri veya az bulunur 
olduklan i<;in oralarda bulundurmu
yoruz, aym zamanda insan vilcuduna 
ne gibi ameliyatlar yap1labilecegini 
aydmlatmak amac1yla kesip inceleme 
ve deneyler yapmak i<;in kullamyo
ruz. Bunlardan pek garip sonu<;lar 
ahyoruz: Ornegin ya~amsal sayd1g1-
m1z baz1 bolilmleri, <;ilrilmil~ ve <;1ka
nlm1~ olmalarma kar~m, ya~atlyo
ruz; gorilnil~te ve diger bak1mlardan 
Olmil~ olanlan da diriltiyoruz. 
Zehirleri ve diger ila<;lan hem cerrahi 
yoluyla hem tip yoluyla, onlar ilzerin
de deniyoruz. Yine yapay olarak on
lan tilrlerinden daha bilyilk ve boylu 
yap1yoruz; tilrlerinden daha verimli, 
daha <;ok yavrular duruma getirebil
digimiz gibi, tersine k1S1r ve dogur
maz duruma da sokabiliyoruz. Renk, 
bi<;im, etkinlikleri bak1mmdan onlan 
farkhla~tmyoruz. Degi~ik tilrleri ka
n~tmp <;iftle~tirerek bir<;ok yeni tilr 
elde etmeyi ve melezlerin klSlr olma
masm1 da (genel kam bu yondedir) 
saglamay1 ba~ard1k. 
<;ilrilmeyle, bir<;ok yerde silrilnen 
hayvanlar, solucanlar, sinekler, bahk
lar ortaya pkanyoruz, bunlarm baz1-
lan geli~erek, hayvanlar ve ku~lar 
gibi, geli~mi~ yarat1klar oluyorlar, 
<;iftle~ip <;ogalabiliyorlar. Bunu til
milyle raslantlya b1rakm1~ degiliz. 
Hangi maddelerden ve onlarm ne 
oranda kan~tJnlmasmdan ne tilr 
varhklarm olu~acag1m onceden bili
yoruz. [ ... ] 
Ozel etkiler elde etmek i<;in az bulunur 
tilrlil i<;kinin, ekmekler ve etlerin ya
p1ld1g1 i<;ki, ekmek fabrikalanm1z1, 
mutfaklanm1z1 say1p dokmekle zama
nm1z1 almayacag1m. Uzilmden yap1l-
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m1~ ~araplanm1z, meyvelerden, tah1l
dan ve koklerden c;:1kard1g1m1z ic;:kileri
miz, bal, ~eker ve ~ebnemden kan~1k 
~erbetlerimiz, kurutulmu~ ve kaynatil
m1~ yemi~lerimiz (pestil ve pekmezler) 
agac;:larm yaralarmdan s1zan ozsulan
m1z ve kam1~ ozlerimiz var. Bu ic;:kiler 
birc;:ok y1l, baz1lan kirk y1l bekletilir. 
Yine otlar, kokler ve baharattan, hatta 
c;:ig etler ve beyaz etlerden tilrlil tilrlii 
ic;:kiler yap1yoruz. Bunlarm baz1lan 
gerc;:ekte hem yiyecek, hem ic;:kidir. 
Birc;:ok kimse hele ya~land1klan za
man, c;:ok az et yiyerek ya da hie;: yeme
yerek, yalmzca bunlarla ya~arlar. 
Her ~eyden once biz vilcuda s1zmalan 
ic;:in son derece ince molekiil yap1h 
fakat yine de yak1c1, ek~i ya da tahri~ 
edici olmayan ic;:kiler yapmaya ugra
~1yoruz. 0 kadar ki, bunlardan baz1-
lanm elinizin ilstilne koyacak olursa
mz, bir sure durduktan sonra, avucu
nuza gec;:ecek, bununla birlikte, ta
darsamz agzm1zda kotil bir tat birak
mayacakt1r. Sulanm1z da var ki, bes
leyici olacak bic;:imde olgunla~tmyo
ruz. Gerc;:ekten c;:ok iyi yapilm1~ ic;:ki
dir bunlar ve birc;:ok ki~i ba~ka ic;:ki 
kullanmaz [ ... ] 
Dispanserlerimiz veya ilac;: magazala
nm1z var. Sizin Avrupa'da sahip oldu
gunuzdan daha c;:ok bitki tilrilne ve 
ya~ayan yarat1ga sahip oldugumuzu 
dil~ilnilrseniz, bu magazalarda otlar, 
ilac;:lar, tip gerec;:leri bak1mmdan ne 
kadar c;:ok c;:e~it bulundugunu kolayca 
anlayabilirsiniz. Bunlar aym zamanda 
ayn ayn y1llarda ve uzun fermentas
yonla elde edilmi~lerdir. Bunlan ha
zirlamak ic;:in yalmzca bilyilk emekler
le yap1lm1~ ipliklerden c;:ekmeler ve 
ayirmalar degil, ozellikle hafif ISitma
larJa tilrlii silzgec;:lerden ve hatta goze
nekli maddelerden silzme yontemleri 
kullamyoruz; aym zamanda tam bir 
bic;:imde kan~1mlar yap1yoruz. Bu ka-
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n~1mlarla hemen hemen dogal, yepye
ni maddeler elde edebiliyoruz. 

Sizde olmayan c;:e~itli makinelerimiz ve 
onlarla yapt1g1m1z kag1t, bez, iplikler, 
kuma~lar, c;:ok gilzel parlakhkta tiiyler
den nefis i~lemelerimiz, c;:ok iyi boyala
nm1z ve ba~ka birc;:ok ~eyimiz; aynca, 
halkm henilz kullanmaya ba~lamad1g1 
mallar ic;:in oldugu kadar, kulland1g1 
mallar ic;:in de dilkkanlanm1z var. 
<;ilnkil bilmelisiniz ki, daha once soy
ledigimiz ~eylerin c;:ogu biltiln illke 
ic;:inde kullamlmaya ba~lanm1~t1r; bun
lan biz bulup yapm1~sak ornegini ve il
kelerini de saklanz. 

<;e~it c;:e~it fmnlanm1z var. Bunlarm 
ic;:inde ~iddetli ve c;:abuk, gilc;:lii ve sil
rekli, hafif ve yumu~ak, korilkle, ya
va~, kuru, ya~ ve benzeri tilrlii 1s1lar 
elde ediyoruz. Fakat her ~eyden once, 
gilne~in ve yild1zlarm 1s1larma oykil
nerek elde ettigimiz oyle ISilar var ki, 
yorilngeler ve donil~ devrelerinden 
aym noktaya donerek tilrlii degi~ik
liklere ugrarlar ve biz boylece ~a~1la
cak sonuc;:lar elde edebiliriz. 
Bunlardan ba~ka, gilbrenin, ya~ayan 
yarat1klarm karm ve kursak 1s1lanm, 
kanlarmm ve bedenlerinin, 1slak ola
rak ambarlanm1~ saman ve otlarm, 
sonmemi~ kirecin ve diger benzer 
~eylerin s1cakhklanm anhyoruz. 
Yalmzca devinimle 1s1 olu~turan 
arac;:lanm1z, aym zamanda, gilc;:lil gil
ne~lendirme yerlerimiz, yine yer al
tmda dogal ve yapay olarak 1s1 veren 
magaralanm1z var. Bu degi~ik s1cak
hklan, yapmak istedigimiz i~in nite
ligine gore kullamyoruz. 
Optik laboratuvanm1z var. Oralarda 
biitiln 1~1k ve 1~m1mlan, biitiln renkle
ri, renksiz ve saydam ~eyleri inceleyip 
gozlem yapabiliyoruz. Biz size ayn 
ayn biitiln renkleri, gokku~agmda, 



Domenico Remps, 
Camil Dolap, 17. yiizyil, 
Floransa, Museo 
dell'Opificio delle 
Pietre Dure 

miicevher ve prizmalarda oldu~u gibi 
degil, kendi ba~larma gi:isterebiliriz. 
Aym zamanda kat kat artirarak bii
yiik uzakhklara gi:itiirdiigiimiiz ve en 
kiic;iik nokta ve c;izgileri bile sezecek 
kadar keskin duruma getirdi~imiz, 
renklendirdigimiz r~rklan; bic;imler, 
biiyiikliikler, devinimler ve renklerde 
gi:izii aldatan ~eyleri, her tiirlii gi:ilge 
oyununu gi:isterebiliriz. I~rk yayan ci
simlerden aydmhk saglama konusun
da sizin hie; bilemediginiz arac;lan
mrz var. Biz gi:iklerdeki ve uzaklarda
ki ~eyleri gi:irecek, yakmdaki ~eyleri 
uzak, uzaktaki ~eyleri yakm gi:istere
cek arac;lara sahibiz. Kullamlmakta 
olan gi:izliik ve camlardan c;ok daha 
iistiin gi:irme arac;lanmrz var. Kiic;iik 
ve en ufak cisimleri c;ok iyi ve apk 
bir bic;imde gi:irmek ic;in arac;lanmrz 
ve camlanmrz da var. Bunlarla en 
kiic;iik sinek ve kurtlarm renklerini, 
ba~ka tiirlii gi:iriilmesine olanak ol
mayan miicevherlerdeki benekleri ve 
c;atlakhklan gi:iriir, yine ba~ka tiirlii 
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yap1lamayan idrar ve kan incelemele
rini yapanz. Yapay olarak gi:ikku~a~r, 
ayla ve bir 1~1k kaynag1 c;evresinde 
halkalar olu~turabiliyoruz. Her tiirlii 
yans1ma, kmlma, e~yadan yayilan 
gi:iz 1~mlarmm c;o~alt1lmasm1 da ba
~arabiliyoruz. 

<;o~u pek giizel ve sizlerce bilinmez 
olan her tiir degerli ta~1m1z, billur ve 
tiirlii camlanmrz, bunlar arasmda 
camla~tmlmr~ madenlerimiz ve sizin 
cam yaptigmrz maddelerden ba~ka 
maddelerimiz var. Sizde olmayan bir
tak1m ta~1llara, tam olgunla~mamr~ 
madenlere, aym zamanda ola~aniistii 
giic;te m1knatislara, do~al ve yapay az 
bulunur ta~lara da sahibiz. 

Her tiir sesi ve ses yay1lmalanm ince
leyip deney yapt1g1m1z ses evlerimiz 
var. Sizin bilmediginiz c;eyrek sesler
den ve birinden i:itekine kayar gibi ge
c;ilen kiic;iik seslerden armonilere, 
yine sizce bilinmeyen, sizinkilerden 
daha sesli, nefis ve giizel zil ve c;anh, 
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c;mg1rakh tiirlli miizik arac;larma sa

hibiz. Kii<;iik sesleri biiyiitiip derinle~
tirdigimiz gibi, aym bic;imde giic;lli 
sesleri hafifletip tizle~tiririz. Ashnda 
slirekli seslerden tlirlii titre~imler ve 
c1v1ltJlar c;1kanyoruz. Harflerle yaz1la
bilen si:izleri ve sesleri, hayvanlarm ve 
ku~larm ses ve i:itli~lerinin benzerleri
ni yapabiliyoruz. Kulaga tak1lmca i~it
meyi <;ok kolayla~t1ran aletler de bul
duk. Sesi birc;ok kez yans1tarak ve 
sanki onu ileriye atarak tlirlli garip ve 
yapay yank1lar olu~turabiliyoruz. 
Bunlarm baz1lan daha derin, hatta bir 
bi:illimli ald1klan sesi ve si:izii degi~ti
rerek verirler. 
Sesleri acayip bir bi<;imde bliklilmii~ 
oluklar ve borularla uzak yerlere ta
~1yan arac;lara da sahibiz. 

Bizim koku evlerimiz var. Buralarda 
tat deneyleri yap1yoruz. Garip gorii
nebilir ama biz kokulan art1rabiliyo
ruz. Benzerlerini yapabiliyoruz. 
Biitlin kokulan esas c;1kt1klan kan
~1mlardan ba~ka kan~1mlardan 91-
kartabiliyoruz. Aym bi<;imde tatlarm 
da, herhangi bir ki~inin dilini aldata
bilecek derecede benzerlerini yapabi
liyoruz. Bu evde bir tathc1hk bollimii 
var. Burada sizde oldugundan c;ok 
daha fazla tlirde kuru ve ya~ tathlar, 
tlirlli giizel ~araplar, siltier, c;orbalar 
ve salatalar yap1yoruz. 
Makine evlerimiz var. Buralarda her 
tlir devinime elveri~li makine ve arac;
lan haz1rhyoruz. Burada sizde oldu
gundan, sizin tlifeklerinizden c;1kan 
mermilerden ya da makinelerinizden 
daha h1zh devinimler elde etmek, 
bunlan tekerlekler ve benzer arac;larla 
klic;lik bir glic; harcayarak daha kolay
ca art1rmak; sizin en bliylik top ve ha
vanlanmzdan daha glic;lli ve ~iddetli 
duruma getirmek ic;in ara~t1rmalar ve 
denemeler yap1yoruz. Aym zamanda 

322 

ag1r silahlar, harp arac;lan ve her tiir
lli makine iiretiyoruz, yeni barut ala
~1mlan ve kan~1mlan, su ic;inde ya
nan ve si:indlirlilemeyen maddeler, 
~enliklerde ve ba~ka nedenlerle kulla
mlan her tlir fi~ek yap1yoruz. 
Ku~larm uc;masma i:iykiiniiyor, bir de
receye kadar havada uc;abiliyoruz: 
Sularm altmdan gec;ebilecek ve denize 
dayanacak gemilerimiz ve kay1klan
m1z, ylizme ku~aklanm1z ve destekle
rimiz var ... Tlirlli tlirlii sanatc;1 i~i sa
atler, yinelenen devinimlerle i~leyen 
ba~ka aletler, durmaks1zm <;ah~an 
makineler yap1yoruz. insanlarm, hay
vanlarm, ku~larm, bahklarm ve y1-
lanlarm c;izim ve yontularm1 yaparak 
ya~ayan varhklarm devinimlerini tak
lit ediyoruz: Dikkate deger dlizen, 
dogruluk ve incelikte tlirlii devinimler 
de yaptmyoruz. Bizim bir matematik 
evimiz var. Orada eksiksiz bir bic;imde 
yap1lm1~ <;e~itli geometri ve gokbilim 
ara<;lanm1z bulunuyor. 

Hokkabazhk, gi:izboyac1hk, madra
bazhk ve onlarm her tlirlii oyununu 
ve hilesini gosterdigimiz, be~ duyu
muzu aldatan beceriler evi var. Ve siz 
elbette kolayhkla inamrsm1z ki, ger
<;ekten bu kadar <;ok hayranhk uyan
d1ran dogal ~eyleri olan bizler i:izel 
bir diinyada bunlan ba~ka bic;imler 
altmda ve daha glizel gostermeye <;a
h~arak duygulan aldatabiliriz. Fakat 
biz her tlirlli sahtelik ve yalandan 
nefret ediyoruz. Bu nedenle biitlin 
arkada~lanm1za bunu ~iddetle yasak
lad1k. Herhangi dogal bir yap1t1 ve 
~eyi slislii veya ~i~irilmi~ olarak gos
terirlerse, manevi ve parasal cezalara 
c;arptmhrlar. Her ~eyi ancak oldugu 
gibi saf, her tlirlli gariplik ozentisi ol
madan gi:istermek zorundad1rlar. 
i~te, c;ocugum, Slileyman Evi'nin 
zenginlikleri bunlard1r. 



Johannes Valentinus 
Andreae'm H1ristiyan 
$ehir Devletinin Tasvirtnin 
on sayfas1, 1619 

Christianopolis 

JOHANN VALENTIN 

A N D R E A E Hzristiyan $ehir 
Devletinin Tasviri, II, 7 [1619] 

Her ~eyden once ~ehrin gorilnilmilnil 
betimlersem, elbette hata etmi~ olmam. 
~ehrin plam dortgen olup, bir yanmm 
uzunlugu 700 ayaktir. Dort payanda ve 
surlarla yeterince tahkim edilmi~tir. Bu 
yi.izden, ~ehir dort ana yonil itibanyla 
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dilzenli gorilnilr. Aynca ~ehrin savun
mas1, ~ehre degi~ik yerlerine dag1blan 
<;Ok gil<;lil sekiz kuleye; bunun yam sira, 
daha kil<;ilk, ama goz ard1 edilemeyecek 
on alb kuleye ve ortadaki neredeyse alt 
edilemez olan kaleye baghdir. [ ... ] 
~eylerin gorilnilmil her yerde aym olup 
ne a~m zengin ne a~m yoksuldur ve 
planlama oyle yap1lm1~t1r ki, ~ehirde oz
gilr ve temiz hava solunur. Nilfusu yak
la~1k 400 ki~idir ve hem dinde dort 
dortlilktilrler, hem bar1~ severliklerinde. 
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Goksel Kudiis 

Vahiy 21, 12-23 

Bilyilk ve yilksek surlan ve on iki ka
p1s1 vard1. Kap1lan on iki melek bek
liyordu. Kap1larm ilzerine 
israilogullan'nm on iki oymagmm 
adlan yaz1lm1~tJ. Doguda ilc; kap1, ku
zeyde ilc; kap1, gilneyde ilc; kap1, bati
da ilc; kap1 vard1. Kenti c;evreleyen 
surlarm on iki temel ta~1 bulunuyor
du. Bunlarm ilzerinde Kuzu'nun on 
iki elc;isinin adlan yaz1hyd1. 
Benimle konu~an melegin elinde kenti 
ve kent kapilar1yla surlan i:ilc;mek ic;in 
altm bir i:ilc;il kam1~1 vard1. Kent kare 
bic;imindeydi, uzunlugu enine e~itti. 
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Melek kenti kam1~la i:ilc;til, her bir yam 
12 000 ok at1m1 geldi. Uzunlugu, eni ve 
yilksekligi birbirine e~itti. Melek surla
r1 da i:ilc;til. Kulland1g1 insan i:ilc;ilsilne 
gore 144 ar~md1. Surlar ye~imden ya
p1lm1~tJ. Kent ise, cam durulugunda 
saf altmdand1. Kent surlarmm temelle
ri her tilr degerli ta~la bezenmi~ti. 
Birinci temel ta~1 ye~im, ikincisi laci
vertta~1, ilc;ilncilsil akik, di:irdilncilsil 
zilmrilt, be~incisi damarh akik, altmc1-
s1 k1rm1z1 akik, yedincisi sari yakut, se
kizincisi beril, dokuzuncusu topaz, 
onuncusu sanca zilmrilt, on birincisi 
gi:ikyakut, on ikincisi ametistti. On iki 
kap1 on iki inciydi; kap1larm her biri 
hirer inciden yap1lm1~t1. Kentin anayo
lu cam saydamhgmda saf altmdand1. 

Goksel Kudiis: Liebanali 
Beatus'un Vahiy Yorumu, 
ykl§. 950, Leon Ms. 644, f. 
222v, New York, Pierpont 
Morgan Kiitiiphanesi 



Bulunmas1 olanaks1z yerler 

JORGE LUIS BORGES 

"Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" (1940] 

Uqbar'm ortaya ~IkI§IIll bir aynayla bir 
ansiklopedinin bir araya gelmesine 
bor~luyum [ ... ] Olay be§ y1l kadar once 
oldu. Bioy Casares o gece bende yemek 
yemi§ti. Oturmu§, birinci tekil ki§i ag
zmdan anlatdacak bir romanm yazih§I
na ili§kin sonu gelmez bir tarb§maya 
dalmI§bk. Romanm anlabc1s1, kimi ol
gulan gormezden gelecek ya da ~arp1ta
cak, bilerek tiirlii ~eli§kilere dii§ecek, 
bu da okurlarm birka~mm -pek az1-
nm- ya korkun~ ya da s1radan bir ger
~egi kavramasma yarayacakt1. 
Koridorun ta obiir ucundan ayna bizi 
gozliiyordu. Aynalarda iirkiin~ bir yan 
oldugu gorii§iinde birle§tik. (Gecenin 
ge~ saatlerinde bu tiirden bir ke§if ka~1-
mlmazd1r.) Derken Bioy Casares, 
Uqbarh kafirlerden birinin, insanm sa
y1sm1 ~ogaltt1klan i~in aynalar1 ve ~ift
le§meyi tiksin~ sayd1gm1 habrlad1. Ona 
bu ilgin~ sozlerin nereden kaynakland1-
gm1 sordum, bana Anglo-Amerikan 
Ansiklopedisi'nin Uqbar maddesinde 
yaz1h oldugunu soyledi. Evde (mobilya
h olarak kiralamI§bk), bu ansiklopedi
den bir tak1m vard1. 46. cildin son say
falarmda Upsala maddesini bulduk; 27. 
cildin ilk sayfalarmdaysa, Ural-Altay 
dilleri hakkmda bir yaz1 vard1, ama 
Uqbar hakkmda tek bir sozciige rastla
mad1k. Biraz §a§iran Bioy, dizin ciltle
rine ba§vurdu. Akla gelebilecek biitiin 
yaz1h§lar1 bO§U bo§una tarad1: Ukbar, 
Ucbar, Ooqbar, Qokbar, Oukbahr ... 
Gitmeden once bana Uqbar'm Irak ya 
da Kii~iik Asya'da bir bOlge oldugunu 
soyledi. Dogrusunu soylemek gerekirse, 
bu bilgiyi biraz da istemeye istemeye 
kabullendim ~ .. ] Ertesi giin, Bioy beni 
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Buenos Aires'ten telefonla arad1, 
Ansiklopedi'nin 46. cildindeki Uqbar 
maddesinin oniinde durdugunu soylii
yordu. Kafirin ad1 verilmiyordu, ama 
ogretisi iizerine onun soyledigi sozlerin 
neredeyse e§i, belki edebi a~1dan biraz 
daha az siislii olanlanyla kurulmu§ bir 
ciimle vard1. Bioy, "<;:iftle§me ve aynalar 
tiksim;tir" diye habrhyordu. 
Ansiklopedi'nin metni ise, "Bu agnostik
lerden birine gore gozle goriilen evren bir 
yanzlsama ya da (daha kesin bir deyi§le) 
bir safsatad1r. Aynalar ve babal1k tik
sim;tir, r;iinkii her ikisi de bu evreni r;o
galt1p dag1tzrlar" diyordu [ ... ] 
Yaz1y1 biiyiik bir dikkatle okuduk [ ... ] 
Yeniden okuyunca bu akh ba§mda 
metnin altmda temel bir belirsizlik 
yatt1g1m gordiik. Cografya bOliimiinde 
kar§1m1za ~1kan on dort addan metne 
neden sokuldugu anla§Ilmayan ii~ii -
Horasan, Ermenistan, Erzurum- tam
d1kb yalmzca. Tarihi adlardansa yal
mzca birini tamyabildik; daha ~ok me
cazi anlamda sozii edilen sahtekar bii
yiicii Smerdis'i. Yaz1dan Uqbar'm smir
larmm belirlendigi ~1kanlabilirdi, ama 
ad1 ge~en bulamk u~ noktalan, aym 
bOlgenin akarsulan, kraterleri ve s1ra
daglanyd1 [ ... ] 
iki yd once, korsan ansiklopedinin 
ciltlerinden birinde, var olmayan bir 
iilkenin iistiinkorii bir anlat1m1yla kar
§da§mI§tim; §imdiyse talih ~ok daha 
degerli, ~ok daha ~etin bir §ey ~1kan
yordu yoluma. 
Elimde §U anda, mimarisi ve oyun 
kag1tlan, mitolojilerinin iirkiin~liigii ve 
konu§ulan dillerinin mmlt1s1, hakan
lan ve denizleri, madenleri, ku§lar1 ve 
bahklar1, cebiri ve ate§i, biitiin dinbi
limsel ve metafizik sapkmhklan ile, bi
linmeyen bir gezegenin biitiin tarihi 
belli bir yonteme gore bOliimlenmi§ 
duruyordu. 
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SOLOMON ADASI VE 
TERRA AUSTRALIS 

Uzun siire hayal edilen, betimlenen, aranan, haritalarda kayda gec;i

rilen, sonra haritalardan silinen ve art1k herkesin asla var olmad1kla

nm bildigi topraklar olmu~tur. Gene de, bu topraklar, uygarhgm ge

li~imi ic;in Rahip Johannes kralhgmm iitopik i~levini gormii~lerdir: 

A vrupahlar, J ohannes'in krahg1m bulmak ic;in Asya ve Afrika'ya ke~if 

yolculuklarma c;1km1~, bariz olarak ba~ka ~eyler bulmu~lard1r. 

Bu topraklardan biri, Terra Australis'tir. Terra Australis fikrinin kok

leri, Aristoteles'ten (Meteorologica II, 5) Ptolemaios'a, Eski Yunan'a 

uzamr ve s1k s1k Antipodlar kuram1 ile kar1~tmhr (Antipodlar konu

sunu, diiz diinya konulu b6liimde ele alm1~tik). Pythagoras gelene

ginden ise, Antikton ya da "Zit Toprak" fikri gelir: Bu, bilinen diin

yaya (oikoumene) simetrik bir k1tadir ve gezegeni dengelemek, ters

yiiz olmas1m onlemek ic;in vazgec;ilmezdir. Pomponius Mela'ya go

re, Taprobane adas1 bile, giiney k1tasmm en uc;taki kayahk burnu ~ek

linde alg1lamyordu. Modern donemde (bu topragm yerini saptad1g1-

na inanan) Macellan ona Terra Australis recenter inventa sed nondum 

plene cognita ("yakmlarda bulunan, ama heniiz tam olarak bilinme

yen Terra Australis") ad1m verecektir. 

Bu yerin ne oldugunu anlamak ic;in, iki eski haritayi incele

mek yeterli olacaktir: Macrobius'un klasik haritas1 Amerika'mn varh

g1m ongoremezken, Ortelius'un haritas1 Asya, Afrika ve Amerika iize

rine hemen her tiir bilgiyi ic;erir. Arna iki harita da bugiin Okyanusya 

ad1m verdigimiz kita hakkinda hic;bir bilgi ic;ermez. Avustralya heniiz 

ke~fedilmemi~ti ve yerkiirenin bu kismmm, sanki topraktan bir kubbe 

ile kaph, bilinmeyen uc;suz bucaks1z bir kita, biitiiniiyle iss1z ya da olsa 

olsa vah~i hayvanlarm ya~ad1g1 dev bir yeti~kin bezi oldugu dii~iiniilii

yordu: Y eryiizii onunla adeta kendi giiney kesimini ortiiyordu. 
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Macellan, Gilney Amerika'nm ucuna kadar Macellan Boga

z1'm katederken, iskele tarafmda s1k ormanlarla kaph bir dizi verimli 

ada ve karla kaph tepeler gormil~til. Buras1 Tierra del Fuego'ydu, ama 

o Terra Incognita'nm uzantllari oldugunu dil~ilnmil~til. Macellan'dan 

sonra ba~kalari Terra Incognita'yi, Gilney Atlantik'te, Gilney Hint 

Okyanusu'nda ve Gilney Pasifik'te aram1~tir. 

Amerika sahilinden batiya dogru esen alize rilzgarlarmm it

mesiyle Pasifik'i ilk ge~enler, ozellikle ispanyollar olacaktir. Boyle

ce, Alvaro de Saavedra, Terra Incognita'nm bir par~as1 oldugunu dil

~ilnerek Yeni Gine'ye ve 1542'de Ruy Lopes de Villalobos, Caroline 

Adalar1'na ve sonra Filipinler'e ayak basacaktir. Gene ispanyollar, Ma

rianne Takimadalarm1ke~fedecek;1563'te Juan Fernandez, Peru'dan 

yola ~1karak, bugiln de onun adm1 ta~1yan adalara ayak basacaktir. Art1k 

Juan Fernandez adalarmdan Mas a Fuera, Alexander SelkirkAdas1 ola

rak; Mas a Tierra ise Robinson Crusoe Adas1 olarak bilinir. Arna Terra 

Australis, hfila bilinmeyen [incognita] topraklar olmayi silrdilrilyordu. 
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~u var ki, bu uc;suz bucaks1z denizlerde seyretmek, gorecegi

miz nedenlerden otiirii zordu ve bu a91dan, Terra Australis ile baglan

tih bir ba§ka efsanevi belde olan Solomon Adalan'nm seriiveni tipik

tir. Fark §Uydu: Terra Australis mevcut degildi, oysa Solomon Adalan 

mevcuttu, ama bir kez bulunduktan sonra hemen yitirilmi§ti. 

1567'de ispanyol denizcisi Alvaro Mendafia de Neira, he

men Solomon adm1 verdigi baz1 adalara ayak basar. Adalarm masal-

330 

William Hodges, 
James Cook'un Yeni 
Hebridler, Tanna'ya 
Temkinli Ayak Bas1$1. 
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1. Silleyman ve Ofir i~in bkz. 
bu kitabm 2. B6/iimil. 

12. SOLOMON ADAS I VE TERRA AUSTRALIS 

s1 zenginliklerle dolup ta§tlg1m di.i§i.ini.ir, 9i.inki.i bunlar Ofir mitiyle ve 

Tapmak'm altm si.itunlarmm Kudi.is'e oradan gonderildigi inanc1yla 

baglantlh Kutsal Ki tap topraklan olsa gerektir.1 

0 zenginliklerden en ki.i9i.ik bir iz olmamasma ragmen, 

Mendafi.a yurduna masals1 i.ilkelerden haberler getirerek <loner ve so

nunda, 1595'te, ispanyol yonetimini kendisine ikinci bir yolculuk i<;in 

yola 91kma izni vermeye ikna eder. Bunun bir nedeni de, ispanya'nm 
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bu arada "Y enilmez Donanma" smm ingilizler tarafmdan yok edilme

si felaketine maruz kalmas1 ve ingilizler, Hollandahlar ve Frans1zla

rm Pasifik'e nilfuz etmeye ba§lamas1dir. Kutsal Kitap'tan akilda kalan 

o adanm zenginliklerine, eger var iseler, ilk el koyan olmak gerekmek

tedir. Ne var ki, Mendafia ikinci yolculugunda Markiz Adalan'm ke§

fetmekle birlikte, Solomon Adalan'm artik bulamayacaktir (ve Bou

gainville bu adalara, yilz elli yildan uzun bir siire sonra ayak basabi

lecektir). 

Mendafia art1k adalar1 bulamaz, ~ilnkii onlar1 yeniden bul

mas1 i~in elinde kesin koordinatlarm -ba§ka bir deyi§le, enlem ile 

boylamm- olmas1 gerekirdi. Arna onun doneminde ve ondan sonra 

da yakla§1k iki yilzyil boyunca, uygun denizcilik aletleriyle giine§in ve 

yild1zlarm konumunu belirlemek, dolayis1yla enlemi (ve gilniln saati

ni) bilmek kolay iken, hangi meridyende bulunuldugunu belirleme

yi saglayan aletler yoktu. New York ile Napoli'nin aym enlemde ol

dugu dii§ilniiliirse, bu §ehirlerin boylamlan bilinmedik~e, aralarm

daki mesafe bile belirlenemez. Daha Cervantes'in Punta Fijo ("Sabit 

Nokta") ad1m verdigi (ama genel olarak samld1g1 gibi, belirli bir nok

ta aray1§m1 degil, ki§inin bulundugu yer neresi olursa olsun "q nokta

Yl belirleyebilme"yi kastettigi) bu sorunun ~oziimil i~in, 16. yiizyildan 

itibaren ispanya Krah II. Felipe bir servet oneriyordu, daha sonra III. 

Felipe alti bin diika altim daimi gelir ve iki bin diika alt1m yilhk Ode

me, Hollanda Genel Meclisi otuz bin florin vaat ediyordu. 

Meridyeni saptamanm yegane yolu, yerel saati saptamak ve 

o anda yola ~1k1§ meridyeninde saatin ka~ oldugunu bilmekti: Her bir 

saatlik fark, 15 boylam derecesine kar§1hk geldigi i~in, bu yolla ki§i bu

lundugu meridyeni saptayabilirdi. Arna yola ~1k1§ noktasmdaki saati 

bilmek i~in, gemide, yalpalamaya ragmen §a§madan i§leyen bir saat 

bulundurmak gerekiyordu, bu da 18. yilzyila kadar milmkiln olmaya

cakt1. 

insanlar bu olaganiistil saatten yoksun olduklarmdan, 

noktay1 tam olarak belirleyebilmek i~in, farkh §eyleri -gelgitler, ay 

tutulmalan, manyetik ibre degi§imleri, Jupiter uydulanm gozleme 

(bu sonuncusunu Galileo Hollandahlara onermi§ti)- temel alan en 

akla gelmeyecek aletleri geli§tirmi§lerdi, ama bu yontemlerden hi~-
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Sempati tozunun uygulanma 
a~amalan: Kenelm Digby, 
Theatrum Sympatheticum, 
Niirnberg 1660 
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biri hic;bir zaman gerc;ekten i§e yaramami§tI. 

Efsanelerle ilgilendigimize gore, en ac1mas1z yontem, sem

pati tozu iizerine kuruluydu.17. yiizyilda, sempati tozunun ya da silah 

merheminin, yaraya yol ac;an ve heniiz kanla kaph silahm iizerine ya 

da yaranm kam bula§ffil§ bir kuma§ parc;asmm iizerine siiriilmesi ge

reken bir madde olduguna inamhyordu. Sonra hava kanm atomlan

m ve onlarla birlikte Tozun atomlar1m c;ekecek, yaradan c;1kan atom

lar da, c;evredeki hava tarafmdan c;ekilecektir. Boylece, kanm atomla

r1 -gerek kuma§ parc;as1 ya da silahtan, gerek yaradan gelen atomlar

bulu§uyor, yara tarafmdan c;ekiliyordu; Toz tene nilfuz edip iyile§me

yi h1zlandmyordu. Bu, yarah uzakta oldugunda bile milmkiindii (soz

gelimi bkz. Digby, 1658 ve 1660). 

Arna aym ilke geregince, yaraya yol ac;an silahm iizerine, Toz 

yerine giic;lii §ekilde tahri§ edici bir madde koyulursa, yarahda keskin 

bir ac1 izlenimi olu§mas1 gerekiyordu. 

Boylam sorununu c;ozmek ic;in (diye dii§ilnmil§til birileri), 

bir kopegi ahp hayvanda derin bir yara ac;mak ve onu okyanuslarda 
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CURIOUS 
EN QUI RIES 

lllNG SIX ~ 

VIZ. 

seyreden bir gemiye yiiklemek, yarayi siirekli ac;1k tutmak yeterli ola

caktlr. Her giin iizerinde uzla~1lan bir saatte, yola c;1k1~ yerinde biri 

k6pegi yaralayan silahm iizerine tahri~ edici bir madde koyarsa, k6-

pek hemen bunun etkisini duyarak ac1yla inleyecekti. Bu yolla, gemi

de o an yola c;1k1~ meridyeninde saatin kac; oldugunu bilmek ve yerel 

saat bilinince, boylam1 c;1karsamak miimkiin olacakt1. Kullamhp kul

lamlmad1g1 kamtlanm1~ olmasa da, bu y6ntem 6rnegin yazan bilin

meyen Curious Enquiries (1688) risalesinde kar~1m1za c;1k1yor. Ne var 

ki kitap, sempati tozu iizerine c;e~itli kuramlan alaya alma amac1yla 

yaz1lm1~ olsa gerekti. 

Biitiin bu y6ntemler hic;bir sonuc; vermedigi ic;in, Harrison 

deniz saatini icat edinceye kadar (deniz saati, yola c;1k1~ meridyeninin 

saatini muhafaza etme olanag1 veriyordu), boylam1 belirlemek miim

kiin olmam1~t1r. Harrison, ilk modelini 1735'te iiretmi~, aletin eksik

leri sonradan giderilmi~ ve 1772'de Kaptan Cook onu ikinci yolculu

gunda kullanm1~tlr. Cook ilk yolculugunda en sonunda Avustralya 

k1yilarma c;1km1~tl, ama ingiliz komutan hala Terra Australis'i ara-
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George Carter, Kaptan 
Cook'un 6/iimii, 1783, 
Honolulu, Bernice Pauhai 
Bishop Miizesi 

2. Denis Vairasse, The 
History of the Sevarites or 
Sevarambi (Sevaramblar 
Tarihi), Londra, Brome, 1675 
(yalmzca birinci ci/t, kalam 
Frans1zca). Bu tarihin 
ba§mdaki dogru/uk iddialari, 
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bir yo/cu/uk anlat1s1 olarak 
a/91/amasma yo/ Gfml§ ve 
Journal des S9avants 
dergisinde kitabm tamt1m1 
bu 1ekilde yap1/m11t1r. 
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makta israr ediyordu. Dogal olarak Cook, ikinci yolculugunda dii§le

digi topraklan bulamamI§, ama Yeni Kaledonya'yi ve Giiney Sand

wich Adalan'm ke§fetmi§, Antarktika yakmlarma ula§illl§, Tonga'ya 

ve Paskalya Adas1'na ayak basmi§tlr. Elinde deniz saati oldugu ic;in, 

biitiin bu topraklarm kesin koordinatlar1m belirlemi§tir ve sonuc;ta, 

bu ke§iflerle birlikte Terra Australis miti son bulmu§tur. 

Ka§iflerin yitirdigi ya da hie; bulamad1g1 Terra Australis, 

bin;ok iitopya yazarmm dii§ giiciinii harekete gec;irmi§, oraya ken

di ideal uygarhklanm yerle§tirmi§lerdi. Vairasse'm Sevaramblar 

Tarihi'ni, 2 Foignv'nin Terra Australis'ini, Restif de La Bretonne'un 

U<;an Bir Adamm Giiney Topraklarzm Ke§fi'ni ve Seriman'm Enrico 

Wanton'm Bilinmeven Giinev Topraklarzna Yolculuklarz'1m anmak 

yeterli olacakt1r. Arna onlarmki, hayalini kurduklan ve biitiiniiyle 

uydurduklan (aym zamanda bu mitin yaratt1g1 biiyiiye de tamkhk 

eden) giiney topraklanydi. Herne kadar, s1k s1k oldugu iizere, Jo

seph Hall'in Mundus Alter'indeki gibi iitopya distopya bic;imlerine 

biiriinebiliyor olsa da. 
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SUITE DES VUES DE CARCHIPEL DES ARSACIDES,PRISES DE DESSUS LEV 

11. Le ~9· .JMi . 

11. k ~!"",9~ ,;1111//. 

llll. -
ON0.5.".N. .NOf.1.V.~~.N. J INtA' '"A'. 

I . des <.Ontrarietes 

X:V. le 6". 6". A H<thit . 
J'f.fE .. J~J".7J 8.l.i 

• 
! d, la Il<'livrruu~ Cap Sm"ille 

Guido Gozzano. hayali kurulan ama asla bulunamayan bir 

beldeye olan ozlemin, nefis, hi.izi.inlii bir ~iirle yorumculugunu yap

m1~tlr. Hi<; ula~ilamayan adanm bir ti.ir sisli uzakhk i<;inde yitip git

mesini anlatma tarzmdan oyle anla~1hyor ki, Gozzano 18. yi.izyihn de

nizcilik ki.iti.iphanelerinde bulunan baz1 haritalari goz oni.inde bulun

duruyordu: Ger<;ekten de, belli belirsiz bir gori.inti.i gibi . dagilan bu 

ada fikri, boylam sorunu <;6zi.ilmeden once, adalari tammak i<;in nasil 

ilk gori.ildi.ikleri andaki profil <;izimlerine ba~vuruldugunu di.i~i.inme

ye zorluyor bizi. Uzaktan ula~irken, (bi<;imi hi<;bir haritada var olma

yan) ada bugi.in bir Amerikan ~ehri i<;in diyecegimiz i.izere skylinedan 

tammyordu. Peki, ya profilleri birbirine <;ok benzeyen iki ada var idiy

se, ikisinde de hem Empire State Building'in hem (bir zamanlar) ikiz 
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bEA.u LE s~ JEAi~ BAPTISTE, COMMANDE PAR M.DE SURVllLE, en 1769 

,f8.f.r. 5.".E.SLi . 

Ada Profilleri: 
Charles-Pierre Claret de 
Fleurieu, Frans1zlarm 1768 
ve 1769'da Yeni Gine'nin 
Giineybat1smda Ke§if1eri, 
Paris 1790 

e du C.·olle 

0. a~J'. 

Kuleler'in bulundugu iki ~ehir gibi? Yanh~ adaya <;1k1hyordu: Kimbi

lir ka<; kez olmu~tur bu. 

Bunun bir nedeni de ~udur: Bir adanm profili, gogun rengiyle, 

sisle, giini.in saatiyle, hatta belki de aga<; s1khg1m degi~tiren mevsim ile 

degi~ir. Kimi zaman ada uzaktan gokmavisi rengine bi.iri.ini.ir, geceleyin 

ya da sisli havada gozden yitebilir, al<;ak bulutlar tepelerin profilini giz

leyebilir. Yalmzca profili bilinen bir adadan daha ele avuca s1gmaz ~ey 

yoktur. Haritas1 ve koordinatlar1 olmayan bir adaya ula~mak, Abbot'm 

karakterleri gibi, Di.izi.ilke'de hareket etmeye benzer. Di.izi.ilke'de tek 

bir boyut bilinir ve ~eyler yalmzca onden, yani kalmhk, yi.ikseklik ve de

rinligi olmayan <;izgiler ~eklinde gori.ili.ir; ancak Di.izi.ilke'ye d1~ar1dan 

gelen bir yabancmm onu yukaridan gorebilmesi de cabas1. 
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Aslma bak1hrsa, Madera, Palma, Gomera ve Ferro adalar1-

nm sakinleri, bulutlara ya da "yi.iksek serap" goriintiilerine aldanarak, 

kimi zaman bati tarafmda, denizle gok arasmda yer degi§tirir halde 

"yitik ada"yi (insulaperdita) goriir gibi olduklarma inamyorlard1. 

Nasil denizdeki yans1malar arasmda var olmayan bir ada se

c;ilebiliyor idiyse, aym §ekilde var olan iki ada birbiriyle kan§tinhp 

ula§Ilmak istenen ada hie; bulunamayabiliyordu. 

Plinius'un (II, 96) dedigi gibi, baz1 adalar hep degi§ip durur. 

Ote yandan, bizim c;ag1m1zda da arada bir hayalet adalar be

lirmi§tir, iistelik en nitelikli atlaslarda, elbette hep Terra Australis ta

raflarmda. Sidney Universitesi ara§t1rmac1lar1, 2012 yihnm sonunda, 

c;e§itli haritalarm Yeni Kaledonya ile Avustralya arasmda gosterdigi 

Giiney Pasifik'teki Sandy Island'm aslmda mevcut olmad1g1m ac;1kla

d1lar. Ustelik, bu b6lgedeki her tiir irdeleme gosteriyor ki, ada var ol

mad1g1 gibi, sular altmda kalmI§ da olamaz, c;iinkii varsayimsal adamn 

dart bir yanmda deniz hep 1400 metre derinligindnedir. Arna benze

ri durumlar, Maria-Theresa ve Ernest-Legouve adalar1 (19. yi.izyihn 

ortas1 ile 20. yi.izyilm ba§lan arasmda Frans1z Polinezyas1'ndaki Tua

motu adalan arasmda gosterilmi§tir), Jupiter Resifi, Wachusett, Ran

gitiki gibi varsayimsal adalar ic;in de soz konusu olmu§tur. Kimse bun

larm varhg1m kamtlayamamI§tir, gene de ic;lerinden baz1lan hala ha

ritalarda gosterilmektedir (ornegin, Wachusett Resifi, National Geog

raphic Diinya Atlasz'nm 2005 bas1mmda Mta yer ahyordu). 

i§te b6yle, Plinius ongorememi§ olsa da, haritalar da hep de

gi§ip durur. 

Efsanevi yerler tarihinde geriye kalan §U: Terra Australis yi

tip gittigi ic;in, art1k eri§ilen ama biitiiniiyle ke§fedilmemi§ olan An

tarktika kar§Ismda giz arayic1lar1, Giiney Kutbu'ndaki c;ukur efsanesi

ne yoneldiler3 ve yi.izeyde yitirdiklerini kiirenin ic;inde aramaya ba§

ladilar. 
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Terra Australis: Oro nee 
Fine,Diinyanm Yakm 
Tarihli ve Tam Betimlemesi, 
1534, Paris, Fransa Milli 
Kiitiiphanesi 

Terra Australis 

DENIS VAIRASSE 

Sevramblar Tarihi [1677-1678] 

Bir~oklan genel olarak Bilinmeyen 
Gilney Topraklan ~eklinde adlandm
lan U~ilncil K1ta'nm k1yilar1 boyunca 
seyretmi~, ama kimse bu topraklara gi
dip onlan betimleme zahmetine kat
lanmam1~tlr. Haritalarda bu toprak
larm k1yilarmm gorilldilgu dogrudur, 
ama o kadar kotil resmedilmi~lerdir ki, 
bu ~izimlerden olsa olsa net olmayan 
fikirler ~1kanlabilir. 
Bu K1tanm var oldugundan hi~ kimse
nin ku~kusu yoktur, ~ilnkil bir~ok kim-

12. SOLOMON ADASI VE TERRA AUSTRALIS 

se onu gormil~, hatta baz1lar1 ayak bas
m1~tlr; ama i~lere dogru gitmeye cesa
ret edemedikleri i~in (~ilnkil ~ogu za
man buraya kendi iradelerine ragmen 
varm1~ oluyorlard1), olduk~a yilzeysel 
betimlemeler d1~mda k1tayi betimleye
memi~lerdir. 

~imdi kamuya sundugumuz bu tarih, 
bu bo~lugu dolduracakt1r. Bu tarih, 
i~erdigi ger~eklerden kimsenin ku~ku 
duymayacag1 kadar basit bir tarzda ya
zilm1~t1r ve okurlar bu metnin ger~ek 
bir tarihin biltiln ozelliklerini ta~1d1g1-
m kolayca fark edebileceklerdir. 
Gene de, kitaba daha bilyilk bir yetki 
kazand1rmak i~in, fazladan birka~ ge
rek~e sunmam gerektigini dil~ilndilm. 
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Australis dili 

GABRIEL DE FOIGNY 

Bilinen Terra Australis [1676) 

Dii~iincelerini ai;1klamak ii;in, hepsi 
de Avrupa'da kullammda olan iii; yon
temden -yani, i~aretler, ses ve yaz1-
dan- yararlamyorlar. i~aretlere i;ok 
a~inalar ve fark ettim ki, ba~ka bir yol
la konu~madan birlikte uzun saatler 
gei;iriyorlar, i;iinkii "az sayida eylem 
arac1hg1yla hareket edilebiliyorsa, i;ok 
say1da arai;tan yararlanmak gereksiz
dir" ~eklindeki ana ilkeyi temel ah
yorlar. 
0 yi.izden, yalmzca bir konu~maya 
baglamak ve uzun bir onermeler di
zisini birbirine eklemek gerektigi za
man konu~uyorlar. Biitiin sozleri, tek 
heceli ve bunlarm i;ekimleri aym ol
i;iite uyuyor. 
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Ornegin, af"sevmek" anlamma geli
yor; ~imdiki zamam, la, pa, ma, "sevi
yorum", "seviyorsun", "seviyor"; Ila, 
ppa, mma, "seviyoruz", "seviyorsu
nuz", "seviyorlar" demek. Bizim -di
li gei;mi~ dedigimiz tek gei;mi~ zaman 
kullamyorlar: lga,pga, mga, sevdim, 
sevdin, vb; llga,ppga, mmga, "sevdik", 
vb. Gelecek zaman lda,pda, mda, "se
vecegim", vb; llda,ppda, mmda, "se
vecegiz", vb'dir. Avustralya dilinde 
"i;ah~mak"m kar~1hg1 uftur: lu,pu, 
mu, "i;ah~1yorum", "i;ah~1yorsun", vb; 
lgu,pgu, mgu, i;ah~t1m, vb. 
Ad i;ekimleri, tammhklan yok ve pek 
az sozciikleri var. Basit ~eyleri tek 
bir iinliiyle, birle~ik ~eyleri ise onlan 
olu~turan temel basit birimleri goste
ren iinlillerle dile getiriyorlar. Yalmz
ca be~ basit birim biliyorlar; bunlar
dan ilki ve en soylusu, a ile dile getir
dikleri ate~; sonra e ile gosterilen ha-

Petrus Bertius, 
P. Bertii tabularum 
geographicarum 
contractarum, Descriptio 
terrae subaustra/is, 
Amsterdam 1616, Princeton 
Universitesi, Tarihi 
Haritalar Koleksiyonu 



va var; il<;ilncilsil o ile gosterilen tuz; 
dordilncilsil i dedikleri su; be~incisi, u 
~eklinde adland1rd1klan toprak. Ay1rt 
edici ilke olarak, say1lan Avrupahla
rmkinden <;ok daha fazla olan ilnsilz
lerden yararlamyorlar. Her ilnsilz, iln
lillerin dile getirdigi ~eylere ozgil bir 
niteligi gosteriyor; buna bagh ola-
rak, b a<;1k, c s1cak, d itici,fkuru, vb. 
anlamma geliyor. Bu kurallara uya
rak, sozleri oyle iyi bi<;imlendiriyorlar 
ki, bunlar i~itildiginde adlandird1kla
n ~eyin dogas1 ve i<;erigi hemen anla
~1hyor. Y1ld1zlaraAeb diyorlar; bu soz, 
ate~, hava ve parlakhg1 birle~tirmele
rini gosteriyor. 
Gilne~e Aab diyorlar. Ku~lan Oef ola
rak adlandmyorlar; bu, saglamhkla
rmm, hava bi<;imli ve kuru maddele
rinin bir gostergesi. insana Uel diyor
lar; bu onun, nemin e~lik ettigi k1s
men semavi, k1smen dilnyevi ozilnil 
gosteriyor. Diger ~eyler de bu ~ekilde 
adland1nhyor. Bu konu~ma tarzmm 
avantaj1, ilk ogeleri ogrenince ki~inin 
filozofhaline gelmesi; keza bu illkede 
herhangi bir ~eyi, aym zamanda doga
sm1 a<;1klamadan adland1rmanm ola
naks1z olmas1: Bu ama<;la yararland1k
lan gizi bilmeyenlere, mucizevi gibi 
gorilnecek bir yon bu. 

Kopekba§lar adas1 

ZACCARIA SERIMAN 

Enrico Wanton'm Bilinmeyen Giiney 
Topraklarma ve Maymunlar ve 
Kopekba§lar Ulkelerine Yolculuklarz, 
Bolilm V ve VII [1764] 

Hangi illkeye ula~t1g1m1z1 bilmesek 
de, f1rtmanm esme tarzmdan Gilney 
Topraklan'nda oldugumuz sonucuna 
vard1k, daha sonra yild1zlan gozleye
rek bundan emin olduk. Roberto, o za
mana kadar bu topraklara hi<;bir Av-
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rupalmm gitmedigini <;ok iyi biliyor
du, ama bana durumu belli etmedi. 
Ustelik, Gilney Kutbu'nun yilksekligi
ni kesin olarak saptam1~tJ, ama bana 
soylemedi: 0 k1y1lara yana~an bir ge
minin, bir giln bizi o <;olden kurtarabi
lecegi hayaliyle ya~ayabilmem i<;in [ ... ] 
Sonra, o tarafa yoneldik ve onun ka
p1smm yakmma ula~mca, gozlerimi
zin onilnde iki boz ve bi<;imsiz may
munun belirdigini gordilk: Biri erkek, 
biri di~i bu iki maymun, evin giri~inin 
yanmdaki bir bankm ilzerine otur
mu~lard1. Tanr1m nas1l da silrpriz ol
du bu bizim i<;in! Di~i olam, beline pis 
bir kuma~tan bir etek ge<;irmi~ ve gov
desini aym kuma~tan bir giysiyle ort
mil~, ba~ma da palmiye yapraklarm
dan bir tilr ~apka takm1~tJ. 
Erkek olam, boynundan ayaklarma 
kadar uzanan bir giysi giymi~ti ve ba~1 
<;1plaktJ. Bizi gorilnce epey ~a~Ird1lar, 
ayaga kalkt1lar, bizi dikkatle silzdil
ler. Ben boyle ciddi bir dikkatten bil
yilk bir ~eyler pkacag1m samrken, bu 
iki hayvan oyle a~m bir kahkaha ko
pard1lar ki, hassas gururum bir hay-
li incindi. Ozellikle, di~i olam, bizim
le alay etmekten kendini alam1yor-
du ve Roberto onurumuzu korumanm 
ne zamam ne yeri oldugu konusunda 
beni al<;ak sesle uyarmasayd1 (ani bir 
hassasiyet almmam1za neden olursa, 
onurumuzu daha bilyilk utan<;la, ilste
lik hayat1m1z1 riske ederek yitirirdik), 
ben elbette bundan incinirdim. 0 yilz
den, susup bu iki a~ag1hk hayvana soy
tanhk etmenin nereye varacagm1 bek
lemeye koyuldum. 
Sonra di~i olam anlamh bir <;1ghk at
t1; bu ses ilzerine, hayvanlanm1z i<;in 
barman alam i~levi goren avlunun ka
p1sma aralarmda her ya~tan maymu
nun oldugu bir silril ko~tu. i~te o za
man komedi, curcunaya donil~til. 
Maymunlardan kimi bize bak1p gillil
yor, kimi ger<;ek sapm1z sanarak sa-
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r1 peruklar1m1z1 irdeliyor, kimi giysi
lerimizin eteklerini ellerine ahp sonra 
aralarmda c1v1lda~1yorlard1; ama so
nw;ta hepsi, ~a~kmhklarma, olsa olsa 
yeni bir ~ey gordilklerinde akh k1tla
rm yapt1klar1 tilrden muziplikleri ka-
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tlyorlard1. <;:ocuklardan birinin elin
de bir baston vard1, o ya~m ah~1lm1~ 
gildilsilyle, bizimkilerin maymunla
ra yapt1klar1 gibi, kah kollar1m1za kah 
bacaklar1m1za vuruyordu. 

yizim: Zaccaria Seriman, 
Enrico Wanton'un 
Bilinmeyen Giiney 
Topraklarma ve Maymunlar 
ve Kiipekba*lar Kral/1klarma 
Yolcu/uklari, Milano, t.y. 



Bulunmayan Ada 

GU I D 0 G 0 Z ZAN 0 [1883-1916] 

En giizel ada! 

Arna hepsinden giizeli, Bulunmayan 
Ada: 

ispanya Kralmm, kuzeni Portekiz 
Kralmdan 

ald1g1 ada gibi, imzas1 ve miihriiyle 
ve fermamyla papanm Gotik Latince 

yaz1h. 

Kral yelken ac;m1~ masallar diyarma, 
kutlu adalan gormii~: lunonia, Gorgo 

veHera'yi, 
ve Sargasso Denizi'ni ve Karanhk 

Deniz'i, 
o adayi ararken ... Arna yokmu~ ada. 

Bo~una ~i~kin kad1rgalar, yuvarlak 
yelkenli, 

bo~ yere karavelalar c;1km1~ yo la: 
huzura erince papa, gizlenmi~ ada, 
ve Portekiz'le ispanya onu anyorlar 

hata. 

Ada var. Beliriyor kimi zaman uzakta, 
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Tenerife ile Palma arasmda, gizemlere 
biiriinmii~: 

" ... Bulunmayan Ada!" iyi bir Kanarya 
Adah, 

Teyde'nin yiiksek dorugundan, 
parmag1yla gosteriyor yabanc1ya. 

Korsanlarm eski haritalarmda 
gosterilmi~ ada. 

... Bulun'cak olan ada m1? ... Gezgin ada 
m1? ... 

Biiyiilii ada, denize kayan; kimi zaman 
denizciler goriiyormu~ onu yam 

ba~larmda ... 

Yakla~1yorlar gemilerle o kutlu k1yiya: 
hie; goriilmemi~ c;ic;ekler arasmda 

yiikseliyor uzun palmiyeler, 
yogun ve diri kokuyor ilahi orman, 
kakuleden OZU SlZlyor, kauc;uk 

agacmdan sak1z1 ... 

Kokuyla duyuruyor kendini, kibar 
yosmalar gibi, 

Bulunmayan Ada ... Arna kaptan 
ilerleyince, 

h1zla yitiveriyor bo~ bir serap gibi, 
enginlerin rengi oluveriyor: mavi, 

masmavi ... 
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Solda: 
Nicolo dell'Abate, 
Aeneas, Avernus'a iniyor, 16. 
yiizyil, Modena, 
Galleria Estense 

Sagda: 
Tintoretto, 
isa'nm Limboya ini§i, 
1568, Venedik, 
San Cassiano Kilisesi 

13 

YER'iN i<;i, 
KUTUP MiTi VE AGARTA 

Yer'in merkezinde neler oluyor? Biitiin Antik~ag gelenegi, Yer'in 

derinlerine inmekle, oliiler diyarma girildigini dii~iiniir. Homeros 

ve Vergilius'ta Hades'in yap1s1 boyledir, Dante'nin cehenneminin 

yap1s1 boyledir, tipk1 Dante'nin ba~yap1tmdan once gelen bir~ok ate 

diinya goriisiinde -sozgelimi, Hz. Muhammed'in cehennemi ziya

retini anlatan Miracname'de ve oteki islam metinlerinde- oldugu 

gibi. 
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Joachim Patinir, 
Kharon, Styks Irmagm1 
Geriyor, ykl~. 1520-1524, 
Madrid, Prado Miizesi 
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Diiriist ruhlarm ya§ad1g1 Mutluluk Mekam'mn yap1s1 da 

boyleydi, Hades'in Tartaros ad1 verilen k1sm1 da: Zeus'un Titanla

n hapsettigi Tartaros, <;ok derin bir u<;urum §eklinde betimlenir, o 

kadar ki oraya birakilan orsiin dibe ula§mas1 yedi giin yedi gece su

rer. Ashna bak1hrsa, cehennemin yeraltmda degil goklerde oldugu

nu varsayan tek bir yazar olmu§tur: Tobias Swinden. Swinden, Cehen

nemin Yapzsz ve Yeri Uzerine jnceleme (1714) adh eserinde, cehenne-
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min Yer' in merkezinde olamayacag1m, aksi

ne evrenin en s1cak noktasmda, yani giine

§in merkezinde olabilecegini ortaya koyu

yordu. 

Arna Yer' in derinlikleri, canhlan 

da kendine <;ekmi§tir. Gogun ke§fedilmesi 

gii<;tii, oysa yer kazilabiliyordu, nitekim ma

den ocaklarmm tarihi <;ok eskilere uzamr. 

Gezegenin i<;ine, yeryiizii kabu

gunun altma niifuz etmek, insanlan her 

zaman cezbetmi§ ve bazilan, magarala-

Cehennem'e ini~, minyatiir: 
Miracndme yazmas1, 
Tiirkiye, 15. yiizyil, Paris, 
Fransa Milli Kiitiiphanesi 

Bek~i, III. Ramses'in oglu 
Khaemuaset'in mezarmdan 
ayrmti, 1184-1153, Teb 



Tobias Swinden, 
Cehennemin Yap1s1 ve Yeri 
Uzerine Bir Ara~t1rma, 1714 

Maden ocaklan: Georgius 
Agricola, Maden/er Uzerine, 
Basel 1556 

13. YER'iN ic;:i, KUTUP MiTi VE AGARTA 
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ra, <;ukurlara, yeralt1 dehlizlerine yonelik bu tutkuda, ana rahmine 

donmeye yonelik bir gerilim gormil§tiir. Herhalde herkes, 9ocuk

ken uykuya dalmadan once, diinyanm kalamndan ayn, bir denizal

tI yolculugunun hayalini kurmak i<;in nas1l battaniyenin altma s1-

gmmaktan ho§land1g1m hat1rlar. Magara, derinlerdeki canavarla

rm bulu§tuklan bir yer, ama aym zamanda insan dil§manlara ya da 

yilzeydeki ba§ka canavarlara kar§I bir barmak olabiliyordu. Maga

ralarda gizli hazineler hayal edilmi§, cilce cinler gibi yeraltma oz

gil varhklar kurgulanmI§tir. Bir<;ok rivayette, isa bir kulilbede de

gil, bir magarada dilnyaya gelir. Ve Piranesi'nin hapishaneleri, ge

lecegin Monte Kristo kontunun on dort y1l sonilk bir ya§am silrdil-
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Giovan Battista Piranesi, 
Hapishaneler, ykl~. 1761, 
Los Angeles County 
Museum of Art 

Paris kanalizasyonu, 
Jean-Paul Chanois'mn 
Sefillerfilmi (1957) i9in 
9izdigi taslak, Paris, Frans1z 
Sinemateki Koleksiyonlar1 

Agostino Tofanelli, 
San Callisto Katakomblari, 
1833, suluboya graviir, 
ozel koleksiyon 



Thomas Burnet, 
Kutsa/ Yeryiizii Kuram1, 
Londra 1681 
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gii If ~atosu hiicresi, Hugo'nun Sefiller'inin ve Fantoma'nm serii

venlerinin me§hur ettigi kanalizasyon kanallar1 gibi karanhk yerler 

soz konusu oldugunda, sanati;1larm ve romanc1larm dii§ giicii ala

bildigine CO§illU§tUr. 

Thomas Burnet, Kutsal Yer Kuramz'nda (1681) tufan sula

rmm biitiin yeryiiziinii kaplamas1 ii;in, altI ila sekiz okyanusun ii;e

rebilecegi kadar su kullanmas1 gerekecegini hesaplamI§tI. Bu yiiz

den Burnet, tufandan once, ince bir kabukla kaph diinyamn ii;inin 

suyla dolu oldugunu, merkezde akkor haldeki maddeden olu§mU§ 

bir i;ekirdek bulundugunu dii§iiniiyordu. Aynca, ekseninin fark

h egimi, yeryiiziine siirekli bir bahar mevsimi ya§ama imkam ver-
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mi~ti. Sonra kabuk kmlm1~ ve ic;teki sular d1~an c;1karak tufana yol 

ac;m1~ti. Daha sonra, sular c;ekilmi~ ve yeryi.izii bildigimiz c;ehresine 

biiriinmii~ti.i. Genel olarak, belki ic;ine magara ve yeralt1 dehlizleri 

oyulmu~, ama bir biitiin olarak ic; k1sm1 kati bir Yer dii~iiniiliiyordu. 

Dante bile, c;ok biiyi.ik Cehennem hunisini hayal ediyor, ama onun 

d1~mda Yer, ic;ine koni kaz1h bir top gibi kat1 ve ta~tan olmay1 siir

diiriiyordu. 

Athanasius Kircher, Yeraltz Diinyasz (1665) adh eserinde, 

yanardaglara ili~kin ilk incelemeleri de dikkate alarak yerkiirenin ic;i

ni betimlemeye c;ah~m1~t1. Boylece Kircher, bilim ile bilimkurgunun 

tuhaf bir kan~1m1yla, hem akkor haldeki lava irmaklarmm aktig1 hem 

ejderha benzeri yaratiklarm ya~ad1g1 bir Yer merkezi hayal edebili

yordu. 

352 

Athanasius Kircher, 
Yeralt1 Diinyas1, 1665 



Michael Dahl, 
Edmund Halley, 1736, 
Londra, Kraliyet 
Dernegi 
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i<;i BO~ YER Yerkiirenin i~inin tamamen bo~ oldugu yoniindeki ilk 

varsay1m, Halley kuyruklu yild1zmm yoriingesini de saptayan bilim 

adam1 Edmond Halley tarafmdan one siiriilmii~tiir. Benzeri bir var

sayimm biiyiik matematik~i Leonhard Euler tarafmdan dile getirildi

gini savunanlar olmu~, ama baz1 ara~tirmacilar, Euler'in metinlerin

den konuyla ilgili ku~kular1 ortadan kaldiracak almtllarla bu bilgiye 

kar~1 ~1km1~lard1r. Buna kar~1hk Halley'nin, Londra Kraliyet Dernegi 

tarafmdan yayimlanan Philosophical Transactions'da [Felsefe Tuta

naklari] bir yaz1s1 ~1kar (1692); yaz1da, yerkiiremizin aralarmda bag

lantl olmayan, e~merkezli, i~i bo~ ii~ kiireden ve sistemin merkezin

de gene kiire bi~imli s1cak bir ~ekirdekten olu~tugu belirtilir. D1~ kii

renin donme h1z1, i~ kiirelerin donme h1zmdan daha azdir ve bu fark, 

manyetik kutuplarm yer degi~tirmesine a~1kl1k getirmektedir. i~ at-
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mosfer aydmhktir, i<; k1talarda ya§ayanlar vardir ve aurora borealis'in 

nedeni, ge<;itlerden kutuplara s1zan gazlardir. 

Donemin bilim adamlan, Halley'nin varsayim1m pek cid

diye almamt§tl, ama iinlii Piiriten dinbilimci ve bilim adam1 Cot

ton Mather (asil iiniinii, New England'da cad1 avi iizerindeki etkisi

ne bor<;ludur), Hzristiyan Filozofta (1721) bu varsayim1 sahiplenmi§

ti. Her durumda, Halley yerkiirenin bu i<; k1smma girilebilecegini dii

§iinmiiyordu. 

Bu kitab1m1zda romanlardaki topraklan ele almayacag1m1z1 

belirtmi§tik, ama i<;i bo§ Yer kuramlarmda bir istisna yapmak gereki

yor; <;iinkii soziinii edecegimiz romanlardan bazilan, Halley'nin ya da 

daha sonra gorecegimiz iizere John Cleves Symmes' in kuramlarmdan 

etkilenmi§ken, bilimsel oldugunu iddia eden bir<;ok kuram da roman

lardaki bulu§lardan etkilenmi§tir. Bu bulu§lardan baz1lan, canavarla

rm ya da ilkel yaratlklarm ya§ad1g1, dehlizler ve ara yollardan olu§an 

bir yeralt1 diinyasm1 betimlemekle smirhdir, ama bazilan da gezege

nin dt§biikey yiizeyinin olU§tUrdugu goksel bir Ortiiniin altmda ya§a

yan uygarhklar1 betimler. 

Bu romanlardan ilki, anonim Diinyamn j<;fnden Ge<;erek Ku

zey Kutbu'ndan Giiney Kutbu'na Yolcului}un Hikayesi (1721) olsa ge

rektir; bunu Charles de Fieux'niin sekiz ciltlik Lamekis'i (1734) izle

mi§tir. Lamekis'te, di.inyanm yeralt1 tapmaklanmn ve toprakaltmda 

ya§ayan canavarlarm bulundugu i<; k1sm1, MlSlr kokenli baz1 bilginle

rin s1gmag1 haline gelir. Jules Verne'in diinyaca iinlii Diinyamn Mer-
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Marshall B. Gardner, 
Yeryiiziiniin i~ine 
Yolcu/uk, 1920 



Jules Verne'in Diinyanm 
Merkezine Yolcu/uk'u i~in 
~izim,1864 
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kezine Yolculuk'unun da (1864) is:inde yer ald1g1 bu gelenek, 1945'ten 

1949'a, bilimkurgu dergisiAmazing Stories'te [~a§irtlc1 Oykiiler] Ric

hard Sharpe Shaver'in anlatt1g1 iistiin tarihoncesi irkm oykiisiine ka

dar uzamr (yerkiirenin is: bo§luklarmda hayatta kalan bu irk, yiizey

de ya§ayanlara eziyet etmek is:in eski irklarm terk ettigi siradI§l ma

kineleri kullamyordu). Bu oykiiler yayimland1ktan sonra, binlerce ki

§i dergiye yazarak, yeraltmdan gelen "cehennemi sesler" i§ittiklerini 

belirtmi§ler. 

Arna Halley'nin varsayimmdan yola s:1kan ilk onemli kur

maca oykii, Ludvig Holberg'in romam Niels Klim'in Yeraltz Yolculu

{Ju (1741) olmu§tur. Holberg, Swift'inkilerden daha zevkli bulu§lar ve 

niiktelerle (ahlak, bilim, cinsler aras1 e§itlik, din, yonetim ve felsefe 

iizerine parodiler is:eren hayallerle) iitopik bir toplumu betimlemekle 

kalmaz, aym zamanda bize yerkiiremizin s:evresindeki biitiin bir gii

ne§ sisteminin nas1l bir diizene sahip oldugunu as:1klar. 

Giacomo Casanova'nm biiyiik bir dii§ kmkl1g1 yaratan 

Icosameron'u (1788), Holberg'in romanmdan esinlenmi§tir. Art1k 

ya§lanmI§ olan ve Bohemya'da Waldstein Kontunun yanmda kiitiip

hanecilik yaparak ges:imini saglayan sergiize§t Venedikli, edebiyat §a-
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m ve ekonomik ba~an a~1smdan bu berbat romana ~ok bel baglam1~

tl. Oysa roman ona hi~bir tin saglamayacag1 gibi, cebindeki son birka~ 

kuru~u da bask1 giderleri i~in kaybetmesine yol a~acaktl. 

Casanova, olduk~a s1rad1~1 bir dizi seriiven anlatir; bura

da en k1~kirt1c1 nitelik, o diinyaya ula~an iki karde~in, Edouard ile 

Elisabeth'in, sonraki ku~aklara da uzanan ensest ili~kiyle diinyah bir 

soyu ba~latmalandir (Casanova, Adem ile Havva'mn da boyle yaptlk

larm1 varsayiyordu). Arna 6ykiiniin kalanmda Casanova, gerek iki gen

cin Yer'in merkezine nasil indiklerini, gerek oradan nasil ~1ktlklanm 
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Niels Klim'in ini~i: 
Ludvig Holberg, Niels 
Klim'in Yeralt1 Yolcu/ugu, 
1767 



Yeralt1 diinyasmdaki 
varhklar: Ludvig Holberg, 
Niels Klim'in Yeralt1 
Yolculugu, 1767 
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anlatirken, olanlarm jeo-astronomik mantig1m kurmakla ilgilenmez 

(anlatismm yenilikc;i 6ziinii bu durum olu§turmasma ragmen). Bir 

sonraki yiizyila gelince, bi.iyiik bir ihtimalle i.inli.i demonolog Collin de 

Plancv'nin kaleminden c;1kan Yer'in Merkezine Yolculuk'u (1821); ke

za, daha ileride gorecegimiz i.izere, Edward Bulwer-Lvtton'm Gelece

gin Irkz'm (1871) anabiliriz. 

20. yiizyila geldigimizde, Willis George Emerson'm Dumanlz 

Tanrz'smda (1908) Olaf Jansen adh Norvec;li bir bahkc;1, babas1 ve tek

nesiyle bir ic; kitaya ula§Ir. Burada iki yil boyunca bir yeralt1 kralhg1-
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nm §ehirlerini dola§IP sonunda Giiney Kutbu'ndan di§an c;1kar. Arna 

bu konudaki en popiiler destanlardan biri, Edgar Rice Burroughs'un 

yaratt1g1 Pellucidar serisi olmu§tur: Kitaptan c;izgiromana bu seri, 

Tarzan oykiilerini Verne'in yeralt1 dinozorlar1yla, kiic;iik bir giine§in 

ve kiic;iik gezegenlerinin aydmlatt1g1 yerkiirenin ic; k1smmda ya§a

yan tarihoncesi hayvanlar ve akilh irklarla doldurmu§tur. Seri, Yer'in 

Merkezi'yle (1914) ba§lam1§ ve aralarmda Pellucidar'm da (1915) yer 

ald1g1 c;e§itli kitaplarla devam etmi§tir. 

Rus yerbilimcisi Vladimir Afanasevic; Obruc;ev, Plutonia'da 

(1924) tarihoncesi hayvanlarla dolu ic;i bo§ bir Yer'i anlatirken, Bur

roughs ya da Verne' den esinlenmi§ olabilir. Gene, Bourroughs'un izi 

sira 1920'de Victor Rousseau, Balamok'un Gozii'nii yay1mlar. Bura

da, ortadaki bir giine§in aydmlatt1g1, giine§e bakanlarm anmda 61-

diikleri bir Yer merkeziyle kar§Ila§mZ. Esinini mitimizden alan 

biitiin anlati yap1tlarm1 siralayamay1z: Yalmzca ingilizce roman

lar ic;in Cynthia Ward (2008) yakla§Ik seksen ba§hk s1rahyor, ama 

Guy Costes ve Joseph Altairac (2006) degi§ik dillerde iki bin iki yii-
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Carl Gustav Carus, 
Fingal Magaras1, karakalem 
ve suluboya, 19. yiizyil, 
ozel koleksiyon 

Sagda: 
Alan Lee'nin J.R.R. 
Tolkien'in Hobbif i i~in 
~izimi, 2003 
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zli a§km ba§hg1 kayde

dip yorumluyorlar. Ge

ne de, bin;ok yap1t ro

manlara ozgli dli§ glicli

nlin eseri degildir, cid

di olarak one slirlilmli§ 

varsay1mlardan es in -

lenmi§lerdir. 1818'de, L 
Cleves Svmmes adh bir 

ylizba§I, ~e§itli bilim derneklerine ve ABD Kongresi'nin blitlin liye

lerine mektup yazmI§, dlinyanm i~inin bo§ ve ya§anabilir oldugu

nu kamtlamaya hazir oldugunu bildirmi§ti. Symmes, dogada her §e

yin -sozgelimi, sa~larm, kemiklerin, bitki saplarmm- bo§ oldugunu, 

o ylizden hem i~eriden hem dI§andan ya§anabilir olan be§ klireden 

mlite§ekkil yerkliremizin de boyle olmas1 gerektigini savunuyordu: 

Her iki kutupta, bir buz halkas1yla ~evrili kenarlarmdan d1§ar1 ~1k1-

lan dairevi a~1khklar bulunuyordu ve buz a§1ld1gmda 1hman bir ik

limle kar§Ila§Ihyordu. 

Symmes, yaz1h hi~bir §ey birakmamI§, ama Amerika Birle

§ik Devletleri'nin dort bir yanma giderek bir dizi konferans vermi§tir. 

Hala Philadelphia Doga Bilimleri Akademisi'nde bulunan evreninin 

ah§ap maketi ona atfedilir. 

Symmes'in kuram1 hi~bir bi~imde savunulamaz olsa da, 

ortadan kalkmas1 kolay olmami§tir. Symmes, ingilizlere kar§I veri

len 1812 sava§mm kahramanlarmdan biri olarak linlenmi§ti, her du

rumda kendine sayISiz yanda§ buldu. Oglu Americus Vespuccius'un 

da giri§imleriyle, esinledigi yaz1 ve makalelerin say1s1 dikkat ~eki

cidir.1 

1892'de, William Bradshaw'un Symmes'in fikirlerinden 

esinlenen romamAtvatabar Tanru;asz, 1895'te ise John Uri Lloyd'un 

ilgin~ Etidorhpa's1 ("Aphrodite"nin tersten yazih§I) yayimlamyordu. 

Etidorhpa'da, ba§ka §eylerin yam s1ra, yerklirenin derinlerinde da

ha once Verne'in Yolculuk'unda kar§1m1za ~1kan mantarlarm benze

ri dev mantarlar ormam da goze ~arpar. Bu inan~larm kahc1hg1 ko

nusunda bir fikir edinmek i~in, internette Etidorhpa'mn yakm tarih-
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li bir yeniden bas1mmm nas1l tamtild1gma bakmak gerek: "Kurmaca 

mi? Cahillerin inanmak istediklerinin aksine, hie; de oyle degil! Yazar, 

okilltizme derinden vak1f bir ara§tlrmac1yd1 ve sansasyonel kitabm

da, dilnyam1zla, onun ilstilndeki, ic;indeki ve otesindeki ya§amla ilgi

li ke§fetmi§ oldugu korkunc; gerc;egi okurlarmm gozleri onilne serme

ye c;ah§ml§tl." 

William Reed, Symmes'inkine benzer fikirlerden yola c;1ka

rak bir kuram olu§turmu§tu; Kutuplar Hayaleti'nde (1906), kutupla

rm aslmda hie; ke§fedilmedigini, c;ilnkil mevcut olmad1klanm, onlarm 

yerine ic; k1tayla baglantis1 olan dev bir c;ukur bulunmas1 gerektigini 

one silrmil§til. Marshall Gardner, Yer'in jr;ine Bir Yolculuk'ta (1913) 

Yer'in ic; k1smmda bir gilne§ten soz ediyordu. Buz katmanlarmm ic;in-
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de tam olarak korunmu~ mamut kahntilan bulundugunda, Gardner 

~u sonuca varm1~tl: Bir buluntunun bu kadar uzun sure bozulmadan 

kalmas1 olanaks1zd1 ve ele ge<;irilen buluntular, i<; k1tadan ka<;tlktan 

sonra yakmlarda olen yarat1klarm kahntilan olsa gerekti. Gerek Reed 

gerek Gardner, ~u tezi one silrilyorlard1: Aysbergler tuzlu sudan degil 

tath sudan olu~tuklarma gore, belli ki bunun boyle olmasmm nede

ni, i<;teki k1tamn irmaklarmm sularmdan olu~malanyd1 (elbette ays

berglerin, yeryilzilndeki buz par<;alarmdan olu~tuklan i<;in tath su

dan olduklan bilinir). 

Dr. Raymond W. Bernard diye biri, Reed ile Gardner'in fikir

lerini 1969'da The Hollow Earth (i<;i Bo~ Yer) ba~hkl1 kitabmda yeni

den gilndeme ta~1m1~t1r. Bernard, UFO'larm i<;teki k1tadan geldikle

rini ve halka ~eklindeki nebulalarm i<;i bo~ dilnyalarm varhg1m kamt

layacag1m one silrilyordu. Bernard kitab1, onceki onyillarda yazllm1~ 

olanlan yinelemesine kar~m, bilyilk bir okur kitlesine ula~m1~t1r ve 

bugiln hala yeniden bas1lmaktad1r. Anla~1ld1g1 kadanyla Bernard, Gil

ney Amerika' da, kendisini Yer' in i<; k1smma ula~tiracak bir tilnel arar

ken zatilrreeden olmil~tilr. 

Yilzba~1 Seaborn adh birinin (kimilerine gore Symmes'in 

ta kendisi) romam Symzonia (1820), Symmes'in fikirlerinden esin

lenmi~tir. Symzonia'da, yerkilrenin i<; k1sm1 ilzerine kesin diyag

ramlar yer ahr. ~u var ki, Symmes i<;i bo~ bir Yer varsaym1~, ama bi

zim (kendisi dahil) d1~bilkey d1~ kabuk ilzerinde ya~amak yerine, i<;

bilkey i<; k1s1mda ya~ad1g1m1z1 tasavvur etmeye cesaret edememi~ti. 

Bu noktaya Cyrus Reed Teed (1899) varacakt1; Teed, ("cahil Koper

nik" ve sahte Anglo-israil biliminin "devasa ve gilliln<; yamlg1s1"na 

uyarak) bizim gok olduguna inand1g1m1z ~eyin, biltiln yerkilreyi dol

duran ve parlak 1~1kh bOlgeleri olan bir gaz kiltlesi oldugunu sapti

yordu. Gilne~, Ay ve y1ld1zlar, gok kilreler degil, aksine degi~ik olgu

larm yol a<;tlg1 gorsel etkilerdi. Teed, Koresh Birligi tarikat1m kur

mu~tu ve Koreshliler, Florida k1yllarmda "dogru ol<;er" denen bir 

al et kullanarak yeryilzil kavsinin i<;bilkeyligini saptad1klanm savu -

nuyorlard1. Ley ile De Camp'in (1952) belirttikleri gibi, kurtlu bir el

ma gibi her yam deliklerle kaph Yer kavrammm da, i<;i bo~ Yer kav

rammm da ash yoktur. Ger<;ekten de, Yer yilzeyinin birka<; kilomet-
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re altmda, is1 ile basm<;tan kayanm plastik hale geldigi bir bolgeye 

girilir, o yiizden nas1l bir hamur y1g1m ezildiginde orada var olan de

likler kapamyorsa, soz konusu bolgedeki herhangi bir delik ya da 

bo§lUk da oyle kapanacaktir. Kald1 ki, Isaac Newton daha once §U

nu ortaya koymu§tU: i<;i bo§ bir kiirenin i<;indeki <;ekim giicii, her yo

ne dogru e§it dag1hr, oyle ki serbest herhangi bir nesne -su, toprak, 

kayalar, insanlar- kaotik bir karga§a i<;inde ag1rhks1z olarak dalga

lanacak, bu arada merkezka<; kuvveti ya da gelgitler kiirenin <;okme

sine yol a<;acaktir. Arna bireyler ya da topluluklar hi<;bir ele§tirel tu

tum takmmadan as1ls1z bir fikre bagland1klarmda, varsay1mlarmm 

belirgin ifias1 bile onlan fikirlerini degi§tirmeye ikna edemez, tipk1 

sonu<;ta bir mucize i<;in yakaran inan<;h ki§inin, mucizenin ger<;ek

le§memesiyle inancm1 kaybetmemesi gibi. 

Sozgelimi Teed, sayis1z yanda§l yanma <;ektikten sonra, naa

§Imn <;iiriimeyecegini belirterek 1908'de olmii§tii. Naa§ bir siire sergi

lenmi§, sonra ortadan kaldmlmas1 zorunlu hale gelmi§ti, ama 1967'de 

hala, bir Koreshan State Park (§imdi Koreshan State Historic Site) ku

ruluyordu. 

Birinci Diinya Sava§i'ndan sonra, i<;i bo§ Yer kuram1 (Hohl

weltlehre), Peter Bender ve Karl N eupert'in giri§imleriyle Alman ya' da 

kendini gosterir. Kuram, Alman deniz ve hava kuvvetlerinin kurmay 

kademelerinde <;ok ciddiye ahmr. Belli ki bu kurmaylar, rejimin baz1 

temsilcilerinin <;evresinde olu§turulan okiiltist atmosfere bir bi<;im

de duyarhyd1lar. Bender'le ilgili bilgiler kesin degildir; bazilarma go

re, Bender'le Neupert aym ki§idir.2 

Buna kar§ihk, Goodrick-Clarke (1985), Ley (1956) ve 

Gardner' a (1957) gore, Teed ve daha sonra Marshall Gardner'in ku

ramlarmdan etkilenen Bender, 1933'te de havaya firlatilacak bir fii

ze yapmaya kalkl§ffil§tl: Kuram1 kesin olsa, fiize gezegenin zit taraf

taki yiizeyine dii§ecekti. Aslmda, fiize f1rlatma noktasmm birka<; yiiz 

metre otesine dii§mii§tii. Bunun yam sira Bender, sozde Yer oyugu 

boyunca yukan dikili gii<;lii teleskoplarla ve klZll otesi l§mlar kulla

narak, ingiliz gemilerini saptamak i<;in Alman deniz kuvvetlerine, 

Baltik'taki Riigen adasma bir ke§if ekibi gondermesini onermi§ti.3 

Hedef, romantik Alman duyarhg1yla uyum i<;inde goriiniiyor, <;iinkii 
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1801 yazmda Caspar Friedrich, dogal giizellikleri ve ozellikle beyaz 

kayahklan ile iinlii Riigen adasmdan esinlenmi§ti. 

Friedrich'in giri§iminden geriye elimizde <;ok giizel gorii

niimler kald1, oysa Alman deniz kuvvetlerinin giri§iminden geriye ka

lan herhangi bir iz yok. Aksine, anla§ilan, Bender'le yitirdikleri zama

na ofkelenen N aziler, onu top lama kampma kapami§lar ve Bender da

ha sonra orada Olmil§ olmah. 

Neupert'in etkisi ise daha kahc1 oldu. Neupert, pek <;ok ya

z1 ve kitap yazm1§ ve 1949'a kadar ya§ami§tlr. Onun oliimiinden sonra 

i§ arkada§l Lang, Geocosmos dergisini 1960'a kadar yayimlamaya de

vam etmi§tir. 

Neupert de, Yer'in kiire bi<;imli bir kabarti oldugunu, bizim 

onun i<;teki i<;biikey yiizeyinde ya§ad1g1m1z1 belirtiyordu. Neupert'e 

gore, iistiimiizde giine§, ay ve bir "hayalet evren" -yild1z sand1g1m1z 

kii<;iik l§lk kaynaklanyla bezeli lacivert bir kiire- hareket ediyordu. 

Kopernik'in hatas1 l§Igm, kavisli yayild1g1 halde, diiz <;izgi halinde ya

yild1gm1 sanmak olmu§tU. 

Gene Bergier ve Pauwels'e gore, Vl fiizeleriyle yap1lan atI§

larm baz1lar1 hatah olmu§tU, <;iinkii fiizenin <;izdigi yol di§biikey de

gil, i<;biikey yiizey varsayimmdan yola <;1kilarak hesaplamyordu. Bu 

yarat1c1 yazarlar, bize ger<;ek bir oykii anlatsalard1, <;ilgmca astrono

milerin tarihsel ve i§levsel yaranm goriirdiik. Gene Nazi ortammda, 

Bulwer-Lytton'm Gelecegin Irkz (1871) romam <;ok ciddiye ahnmi§tl. 

Gelecegin Irkz'nda, Atlantis'in yikilmasmdan sonra hayatta kalan ol

duk<;a kalabahk bir topluluk, Yer'in derinlerinde ya§ar; bir tiir kozmik 

enerji olan Vril'e sahip olduklan i<;in olaganiistii gii<;lerle donanm1§

lardir. Bulwer-Lytton (parantez i<;inde, Paul Clifford adh oykiisiin

de, Snoopy'nin iinlendirdigi giri§ soziinii yazd1g1m belirtelim: "Ka

ranhk ve firtmah bir geceydi /It was a dark and stormy night'), bii

yiik bir olas1hkla bir bilim kurgu oykiisii yazmak istemi§ti, ama okiil

tist ingiliz dernegi Altm ~afak'tan oldugu i<;in, Almanya'daki okiiltist

ler ortam1m etkilemi§ ve Nazizmin gelmesinden on yil once bir Vril 

Gesellschaft'a (Vril Dernegi ya da Aydmhk Loca) kurulmasma esin 

kaynag1 olmu§tu. Daha once Thule Gesellschaft'm kurucusu olarak 

kar§ila§tlg1m1z Rudolf von Sebottendorff da bu dernekte boy goste-
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riyordu. Bulwer-Lytton'm betimledigi Yer'in derinliklerinden, ola

ganiistii giice ve giizellige sahip varhklarm olu§turdugu Gelecegin 

Irk1'mn yeniden belirmesi bekleniyordu. 

i<;i bo§ Yer fikri, daha yakm zamanlarda matematik<;i Mus

tafaAbdiilkadir'in <;ah§malarmda (1983) yeniden kar§1m1za <;1kar. Ab

diilkadir, son derece karma§Ik hesaplarla, i<;biikey bir diinyanm geo

metrisi ile giine§in dogu§ ve batI§ olgulanm uzla§tirmaya <;ah§IDI§tir. 

Bunun i<;in, I§Ik I§mlarmm diiz bir <;izgi iizerinden yolculuk ettikle

ri fikrini bir yana b1rak1p bir kavis boyunca ilerlediklerini kabul et

mek yeterli olacakt1r. Keza, dz§taki Kopernik kozmosunu, bir kiirenin 

dI§mdaki her noktayi kiirenin i<;indeki her noktaya denk dii§iirmeye 

olanak saglayan ozel bir matematiksel diizenleme arac1hg1yla i<;teki 

jeokozmos iizerine yans1tmak yeterli olacakt1r. 

Bu onerinin uzmanlar camiasmda yol a<;tig1 tartI§ma ve iti

razlar konusuna girmeyecegiz; bazilarma gore bu varsayim, bizi yeni

den bir tiir yermerkezcilige gotiirecektir. Ortada giine§in oldugu i<;i 

bo§ bir Yer'in i<;inde ya§asayd1k, yerkiiremizin di§mda sonsuz bir ev

ren var olmazd1 ve Yer'in i<;teki ya da di§taki giine§in <;evresinde don

mesinin hi<;bir onemi olmazd1, <;iinkii referans alacag1m1z her tiir pa

rametre eksik olurdu. Ya da Abdiilkadir'in yazd1g1 gibi: "DI§taki uza

yin tamam1, bo§ Yer'in i<;ine hapsolunur" ve "galaksiler ve milyarlar

ca I§Ik yih uzakl1ktaki kuasarlar gibi nesneler, mikroskobik boyutlara 

sahip olacak §ekilde kii<;iiliir"dii. 

Bunun otesinde, Abdiilkadir'e gore dI§biikey bir Yer' de ya

§Iyor olsayd1k, biitiin ol<;iimlerimiz i<;i bo§ bir Yer iizerinde nas1l i§

liyorsa oyle i§lerdi: "Her gokcisminin format, yon ve uzakl1gma dair 

gozlem ve degerlendirme, gerek Yer'in di§mda gerek i<;inde konum

lanm1§ bir gozlemci i<;in aym sonu<;lan verirdi." Oyleyse, i<;biikey Yer 

varsayim1, empirik gozlemler temelinde asla <;iiriitiilemez. 4 

Neyse ki Abdiilkadir, varsayimlarmm bir matetamik siste

mi i<;inde kabul edilebilir olsa da, bir fizik sistemi i<;inde kabul edilebi

lir olmad1gm1 yazar. Demek ki, Abdiilkadir'in yaptig1, ba§kalarmm sa

vundugu §eyi -dI§biikey bir Yer i<;in kulland1g1m1z ol<;ii sisteminin, i<;

biikey bir Yer i<;in de i§levsel olacag1- kamtlamaya yarayan kuramsal 

bir ah§tirmayd1. Bu, Yer' in kabugunda ya§ama tarz1m1zda hi<;bir §eyi 
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degi~tirmez; astronomlar, bu fikir kabul edilse bile, evreni ke~fetme 

tarz1m1zda hi<;bir ~eyin degi~meyecegini belirtiyorlar. 

KUTUP MiTi Nazi Almanya'smda ragbet goren <;e~itli 

okiiltist hayaller atmosferinde, en inandmc1 bulunan mit, Thule ile 

Hiperborea'yi konu alan b6liimde soziinii ettigimiz kutup miti olmu~

tu. "Kutup" modeli, Bat1'nm kutuptan geldigini vurgulamakla kalm1-

yor, kutba donmesi gerektigini de vurguluyordu. Kutup b6lgeleri ar

hk <;ok soguk oldugundan, kutuplarm metanetli yanda~lan bir ba~ka 

varsayima ge<;mi~lerdi: <;ok biiyiik bir merkezi <;ukur arac1hg1yla kut

ba ula~1hrsa, 1hman iklimli ve zengin bir bitki ortiisii olan yeni toprak

lar ke~fedilebilirdi. 

Fikir yeni degildi. Mercator'un (16. yiizyil) bir haritasmda, 

Kuzey Kutbu'nun devasa bir oyuk olarak gosterildigine tamk oluruz; 

<;evredeki denizler bu oyuga dokiiliip oradan Yer'in bo~luguna ini

yorlard1. Kald1 ki, kokleri baz1 Orta<;ag ansiklopedilerindeki betim

lemelere kadar uzanan bir fikirdi bu. Bu betimlemelere gore, Kuzey 

Kutbu'nun ortasmda <;evre uzunlugu 33 fersah olan bir dag (Merca

tor, haritasmda bu dag1 hala gosteriyordu) ve Okyanus sularmm h1zla 

i<;ine akhg1 ba~ dondiiriicii bir girdap vard1. 

17. yiizyilda Athanasius Kircher, Yeraltz Diinyasz'nda etkile

yici graviirler de kullanarak, denizlerin sularmm Bering Bogaz1 ara

c1hg1yla Kuzey Kutbu girdabma girdigini ve "bilinmeyen gizli yollar 

ve dolamba<;h kanallar arasmdan" diinyamn merkezini ge<;erek Gii

ney Kutbu'ndan d1~an <;1kt1g1m savunmu~tu. Kircher, sularm yeryiizii 

govdesindeki bu dola~1m1m, insan viicudunda Harvey'in yakla~1k kirk 

yil once ke~fettigi kan dola~1mma benzer buluyordu. 

Ne var ki, kutup "deligi" kuramma kar~1, 20. yiizyilda Ku

zey Kutbu'nun otesinde bilinmeyen bir toprak oldugu varsayi

m1 da geli~tirilmi~ti. 1904'te ABD K1y1 ve Jeodezik Ol<;iim Haritas1 

Dairesi'nden Dr. Harris adh biri, yayimlad1g1 bir yaz1da, kutup havza

smda, Gronland'm kuzeydogusunda Yer'in heniiz ke~fedilmemi~ bii

yiik bir k1smmm olmas1 gerektigini, baz1 Eskimo rivayetlerinde ku

zeyde var olmas1 gereken biiyiik bir kiitleden soz edildigini (bir Eski

mo efsanesinin bilimsel olarak ni<;in giivenilir kabul edilmesi gerekti-
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gi belli olmasa da) ve Alaska'nm kuzeyindeki diizensiz gelgit hareketi

nin ancak bu kiitlenin varhg1yla acr1klanabilecegini soyliiyordu. 

Daha sonraki modern ke§ifler, "delik" inancm1 da bilinme

yen toprak kiitlesi inancm1 da te§vik etmese bile, Amerikah amiral 

Byrd efsanesi bu yolla yayilmi§tl. 

Amerikah Richard Byrd, biiyiik bir kutup ka§ifiydi; 1926'da 

ucrakla Kuzey Kutbu'na kadar gitmi§ti (acr1klamalarma itirazlar geti

rilmi§ olsa da). 1929'da, Giiney Kutbu'nun iizerinden ucrmu§ ve 1946 

ile 1956 arasmda Giiney Kutbu ve yoresinde belirleyici ke§iflerde bu

lunmu§, Amerikan hiikiimetinden ni§anlar ve takdir belgeleri almI§tl. 

Arna Byrd'iin crevresinde cre§itli efsaneler belirmi§ti. Gene anlatllanla

ra gore, ihman kutuplar iizerine antik efsaneleri kamtlarcasma, kut

bun otesinde ye§il topraklarve verimli ovalar buldugunu canh bir dil

le anlatt1g1 bir giinliik b1rakm1§tl geride. Byrd'iin sozde giinliigundeki 

bilgiler biiyiik bir kutup oyugundan da soz ediyor ve bu bilgiler, oyu

gun icrinde ba§ka halklarm ya§ad1g1 ya da 0 girdaptan dl§arl ucran dai-
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relerin yi.ikseldigi inanc1yla, a§ama a§ama karma§1kla§1yordu. Kimse

nin bu konulan bilmemesinin, efsaneyi yinelemesinin nedeni, Ame

rikan hiikiimetinin biitiin bu bilgileri, askeri giivenlikle ilgili ~e§itli ve 

karma§Ik nedenlerden otiirii, kesinlikle yasaklam1§ olmas1yd1. 

Byrd'iin, 1947'de Giiney Kutbu'yla ilgili ke§fi iizerine bir 

radyo duyurusunda, "kutbun otesindeki alamn, biiyi.ik bir bilinme

zin merkezi" oldugunu soyledigi ve ke§if yolculuklarmm birinden do

nii§te ''bu ke§if gezisi muazzam biiyi.ikliikte yeni bir topragm ke§fiyle 

sonu~land1" dedigi dogrudur, ama biitiin bunlan olabilecek en makul 

§ekilde anlamak miimkiindiir: Kullamlan soz "kutbun otesinde"ydi; 

bu da hem "kutbun ote yamnda, kutbun otesinde" §eklinde, hem bi

raz kendimizi zorlayarak "kutbun i~inde" §eklinde okunabilirdi. ifa
de, bilinmezden ho§lananlar tarafmdan her zaman en umut vaat ede

cek §ekilde yorumlanm1§ ve insanlar, Byrd'iin yol arkada§larmm kut-
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bun otesinde gordiikleri canavanms1 hayvanlarla ilgili hayaller kur

maya ba§lam1§lard1. 

Byrd efsanesinin <;1grmdan <;1kmasma yol a<;an §ey, biiyiik 

bir ihtimalle Francis Amedeo Giannini adh bir ki§inin, Kutbun 6te

sindeki Diinyalar (1959) adh kitab1 olmu§tU. Giannini, yillarca, i<;i bo§ 

Yer kurammdan daha iddiah bir kuram1 savunan s1rad1§1 bir ki§iydi: 

Yer'in bir kiire olmad1g1m, aksine bildigimiz bi<;imiyle Yer'in par<;a

larmm, gokmavisi bir uzamda kutuplarm otesine uzanan sonsuz bir 

kiitlenin yalmzca kii<;iik bir k1sm1 oldugunu dii§iiniiyordu. Her du

rumda, Giannini Byrd'iin 1947'de kutbun otesinde bir §eyler ke§fet

mi§ olmasmdan memnunluk duyuyordu. 

Byrd'iin soyledigi sayih birka<; §eyi ne§eyle yorumlayanlar 

arasmda, daha once iizerinde durdugumuz Bernard da vard1r. Arna 

sozde Byrd gilnliigilnii okumak daha ilgin<; olacakt1r. 

Bu giinliik ger<;ek midir? Bu soru, pek <;ok kitap ve yazmm 

yaz1lmasma yol a<;mI§tir ve internete bakarsamz, neredeyse yalmz

ca i<;i bo§ Yer varsayimm1 savunanlarm, giinliigu ger<;ek kabul ettigi

ni, resmi biyografilerde ise (bkz. Encyclopaedia Britannica ya da Wi

kipedia) giinliikten soz edilmedigini goriirsiiniiz. Dogal olarak "ku

tup yanhlar1"nm itiraz1 §Udur: Ke§fi ne pahasma olursa olsun sansiir 

etmek gerektigi i<;in, hi<;bir resmi kaynak giinliikten soz etmemekte

dir. Arna Byrd'iin 1947 ke§fini ger<;ekle§tirdigini bile yads1yan metin

lerle de kar§Ila§mz; baz1lan Byrd'iin 1947'de Antarktika'da oldugu

nu kesinlerken, "kutup yanhs1" yorumculan Byrd'iin o tarihte Kuzey 

Kutbu'nda da -elbette gizli olarak- bulundugunu varsayarlar. 

En temkinli sonu<;, giinliigun Hitler ya da Mussolini'nin 

sahte giinliikleri gibi sahte oldugunu dii§iinmek olacaktir; ama 

Byrd'iin ozel bir yaz1smda ki§isel hayallerine kap1ld1g1 da dii§iiniile

bilir. Byrd'iin bir mason locas1 iiyesi oldugunu, dolayis1yla (belki de) 

okiiltist bir inanca yatkm oldugunu da unutamayiz. Son olarak, ba

z1lar1 Byrd'iin nasil 1926'daki ilk kutup ke§fine dair verileri tahrif et

mekle su<;land1g1m hat1rlat1yor, dolayis1yla sonraki ke§iflerin verileri

ni de tahrif etmesini tuhafbulmuyorlar. 

Artik soylentiler, ger<;ekten var olan belgelerle ilgili bilgi

leri de karartacak noktaya gelmi§ durumda. Arna Byrd Amerikan yo-
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netimi tarafmdan bir kahraman olarak goriilmii§, elbette cesur bir 

ka§if olmu§tur. Bu hatas1z pilot iizerinde, ona a§m bagh kimselerin 

onun c;evresinde olu§turduklan mitolojilerin agirhg1m duyurmas1 

miimkiindiir. Gerc;ek §U ki, art1k Byrd'iin efsanesi bize, Aziz Bren

dan adasmdan ya da Peter Pan'm Varolmayan Ulkesi'nden daha var 

olmayan bir kutup toprag1 sunmaya devam etmekte, oysa kutuplar 

iizerine bugiinkii cografya bilgilerimiz bu hayalleri devre d1§1 birak

maktadir. 

AGARTA VE ~AMBALA Arna bir yeralt1 diinyas1 dii§lemek ic;in, ic;i bO§ 

bir Yer'i ve bizim ic; yiizeyde ya§ad1g1m1z1 varsaymak zorunlu degil

dir. Hala ayaklanm1zm altmda var olan c;ok biiyiik bir yeralti §eh

rini dii§iinmek yeterlidir. Bu varsay1mm avantaj1, yeralti §ehirleri

nin her zaman var olmu§ olmalandir. Daha Ksenophon Anabasis'te 

Anadolu'da ailelerin, evcil hayvanlarm ve hayatta kalmak ic;in ge

rekli erzakm bir arada tutulacag1 yeralt1 §ehirleri kaz1ld1g1m yaz1-

yordu. Ve bugiin bile Kapadokya'ya giden turistler, k1smen de olsa, 

Derinkuyu'yu gezebilirler (Derinkuyu, tam da yeraltma kazilmI§ es

ki bir yerle§imdi). Kapadokya'da iki ya da lie; kath c;ok say1da ba§ka 

yeralt1 §ehri vard1r, ama Derinkuyu'da birc;ok kat heniiz kazilmam1§ 

olmasma ragmen on bir katvard1r. Ba§lang1c;taki §ehrin derinliginin 

yakla§Ik 85 metre oldugu tahmin ediliyor. ~ehir, binlerce uzun deh

lizle oteki yeralti §ehirlerine baghyd1 ve 3.000 ila 50.000 ki§iyi ba

rmdirabiliyordu. Ornegin, Derinkuyu dinsel kovu§turmalardan ya 
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da Milslilman akmlarmdan kac;mak ic;in ilk Hiristiyanlarm saklan

d1klan yerlerden biri olmu§tur. 

Bu tilr gerc;ek deneyimlerden, 19. yilzyilda baz1 yarat1c1 ya

zarlar eliyle Agarta §ehri miti dogar. 

Bu mit, onu yayanlar Dogu geleneklerine ya da Hintli ermi§

lerin vahiylerine gonderme yapsalar da, daha onceki c;e§itli okiiltist 

kuramlara -Hiperborea, Lemurya ya da Atlantis gibi- c;ok §ey borc;

ludur. K1sacas1, Agarta (metinden metine Agartha, Agarthi, Agardhi 

ya da Asgartha gibi c;e§itli adlarla amhr) Yer yilzeyinin altmda uzanan 

engin bir alan, birbiriyle baglantih §ehirlerden olu§an gerc;ek bir iilke, 

olaganilstil bilgilerin sakland1g1 bir dilnya olup, ilstiln bir gilcil elinde 

bulunduran ki§iyi ya da Dilnya Krahm barmdmr. Bu kral, muazzam 

gilc;leriyle yerkilrenin biltiln olaylanm etkileyebilir. Agarta, Asya'nm, 

bazilarma gore Himalayalar'm altmda uzamyor olsa gerektir, ama o 

kralhga eri§mek ic;in birc;ok gizli giri§ten soz edilmi§tir: Cueva de los 

Tayos'tan Ekvator'a, Gobi <;Olil'ne, Kolhis Sybilla Magaras1'na, Na

poli'deki Cumaeh Sybilla Magaras1'na ve Kentucky'deki, Mato Gros

so'daki, Kuzey ve Gilney Kutbu'ndaki, Keops Piramidi yakmlarmda

ki, hatta Avustralya'daki dev Ayers Rock kayas1 dolaylarmdaki oteki 

yerlere. 

Agarta ad1, ilk kez tuhaf bir ki§inin eserinde belirir: Verne ya 

da Salgari ornegine dayah macera kitaplarmm yazan olan, ama ya§ad1-

g1 donemde daha c;ok Hint uygarhg1 ilzerine c;ok sayidaki kitab1yla ta

nman Louis Jacolliot'nun. Jacolliot, Diinyada Spiritiializm'de (1875) 

BatI okiiltizminin Hint kokenlerini anyordu ve fazla c;aba gosterme

si gerekmiyordu, c;ilnkil doneminin okiiltistlerinin bilyiik bir bOlilmil, 

gerc;ek ya da sahte Dogu mitlerinden bol bol yararlamyordu. Jacolliot, 

uzmanlarm bilmedigi bir Sanskrit metnine, Agrouchada-Parikchai'ya 

gonderme yap1yordu: Bu bilyiik bir olas1hkla bizzat J acolliot'nun Upa

nishadlar ve oteki kutsal metinlerden almt1lara ba§vurarak derledigi, 

Bat1 mason geleneginden de baz1 ogeler ekledigi bir tilr derlemeydi. 

Jacolliot, baz1 Sanskritc;e tabletlerde (bunlarm hangileri oldugu asla 

belirtilmemi§tir) Hint Okyanusu'nun sularma gomiilen Rutas adh bir 

beldeden soz edildigini soylilyordu; ne var ki daha sonra Pasifik'ten 

soz ediyor ve onu Atlas Okyanusu'nda bulunmas1 gereken Atlantis'le 
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ozde§le§tiriyordu. Oysa daha once gordiigumiiz gibi, raz her yerde dii

§iiniilmii§tiir. Son olarak, Tanrz'nzn <;ocuklarz'nda (1873 ya da 1871) 

J acolliot, Hint alt k1tasmda engin bir yeralt1 yerle§imi, Brahmanlarm 

biiyiik rahibinin §ehri olarak bir "Asgartha"dan soz ediyordu. 

Dogrusu, pek az ki§i Jacolliot'nun a~1klamalarma itibar et

mi§tir; onu bir tek hep her §eye inanmaya haz1r olan §U bildigimiz Ma

dam Blavatski ciddiye alacaktir. Oysa, ondan dikkat ~ekici ve dolays1z 

§ekilde etkilenen, Hindistan'zn Avrupa'daki Misyonu (1886) kitab1y

la Marki Joseph-Alexandre Saint-Yves d'Alveydre olmu§tur. 1877'de 

Saint-Yves, ~e§itli okiiltist ~evrelere kat1lan Kontes Marie-Victoire 

de Riznitch-Keller'le evlenmi§ti. Saint-Yves'le tam§tigmda kontes el

li ya§mI ge~mi§ti, oysa Saint-Yves otuzlu ya§larmdayd1. Kontes, ona 

bir unvan vermek i~in, Alveydre markileri adh birilerine ait bir araziyi 

satm almI§h. Art1k kira geliriyle ge~inebilen Saint-Yves, kendini hep 

hayal ettigi §eye adamI§tI: Daha uyumlu bir topluma, anar§inin kar§Ih 

bir tiir sinar§iye ula§mayi saglayacak bir siyasi form ill bulmak istiyor

du. Bu, ekonomik giicii, yarg1~lari ve manevi giicii -yani, kiliseler ile 

bilginleri- temsil eden ii~ kurulun yonettigi bir Avrupa toplumu, s1-

mf sava§larim ortadan kald1ran, solcularla sagcilan -Cizvitler ile ma

sonlan, sermaye ile emegi- birle§tiren bir aydmlar oligar§isi olacak

h. Proje, Action Fran~aise gibi a§IrI sagc1 gruplarm dikkatini ~ekmi§ti, 

oyle ki sol, Vichy'yi bir sinar§i komplosu olarak; sag ise, sinar§iyi Ya

hudi-Leninist bir komplonun ifadesi olarak gorecekti. Baz1larma go

re, sinar§i U~iincii Cumhuriyet'i yikmak i~in bir Cizvit komplosu; ba

zilarma gore, bir Nazi komplosuydu, mason-Yahudi komplosu oldugu 

varsayim1 da cabas1. 

Her durumda ~ogu zaman, gerek sag gerek sol, evrensel bir 

komplo diizenlemekte olan gizli bir orgiitiin var oldugu fikrini geli§

tirmi§tir. 

1895'te e§i oliince, Saint-Yves son eseriArkeometre'ye (1911) 

ba§lam1§h. Arkeometre, e§merkezli ve hareketli dairelerden olu§an 

bir alet olup iizerini kaplayan imler arasmda sonsuz birle§imler olu§

turabiliyordu. Bu imler arasmda, bur~lar, gezegenler, renkler, nota

lar, kutsal alfabelerin harfleri -ibranice, Siiryanice, Aramice, Arap~a, 

Sanskrit~e ve Hint Avrupahlarm ilk dili gizemli Vattan-yer ahyordu. 
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Arna biz Agarta ilzerinde durmahy1z. Saint-Yves, Hindis

tan'm Misyonu'nu yazd1gmda, gizemli bir Afgamn, Hadji Scharipfin 

onu ziyaret ettigini ve ona Bulunamaz Olan Agarta'mn sirnm a<;1k

lad1g1m soylilyordu. (Adi a<;1k<;a Arnavut<;a olan bu ki§i Afgan ola

mazd1, nitekim elimizdeki yegane fotografmda Scharipfi bir Balkan 

operet kostilmil i<;inde gorilrilz.) 

Belki de Saint-Yves'i esinlemi§ olan J acolliot'da oldugu gibi, 

Agarta'da yeralt1 §ehirleri vardir ve kralhg1 be§ bin bilge ya dapundit 

yonetir. Agarta'mn merkezi kubbesini yukandan bir tilr aynalar biltil

nil aydmlatir: Saint-Yves'in yanlz!J tarifiyle bu aynalar "1§1gm yalmzca 

anharmonik renk tayf1 ile ula§mas1m saglar; fizik kitaplanm1zdaki gil

ne§ spektrumu bunun yalmzca diyatonik k1sm1m olu§turur." Agarta 

bilgeleri, evrensel dil olan Vattan'a ula§mak i<;in biltiln kutsal dilleri 

incelerler. <;ok derin gizemlere girdiklerinde, yerden havalamr, yuka

n dogru yilkselirler; bilge karde§leri tutmasa, kafalan kubbenin tava

nma <;arp1p par<;alanabilir. Bu bilgeler, yildmmlan haz1rlar, gene ya

zarm yanlz!J tarifiyle "kutup ve tropik bolgeleri arasmdaki aki§kanla

rm periyodik aki§larma, Yer' in farkl1 enlem ve boylam bolgelerinde 

di§ etkilere bagh sapmalara yon verir", tilrleri se<;er ve kil<;ilk ama ola

ganilstil ruhsal gil<;leri olan hayvanlar yaratirlar: Kaplumbagalarm

dan birinin s1rtmda san bir ha<;, her uzvunda bir goz ve bir ag1z vardir. 

ilk kez, bir Yonetici Zihin fikri belirir. Elbette Saint-Yves, biltiln ge<;

mi§ tarihsel ve gelecek olaylar temelinde, Ustiln Bilinmeyenler'i tam

yan mason ogretilerinden etkilenmi§ti. 

Saint-Yves'in esin kaynag1 k1smen, ~ambala Kralhg1'm be

timleyen Dogu metinlerinden geliyor olabilir, bir<;ok okilltist i<;in 

Agarta ile ~ambala arasmdaki ili§kiler <;ok kan§Ik olsa bile. i<;i bo§ 

Yer'i savunanlarm <;izdigi bir<;ok yaratic1 kartta ~ambala, yeralti k1ta

s1 Agarta'da yilkselen bir §ehirdir. 

Ba§ka versiyonlara gore, ~ambala'nm asla yeralt1 k1tas1 ola

rak tammlanmayan Mu ile ozde§le§tirilmesi bir yana, §Unu da hat1r

latmak gerekir: Hi<;bir Dogu kaynagmda, ~ambala'mn yeraltmda ol

dugu soylenmez. Aksine, eri§ilmez §ekilde dag silsileleri tarafmdan 

<;epe<;evre ku§atllm1§ olsa da, topraklan verimli ve <;ok gilzel ovalar, 

tepeler ve daglar boyunca yayihr; o kadar ki bu imge, ~angri-La miti-
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solda: ne esin kaynag1 olmu§tur. Aslmda bu mi ti, Kayzp Ufuk adh romanmda 
Alexandre Saint-Yves 
d'Alveydre,Arkeometre,1911 (1933) James Hilton uydurmU§ ve Frank Capra'mn iinlii bir filminin 

Raymond w. Bernard senaryosu da bu romandan almmt§tlr. 
yaz1larmdan Agarta'nm 
temsili Hilton, Himalayalar'm bat1 ucunda, bir zamanlar bir hu-

zur ve sakinlik ortammda, zamanm neredeyse durdugu bir yer

den soz eder. Arna bu ornekte de, bir roman bulu§u bir yandan 

okiiltist diinyay1 cezbetmi§, ate yandan da turistik spekiilasyonla

ra, Asya'dan Amerika'ya saf ziyaret~iler i~in sahte ~angri-La'larm 

olu§turulmasma neden olmu§tur. Ve <;in'de, 200l'de, Zhongdian 

§ehrinin ad1 ~angri-La -ya da <;incesiyle Xianggelila- §eklinde de

gi§tirilmi§tir. 

~ambala ile ilgili ilk bilgileri Bati'ya Portekiz misyonerle

ri getirmi§ti; ne var ki onlar, ~ambala admdan soz edildigini duy

duklarmda, yerin Kathay, yani <;in oldugunu dii§iinmii§lerdi. Bu ko

nudaki en saglam kaynak, kutsal Kalac;akra Tantra metnidir; koke

ni Hindistan'm Veda gelenegine uzanan bu metin, gorkemli mistik 

tasvirlere esin kaynag1 olmu§tur. Tibet ve Hint Budizmi gelenekle

rinde ~ambala (kimi zaman ~ambahla ya da ~amballa), fiziksel ger

~ekligine yalmzca birka~ ki§inin inand1g1 bir kralhktir. Bu birka~ ki

§i onu zamanla Pencap'a, Sibirya'ya, Altaylar'a ve ~e§itli ba§ka yer

lere yerle§tirmi§tir. Ne var ki, genel olarak ~ambala, ruhsal nitelik-
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li bir simge -Saf Bir Belde, kotiili.ik gi.ic;lerinin nihai yenilgisi vaadi

kabul edilir. 

~ambala'nm Agarta ile ozde~le~tirilemeyecegini (en azm

dan Budist geleneklere gore), Dalai Lama Tenzin Gyatso'nun (1995) 

1980 Ekiminde Baistrocchi'de yapt1g1 ac;1klamadan anhyoruz: "Dogu

lularm tipik cana yakmhg1 ve yi.iksek manevi makammdan kaynakla

nan nezaketle, Dalai Lama once, manevi dam~mamyla birkac; kelime 

konu~arak, Agarta-Agarti sozi.ini.in anlam1 i.izerine bilgi edindi, son

ra kesin bir tutumla, bu ad1 hie; duymad1gm1, hele yeraltmdaki ruh

sal bir alemi hie; ama hie; duymad1gm1 itiraf etti. Ne var ki, sozlerine, 

bir kan~1khk olmu~ olabilecegini ve herhalde daha c;ok ''bi.iyi.ik ~am

bala gizemi"nin soz konusu oldugunu ekleyerek son verdi. Bunun

la birlikte, Dalai Lama ic;in ~ambala "tannlar alemi ile iblisler/cin

ler alemi arasmda duyulari.isti.i olsa da gerc;ek bir alem olup eri~ilme

si c;ok zor"dur; "oraya ancak [ ... ] karma~1k ah~t1rmalar arac1hg1yla c;i

leke~" ula~abilir. 

19. yi.izy1lda Macar ara~tirmac1 Sandor Korosi Csoma, 

~ambala'nm cografi koordinatlanm vermi~ti (kuzey enlemin 45° 

ile 50° aras1). ikinci el ve koti.i c;evrilmi~ kaynaklar i.izerinden c;a

h~arak, hep netlikten uzak bilgileri toplay1p i.isti.inkori.i bir ara

ya getirmeye haz1r olan Madam Blavatski Gizli Ogreti'sinde (1888) 

~ambala'y1 gormezlikten gelemiyordu (ilginc; bic;imde Agarta'y1 goz 
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ard1 etmesine ragmen). Blavatski belli ki bu konuda Tibetli bilgi 

kaynaklarmdan telepati yoluyla bilgiler almt§tl ve Atlantis'ten ha

yatta kalanlarm, Gobi c;oliindeki kutsal ~ambala adasma goc; etmi§ 

olduklanm bildiriyordu (herhalde Korosi Csoma'dan esinlenmi§ 

olmahyd1, c;iinkii Csoma'nm verdigi koordinatlar Gobi'ye uygula

nabiliyordu). 

~ambala, belki olas1 cografi konumundan otiirii, ondan 

simgesel yarar saglamaya c;ah§an birc;ok siyasetc;iyi derinden et

kilemi§ti. Buna bagh olarak Agvan Dorjiev, ingilizlerin ve <;inlile

rin Tibet iizerindeki emellerine kar§l durmak ic;in, Dalai Lama'y1 

Rusya' dan yard1m istemeye ikna etmi§ ve bu amac;la ona gerc;ek 

~ambala'nm Rusya oldugunu ve c;arm onun eski krallarmm soyun

dan geldigini ortaya koymu§tu: Ve bu giri§im, c;ar iizerinde etkili ol

mu§, c;ar St. Petersburg'da bir Budist tapmag1 ac;mi§tl. 

Mogolistan'da, klZll devrimcilere kar§l beyaz Ruslar ic;in 

sava§an Baron van Ungern-Sternberg, biitiin Yahudilerin Bol§evik 

olduklarma kanaat getirdiginden, birliklerini fanatik bir anlayi§a 

yonlendirmek ic;in onlara ~ambala ordusunda yeniden dogu§ vaat 

ediyordu. 

Japonya, Mogolistan'1 i§gal ettikten sonra, Magallan asll 

~ambala'nm Japonya olduguna inand1rmaya c;ah§illl§tl. 

Kac; Nazi kurmaymm ~ambala'ya inand1g1 belli degil, ama 

Thule Gesellschaft ortammda, Hiperborlular topluluklarmm, At

lantis ve Lemurya'ya c;e§itli goc;lerden sonra, Gobi c;oliine vanp 

Agarta'yi kurduklan fikri yaygmdi. 

Agarta, belirgin c;agn§tmlar yoluyla, Kuzey mitolojisinde 

tannlarm yurdu Asgaard'la baglant1h kabul ediliyordu. Burada i§

ler kan§1yor, c;iinkii oyle goriiniiyor ki, bir dii§iince ak1mma gore, 

Agarta'nm yak olmasmdan sonra, bir grup "iyi" Ari giineye dogru 

goc; edip Himalayalar'm altmda bir ba§ka Agarti kurmu§; diger bir 

grup ise yeniden kuzeye c;1karak, orada yoldan sapml§ ve kotiiliigiin 

kralhg1 ~ambala'y1 kurmu§tU. 

Anla§1ld1g1 iizere, bu noktada okiilt cografya c;ok kan§Ik 

bir hal ahyor, ama 1920'li y1llardaki baz1 kaynaklara gore, Bol§e

vik gizli polisinin baz1 §efleri, bir ~ambala ara§t1rmas1 planlam1§-
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lar, yeryiizii cenneti fikrini Sovyet cenneti fikriyle kayna§tlrmay1 

dii§iinmii§lerdi. Heinrich Himmler ile Rudolf Hess'in, belli ki saf 

bir irkm kokenini bulmak i<;in Tibet'e bir ke§if toplulugu gonder

digi bilgisi de, aym soylentiler grubuna aittir. 1920'ler ile 1930'lar 

arasmda, iinlii bir Rus ka§ifi ve vasat bir ressam olan ve bir<;ok okiil

tist inancm izinden giden Nicholas Roerich, ~ambala arayI§I i<;inde 

<;e§itli Asya bolgelerine gitmi§ ve $ambala (1928) adh bir kitap ya

y1mlam1§tl. Roerich, kaynag1 Sirius y1ld1Zl olan biiyiik bir ta§a sahip 

oldugunu soyliiyordu: Chintamani Ta§I. Roerich i<;in ~ambala, Kut

sal Yer olup, onu bir bi<;imde yeraltl kanallariyla birle§tigi Agarta'yla 

baglant1h goriiyordu. 

Ne yaz1k ki, Roerich'in ke§ifleriyle ilgili bize b1raktlg1 ta

mkhklar, neredeyse yalmzca <;ok <;irkin tablolardan ibaret. 

Arna biz Agarta'ya donelim. Saint-Yves'den epey sonra, 

Orta Asya boyunca seyahat eden Polonyah macerac1 Ferdynand Os

sendowski. biiyiik bir ba§arI kazanacak olan bir kitap yayimhyordu: 

Hayvanlar, insanlar ve Tanrzlar (1923). 

Ossendowski bu kitabmda, Mogollardan, Agarthi'nin (ad1 

boyle yaz1yordu) Mogolistan'm altma yerle§tirilmesi gerektigini, 

ama kralhgm diinyada var olan biitiin yeraltl ge<;itlerine yayild1g1m, 

milyonlarca uyrugu oldugunu ve Diinya Krah tarafmdan yonetildi

gini ogrendigini soyliiyordu. 

Ossendowski'yi okudugunuzda, Saint-Yves' den ahnmI§ gi

bi goriinen pek <;ok sayfa bulursunuz; bu da, sagduyulu ele§tirmene 

intihalden soz etme imkam verecektir. 

Arna aralarmda gelenegin en iinlii <;agda§ dii§iiniirlerinden 

Rene Guenon'un da yer ald1g1 mitin baghlari, Ossendowski "Saint

Yves'i hi<; okumad1m" derken, onun i<;ten oldugunu dii§iiniirler. i<;

tenliginin kamt1 §Udur: Hindistan'm Misyonu'nun (1886) ilk bask1s1 

yok edilmi§ ve geriye yalmzca iki niisha kalmI§tl. Guenon, eserin ya

zarm oliimiinden sonra 1910'da Dorbon tarafmdan yeniden bas1ld1-

g1m, dolay1s1yla Ossendowski'nin kitab1 pekal:1 bilebilecegini dikka

te alm1yor. 

Arna Guenon, Ossendowski'yi tartl§mas1z bir otorite ola

rak kabul etmek durumundayd1 (oysa, Madam Blavatski'nin dii-
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§iindiigiiniin aksine, Jacolliot'nun pek giivenilir bir yazar olmad1-

g1 kamsmdayd1); ~iinkii Ossendowski, Guenon'un Diinyamn Kralz 

(1925) kitab1yla daha da iinlii kilacag1 Diinyanm Krah'ndan soz edi

yordu. 

Her durumda, Agarta'nm fiziksel olarak var olmas1 ya da 

yalmzca bir simge olmas1 (Budist ~ambala'da oldugu gibi), Guenon'u 

o kadar da ilgilendirmiyordu, ~iinkii kralhk ile rahipligin birbirine 

s1k1 s1k1ya bagh oldugu zamans1z mitlerden yararlamyordu (ve el

bette, zamamm1zm -yani, karanhk Kali Yuga'nm- getirdigi facialar

dan biri, bu birligin kopmu§ olmas1dir). Guenon'a gore "en yiice an

lam1yla anla§ilan" Diinyanm Krah unvam "ashnda, ad1 ~e§itli bi~im

lerde pek ~ok eski halkta kar§1m1za ~1kan ilk ve evrensel Yasa Koyu

cu Manu'ya atfedilir." Ve kralhk ile rahipligin birlikteligi fikri, Rahip 

Johannes mitinin de tipik fikridir. 

Hlristiyan gelenegine gore, ger~ek Melkisedek isa idiyse, 5 

isa'nm Agarta ile ne gibi bir ilgisinin oldugunu kamtlamak elbette 

gii~tiir, ama Guenon'un kitab1 ba§tan sona, ozgiirce ve her tiir man

tiga aykm olarak, mitlerin ogeleri ile biitiin zamanlarm dinleri ara

smda baglant1lar kurup durur. Bu, biitiin vahyedilmi§ dinlerden on

ce gelen bir kok gelenegi savunan ki§iye uygun bir yakla§imdir. 

Geleneksel olarak cehennem imgesiyle baglant1h yeral

t1 ge~itleri ve magaralan mitini, Guenon'un yapt1g1 gibi, olumlu bir 

dogaiistii ger~eklikle (ki semavi nitelikte olmas1 gerekir) baglanti-
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birle~mesi mese/esi. 
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land1rmamn zor goriindiigunii belirtenler olmu§tur. 

Arna Yer' in ic;inin bo§ olmasmm c;ekiciliginin, nasil her tiir 

mantiktan daha giic;lii oldugunu gordiik; bundan otiirii, yerkiirenin 

derinlerinde, Agarta bugiin de ya§amaktad1r, en azmdan ona inan

mak isteyen ki§inin sanr1h zihninde. 
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Niels Klim'in Yeraltl Di.invas1 

LUDVIG HOLBERG 

Niels Klim'in Yeraltma Yolculufju 
[1741) 

Gii'r bela a~ag1 be~ alt1 metre inmi~tim 
ki, ip kopuverdi. Arkada~lanmm bunu 
izleyen, ama k1sa siirede yitiveren 
bag1rt1 ve 'righklarmdan, ba~1ma nas1l 
bir talihsizligin gelmekte oldugunu 
anlad1m: Olaganiistii bir h1zla bo~luga 
yuvarlamyor, elinde asa yerine bir 
kanca tutan yeniyetme bir Pluton 
gibi dii~iiyordum .. <;arpt1g1m toprak 
bana Tartaros'a giden yolu a'<b [ ... ] 
Sanmm, yogun bir toz bulutunun 
ve zifiri karanhgm i'rinden, hafif, 
neredeyse alacakaranhk bir 1~1k 
gi:iriinceye kadar yakla~1k '<eyrek saat 
yuvarland1m, biraz sonra iizerimde 
aydmhk ve berrak bir gi:ikyiizii belirdi. 
Budalahg1m yiiziinden, yeraltmdaki 
hava ya da ters bir riizgarm giicii 
tarafmdan yeniden yukanya dogru 
itildigimi samyor ve magaradaki hava 
ak1mmm beni yeniden yeryiiziine f1r
latt1gm1 dii~iiniiyordum. Arna i:iniim
deki giine~, gi:ikyiizii ve yild1zlar bilin
medik geliyordu bana, 'riinkii diin
yam1zdakinden daha kii'riiktiiler. 0 
yiizden, yeni gi:ik kiiremizin kendi dii~ 
giiciimiin bir iiriinii, kendi zihnimdeki 
bir ba~di:inmesi oldugunu tasavvur 
ettim ya da belki de i:ildiigume, kutlu
lar beldesine ula~t1g1ma inand1m. Bu 
son dii~iinceye hemen giildiim, 'riinkii 
elimde tuttugum kancayi ve ard1mdan 
'<ektigim ipi gi:irdiim. Cennet yolunda, 
kanca ve iplerin gerekli olmad1g1m 
iyi biliyordum; tannlar, elimdeki 
ara'< gerece elbette onay vermeye
ceklerdi: bunlarla adeta Titanlar gibi 
Olympos'u ele ge'rirmek i'rin gi:iksel 
gii'<lere sald1rmak istiyor gibiydim. 
Son olarak, dikkatli bir dii~iinmenin 
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ardmdan, yeralb gi:igune ula~bg1m1 
anlad1m ve Yer'in i'rinin bo~ oldu
gunu, kabugun altmda bizimkinden 
daha kii'riik bir diinyamn, gene daha 
kii'riik giine~i, yild1zlan ve gezegenle
riyle bir ba~ka gi:igun gizlendigini i:ine 
siiren kuramlarm nas1l dogru oldu
gunu fark ettim. Olaylar beni hakl1 
'rikard1. u .. uruma h1zla dii~ii~iim uzun 
siiredir devam ediyordu ki, ini~ sira
smda kar~1la~bg1m ilk gezegene ya da 
gi:ikcismine yakla~t1k'<a h1z1mm yava~
lamakta oldugunu hissettim. Gezegen 
gi:izlerimin i:iniinde fark edilir ~ekilde 
biiyiiyordu, o kadar ki onu '<evreleyen 
olduk'<a yogun atmosferin i'<inden 
~imdiden gii'rliik '<ekmeksizin geze
genin tepelerini, vadilerini ve deniz
lerini ayirt edebiliyordum ve nas1l 
irmaklarm '<evresinde, bahk kaynayan 
k1yilarm '<evresinde bir ku~ suyun 
yiizeyi iizerinde al'<aktan u'<arsa, i:iyle 
yer ile gi:ik arasmda u'<uyordum. 
0 zaman, havada yiizdiigumii ve o 
ana kadar dikey olan rotamm dairesel 
hale geldigini fark ettim. Urperdim. 
Bir gezegene ya da en yakm gezegenin 

YerytizUnUn i~indeki 
varhklar: Ludvig Holberg, 
NielsK/im'in Yeralt1 
Yolculuiju, 1767 



uydusuna donii~mekten, onun irev
resinde sonsuza dek donmekten kor
kuyordum. Arna bu tiir bir donii~iim 
onurumu zedelemezdi: Bir gokcismi 
ya da uydusu, airhga mahkum bir 
felsefe aliminden daha a~ag1 degildir. 
Cesaretimi toplad1m. Bunun bir nede
ni de, iirinde yiizdiigum saf ve berrak 
havada, ne airhk ne susuzluk hissetti
gimi fark etmemdi. Gene de, cebim
de bir sandviir oldugunu hatirlad1m 
(Bergenlilerin bolken dedikleri, genel
likle oval ya da uzunca olanlardan) 
ve duruma ragmen damak tad1ma 
uyup uymayacagm1 gormek iirin d1~ari 
ir1karmaya karar verdim. Arna daha ilk 
ismkta, Yer'e ait her g1danm midemi 
buland1racag1m anlad1m ve sandviiri 
tiimden yarars1z sayarak attlm. Ne var 
ki, hayretler iirinde kald1m: Sandviir, 
daha kiiiriik bir yoriingeye uyarak 
irevremde donmeye ba~lad1; boylece 
hareketin gerirek yasasm1 anlama-
m1 saglad1: Bu yasa uyarmca, denge 
durumunda biitiin cisimler, dairesel 
bir harekete tabi olurlar [ ... ] 
Di;: giin bu durumda kald1m. 
Gezegenin irevresinde durmadan 
donerek, giinii geceden ayirabiliyor
dum; kimi zaman yeraltl giine~inin 
dogdugunu, kimi zaman bat1p gozden 
yittigini goriiyordum, her ne kadar 
bizimki gibi bir gece irokmese de, 
irunkii giinbatlmmdan sonra biitiin 
gokkubbe, ayinkinden fark11 olmayan 
bir aydmhkla, i~1k11 ve gorkemli gorii
niiyordu. Gok fiziginden biitiiniiyle 
habersiz olmad1g1m iirin, gokkubbe
nin ya da yerin iir yiizeyi oldugunu 
dii~iindiigum ~eyin, yeralt1 evreninin 
merkezindeki giine~ten i~1k ald1g1 
varsayim1m kuruyordum zihnimde. 
Mutlulugun dorugundayd1m, art1k 
tanrilara yakm olduguma inamyor ve 
kendimi gokkubbenin yeni bir yild1-
z1 sayiyordum (en yakm gezegenin 
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astronomlari, bu yild1z1, irevremde 
donen uyduyla birlikte yild1zlar lis
tesine dahil edeceklerdi), tam bu 
s1rada beni kah sagdan kah soldan, 
kah yukaridan kah a~ag1dan tehdit 
eden kanath dev bir canavar beliri
verdi. Once onun yeraltmdaki on iki 
tak1myild1zdan biri oldugunu sand1m; 
bu tahmin dogru idiyse, Virgo tak1m
yildlZl olmasm1 yeglerdim, irunkii 
biitiin tak1myild1zlarmdan bir biirimde 
yalmzhg1m1 hafifletebilecek yegane 
tak1myild1z oydu. Arna iyice yakla
~mca, irok biiyiik ve tehdit edici bir 
grifon oldugunu gordiim. Oyle kork
tum ki, kendimi ve az once iftihar 
ettigim yild1z onurumu unutup o anm 
tela~1yla, tesadiif eseri cebimde bulu
nan Testimonium Academicum'umu 
ald1m: Amac1m, hasm1ma ilk akade
mik smavlari geirtigimi ve ogrenci, 
hatta fen bilimleri mezunu oldugumu 
gostermekti, dolayis1yla bulundu
gum yerin yasad1~1 oldugunu one 
siiren herhangi bir yabanc1yla ba~a 
ir1kabilirdim. Arna ba~lang1irtaki gay
retke~lik yati~1p yava~ yava~ kendime 
geldigimde, budalahg1ma giildiim. 
Bu grifonun beni nii;:in takip ettigini, 
dost mu dii~man m1 oldugunu, yoksa 
daha olas1 oldugu iizere, yalmzca 
ah~1lmad1k goriinii~iimiin irekiciligi
ne kap1hp daha fazla yakla~arak goz 
zevkini mi doyurmak istedigini ha.Ia 
anlayam1yordum. Sag elinde bir kanca 
ve arkasmda kuyruk gibi dalgalanan 
uzun bir iple havada birini gormek, 
herhangi bir canlmm ilgisini ireke
bilirdi. Sonradan, bu s1rad1~1 olayin, 
yoriingesinde dondiigum yerkiirenin 
sakinleri arasmda birirok tart1~maya 
ve tahmine yol airt1gm1 ogrendim. 
ipi kuyruk zanneden filozoflar ve 
matematikiriler benim bir kuyruklu 
yild1z oldugumu dii~iinmii~ler. Boyle 
olaganiistii bir meteorun, yakm gele-
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cekteki bir faciayi, vebayi, k1thg1 ya 
da ba~ka bilyiik bir felaketi haber 
verdigini dil~ilnenler de olmu~. Hatta 
baz1lan, vilcudumu 9ok uzaktan nas1l 
gordilklerini ozenle 9izmeye kadar 
gotilrmil~ i~i, oyle ki daha karaya ayak 
basmadan beni betimlemi~, tammla
m1~ ve bakir gravilrilmil yapm1~lard1. 
Gillmemi, biraz da keyiflenmemi 
saglayan biltiln bu ~eyleri, o dilnyaya 
ula~1p yeralt1 dilini ogrendikten sonra 
ke~fettim [ ... ] 
Aslmda, bogadan ka9arken tlrman-
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maya 9ah~t1g1m aga9, en yakm ~ehir
de adaleti yoneten yarg1cm e~iydi 
ve magdur tarafm durumu, kusuru 
daha da ag1rla~tmyordu; 9ilnkil 
kurban, halktan herhangi bir kimse 
degil, ilst dilzey bir hammefendiydi. 
Dolayis1yla, bu kamusal saldm, oyle
sine al9ak gonilllil ve mazbut insanlar 
i9in s1rad1~1 ve korkun9tu [ ... ] 
K1sacas1, daha o zamandan, o akilh 
aga9larm gezegenin sakinleri oldu
gunu a91k9a anlad1m ve doganm can
hlan yarat1~mdaki 9e~itlilige hayran 

YeryOzilniln i ~indeki 
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kald1m. Bunlar bizim aga~lanm1zm 
yiiksekligine eri§miyordu, ~iinkii 
ancak orta boydaki bir insam ge~iyor
lard1; hatta daha kii~iik olanlan -~ah
lar, bodur aga~lar- vard1 ve bunlarm 
~ocuk olduklarm1 sanm1§t1m [ ... ] 
Bu topraklarm yakmmda, ya§ayan
lar1 selvi olan Mardak bOlgesi vard1; 
hepsinin goriinii§ii aymyd1, ama biri 
digerinden gozlerinin bi~imi sayesin
de ayirt edilebiliyordu. Kiminin uzun, 
kiminin kare, kiminin ~ok kii~iik, 
kiminin biitiin aim kaplayacak kadar 
biiyiik gozleri vard1, kimi iki, kimi ii~, 
kimi de dort gozlii doguyordu [ ... ] 
En kalabahk, dolayis1yla en gii~lii 
kabile, uzun gozleri olan ve her §eyi 
uzun sanan Nagiriler kabilesiydi. 
Devlet ba§kanlan, senatOrleri ve 
rahipleri, yalmzca bu kabileden 
se~ilir. Yalmzca onlar idari gorevleri 
iistlenirler ve oteki kabilelerin ba§ka 
hi~bir iiyesi kamusal gorevlere kabul 
edilmez. Bunun istisnas1 ki§inin, 
yeminli ifadesinde, giine§e adanan 
ve tapmagm en yiiksek noktasma 
yerle§tirilen belli bir levhanm onun 
goziine de uzun goriindiigunii beyan 
edip onaylamas1d1r. Bu kutsal levha, 
Mardakl1lar tapmmasmm en onemli 
nesnesi oldugu i~in, diiriist yurtta§
lar yalan yere yeminle kendilerini 
lekelemek istemezler. Boylece, her 
tiir kamusal gorevden uzak tutulur 
ve siirekli hakaret ve kovu§turmalara 
maruz kahrlar. Aynca, gozlerine iha
net edemeyeceklerini soyleseler de, 
mahkemeye pkar1hrlar; oyle ki, yal
mzca dogal bir kusur olan §ey, onlarm 
kotiiliiklerine ve inat~1hklarma mal 
edilir [ ... ] Geli§imin ertesi giinii, mey
danda aylak aylak dola§Irken, siiriik
lenerek i§kenceye gotiiriilen ya§h bir 
adam gordiim. Adamcag1za a§agilayic1 
sozler haykiran s1ra s1ra selviler ona 
e§lik ediyordu. Su~unun ne oldugu-

13. YER'iN ic;:i, KUTUP MiTi VE AGARTA 

nu sordugumda, sapkm oldugunu 
soylediler, ~iinkii kamu nezdinde 
giine§ levhasmm kareyi and1rd1gm1 
ilan etmi§ti ve defalarca uyanlmasma 
ragmen, bu talihsiz gorii§iinii 1srarla 
korumu§tU. 
Bunun iizerine, biiyiik bir riski goze 
alarak, gozlerim ger~ek <linden yana 
m1 ke§fetmek i~in giine§ tapmagma 
girdim ve kutsal levha bana da kare 
goriindiigu i~in, bir siire once §ehrin 
imar i§lerine getirilen ev sahibime 
saf~a bunu soyledim. Sozlerim iize
rine, derin bir i~ ge~irdi ve levhanm 
ona da kare goriindiigunii belirtti, 
ama hakim kabile, ona sorun ~1kanp 
gorevini elinden alacag1 korkusuyla 
kimseye bir §ey soylemeye cesaret 
edememi§ti [ ... ] Potu Prensligi'ne 
geri donii§iimden sonra ve elime ne 
zaman f1rsat ge~se, bu barbar devlete 
kar§l ofke kusuyordum, ama k1z
gmhg1m1 dostum ard1~ agacma a~t1-
g1mda, bana §U kar§1hg1 verdi: "Bize 
Nagirlerin adetleri budalaca ve haks1z 
gelir, ama farkl1 bir baki§ aps1 kar§I
smda bu kadar sertlige ba§vurulmas1 
sana tuhaf gelmemeli. Hat1rhyorum, 
§Oyle dedigini i§itmi§tim: Avrupa dev
letlerinin biiyiik bir bOliimiinde, dogal 
bir gorme kusuru ya da zihinsel bir 
oziir nedeniyle ba§kalarma ac1mas1zca 
sald1ran zorba halklar varmI§; bizzat 
sen, bu tiir §iddetin dokunulmaz ve 
devlet i~in son derece avantajh oldu
gunu soylemi§tin" [ ... ] 
Cocklecu denen bolgede, daha 
az s1rad1§1 olmayan ve kesinlikle 
Avrupahlarm kinamasm1 hak eden bir 
gorenek hiikiim siirer [ ... ] Bu iilkenin 
sakinlerinin hepsi, iki cinsten ard1~ 
aga~land1r, ama yalmzca erkekler 
basit meslekleri ve ev i§lerini yap
makla yiikiimliidiir. Sava§ zamanmda 
orduya yazild1klan dogrudur, ama er 
riitbesini nadiren a§abilirler ve pek 
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az1 sancaktar olur. Oysa kadmlara en 
onemli sivil, dini ve askeri gorevler 
teslim edilir. Gec;:mi~te, gorevlerin 
tahsisinde hic;:bir cinsiyet ayr1m1 
gozetmiyorlar diye Potulularla alay 
etmi~ken, ~imdi bu insanlar bana 
c;:1ld1rm1~ ve gerc;:ekten dogaya aykI-
n davramyormu~ gibi geliyordu. 
Ozellikle, erkeklerin umursamazh~m 
anlayam1yordum; c;:ok daha iisti.in 
fiziksel giic;:lerle donanm1~ olduklar1 
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halde, bu igrenc;: boyundurugun ken
dilerine dayatilmasma izin vermi~ 
ve yiizyillar boyunca bu utanca kat
lanm1~lard1. Y almzca isteseler ve bu 
kadm zorbal1~nm iplerini kesmeye 
cesaret etselerdi, zincirlerden kur
tulmak kolay olurdu. Arna kokle~mi~ 
al1~kanhk, ruhlanm o derece kor 
etmi~ti ki, bu yiikii yok etmek ic;:in 
riske girmek hie;: kimsenin aklma 
gelmiyordu; aksine herkes, bizzat 
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doganm egemenligi kadmlara verdi
gine, erkeklerin ise ormek, ogutmek, 
egirmek, yerleri siipiirmek, hatta 
dayak yemek gibi i~lerle ugra~mas1 
gerektigine inamyordu. Kadmlar ~u 
tiir savlarla bu gorenegi savunuyorlar
d1: Doga erkege fiziksel gii9 ve zorlu 
ugra~lara daha uygun uzuvlar verdigi
ne gore; doganm s1radan ve agir i~lere 
yalmzca erkek cinsini atamak istedigi
ne inanmak gerekir [ ... ] 
Ba~ka topraklarda para i9in beden
lerini satan, ars1zhk derecesinde 
utanmaz, yiizsiiz ve iffetsiz kadmlar 
varken, burada gecelerini satanlar 
gen9 erkekler ile olgun erkekler ve 
bu ama9la, kap1larmda edebe aykm 
tabela ve sozler bulunan genelevler 
i~letiyorlar. Bu yiizsiiz ticareti fazlaca 
utanmaz ve a91k bi9imde yaptikla
rmda, bizim fahi~elerimiz gibi hapse 
atihyor ya da halkm gozii oniinde k1r
ba9lamyorlar. Buna kar~1hk, gen9 klz
lar ve evli kadmlar yolda yiiriiyor ve 
hi9 ele~tirilmeden erkeklere baklyor, 
onlara ba~lanyla i~aretler yap1yor, goz 
kirp1yor, lShk 9al1yor, onlan mmc1kl1-
yorlar. Onlara sesleniyor, onlar1 taciz 
ediyor, kap1larm her yanma komiirle 
takdir yaz1lan yaz1yorlar, ba~tan 
91kard1klan erkeklerden hayas1zca 
soz ediyor, zaferleriyle oviiniiyorlar, 
t1pkI bizde kiistah gen9lerin kibirle, 
iffetlerini ele ge9irdikleri bilireleri 
ve evli kadmlar1 s1ralad1klar1 gibi. Ve 
kimse yeniyetme delikanhlara a~k 
~ark1lan ve kii9iik armaganlar sunan 
evli kadmlan ve gen9 k1zlan ele~tir
miyor, bu delikanhlar da, gencin bir 
kadmm istek ve arzularma hemen 
teslim olmas1 uygun olmad1g1 i9in, 
umursamaz ve al9akgoniillii bir tutum 
takm1yorlar [ ... ] 
Aralarmdan baz1Iarma, orada dogaya 
aykm davramld1g1m soyledim, 9iinkii 
evrensel hukuk ve biitiin halklarm 
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gorii~leri, erkek cinsinin iddial1 ve 
onemli giri~imlere yazgih oldugunu 
ogretir. Bana ~u kar~1hgi verdiler: 
Doga ile gelenekleri kan~tmyormu
~um, 9iinkii kadm cinsinin zaaflan, 
kadmlarm ba~ka yerlerde erkeklerin 
sahiplendikleri erdemler ve manevi 
yetiler apsmdan parlak bir sonu9 
ortaya koyduklan bu iilkenin yap1s1-
nm gosterdigi gibi, yalmzca egitimden 
kaynaklamyormu~. Ger9ekten de, 
Cocklecu'nun kadmlan al9akgoniillii, 
ciddi, bilge, kararh ve mazbutturlar, 
erkekler ise hoppa, olgunla~mam1~ ve 
9enebaz. Bu iilkede ya~ayanlar, sa9ma 
bir ~eyden soz edildigini duyduklarm
da, "erkek i~i" diyorlar; bir ~ey ba~tan 
savma ve budalaca yap1lm1~sa, "erkek
tir, kusurunu gormezlikten gelin" 
diyorlar. 

Kutuplardan giri§ 

JACQUES COLLIN 

DE PLANCY 

Yer'in Merkezine Yolculuk, I, 21-22 

[1821) 

yeyrek saatlik yiiriiyii~ten sonra, tam 
kar~1m1zda bu biiyiik kara engeli bul
duk. Art1k bu, kutbun daglan degil, 
goz alabildigine uzanan 9ok biiyiik bir 
ormand1, 9al1lardan, 9amlar gibi ye~il, 
e~ine az rastlamr biiyiik aga9lardan 
olu~uyordu [ ... ] Kutup, art1k kl~ ve 
oliim imparatorlugu olmaktan 91km1~
tl [ ... ] 

Clairancy, denemeden once o maddeyi 
tammak istedi (bize daha sonra anlat
t1g1 iizere); av b19ag1m 91karm1~ ve ta~a 
vurmu~tu; b19agm ucu klnlm1~ ve ta~
tan metalik bir ses gelmi~ti. Clairancy, 
ba~ka noktalarda birka9 9izgi 9izmi~ 
ve her yerde, kara ve son derece sert 
bir toprakla hafif9e kan~m1~ olarak 
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demir rengi belirmi~ti. Hie;: ku~ku yok, 
dedi Edouard'a, gerc;:ek fizikc;:ilerin 
c;:okc;:a si:iziinii ettigi demir daglan bun
lar [ ... ] 
Bu daglarm doruguna ula~mak ic;:in bir 
buc;:uk saat yiiriimek zorunda kalm1~
t1k ve biitiin bu yol boyunca hic;:bir ~ey 
gi:irememi~tik. Arna kutbu c;:evreleyen 
c;:emberin olu~turdugu diizliige ula~
t1g1m1zda, giin 1~1gmdan daha saf bir 
1~1gm aydmlatt1g1 biiyiik, uc;:suz bucak
s1z bir zemin iizerinde bulundugumuz 
ic;:in sevinirken, hepimiz bir daha hie;: 
unutamayacag1m1z bir his ya~ad1k. 
Herkes solugunun daha hafif, hare
ketlerinin daha esnek hale geldigini 
hissetti; yere degmeden havada siizii
liiyor gibiydik. I~1k c;:aglayanlarmm f1~
k1rd1g1 i:iteki kiyidan biraz uzaktayd1k; 
uzaktan bu gi:iriiniimii kiic;:iik boyutlu 
bir 1~1k agmas1 sanm1~t1k, oysa c;:ok 
biiyiik bir yigmd1. Tristan, benim gibi, 
kutbun giine~ gibi bir 1~1k ve 1s1 mer
kezi oldugunu dii~iiniiyordu; William 
ile Martinet, ate~in ic;:ine ablmaktan 
korkuyorlard1, hepimiz durmak isti
yorduk. Arna bizi h1zla siiriikleyen 
~iddetli bir sarsmt1, burada daha fazla 
kalamayacag1m1Z1 ve dagm doruguna 
ayak bast1g1m1z andan itibaren kutba 
dogru kar~1 konulmaz bir giic;:le c;:ekil
digimizi gi:isteriyordu [ ... ] Kendimizi 
giiniin olanca gi:irkemiyle panldad1g1 
dipsiz bir uc;:urumun kenarmda bul
dugumuzda, tiiylerimiz diken diken 
oldu. Arna hic;:birimizin dii~iinecek 
vakti olmad1 ve kiic;:iik grubumuzun 
tamam1m, hava dalgalarmdan olu~an 
bir c;:evrinti siiriikledi [ ... ] 
Girdaba biiyiik bir dii~ii~iin hlZlyla 
iniyorduk [ ... ] Ve tarifi imkans1z bir 
siirprizle kar~1m1zda alabildigine 
uzanan belli belirsiz bir aydmhk 
bulduk [ ... ] "Dinleyin," dedi sonunda 
Clairancy, "bir fizikc;:i, on sekizinci 
yiizyilm ba~larmda, yeryiiziiniin kat1 
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olamayacagm1; c;:ap1 otuz bin fersah 
oldugundan, en az iki bin dokuz yiiz 
fersahhk k1smmm fazlahk olacagm1 
one siirmii~tiir. Demek ki, yerkiire
nin ic;:inde, onun hareketlerini diizen
leyen madeni bir c;:ekirdek oldugunu 
varsay1yordu. Sistem c;:eli~kili bulu
narak reddedilmi~ti, ama i~te bizim 
seriivenimiz onun gerc;:ek oldugunu 
kamthyordu. Ben de ~unu varsay1yo
rum: insanlarm yiizeyinde ya~ad1kla
n Yer'in c;:evresi dokuz bin fersahbr, 
kalmhg1 topu topu elli ya da yiiz fer
saht1r ve ic;:i bo~ olup merkezinde bir 
tiir kiire vard1r. Bu kiirenin merke
zinde, bir ba~ka c;:ekirdek ya da daha 
kiic;:iik bir ba~ka gezegen vard1r ve bu 
c;:ekirdek manyetiktir [ ... ] ~u var ki, 
ic;:eri f1rlatild1g1m1z yerde manyetik 
kayalarm bol bol iirettigi buhar-
lar, dogrudan kutbun ac;:1khgmdan 
d1~an c;:1k1yorlar: Doganm Yaradam 
kutba bir tac;: olu~turacak ~ekilde bir 
demir daglan zinciri yerle~tirmi~. 
Giiney Kutbu da aym ~ekilde c;:evrili 
olsa gerek. Dolay1S1yla, iki kutbu da 
c;:evreleyen biiyiik demir y1gmlan, 
bu merkezdeki gezegenin manyetik 
buharlarm1 iki yandan da c;:ektikleri 
ic;:in, yeryiizii kusursuz dengesini 
koruyor. Bizi ~a~1rtan, gi:ikyiiziinii 
gi:irmek oldu, oysa iistiimiizde, di:irt 
bir yanda Yer kabugunun oldugunu 
biliyorduk. Arna yiizeyi 1~1k gec;:ir
meyen ve mat olan yerkiiremizin, 
ic;: k1S1mlarda (orada bizi c;:evreleyen 
hava, iistiimiizde duran bu yan kiire
nin gerc;:ek c;:ehresini bizden gizler) 
aydmhk olmas1 miimkiindiir. Bize 
ula~an 1~1ga gelince, sanmm onu bize 
iki kutbu gec;:erek sonsuz yiikseklige 
c;:1kan, giine~ 1~mlarm1 yans1tan ve 
aurora borealis'i olu~turan manyetik 
buharlar ula~tmyor." 



Kutuplar: Athanasius 
Kircher, Yera/t1 Diinyas1, 
1665 

Yeraltmda bir vizvon 

EDWARD BULWER-LYTTON 

Gelecegin Irkz, Boliim II ve IV 
[1871] 

Yo!, Alplerdeki bilyiik bir gec;:idi and1-
nyor, kayahk daglarm kenarmdan 
gec;:iyordu, yar1gmdan a~ag1 indigim 
dag da onlarm bir parc;:asm1 olu~tu
ruyordu. ~ag1da, solda c;:ok geni~ bir 
vadi uzamyordu: Bu, ~a~km gozlerime 
sanat ve killtilriln ~a~maz belirtilerini 
sunuyordu. Yeryiizilnde gordilkleri
min hic;:birine benzemeyen, tuhaf bir 
bitki ortilsilyle kaph tarlalar vard1; 
rengi ye~il degil, daha c;:ok solgun, 
kur~uni bir renk ya da altm k1rm1Z1-
s1yd1. 
Yapay k1y1larm ic;:ine oyulmu~ gibi 
duran goller ve c;:aylar vard1; baz1lan 
saf sudand1, otekiler yag birikintile
riymi~ gibi parhyordu. Sag1mda, kaya
lann arasmda dar ve derin vadiler 
ve dar gec;:itler ac;:1hyordu, bunlarm 
arasmda belli ki insan yap1m1 gec;:itler, 
gec;:itlerin kenarmda agac;:lar vard1. 
Agac;:lar c;:ogunlukla, nefis tilylii c;:e~it 
c;:e~it yapraklar1 ve palmiye agac;:lan
nmki gibi govdeleri olan dev egrelti 
otlanm andmyordu. Baz1lan daha 
c;:ok kam1~lara benziyordu, ama boy
lan daha uzundu ve obek obek c;:ic;:ek 
ac;:m1~lard1. Keza baz!lan, uzun ince 
dallarm yukan dogru yiikseldigi ya da 
a~ag1 dogru egildigi k1sa kalm saplar 
ilzerindeki geni~ kubbemsi c;:at1la
nyla dev mantarlar bic;:imindeydi. 
Arkamdaki, onilmdeki ve yammdaki 
goriinilmiln tamam1, goz alabildi
gine, say1S1z lambayla 1~1ld1yordu. 
Gilne~siz dilnya, ogle saatindeki bir 
italyan manzaras1 gibi, parlak ve 
s1cakt1, ama hava daha az bogucuy
du, s1cakl1k daha hafifti. Onilmdeki 
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degildi. Belli bir uzak11kta, go! ile 
c;:aym klyilarmda ya da yiikseltilerin 
ortasmda, bitki ortilsilniln arasmda, 
elbette insanlarm evleri olmas1 gere
ken binalar serpi~tirilmi~ti. Uzakta 
olmasma kar~m, bana manzaranm 
arasmda hareket eden insanlar gibi 
gorilnen bic;:imleri de sec;:ebiliyordum 
[ .. ] Dzerimde gokyiizil yoktu, yalmzca 
ic;:i oyuk bir c;:ati vard1. <;ati, uzakta 
giderek yiikseliyor, sonunda altmda 
olu~an bir pusu halesiyle algilanamaz 
hale geliyordu [ .. ] 
Art1k bina tam olarak gorii~ alamm 
ic;:indeydi. Evet, insan eliyle yap1lm1~, 
klsmen bilyiik bir kayadan oyulmu~
tu. ilk bak1~ta, M1s1r mimarisinin 
en eski bic;:imi oldugunu soylerdim. 
Cephesinde dev siltunlar vard1, masif 
kaidelerden yukan incelerek uzam
yorlard1. iyice yakla~t1g1mda, siltun 

gorilnilm, ya~am izlerinden de yoksun ba~hklarmm, M1s1r mimarisinin 
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elverdiginden daha silslii, daha ola
ganilstil ve zarif oldugunu gordilm. 
Nas1l korint siltun ba~hg1 kenger yap
ragm1 taklit ediyorsa, bu siltunlarm 
ba~hklan da esinlerini <;evredeki bitki 
ortilsilnden ahyordu: Kimi sansab1r 
bi<;imindeydi, kimi egrelti otu. Ve 
sonra, binadan bir figilr -insan- <;1ktJ; 
ger<;ekten insan m1yd1? Geni~ yolda 
durup <;evresine bakmd1, beni gorilp 
yamma geldi. Birka<; metre yakm1-
ma geldiginde, gorilntilsil ve varhg1 
kar~1smda, beni yere m1hlayan tarifi 
imkfms1z bir hayranhk ve korkuya 
kap1ld1m. Bana, Etrilsk vazolarmda 
ya da Dogu mezarlarmm duvarlarm
da gorillen cinlerin ya da iblislerin 
simgesel imgelerini hatJrlatJyordu: 
insan gorilnilmilne bilrilnmil~, gene 
de ba~ka bir 1rka ait imgeler. Uzundu, 
ama dev boyutlu degildi, devlerin 
boyunun altmdaki en uzun boylu 
insanlar kadar uzundu. 
Ba~hca giysisi, gogsilniln ilzerine 
k1vnlm1~, dizlerine kadar inen bilyilk 
kanatlardan olu~uyor gibiydi; giy-
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sisinin kalam, bir gomlek ile ince 
lifli kuma~tan yap1lm1~ dizliklerden 
olu~uyordu. Ba~mda degerli ta~larla 
parlayan bir tilr ta<; ta~1yor ve sag 
elinde cilah <;eligi and1ran parlak 
madenden ince bir asa tutuyordu. 
Arna yilzil! Bende sayg1 ve korku 
yaratan oydu. insan yilzilydil, gene 
de bizim 1rklanm1zdan olmayan bir 
insanm yilzilydil. Yilz <;izgileri ve 
ifade olarak ona en <;ok benzeyen, 
sfenksin yilzildilr: sakin, ak1lh, gizem
li gilzelligiyle oylesine degi~mez olan 
sfenksin. Rengi tuhaftJ, insan soyu
nun ba~ka herhangi bir <;e~idinden 
<;ok, k1z1lderili rengini andmyordu, 
gene de ondan farkl1, daha zengin ve 
daha yumu~ak bir tondu, iri, derin ve 
parlak gozleri siyaht1, ka~lan yanm ay 
~eklindeydi. Yilzilnde tily yoktu, ama 
o gorilnilmde adm1 koyamad1g1m bir 
~ey, ifade sakin ve yilz hatlan gilzel 
olsa da, bir kaplam ya da yilam gor
dilgilmilzde uyanan tehlike gildilsilnil 
harekete ge<;iriyordu. Bu insan bi<;imli 
imgenin, insana dil~man gil<;lerle 

Eric Brevig'in Yeryiiziiniin 
Merkezine Yolculuk 
filminden sahne, 2008 
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donanm1~ oldugunu hissediyordum. rm ya~ad1W. bir belde bulacaW.m1z1 
Y akla~1rken, soguk bir titreme kaplad1 garanti ediyorum; bir sonraki 
her yamm1. Dizlerimin iistiine <;tikiip 
ellerimle yiiziimii kapad1m. 

JOHN CLEVES SYMMES JR 

[1779-1829] 

Bir mektup 

St. Louis, Missouri TopraW., 
Kuzey Amerika 
is 10 Nisan 1818 giinii 

"Biitiin diinyaya: 
Yer'in i<;inin bo~ ve i<; klsmmm ya~a
nabilir durumda oldugunu; belli sayi
da e~merkezli, yani i<; ii;e, degi~mez 
kiireler ii;erdigini ve on iki-on altJ 
derecelik bir yayilma alam boyunca 
iki kutba ai;1k oldugunu duyuruyo
rum. Soylediklerimin geri;ekligini 
kamtlamak amacmdayim ve diinya 
bu giri~imimde bana yard1m etmeyi 
kabul ederse Yer'in i<; klsmm1 ke~fet
meye haz1r1m" 
Ohio'dan J. Cleves Symmes, 
Eski Piyade Yiizba§1s1. 

Not: Basm i<;in bir kitap91k haz1r
lad1m; orada sorunun ilkelerini 
aydmlat1yor, yukanda soylenenle
rin kamtm1 sunuyor, baz1 olgularm 
nii;in oldugunu izah ediyor ve Dr. 
Darwin'in "altm giz"ini a91kl1yo
rum. Ko~ul olarak, bu diinyanm ve 
Yeni Diinyalar'm egemenligini isti
yorum: [ ... ] Cesur, iyi donan1mh, 
benimle giiz mevsiminde geyikler 
ve klzaklarla donmu~ denizin buzu 
iizerinde Sibirya'dan yola i;1kmaya 
haz1r yiiz yol arkada~1 istiyorum. 
Ve 82 derece enlemin bir derece 
kuzeyine ula~Ir ula~maz, s1cak ve 
zengin, verimli bir bitki ortiisiiyle 
kaph, hayvanlarm ve belki insanla-

bahar mevsiminde geri donecegiz. 
J.C.S. 

(Mektuba, "ak1l sagl1g1 yerindedir" 
raporu eklenmi§tir) 

Bernard'm varsay1m1 

RAYMOND W. BERNARD 

j<;i BO§ Yer [1964] 

Bu kitap ~unlan kamtlama amacm1 
ta~1yor: 

1. Yer'in i<;i bo~ olup genellikle saml
d1W. gibi kat1 bir kiire degildir ve i<; 
klsm1, kutuplardaki iki ai;1kl1k arac1h
W.yla yiizeyle irtibathd1r. 
2. Gerek Kuzey Kutbu, gerek Giiney 
Kutbu btilgesinde, toplam 4.000 mil
lik bir uzakl1kla, kutup ai;1k11klarmdan 
i<;eri giren ilk ki~i Amerikan Deniz 
Kuvvetleri'nden tugamiral Richard E. 
Byrd'iin gozlemleri ve ke~ifleri, Yer'in 
yap1sma dair devrimci kuram1m1zm 
dogrulugunu ortaya koyuyor, tJpkI 
Kuzey Kutbu bO!gesi ka~iflerinin 
diger gozlemlerinin ortaya koydugu 
gibi. 
3. Bizim i<;i bo~ ve d1~biikey olmayan, 
kutuplarda kendi i<; bo~luguna ai;1lan 
Yer kuram1m1za gore, Kuzey Kutbu 
ve Giiney Kutbu var olmad1klan i<;in, 
onlara asla eri~ilememi~tir. 
4. Yer'in i<;inde var olan bilinmeyen 
Yeni Diinya'mn ke~fi, uzayin ke~fin
den daha onemlidir ve Byrd'iin hava 
ke~if gezileri, bu ke~iflerin nas1l siir
diiriilmesi gerektigini gostermektedir. 
5. Yer'in i<; bo~lugundaki bu Yeni 
Diinya'ya -ki Yer'in yiizOl<;iimiinden 
daha biiyiik bir alam kapsar- amiral 
Byrd'iin Kuzey ve Giiney Kutbu'na 
ui;u~larm1 yeniden ba~lat1p, her iki 
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kutup bOlgesindeki a91khklar arac1-
hg1yla ilk olarak hangi illkenin ke~if 
gruplan eri~irse; o illke, dilnyanm en 
bilyilk illkesi haline gelecektir. 
6. Yer'in, yilzeyinden daha yumu~ak 
bir iklimi olan bo~ ii; k1smmda, bitki, 
hayvan ve insan ya~am1 olmamas1 ii;in 
herhangi bir neden yoktur; eger oyle 
ise, gizemli ui;an daireler, Yer'in ii; 
bo~lugunda ya~ayan daha geli~mi~ bir 
uygarhktan geliyor olabilirler. 
7. Bir nilkleer sava~ durumunda, 
radyoaktif serpinti yilzeydeki her tilr 
ya~ama son verdikten sonra, Yer'in 
ii; bo~lugu insan ya~ammm devam1-
na imkan verecek, boylece faciadan 
hayatta kalanlar ii;in, insan soyu 
biltilnilyle yok olmasm diye ideal bir 
barmak saglayacaktir. 

Yumurtanm merkezinde 

CYRUS REED TEED 

Koresh, Koresh Evrenbiliminin Temel 
ilkeleri [1899] 

Gilne~, ay, gezegenler ve yild1zlar, 
samld1gi gibi, bilyilk gokcisimleri 
degildir; temel, ama maddi olmayan 
ve madde-olu~tan madde-olmayi~a 
donil~ilme yatkm bir gilciln odak 
noktalandir. Bu donil~ilm kapasite
si, silrekli bir yam~1, dolayis1yla bu 
yam~m arahks1z olarak ilrettigi goksel 
ozlerin yayimmm1 canh tutar [ ... ] Ay 
ve gezegenler, gormenin; ay, yeryilzil
niln; gezegenler, madeni dilzlemlerin 
katlan arasmdaki ak1~kan c1va daire
lerin yansilar1d1r [ ... ] 
Tam yumurtanm [evrenin] merke
zinde, elektromanyetik olarak negatif 
ve pozitif bir yild1z i;ekirdegini ii;eren 
d1~merkezli bir kuvvet vardir; bu, 
merkezdeki fiziksel yildlZl olu~turur 
[ ... ] Bu, tepesi kuzeye, tabam gilne-
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ye i;evrili bir goksel koni i;evresinde 
doner. 

Eskimolarm kokeni 

RAYMOND W. BERNARD 

ic;i Bo§ Yer [1964] 

Bu konu ilzerine yazan biri;ok yazar, 
Yer'in ii; k1smmda esmer tenli ufak 
tefek bir 1rkm ya~ad1gm1 varsay1yor, 
hatta onlarm, 1rksal kokeni ba~ka her 
1rktan farkh olan Eskimolar oldukla
nm, onlarm bu yeralt1 1rkmdan gel
diklerini soylilyorlar [ ... ] Baz1 Eskimo 
efsanelerinde, kuzeyde bulunan i;ok 
gilzel bir cennet topragmdan soz edi
lir. Bu efsanelerde, ne karanhgm ne 
i;ok parlak bir gilne~in oldugu, hep 
1~1kh bir beldeden de soz edilir. 
Gardner ~oyle yazar: "Eskimolarm 
<;in as1lh herhangi bir kabileden gel
memeleri, bizzat <;inlilerin 
Eskimolarla birlikte Yer'in ii; k1smm
dan gelmi~ olmalan kesinlikle milm
kilndilr." 

\:izim: Adam Seaborn, 
Symzonia: Ke§ifYo/cu/ugu, 
NewYorkl820 



Raymond Bernard'm 
i~i Bo§ Diinya'smm kapag1, 
1964 

Bvrd'iin sozde giinliigii 

RICHARD EVELYN BYRD 

GilnWk [1947] 

Bu gilnlilgu gizlice ve anlamm1 
kapah tutarak yazmak zorunda-
yim. Y azd1klanm, 194 7 yilmm 19 

~ubatmdaki Gilney Kutbu bolgesine 
w;u~umla ilgili. Bir giln gelecek insan
larm rasyonelligi yok olup gidecek ve 
o zaman Hakikatin onilne ge9ilemez
ligi kabul edilmek zorunda kalmacak. 
Benim a~ag1daki belgeleri yayma 
ozgilrlilgum yok, belki bu belgeler 
hi<; giln yilzilne 91kmayacak, ama her 
durumda gorevimi yapmak ve bir giln, 
belli insanlarm bencillik ve h1rsmm 
art1k Hakikate egemen olamayacag1 
bir dilnyada onlan herkes okuyabilir 
umuduyla burada aktarmak zorunda
yim [ ... ] 
"Gerek manyetik pusula gerekjiros
koplu pusula donmeye, gidip gelmeye 
ba~lad1, aletlerle rotam1z1 korumam1z 
milmkiln degildi. Yonilmilzil gilne~ 
pusulas1yla ol~tilk, her ~ey yolunda 
gorilnilyordu. Kontrol gostergeleri 
yava~ tepki veriyor ve yava~ i~liyor 
gibiydi, ama bir donma i~areti yoktu 
[ ... ] Daglan ilk goril~ilmilzden bu yana 
29 u9u~ dakikas1 ge9mi~ti, bu bir sann 
degildi. Bu, daha once hi<; gormedigi
miz kil9ilk bir dag silsilesiydi [ ... ] 
Daglarm otesinde, orta k1sma dogru 
akan kil~ilk bir 1rmak ya da deresiyle 
vadiyi and1ran bir ~ey vard1. Burada 
ye~il herhangi bir vadi olmamahyd1! 
Kesinlikle tuhaf ve anormal bir ~eyler 
vard1 burada! Yalmzca buz ve karm 
ilstilnden u9mam1z gerekiyordu! 
Solda, daglarm yama9larmda bilyilk 
ormanlar vard1. Seyir aletlerimiz, 
ha.la 91ld1rm1~ gibi donilyordu. [ ... ] 
Yilksekligi 1400 feete ayarlad1m ve 
a~ag1da duran vadiyi daha iyi incele-
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yebilmek i<;in tam sola dar bir donil~ 
yapt1m. Vadi, yosun ve 9ok s1k otlarla 
ye~il uzamyordu. Burada 1~1k farkh 
gorilnilyordu. Art1k gilne~i goremi
yordum. Yeniden sola dondilk ve bir 
tilr iri bir hayvam and1ran bir ~ey 
fark ettik. File benziyordu! HAYIR!!! 
Mamuta benziyordu! inamlmazd1! 
Gene de oyleydi! [ ... ] 
Ba~ka ye~il tepelere rastlad1k. 
D1~ s1cakl1k gostergesi, 24 santrigrat 
dereceyi gosteriyordu. ~imdi, rota
m1z ilzerinde yola devam ediyorduk. 
Bordadaki aletler art1k normal goril
nilyordu. Aletlerin tepkisi kar~1smda 
~a~1rm1~t1m. Us ile baglant1 kurmaya 
9ah~t1m. Radyo 9ah~m1yordu [ ... ] 
<;evredeki gorilnilm, tekbi9imli ve 
normaldi. Onilmilzde bir ~ehri and1-
ran bir ~ey gordilk!!! imkans1z! U9ak 
hafif ve tuhaf ~ekilde yilzer gibiydi. 
Kontrol gostergeleri yamt vermi
yordu! Tannm!! Sag1m1zda ve solu
muzda tuhaf tilrden ayg1tlar vard1. 
Yakla~1yorlard1 ve onlardan bir ~eyler 
yayihyordu. Art1k iyice yakla~t1kla-
n i<;in, armalarm1 gorebiliyordum. 
Tuhaf bir simgeydi bu. Neredeydik? 
Neler olmu~tu? [ ... ] 
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Radyomuz c1z1rdad1 ve kesinlik-
le Kuzeyli ya da Alman aksam ile 
ingilizce konu~an bir ses i~ittik. Mesaj 
~uydu: 'Ulkemize ho~ geldiniz, Amira!. 
Tam yedi dakika ic;inde yere inmenizi 
saglayacagiz. Sakin olun, Amira!, iyi 
ellerdesiniz'. Uc;awm1zm motorlarmm 
sustugunu fark ettim. Ayg1t, tuhaf bir 
denetime tabiydi ve ~imdi kendiligin
den donilyordu [ ... ] 
Baz1 ki~iler, uc;awm1zm dibine yakla
~1yorlard1. Uzun boylu ve sar1~md1lar. 
Uzakta, 1~1ltih bilyilk bir ~ehir vard1, 
gok ku~ag1 renklerinin tonlanyla cap
canhyd1. ~imdi ne olacagm1 bilmiyor
dum, ama yakla~anlarm ilzerinde hic;
bir silah gormilyordum. ~imdi bana 
emir veren bir ses duyuyordum, bana 
ad1mla sesleniyor, kap1yi ac;mam1 soy
lilyordu. Soyledigini yapt1m [ ... ] 
Bu noktadan itibaren, sonraki olay
larm hepsini zihnimden yazacagim. 
Olanlar dil~ gilcilnil a~1yor ve gerc;ek
ten olmasayd1, delilik gibi gorilnilrdil. 
Radyo operatOrilyle ikimizi uc;aktan 
indirdiler ve son derece nazik kar
~1lad1lar. Daha sonra, bizi vagonu 
and1ran ama tekerlekleri olmayan bir 
ta~1ta bindirdiler! Ta~1t bizi bilyilk 
bir h1zla 1~1lt1h ~ehre dogru gotilrdil. 
Y akla~t1kc;a, ~ehir kristalden yap1lm1~ 
gibi gorilnilyordu. K1sa silrede bilyilk 
bir binaya ula~tik: Daha once hie; gor
medigim tilrden bir binayd1. Frank 
Lloyd Wright'm tasanmlardan, daha 
dogrusu Buck Rogers'm bir sahnesin
den f1rlam1~ gibiydi! [ ... ] 
"Evet" diyor Ustat gillilmseyerek, 
"Arilerin topragmda bulunuyorsunuz, 
Yer'in ic; Dilnyasmda. Gorevinizi 
fazla geciktirmeyecegiz ve sizi yilze
ye, biraz daha ileri bir yere gilvenlik 
ic;inde gi:inderecegiz. Arna ~imdi, 
Amira!, buraya getirilme nedeninizi 
si:iyleyecegim size. ilgimiz, tam ola
rak, soyunuz tarafmdan Japonya'nm 
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Hiro~ima ve Nagasaki kentlerinde 
ilk atom bombalarmm patlat1lma
smdan hemen sonra ba~lad1. Uc;an 
arac;lar1m1z1, "Flugelrads"1 soyunuzun 
yapt1klanm ara~t1rmak ic;in tam o 
huzursuz di:inemde yilzeydeki diin
yaya gi:inderdik. Bu elbette gec;mi~te 
kalm1~ bir ~ey, Amira!, ama izninizle 
si:izilmil silrdiireyim. Bakln, bundan 
once soyunuzun sava~larma ve bar
barhklarma asla mildahale etmedik, 
ama ~imdi bunu yapmak zorun-
dayiz, c;ilnkil hic;bir bic;imde insan 
ic;in olmayan bir tilr enerjiyi, atom 
enerjisini kullanmayi ogrendiniz. 
Ulaklar1m1z, dilnyamzm gilc;lerine 
mesajlan c;oktan ula~t1rdliar, ne var ki 
mesajlan dikkate alm1yorlar. ~imdi, 
siz burada dilnyam1zm var olduguna 
tamk11k etmek ic;in sec;ildiniz" [ ... ] 
Ustat si:izilnil silrdilrdil: "1945'ten 
bu yana, 1rkm1zla irtibat kurmaya 
c;a11~tik, ama c;abalanm1z dil~manhkla 
kar~1land1, Flugelrads'1m1za kar~1 ate~ 

yizim: William R. Bradshaw, 
Atvatabar Tannfas1, I892, 
New York 



Diinyamn i9inin haritas1: 
William R. Bradshaw, 
Atvatabar Tannqas1, New 
York 1892 

a<;1ld1. Evet, hatta avc1 u<;aklanmz 
tarafmdan kotii niyetli ve dii~manca 
bir tutumla takip edildiler. 0 yiiz
den ~imdi, oglum, size soyliiyorum: 
Diinyamzm ufkunda biiyiik bir firtma, 
yillarca tiikenmeyecek olan kara bir 
h1~1m toplamyor. Silahlanmzla yamt 
bulamayacak, biliminizle giivende 
olamayacaksm1z. Kiiltiiriiniiziin her 
<;i<;egi ezilinceye ve insani her ~ey 
engin kaos i<;inde dag1hncaya kadar 
hiikmiinii siirdiirecek bu durum. 
Yakmlardaki sava~, 1rkm1zm ba~ma 
gelecek ~eylere bir girizgahd1 sadece 
[ ... ] Biz uzun bir gelecekte, 1rkm1zm 
kalmt1larmdan yeni bir diinyanm 
tekrar dogacagm1, kayip efsanevi 
hazinelerini arayacagm1 goriiyoruz; 
burada olacaklar, oglum, bizim goze
timimizde giivende olacaklar. Giinii 
geldiginde, yeniden one <;1k1p kiiltiirii
niizii ve 1rkm1z1 ya~atmamza yard1mc1 
olacag1z" [ ... ] 
11Mart1947. Az once Pentagon'da 
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bir personel toplant1sma katild1m. 
Ke~fimi ve Ustat'tan mesaj1 tam ola
rak anlatt1m. Her ~ey geregince kay
dedildi. Ba~kana bilgi verildi. Birka<; 
saattir (tam olarak 6 saat 39 dakika) 
tutukluyum. Ost Giivenlik Gii<;leri ve 
bir tip ekibi tarafmdan inceden ince
ye sorguland1m. Tam bir eziyetti!!! 
Amerika Birle~ik Devletleri'nin ulu
sal giivenlik ko~ullan geregince s1k1 
denetim altma ahmyorum. Bana asker 
oldugum, dolayis1yla emirlere uymam 
gerektigi hatirlat1hyor [ ... ] 
Sozlerime son verirken, belirtmeliyim 
ki, bu gizli konuyu, bana emredildigi 
gibi biitiin bu yillar boyunca sadakatle 
gizli tuttum. Bunu, her tiir ahlaki dog
ruluk ilkeme tamamen aykm olarak 
yapt1m. ~imdi biiyiik gecenin yakla~
tigm1 hissediyorum ve bu giz benimle 
birlikte olmeyecek, biitiin hakikatler 
gibi, iistiin gelecek. Bu, insan soyu 
i<;in tek umut. Hakikati gordiim ve 
bu hakikat ruhumu canland1rd1, bana 
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ozgiirliigumii bagi~lad1! [ ... ] 
yiinkii Kutbun otesindeki o Toprag1, 
o Biiyiik Bilinmeyen Yerin Merkezini 
gordiim. 

Asgartha 

LOUIS JACOLLIOT 

Tanrz'nm Ogullarz, VIII [1873] 

Brahmatma, koskoca saraymda e~leri 
ve gozdeleriyle goriinmez ~ekilde ya
~1yordu. Rahiplere, valilere, her ma
kamdan Brahmes ve Aryas'a emirleri
ni, kollarmda bH;aklanyla oyduklan 
giimii~ bilezikleri olan ulaklar gotii
riiyordu. 
Brahmatma'nm bu gorevlileri, iirkii
tiicii beyaz fillerinin sutmda, iizerle
rinde altm i~li ipek giysileri ve onle
rinde "Ahovata! Ahovata!" diye bag1-
rarak onlarm geldigini haber veren 
<;1gutkanlarla ~ehir ve koylerden ge<;
tiklerinde, insanlar yollarm kenarm
da diz <;okiiyor ve ancak alay gozden 
yittiginde ba~1m kaldmyordu [ ... ] 
Brahmatma, ancak ka~mir, ipek ve 
altm dokuma perdelerle ortiilii bir 
taht1revanm i<;inde, ona adanm1~, bir 
tek onun binebilecegi ve som altm, 
Nepal hahlan, miicevherler ve degerli 
ta~lar altmda neredeyse beli biikiilii 
beyaz bir filin iizerinde d1~an <;1k1-
yordu. Hayvanm hortumu, el emegi 
goz nuru bir kuyumculugun ba~ya
p1tlan olan bir<;ok bilezikle bezeliydi 
ve biiyiik kulaklarmda paha bi<;ilmez 
degerde <;ok biiyiik elmaslar as1h 
olurdu. TahtJrevan, altm kakma san
dal agacmdand1. 
Bu Tann temsilcisinin saraymm hiz
rnetleri, her tiir dii~ giiciinii a~1yordu 
ve Brahmes'in b1rakt1g1 Asgartha sa
ray1 tasvirleri, Teb, Memfis, Ninova 
ve Babil'deki harika ~eyleri kat kat 
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ge<;iyordu, kald1 ki bunlar, atalan 
Hindularm giiciinii yitirmi~ bir yan
k1smdan ba~ka bir ~ey degildi [ ... ] 
Son olarak, H1ristiyanhgm kurucula
n, Brahmanizmden ii<;lemesini, gi
zemlerini (?), bedenlenmelerinin ad
lanm ve seriivenlerini, bakire anneyi 
ve, gorecegimiz iizere, kutsal yag1 ve 
mihraptaki ate~i, kutsanm1~ suyu ve 
ba~ka torenleri kopya ettikten sonra, 
hi<; ku~kusuz kopyalarmm 
itaatkarhgm1 u<; noktaya ta~1yarak 
baghhklanm daha da vurgulamak is
tediler. ieseus Kri~na'y1 isa 
Mesih'leri, Bakire Dvanaguy'u Bakire 
Meryem'leri yapt1ktan sonra, papala
n i<;in Brahmanizmden esinlendiler. 

Agarttha nerede? 

ALEXANDRE SAiNT-YVES 

D'ALVEYDRE 

Hindistan'm Avrupa'daki Misyonu, I 
ve II [1886] 

Agarttha nerede? Tam olarak nerede 
bulunuyor? Oraya niifuz etmek i<;in 
hangi yoldan, hangi halklar arac1hg1y
la ilerlemek gerek? [ ... ] Asya'nm bir 
ucundan otekine kar~1hkl1 <;eki~meler 
i<;inde, baz1 gii<;lerin farkma varma
dan bu kutsal topragm yakmmdan 
ge<;tiklerini biliyorum; aym ~ekilde, 
olas1 bir <;at1~ma s1rasmda birliklerin 
kesinlikle buradan ya da kenarmdan 
ge<;mek zorunda kalacaklarm1 biliyo
rurn. Bu Avrupah halklara kar~1, keza 
Agarttha'ya kar~1 duydugum insanhk 
hissi nedeniyle, giri~tigim if~ayi siir
diirmede bir sakmca gormiiyorum. 
Yer'in yiizeyinde ve derinlerinde, 
Agarttha'nm yayild1g1 ger<;ek alan, 
kutsalhg1 hi<;e saymanm ve ~iddetin 
hiikiim ve bask1sm1 ge\!ersiz k1hyor. 
Me<;hul yeralt1 dehlizleri \!Ok uzak bir 
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ge9mi~e uzanan Amerika'yi bir yana 
biraksak bile, yalmzca Asya'da yakla
~1k yanm milyar insan Agarttha'mn 
varhg1m ve giiciinii az 9ok biliyor. 
Arna bu ki~ilerin arasmdan Tann 
Meclisi'nin ve Tanr1lar Meclisi'nin 
tam konumunu, dini liderini ve huku
ki kalbini gosterecek bir hain bula
mazsm1z [ ... ] 
Okurlanm i9in ~unu bilmek yeterli 
olacaktlr: Himalayalar'm belli bOlge
lerinde, Hermes'in yirmi iki gizemini 
ve baz1 kutsal alfabelerin yirmi iki 
harfini temsil eden yirmi iki tapmak 
arasmda, Agarttha s1f1r gizemi, bulu
namaz olam olu~turur [ ... ] 
Kutsal Agarttha toprag1 bag1ms1zd1r, 
sinar~ik olarak orgiitlenmi~tir ve 
yakla~1k yirmi milyonluk bir niifusu 
vardir [ ... ] 
Onceki dongiilere ait kiitiiphaneler, 
ta eski giiney k1tasm1 yutan deniz
lerin dibinde, ta tufan oncesi eski 
Amerika'nm yeralt1 yap1larmda bulu
nur. Burada ve daha sonra soyledik
lerim, Binbir Gece Masallarz'ndan bir 
masah andiracak, gene de hi9bir ~ey 
daha ger9ek olamaz. 
Paradesa'nm ger9ek iiniversite ar~iv-
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leri, binlerce kilometre yer kaplar. 
Yiizyillar boyunca her yil, tek ba~la
rma, yalmzca belli bolgelerin s1mm 
ve belli 9ah~malarm somut hedefini 
bilen baz1 yiiksek inisiyeler ii<; yil 
boyunca, toplam Bilgi biitiiniinii 
olu~turan bilimlerin dort hiyerar~isi 
ile ilgili biitiin olgulan, bilinmeyen 
karakterlerle ta~ levhalara kaz1mak 
zorundad1rlar. 
Bu bilgelerden her biri, i~ini yalmz 
ba~ma, her tiir goriiliir 1~1ktan uzakta 
yapar: ~ehirlerin, 9ollerin, ovalarm ya 
da daglarm altmda. 
Okur, yerkiirenin neredeyse biitiin 
bOlgeleri boyunca yeraltmda uzanan 
dev bir satran9 tahtasm1 zihninden 
ge9irmeli. Hiicrelerin her birinde, 
insanhgm yeryiizii yillarmm gorkemi 
bulunur; baz1 hiicrelerde yiiz, hatta 
binyilhk ansiklopediler; son olarak, 
baz1larmda, kii9iik ve biiyiik Yuglar 
vardir [ ... ] 
Ve kozmik gizemlerin kutsand1g1 
biiyiik dua saatlerinde, kutsal aerog
ramlar 9ok biiyiik yeraltI kubbesinin 
i9inde al9ak sesle f1s1ldansalar bile, 
Yer'in yiizeyinde ve goklerde tuhaf bir 
akustik olgu ger9ekle~ir. 
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Uzaga giden yolcular ve kervanc1lar, 
giin 1~1gmda ve geceleri lo~ 1~1kta 
dururlar: adamlar, hayvanlar ve yiik
ler. Kulak verirler. Ve bu bilimler, 
bu sanatlar ve ba~ka birc;:ok sanat, 
Agarttha'nm c;:ah~ma mekanlarmda, 
laboratuvarlarmda ve gozlemevlerin
de arahks1z yap1lmaya, sergilenmeye, 
uygulanmaya devam eder. Kimya ile 
fizik, oyle bir diizeye yiikselmi~tir ki, 
burada sergileyecek olsam, anla~1l
mazd1 bile. Biz gezegenimizin giic;:le
rinden ba~ka bir ~ey bilmiyoruz; onu 
da iyi bilmiyoruz ki! [ ... ] 
Her yil, belirli bir kozmik devir-
de, Kutsal Biiyii Okulu'nun Biiyiik 
Ba~kam Maharshi'nin rehberliginde, 
yiiksek boliimleri bitirenler, daha da 
a~ag1 inip Pluton metropollerinden 
birini ziyaret ederler. Bu ki~iler her 
~eyden once ancak bir govdenin gec;:
mesine elveri~li bir yanktan toprak 
altma inmelidirler. Soluk durur ve 
Yogi, elleri ba~mm iistiinde, kayar ve 
bir yiizyil ya~ad1gma inamr. Sonunda 
onlar birbiri ard1 s1ra, bitmek bilmez 
egimli bir dehlize dii~erler, burada 
asil yolculuklan ba~lar. ~ag1 indikc;:e, 
hava giderek daha solunmaz bir hal 
ahr ve a~ag1dan gelen parlakl1kta, c;:ok 
biiyiik egimli tavanlar boyunca (bun
larm dibinde c;:ok gec;:meden cehen
nemi gozleyeceklerdir) derecelerine 
gore dizilmi~ olan inisiyelerin giicii 
goriilebilir. Biiyiik k1sm1, solunabilir 
hava, besin ve besleyici maddeler tak
viyesine ragmen, nefessiz, dermans1z 
dii~iip yiiriiyii~ s1rasmda durmak 
zorunda kahr. Yalmzca gizli sanatlar 
ve gizli bilimler ugra~1s1 sayesinde, 
akcigerler yoluyla miimkiin olan az 
havayi soluyabilen ve nerede olursa 
olsun havadan ve oteki organlar ara
c1hg1yla her yerde korunmu~ kutsal 
ve hayati unsurlan alabilenler yola 
devam ederler. 
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Son olarak, c;:ok uzun bir yolculuktan 
sonra, sabredenler uzaktan, gezegenin 
altmda tutu~makta olan dev bir ate~ 
gibi bir ~eylerin yalazland1gm1 goriir
ler [ ... ] 
Ak1~kan bir okyanusun alttan aydm
latt1g1 dongiisel Metropol, klZll (bu, 
Merkezi Ate~in uzak yans1S1d1r) ve 
yilm o doneminde kendi ic;:ine c;:ekil
mi~ olarak ac;:1hr oniimiizde. 
En tuhaf mimari bic;:imler sonsuzca 
yinelenir; bu bic;:imler ic;:indeki kan~1k 
mineraller, Got, Korint, iyon ve Dor 
sanatc;:1larmm dii~ giic;:lerinin ve tasav
vurlarmm asla dii~lemeye cesaret 
edemeyecegi ~eyleri gerc;:ekle~tirmi~
lerdir. 
Ve her yerde, insanlarm niifuz ve 
i~galine ofkelenen insan bic;:imli, 
viicutlan ate~ten bir halk, inisiyelerin 
yakla~mas1 iizerine yeniden akm eder 
ve kanatlar sayesinde her yone atJ
hr, penc;:eleriyle onlarm ~ehirlerinin 
Pluton surlarma tutunurlar. 
Maharshi'nin onderliginde, kutsal 
kuram, dar bir bazalt ve kat1la~m1~ 
lav yolunu izler. Uzaktan sonsuzca 
yayihyor gibi goriinen, biiyiik bir 1hm 
gelgitinin olu~turdugu dalgalarm k1yi
ya c;:arpmasm1 and1ran bir giimbiirtii 
i~itilir. 

Bu sure boyunca, Y ogiler yiiriime-
ye devam eder, bu tuhaf insanlan, 
adetlerini, giysilerini, iirkiitiicii faali
yetlerini, bizim ic;:in yararlanm gozle
yip incelerler [ ... ] 
Onlann i~leri, kozmik giic;:lerin emri 
iizerine, bizim yaranm1za topra
kaltlarm1 idare etmektir. ToprakaltJ 
bizim ic;:in, bize gerekli olan maden 
ve madensilerden olu~an 1rmaklan, 
yerkiiremizde patlama ve tufanlarm 
olmasm1 saglayan volkanlan, daglan
m1zm ve 1rmaklanm1zm aktig1 vadile
rin diizenlemesini iiretir. 
Y1ldmmlan haz1rlayanlar, kutup 



ve tropik bolgeleri arasmdaki ak1~
kanlarm periyodik ak1~lanm toprak 
altmda tutanlar, keza kutup ve tropik 
bolgeleri arasmdaki ak1~kanlarm peri
yodik ak1~lanm, Yer'in farkh enlem 
ve boylam bolgelerinde tutanlar gene 
onlardir. 
Ya~ayan her tohumu, meyvesini ta~1-
d1g1 ic;:in c;:ilriirken yutan da onlard1r. 
Bu insanlar, Orta Ate~'in yerli hal
k1dir; Rabbimiz isa Mesih'in gilne~e 
yeniden yilkselmeden once ziyaret 
ettigi ki~ilerdir onlar: Kurtulu~, 
burada, a~ag1da, varhklar ve ~eylerin 
gorillilr hiyerar~isinin kaynakland1g1 
ate~ten gildillere dek her ~eyi safla~
tirsm diye [ ... ] 
Bu Mi~kan'a girelim, orada 
Brahatmah'1 -Kaldeah Abramidlerin, 
Salemli Melkisedeklerin, Tebli, 
Memphisli, Saisli ve Ammonlu rahip
lerin ilk ornegini- gorelim. 
En yilksek inisiyeler d1~mda, kimse 
Agarttha'mn Ruhani Hilkilmdanm 
yilz yilze gormemi~tir [ .. ] 
K1z1l Irktan sonra ve Beyaz Irktan 
once, bir silre Yer'in gene! idaresini 
elinde tutan ve Etiyopya'dan M1s1r'a 
Hint Adalar1'ndan Katkaslar'a her 
yerde her daga gorkemli ~ehir ve 
binalan kaz1yan ki~i, ya~h bir adam 
olup kokeni o gilzel Etiyopya Irkmm 
Katkas [beyaz] tipidir. 

Diinya Krah 

FERDYNAND 

OSSENDOWSKI 

Hayvanlar, insanlar ve Tanrzlar 
[1923] 

Orta Asya yolculugum s1rasmda, ilk 
kez "S1rlarm Sim" -ba~ka tilrlil adlan
d1ramam onu- hakkmda bilgi edin
dim. Ba~lang1c;:ta ona pek dikkat etme-
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mi~ ve sonradan, birc;:ok bolilk porc;:ilk, 
anla~1lmaz ve c;:ogu zaman c;:eli~kili 
kamt parc;:alanm analiz ettigimde 
sahip oldugunu gordilgilm onem kadar 
onem vermemi~tim. 
Amil Irmagi k1yismdaki ya~hlar bana 
eski bir efsaneyi anlatt1lar: Efsaneye 
gore, bir Mogol kabilesi Cengiz Han'm 
isteklerinden kac;:arken, bir yeral-
tJ illkesine gizlenmi~. Daha sonra, 
Nogan Ku! Golil yakmlarmdan bir 
Soyot bana "Agharti Hilkilmdarhg1"na 
giri~ i~levi goren dumanh kap1yi gos
terdi. Bu kap1dan daha once bir avc1 
Hilkilmdarhga girmi~, geri dondil
gilnde orada gordilklerini anlatmaya 
ba~lam1~. Lamalar da, Sirlarm Sirn'm 
anlatmamas1 ic;:in dilini kesmi~ler. 
Ya~land1gmda, yeniden bu magaranm 
giri~ine gelmi~ ve yeraltJ hilkilmdar
hgmm ic;:inde -o yerin ams1, goc;:men 
yilreginin silsil, nuruymu~- yok olu
vermi~. 

Bu konuda Narabanc;:i Kure'de Hutuk
tu Celib Camsrap'dan daha gerc;:ekc;:i 
bilgiler edindim. 0 bana gilc;:lil Dilnya 
Kralmm yeralt1 hilkilmdarhgmdan 
geli~inin, goriinil~ilniln, mucizeleri
nin ve kehanetlerinin yan gerc;:ekc;:i 
hikayesini anlatt1. Ancak o zaman 
anlamaya ba~lad1m: Bu efsanede, hip
nozda ya da toplu goriide -art1k han
gisiyse- yalmzca sir degil, Asya'daki 
siyasi ya~amm ak1~m1 etkileyebilecek 
gerc;:ekc;:i ve kuvvetli bir gilc;: gizliydi. 0 
andan itibaren baz1 ara~t1rmalar yap
maya ba~lad1m. 
Hilkilmdar Kultun Beyli'nin gozde 
Gelong Lama's1 ve Hilkilmdarm ken
disi, yeralt1 hilkilmdarhg1 hakkmda 
bana bilgi verdiler [ .. ] 
"Bu hilkilmdarhk, Agharti'dir. 
Biltiln dilnyanm yeralt1 gec;:itleri 
boyunca uzamr. <;inli bir Lama'nm 
Bogdo Han'a anlatt1gm1 duydum: 
Amerika'nm biltiln yeraltJ magarala-
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rmda, toprakaltmda yok olup giden 
eski topluluklar ya~1yormu~. Hfila 
topragm yiizeyinde bunlarm izlerine 
rastlamyormu~. Bu yeralt1 halklan ve 
yerleri, Diinya Krah'na baghhk sozii 
olan yoneticiler tarafmdan yonetili
yormu~. Orada oyle pek harika ~ey
ler yokmu~. Bildiginiz gibi, dogu ve 
batidaki iki biiyiik okyanusta eskiden 
iki k1ta vard1. Bunlar sular altmda 
kald1lar, ama halklar1 yeraltJ hiikiim
darhgma gitti. Yeralt1 magaralarmda, 
tah1l ve sebzelerin yeti~mesine ve 
halkm hastahks1z uzun ya~amasma 
olanak saglayan kendine ozgii bir 1~1k 
vard1r. Orada c;ok farkl1 halklar ve 
c;ok farkl1 kabileler ya~ar. Nepal'deki 
ya~h bir Budist Brahman, eski Cen
giz Hiikiimdarhg1'm -Siyam- ziyaret 
ederek, Tanr1larm istegini yerine 
getiriyordu; ya~h adam orada bir 
bahkc;1yla kar~1la~m1~ ve bahkc;1 ona 
teknesine binmesini, onunla birlikte 
denizde yolculuk etmesini buyurmu~
tu. -Oc;iincii giin bir adaya ula~m1~lar, 
ya~h adam orada farkl1 dilleri ayn 
ayr1 konu~abilen iki dilli bir halkla 
kar~1la~m1~tJ. Ona tuhaf, bilinmedik 
hayvanlar, on alt! ayakl1 ve tek gozlii 
kaplumbagalar, eti c;ok lezzetli dev 
yilanlar ve denizdeki efendileri ic;in 
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bahk tutan di~li ku~lar gostermi~ler
di. Bu insanlar ya~h adama, yeraltJ 
kralhgmdan geldiklerini anlatm1~ ve 
ona yeralt1 iilkesinin belli kesimlerini 
betimlemi~lerdi." 

Cografi ve tarihi ger9eklerin 
simgesel degeri vard1r 

RENE GUENON 

Diinya Krall, "Sonuc;lar" [1925] 

Biitiin geleneklerin birbiriyle uyum
lu tamkl1gmdan ~u sonucr ac;1kc;a 
ortaya c;1k1yor: Oteki biitiin "Kutsal 
Topraklar"m ilk ornegi olan, ideal 
bir "Kutsal Toprak" vard1r; buras1 
oteki biitiin merkezlerin tabi oldugu 
manevi merkezdir. "Kutsal Toprak", 
aym zamanda "Azizlerin Topragi", 
"Kutlularm Toprag1", "Canhlarm 
Toprag1", "Oliimsiizliik Toprag1" .. 
biitiin bu ifadeler birbirinin e~dege
ridir ve onlara, Platon'un ozellikle 
"Kutlularm ikamet yeri" oldugunu 
belirttigi "Saf Toprak"1 eklemek gere
kir. 
Genellikle, bu ikamet yeri bir "goriin
mez diinya"ya yerle~tirilir; ama ne 
oldugunu anlamak istersek, unut-

Lorenzo Lotto, 
Melkisedek'in Tanri'ya 
Sunusu, ykl~. 1545, Museo 
Antico Tesoro della Santa 
Casa di Loreto 



mamam1z gerekir ki, aym ~ey biltiln 
geleneklerin sozilnil ettigi ve aslmda 
inisiyasyon derecelerini temsil eden 
"ruhsal hiyerar~iler"de de olur. 
Yeryilzil dongilmilziln halihaz1rda-
ki doneminde, yani Kali Yuga'da, 
"Kutsal Toprak"1 "nobeti;iler" kutsal
hkla ilgisiz gozlerden korur, ama d1~ 
dilnyayla belli ili~kilerin kurulmasm1 
da saglarlar. "Kutsal Toprak" aslmda 
gozle gorillmeyen, eri~ilemeyen bir 
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ii;in. Oyleyse, onun yerinin belirli bir 
bOlgede gosterilmesi, sozcilgil sozcil
gilne gei;erli mi, yalmzca simgesel mi 
kabul edilmeli, yoksa her ikisi birlikte 
gei;erli mi gorillmeli? Bu soruya ~u 
kar~1hg1 vermekle yetinecegiz: Bize 
gore, cografi ve tarihsel olgularm, 
diger biltiln olgular gibi, simgesel 
degeri vardir; kald1 ki bu, onlarm 
olgusal geri;ekliklerine halel getirmez, 
aksine onlara bu dolayims1z geri;ekli-

yerdir, ama yalmzca oraya girmek ii;in gin otesinde, bir ilst anlam verir. 
gerekli niteliklere sahip olmayanlar 
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So Ida: 
Rennes-le-Chateau'daki 
Mecdelli Meryem Kulesi 

14 

RENNES-LE-CHATEAU'NUN 
iCAT EDiLi~i 

Kutsal Kase'yle ilgili boliimde, kutsal emanetin nasil dolamba<;h yol

lan a~tig1m ve kfill bir yerde kfill bir ba~kasmda bulundugunu gor

mii~tiik. Ve Otto Rahn'm kitaplarmdan kaynaklanan en yakm ta

rihli efsanelerden birinde, Kutsal Kase'nin Giiney Fransa ile ispan

ya smirlarmdaki Montsegur'de oldugu belirtiliyordu: Montsegur, da

ha o zamandan, masals1 kaseye adanm1~ az <;ok ezoterik tarikatlarm 

u<; verdigi bir bolgeydi. Dolayis1yla, bolge efsanenin yeniden canlan

dmlmasma elveri~liydi; bir mazeret bulmak yeterliydi. Ve Ba~rahip 

Berenger Sauniere'in ya~ad1klar1, bu mazeretin ta kendisi oldu. Ayak

lanm1z1 yere saglam basmak i<;in, her ~eyden once Sauniere hakkm

da tarihsel olarak kamtlanm1~ biitiin verileri aktarmam1z gerekiyor. 

Oyleyse soze girelim: Fran<;ois Berenger Sauniere, Carcassonne'a 

yakla~1k kirk kilometre mesafede kii<;iik bir koy olan Rennes-le

Chateau bolgesinde, 1885'ten 1909'a kadar papazhk yapm1~ti. Ya~a

d1g1 donemde, hizmet<;isi Marie Denarnaud ile olas1 bir ili~kisinden 

soz ediliyordu, ama bu durum hi<;bir zaman kamtlanamam1~t1. Bili

nenler, Sauniere'in yerel kilisenin i<; ve di~ k1s1mlanm restore ettir

digi, i<;inde oturacag1 Villa Bethania'yi ve tepeye bir kule - Kudiis'te

ki Davud Kulesi'ni ammsatan Tour Magdala (Mecdelli Meryem Ku

lesi)- yaptird1g1dir. 

Biitiin bunlar a~m derecede masrafh eserlerdi: Giderlerin 

donemin paras1yla 200.000 frank -bir ta~ra rahibinin 200 yilhk ma

a~1- tuttugu hesaplanm1~t1r. Dogal olarak insanlar homurdanmaya 

ba~lam1~tI; o kadar ki, Carcassonne piskoposu bir soru~turma ba~lat

m1~tI. Sauniere, soru~turmaya katk1da bulunmayi kabul etmemi~ ve 

piskopos onu bir ba~ka kasabamn kilisesine atam1~ti. Arna Sauniere 

bu atamaya nza gostermemi~, kendi kabma <;ekilmi~, ya~ammm ka-
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Iamm yoksulluk i<;inde ge<;irerek 1917'de Olmi.i~ti.i. 

Kesin veriler burada son bulurken, bu noktadan itibaren ek

santrik rahibin tuhafya~am1 i.izerine varsay1mlar yumag1 ba~hyordu. 

Kilisenin restorasyon <;ah~malan s1rasmda, Sauniere'in niteligi belir

siz bir dizi buluntuya rastlad1g1 soyleniyordu. Rahibin gi.inli.iklerin

den birinde, kilise zemini altmda bulunan bir mezann, belki de yo

re senyorlerinin antik mezarmm ke~finden soz edilir. Baz1lan "de

gerli" nesneler i~eren bir kutunun bulunmasmdan soz etmi~lerdir, 

ama biiyi.ik bir ihtimalle, Rennes rahibinin Frans1z Devrimi s1rasm

da ispanya'ya s1gmmadan once oraya b1rakt1g1 pek de degerli olma

yan birka~ nesne soz konusuydu ya da belki de bunlar, kiliseyi kut

sama toreni sirasmda oraya b1rak1lan siradan evraklard1. Arna bu za

yif izler iizerinden, kilisenin onar1m ~ah~malar1 s1rasmda Sauniere'in 

gorkemli bir hazine buldugu soylentisi yayilmaya ba~lam1~tI. Ashnda, 

kurnaz rahip, dini gazete ve dergilere verdigi ilanlar arac1hg1yla, para 

gonderilmesini te~vik ediyor, bag1~~Ilarm Oliileri i~in ayin yapilacag1 

vaadinde bulunuyordu. Bu yolla yi.izlerce ayinlik para toplam1~, ne var 

ki, ayinleri yapan olmam1~t1. Tam da bu nedenlerden otiirii, Carcas

sonne piskoposu, Sauniere hakkmda dava a~m1~t1. 

Son ~arpICl ayrmtiya gelince: Sauniere oldiigunde, in~a etti

gi her ~eyi miras yoluyla hizmet~isi Marie Denarnaud'ya b1rakm1~t1. 

Denarnaud da, belki de miras kalan miilklere biraz deger katmak i~in, 

Rennes-le-Chateau hazineleri efsanesini koriiklemeye devam etmi~

ti. Sonra, Marie'nin miilkiinii miras b1raktig1 Noel Corbu adh biri, 

koyde bir lokanta a~m1~, yerel basma "Milyarhk Papaz"m gizemi iize

rine bilgiler yaym1~, baz1 define avc1lanm gelip bolgede kaz1lar yap

maya te~vik etmi~ti.1 

Bu noktada devreye Pierre Plantard giriyordu. Bu benzer

siz ki~i, Yves d' Alveydre'in sinar~isinden esinlenen a~m sag gruplar

da siyasi faaliyetler yi.iriitmii~, 2 Yahudi kar~1t1 topluluklar kurmu~ 
ve on yedi ya~mda Alpha Galates'i -Vichy'nin i~birlik~i rejiminin ya

nmda yer alan bir hareket- ba~latm1~h. Bu, Plantard'm, Fransa'nm 

Kurtulu~u'ndan sonra, orgi.itlerini partizan direni~ gruplar1 olarak 

sunmasm1 engellememi~ti. 

Arahk 1953'te, emanete h1yanet su~undan altI ay hapis yat-
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I. Robert Charroux'nun 
Diinyanm Hazineleri 
rehberi (1962), Rennes
le-Chiiteau'yu, benzersiz 
zenginlikler bulmak 
isteyenlerin ihmal etmemeleri 
gereken yer/er arasmda 
s1ral1yordu. 

2. Bkz. Agarta'nm ele 
almd1g1 13. Boliim. 
Plantard'm inamlmaz 
biyograjisi it;in ozellikle bkz. 
Buonanno (2009). 



14. RENNES - LE - CHATEAU'NUN iCAT EDiLi~i 

t1ktan sonra (daha ileri bir tarihte, c;ocuk istisman suc;undan bir y1l 

ceza alacakti), Plantard Sion Tarikat1'm kuruyor, 7 Mayis 1956'da 

Saint-Julien-en-Genevois kaymakamhgma tarikatm resmen kayd1m 

yaptmyordu. Bir nokta d1~mda bunda olaganiistii bir yan yoktu: Plan

tard, Sauniere'in kilisenin onanm1 sirasmda ke~fettigi belgelere (da

ha sonra bunlarm sahte oldugu ortaya c;1km1~tlr) dayanarak, tarika

tmm yakla~1k iki bin yilhk gec;mi~e sahip olmas1yla 6viiniiyordu. Bu 

belgeler, Merovenj hiikiimdarlan soyunun hayatta kald1g1m kamth

yor ve Plantard, II. Dagobert'in soyundan geldigini iddia ediyordu. 

Ayr1ca Plantard, Paris'teki Milli Kiitiiphane'ye, Tarikat ol

gusunu Rennes-le-Chateau'ya baglayan s6zde gizli dosyalar iizerine 

elyazmalan teslim etmi~ti (bariz olarak, bunlar da sahteydi). 

Plantard'm dolandmc1hg1, Gerard de Sede'in yazd1g1 bir ki

tapla 6rtii~iiyordu. (De Sede, gerc;ekiistiicii c;evrelere katilm1~ bir ga

zeteciydi; bu da paradoksal masallar uydurma begenisini ac;1klaya

bilir.) De Sede, daha once, Normandiya'daki Gisors $atosu'nun gi

zemleri iizerine bir kitap (1962) yazm1~; edebiyat alanmda ya~ad1-

g1 baz1 dii~ kmkhklarmdan sonra domuz yeti~tirmek ic;in c;ekildigi 

Gisors'da, yan serseri yan meczup bir tip olan Roger Lhomoy ile ta

m~m1~tl. Lhomoy bir zamanlar ~atoda bahc;1vanhk ve bekc;ilik yap

m1~, daha sonra iki yihm, antik dehlizler bulmak ic;in geceleri ~ato

nun altmda, gizli ve tehlikeli kaz1lar yapmakla gec;irmi~ti. Sonunda 

bir odaya girdigini s6yliiyor, De Sede'in aktard1g1 ~u ac;1klamada bu

lunuyordu: "O zaman orada gordiiklerimi asla unutmayacag1m, c;iin

kii olaganiistii bir manzaraydl. Louveciennes ta~mdan yap1lm1~ bir 

Roma yeralt1 mezarmdayd1m: Uzunlugu otuz metre, eni dokuz met

re, yiiksekligi kilit ta~1 noktasmda yakla~1k dart elli. Hemen solum

da, ic;inden gec;tigim deligin yakmmda, ta~ bir sunak var, tapmak da 

ta~tan. Sag1mda, binanm geriye kalam duruyor. Duvarlarda, ortalara 

dogru, ta~ c;1kmalarm iizerinde isa ve on iki havarinin dogal biiyiik

liikte heykelleri var. Duvarlar boyunca, yere koyulmu~ 2 metre uzun

lugunda ve 60 santimetre eninde lahitler yer ahyor. Bunlardan 19 ta

ne var. G6rdiiklerim, inamlmaz: Otuz tane degerli maden sand1g1, 

onarh gruplar halinde diizenlenmi~. Sand1k s6zciigii yetersiz: Daha 

c;ok, yere yatmlm1~ dolaplardan, her birinin uzunlugu 2,20 m, yiik-
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sekligi 1,80 m ve eni 1,60 m olan dolaplardan soz etmek gerekir." 

ilginc; ayrmt1 ~udur: De Sede'in te~vikiyle yapilan sonraki 

biitiin ara~tirmalarda, birkac; dehliz belirlense de, hic;bir bic;imde ma

sals1 odaya ula~Ilamam1~tir. Arna bu arada Plantard, De Sede'le bag

lant1 kuruyor, elinde hem gizli belgelerin oldugunu (maalesef, bunla

n gostermesi miimkiin degilmi~), hem gizemli odanm haritasmm bu

lundugunu belirtiyordu. Aslmda, bildigimiz Lhomoy'un ac;1klamala

rma uyarak haritayi kendisi c;izmi~ti. Arna bu, De Sede'i kitabm1 yaz

maya ve olayin ic;inde, bu durumlarda her zaman oldugu gibi, Tap1-

nak ~ovalyeleri'nin parmagmm oldugunu varsaymaya te~vik etmi~

ti. 1967'de, De Sede Rennes'deki Altzn'1 yayimhyordu (metnin ashm 

Plantard'm yazd1g1, De Sede'in metni yeniden yazd1g1 anla~1hyor). Bu 

kitapla, Sion Tarikati miti, bu arada Plantard'm c;e~itli kiitiiphanelere 

yaymayi ba~ard1g1 sahte evraklar kesin olarak medyanm dikkatini c;e

kiyordu. Aslmda soz konusu evraklar, daha sonra bizzat Plantard'm 

itiraf edecegi gibi, Frans1z Radyosu mizah yazan ve aktor Philippe de 

Cherisey'in kaleminden c;1km1~t1. De Cherisey, en sonunda 1979'da, 

sahte belgelerin yazan oldugunu ve yuvarlak hath yaz1yi Paris'teki 
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Dekoratif Sanatlar 
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Gustave Courbet, 
Etretat Kayalari, 
1869Berlin, 
Alte Nationalgalerie 
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Milli Kiitiiphane'de bulunan belgelerden kopya ettigini a<;1klam1§

tl. Cherisey'in, Maurice Leblanc'm Arsene Lupin romanlarmdan da 

esinlendigi anla§Ihyor. 

Ger<;ekten de, Iannaccone'nin (2005) hat1rlatt1g1 gibi, Oyuk 

jgne romanmda Lupin, Fransa krallarmm gizemini ke§feder: "Leb

lanc, Katolik kar§Ithg1 perspektifinden okunmas1 gereken romanla

rmda, Rennes-le-Chateau mitinin bir<;ok 6gesini 6ng6riir ve Lupin'i 

Yiice Mesih Hiikiimdar gibi onemli bir unvanla anar. Normandiyah 

yazar, Katolik kehanet<;ilik gelenegini <;ok iyi biliyordu; bunun bir ne

deni de, milliyet<;i gizemciligin ana yurdu olan Gisors'un yakmlarm

da dogmu§ olmas1yd1. Bu milliyet<;i ve dinci ideoloji, Fransa'ya, Fran

s1z Devrimi sirasmda, ama devrim kar§ttl bir ama~la atfedilene ben

zer bir Mesih degeri atfediyordu." 

De Sede, Plantard'a bak1hrsa Sauniere'in buldugu belgele

rin, <;oziilmesi gereken gostergelerle kaph oldugunu dii§iiniiyordu. Bu 

gostergeler arasmda, Poussin' in ~ok iinlii bir resmine tedirgin edici bir 

gonderme vard1: Birka~ ~oban (Guercino'nun bir resminde daha once 

oldugu gibi), iizerinde Et in Arcadia ego ("Ben [Oliim], Arkadia'da Bile 
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Vanm") yaz1s1 bulunan bir mezar ke§fediyorlard1 (Guercino'da meza

rm iizerinde bir kurukafa da belirir). Bu, Goethe'nin de halya'ya Yol

culuk'unda epigraf olarak kulland1g1 klasik bir memento mori ("oliimii 

unutma") ifadesidirve oliim, mutluArkadia'da bile var oldugunu soy

ler. Arna Plantard, bu soziin 13. yiizy1ldan itibaren ailesinin armasm

da goriindiigunii (Plantard bir garsonun oglu oldugu i¥in, olas1 olma

yan bir §ey), tablolarda goriilen manzaranm Rennes-le-Chateau man

zarasm1 ammsatt1g1m (ger9i Poussin Normandiya'da dogmu§tu, ama 

Guercino Fransa'da hi9 bulunmamI§tI) ve Poussin ile Guercino'nun 

tablolarmdaki mezarlarm, '80'li y1llara kadar Rennes-le-Chateau ile 

Rennes-Les Bains arasmdaki bir yolda goriilebilen bir mezan andir

d1gm1 one siirmii§tii. Arna ne yaz1k ki, mezarm daha once degil, 20. 

yiizyilda yap1ld1g1 kamtlanmI§tlr. 

Her durumda, buradan §U kamt 91karsamyordu: Tablolan 

Guercino ile Poussin'e Sion Tarikat1 sipari§ etmi§ti; o kadar ki -de

niyordu- Plantard Poussin'in yap1tmm bir roprodiiksiyonunu satm 

almI§tI (a91k9a, yalmzca Plantard'm bildigi bir §eyin kamtI olarak). 
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Guercino, 
Et in Arcadia ego 
("Ben. Oliim. Arkadia'da 
Bile Var1m"'), 1618. Roma, 
Antik~ag Sanat1 Ulusal 
Miizesi 

Yan sayfa: 
Nicolas Poussin, 
Et in Arcadia ego 
("Ben, Oliim, Arkadia'da 
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3. 6rneijin, bkz. Katolik 
Kilisesi Dua Kitab1, 
Kiliselerin Kutsanarak 
ibadete Ai;1/mas1 Sirasmda 
Yap1/an Terribilis ["Huqu 
Uyandiran''}Ayini: "HU§U 

uyand1ran bir yer: Bu, 
Tanri'mn evi ve gok/erin 
kap1s1 ... Oraya Tanri'mn Evi 
denecek." 
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Arna Poussin'in tablosunun §ifre i;oziimii burada durmuyordu: Et in 

Arcadia ego sozi.ini.in anagrammdan, I! Tega arcana Dei ("Git! Ben 

Tanr1'mn gizlerini sakhyorum") uyarisma, sonra mezarm isa'mn me

zari oldugu "kamt"ma ula§Ihyordu. 

De Sede, Sauniere'in restore ettirdigi kilisenin baz1 yonle

ri hakkmda ba§ka tedirgin edici varsayimlarda bulunmu§tu. Ornegin, 

kilisede giz tutkunlarm1 titreten Terribilis est locus iste ("Ne korkunc; 

bir yer!") yazlSl vardi. Ashnda bu (elbette, Sauniere bunu i;ok iyi bi

liyordu) biri;ok kilisede gordi.igumi.iz, Yaratzlz§ 28:17'den ahnm1§ bir 

sozdiir (hatta bir kilisenin kutsanarak ibadete ac;Ilmas1 ii;in yap1lan 

ayinlerin giri§inde okunur)3 ve gage 91ktig1m, meleklerle bulu§tugu

nu, Tanri'yla konu§tugunu dii§leyen Hz. Yakub'un goriisiine gonder

me ya par. Hz. Y akub uyand1gmda, Kutsal Kitap'm Latince Vulgata i;e

virisinde §6yle der: "Ne korkuni; bir yer! Bu, Tanr1'mn evinin ve go

gun kap1smm ta kendisi." Arna Latincede terribilis "derin sayg1yi hak 

eden, sayg1 dolu i;ekinmeye yol ai;abilen" anlamlarma da gelir, dolayi

s1yla ifadede hic;bir tehdit edici yon yoktur. 
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Sonra, kutsanmI§ su kab1, A§meday olarak yorumlanan diz 

dokmii§ bir cinin iizerinde durur: A§meday, Hz. Siileyman'm Kudiis 

Tapmag1'mn yap1mma yard1m etmeye zorlad1g1 varhktir. Burada da, 

iblis heykellerinin bulundugu bir~ok Romanesk kilise sayilabilir. Son 

olarak, A§meday'm iistiinde dart melek tasviri vard1r, meleklerin al

tmda Par ce signe tu le vincrais ("Bu i§aretle onu yeneceksin") yaz1h

d1r. Bu soz, Konstantin'in In hoc signo vinces ("Bu i§aretle galip gele

ceksin") soziine gonderme yap1yor olabilirdi, ama "le" ("onu") zamiri

nin eklenmesi, giz avcllanm ciimlenin harflerini saymaya yoneltmi§

tir. Harflerin sayis1 22'dir: Mezarhgm giri§ine koyulmu§ kurukafanm 

di§leri gibi 22; Mecdelli Meryem Kulesi'nin mazgal aras1 siperleri gi

bi 22; kuleye ~1kan iki merdivenin basamaklan gibi 22. Sonra, "le"yii 

olu§turan harfler, ciimlenin 13. ve 14. harfleridir; 13ile14 yan yana ko

yulursa, Tapmak ~6valyeleri'nin biiyiik ustas1 Jacques de Molay'nin 

yak1larak idam edildigi 1314 tarihi elde edilir. Biiyiik Piramit'le ilgi

li yaz1da gordiigumiiz gibi, rakamlarla istedigini yapabilir insan. Son

ra, 6teki heykelleri goriip temsil ettikleri azizlerin -Azize Germaine, 

Aziz Roch, Aziz Miinzevi Antonius, Aziz Padovah Antonius ve Aziz 

Luka'nm- ba§ harflerini s1ralarsamz, Graal (Kutsal Kase) soziinii el

de edersiniz. Gizemli ba§ka rastlantllan -ya da Romanesk manastir

larm ba§tan ba§a canavarlan an

d1ran mahluklarla kaph oldu

gunu gormemezlikten gelmeyi 

yegleyen iyi bir okiiltiste gizem

liymi§ gibi goriinen rastlantila

n- s1ralamaya devam edebili

riz (Aziz Bernard'm bu yarars1z 

"mucizeler"e yonelik sert ele§

tirisi iinliidiir). 0 yiizden, elbet

te ba§rahip Sauniere kilisesini 

bu gorsel gelenekleri dii§iinerek 

restore ettirmek istemi§ti. Ba§

rahibin ezoterik ~evrelere, hat

ta o donemin baz1 Gill-Ha~ or

tamlarma katild1gmdan da soz 
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edilmi§tir, ama onun batmi eglenceleri ne Tarikat'la ne Fransa'da 

silrgiin ya§ayan isa'yla ilgili herhangi bir §eyi kamtlamaz. Bir ba§ka 

yarat1c1 yorum, bir heykelin kaidesindeki Christus A.O.M.P.S. defen

dit yaz1s1dir. Bu yaz1, Christus Antiquus Ordo Mysticus Prioratus St

onis Defendit §eklinde, ba§ka bir deyi§le, adeta isa'nm eski mistik Si

on Tarikat1'm savundugunu onaylayacak §ekilde okunmu§tur. Aslm

da, aym yaz1 Roma'da papa V. Sixtus dikilita§Imn kaidesinde bulunur 

ve Christus Ab Omni Malo Populum Suum Defendit §eklinde okunma

hd1r, dolaylSlyla yalmzca "isa'nm halkm1 her tilr kotillilkten korudu

gu" anlamma gelir (bkz. Tomatis 2011). 

De Sede'in kitab1 BBC i'rin Rennes-le-Chateau ilzerine il'r 

belgesel 'reken gazeteci Henry Lincoln'1 derinden etkilemese, belki de 

Rennes-le-Chateau efsanesi zamanla yok olup gidecekti. Lincoln, bu 

'rah§ma s1rasmda, bir ba§ka okillt gizemler tutkunu olan Richard Le

igh ve gazeteci Michael Baigent ile birlikte 'rah§illl§tl; sonunda, Kutsal 

Kase (1982) adh bir kitap yayimlamayi dil§ilnmil§ler ve kitap k1sa sil

rede 'rok yilksek satl§ rakamlarma ula§mI§tl. K1saca, kitapta De Sede 

ile Plantard'm yayd1g1 biltiln bilgiler yeniden ele ahmyor, daha da ro

manla§tmhyor ve her §ey tart1§mas1z tarihsel ger'rekmi§ gibi sunula

rak, Sion Tarikati'mn kurucularmm soyu isa Mesih'e baglamyordu. 

Bu anlatiya gore, isa 'rarm1hta olmemi§, Mecdelli Meryem ile evlen

mi§, Fransa'ya ka'rarak Merovenj hanedamm ba§latmi§tl. Sauniere'in 

buldugu §ey, hi'rbir bi'rimde bir hazine degil, isa'nm soyunun -sonra

dan bozularak Saint-Graal'a ("Ku ts al Kase") donil§en Sangreal ("Kral 

Kam")- hangisi oldugunu kamtlayan bir dizi belgeydi. Sauniere'in 

servetinin kaynag1m, bu korkun'r ke§fi gizli tutmas1 i'rin Vatikan'm 

Odedigi altmlar olu§turuyordu. Dogal olarak isa, Mecdelli Meryem, 

Si on Tarikati ve Rennes-le-Chateau al timm bir araya getiren bir oykil 

uydurmak i'rin, Tapmak ~ovalyeleri'ni ve Katharlar'1 resme dahil et

mek gerekiyordu. Kald1 ki, daha once Plantard, Sion Tarikat1'nm se'r

kin bir kokeni oldugunu belirttigi gibi, yilzyillar i'rinde Sandro Botti

celli, Leonardo da Vinci, Robert Boyle, Robert Fludd, Isaac Newton, 

Victor Hugo, Claude Debussyve Jean Cocteau'nun da tarikatm ilyesi 

oldugunu soylemi§ti. Bir Asteriks eksikti. 

Arna bunlar yarat1c1 bir yeniden-kurmanm yegane ornekle-
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ri degildir. Sozgelimi, Baigent ve arkada§larmm Gisors karaagacmdan 

nasil lakayt bir tutumla soz ettiklerine bakahm. Bu meselede de Ta

pmak ~ovalyeleri'ni devreye sokmanm (aslmda o §atoda yalmzca iki 

lie; yil kalm1§lard1, kald1 ki biitiin Fransa'da kalacak yerlerinin olma

s1 normaldi) c;ekiciligine kapilan Baigent ve arkada§lan, buradan, bir 

daha hie; bulunamayan kriptanm Kutsal Kase'yi ic;erdigi kamtm1 c;1-

karmak istiyorlardi. Bu amac;la, baz1 Ortac;ag efsanelerine ya da vaka

yinamelerine gore, 12. yiizyilda Gisors ~atosu c;evresinde, Fransa kra

h ile ingiltere krah arasmdaki bir c;eki§mede bir karaagacm kesilme

siyle ilgili bir olayin gerc;ekle§tigini ac;1kl1yorlard1 (yazarlar olay hak

kmda "anlatilanlarm karanhk ve karmakan§ik" oldugunu kabul edi

yorlar). Belli bir noktada ingilizler, Gisors ~atosu'na s1gmm1§lar ve 

Frans1zlar karaagac1 kesmi§lerdi. Biitiin mesele buydu. Arna yazarla

nm1z, anlatilanlarm "satir aralarmda c;ok daha onemli bir §eyi ac;1ga 

vurdugu"nu belirtiyorlar. Ne oldugunu onlar da bilmiyor, ama olayin 
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Sion Tarikat1'yla ilgili oldugu gibi tiimiiyle tuhafbir ku§kuyu hissetti

riyorlar: "Giiniimiize ula§an anlatilarm tuhafhg1 ortada olduguna go

re, ba§ka bir §eyin, ge<;i§tirilmesi yeglenen ya da kamuya hi<; a<;1klan

mayan bir §eyin soz konusu olmas1 §a§1rtic1 olmayacaktir." Boylece, 

Gisors Sion Tarikati'yla ve bariz olarak Kutsal Kase'yle baglantilan

dmhyor ve gizem avcilan i<;in bir ba§ka hac mekam haline geliyordu. 

~imdiden Kutsal Kase'nin Gali<;ya'dan Asya'ya hummah 

yer degi§tirmelerinin izini siirdiik. Gisors'un kuzey Normandiya'da, 

ba§ka bir deyi§le Fransa'nm giineyindeki Montesegur ile Rennes-le

Chateau'nun kar§I tarafmda olmas1, yazarlanm1z1 rahats1z etmi§e 

benzemiyor. iki yerine ii<; turist akm1 olu§turuyorlar. 

Boyle bir budalahklar yigmmm nasil ciddiye ahnabildigi 

(iistelik, yazarlarm kitab1, kurgusal bir tarih oykiisii gibi algilanma

mI§tir), gizemini koruyor, ama ger<;ek §U ki, kitap Rennes-le-Chateau 

mitini peki§tirmi§, onu bir<;ok hac yolculugunun hedefi haline getir

mi§tir. Oykiiye tek inanmayanlar, tam da bu yalanm ba§laticilan idi. 

Olay artik Baigent ve i§ arkada§lar1 tarafmdan roman boyutlarmda §i

§irildiginde, De Sede 1988 tarihli bir kitapla, deyim yerindeyse her §e

yi yads1yarak, Sauniere koyiiniin <;evresinde tasarlanan <;e§itli hile ve 

dolandmc1hklar1 gozler oniine seriyordu. Ve 1989'da Pierre Plantard 

da, daha once kabul ettigi her §eyi yads1m1§ ve efsanenin ikinci bir ver

siyonunu onermi§ti; buna gore, Sion TarikatI ilk kez 178l'de Rennes

le-Chateau'da olu§mU§tU. Bunun yam s1ra Plantard, sahte belgelerin

den baz1lanm gozden ge<;irmi§ ve Sion TarikatI Biiyiik Ustatlar1 lis

tesine Fran<;ois Mitterrand'm arkada§I Roger-Patrice Pelat'yi ekle

mi§ti. Daha sonra, Pelat insider trading, yani usulsiiz borsa i§lemleri 

nedeniyle yarg1lanm1§tir. Duru§maya tamk olarak <;agr1lan Plantard, 

verdigi yeminli ifadesinde, biitiin Tarikat oykiisiinii uydurdugunu ka

bul etmi§ ve evindeki bir aramada ba§ka sahte belgeler bulunmu§tur.4 

Art1k kimse onu ciddiye alm1yordu. Boylece giiya isa ile 

Mecdelli Meryem'in soyundan olan bu ki§i, 2000'de oldiigunde kim

senin umurunda olmami§tI. 

Ne var ki, 2003'te Dan Brown'm iinlii Da Vinci $ifresi yayim

lamyordu. Dan Brown, a<;1k<;a De Sede, Baigent, Leigh ve Lincoln'dan 

ve bu konuda uzmanla§mI§ kiitiiphanelerde elinin altmda bulunan 
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ba§ka pek <;ok okiiltist yaymdan esinlenmi§, ama verdigi biitiin bil

gilerin tarihsel olarak dogru oldugunu belirtmi§tir (bkz. Iannaccone 

2005). 

~u var ki, Lukianos'un Ger<;ek Bir Hikaye'sinden Swift ve 

sonrasma, Manzoni'ye kadar, bir romana, anlatilanlarm ger<;ek bel

gelere dayand1g1m soyleyerek ba§lamak yaygm bir anlati teknigidir. 

Yegane §a§1rt1c1 ayrmtl, Brown'm hep, romamn di§mda, yani giin

delik ya§amda da, anlatt1klarmm tarihsel a<;1dan dogru oldugunu sa

vunmu§ olmas1dir. CNN'e verdigi 25 Mayis 2003 tarihli roportajda, 

Brown romamyla ilgili §U saptamada bulunuyordu: ''Yiizde 99'u dog

ru. Mimarhk, sanat, gizli ritiieller, tarih ve gnostik incillerle ilgili her 

§ey dogru. Bariz olarak, Harvard Universitesi'nden Robert Langdon 

adh bir simgebilimcinin var olmas1 tamamen kurmaca ve onun ey

lemlerinin tamam1 uydurma. Arna arka plan biitiiniiyle dogru." 

Ger<;ekten tarihsel bir yeniden-kurma soz konusu olsayd1, 

Brown'm anlatismda biiyiik bir keyifle siralad1g1 pek <;ok ciddi yan

h§I a<;1klamak miimkiin olmazdi. Sozgelimi, Brown Sion Tarikati'mn 

Kudiis'te, "Godefroy de Buillion adh bir Frans1z tarafmdan" kuruldu

gunu soyler; oysa Godefroy'mn kralhk unvamm hi<;bir zaman kabul 

etmedigi bilinir. Benzeri §ekilde yazara gore, papa V. Clemens, Tap1-

nak ~ovalyeleri'ni ortadan kald1rmak i<;in "miihiirlii gizli buyruklar 

gondermi§ti ve bu buyruklarm, 13 Ekim 1307 Cuma giinii, papamn 

Avrupa'mn dart bir yanmdaki askerleri tarafmdan aym anda a<;Ilmas1 

gerekiyordu"; oysa Fransa Kralhg1'nm derebeylerine ve miilki amirle

rine mesajlarm, papa tarafmdan degil Giizel Philippe tarafmdan gon

derildigi tarihsel bir ger<;ektir (papanm nasil olup da "Avrupa'nm dart 

bir yanmda askerleri"nin oldugu da a<;1k degildir). Keza yazar, 1947'de 

Kumran'da bulunan elyazmalanyla (bunlarda hi<;bir bi<;imde "Kutsal 

Kase'nin gerc;ek oykiisii"nden ya da "isa'nm yonetimi"nden soz edil

mez), baz1 gnostik incilleri ic;eren Nece Hammadi elyazmalanm ka

rI§tlnr. Ya da son olarak, Paris'teki Saint-Sulpice kilisesinde bulunan 

bir meridyen <;izgisinden soz eder ve bunun ''bir zamanlar tam o nok

tada yiikselen pagan bir tapmaktan bir kalmt1" oldugunu belirtir, oy

sa c;izgi 1743'te yapilmI§tlr. Ve nihayet, romanda Saint-Sulpice, Kut

sal Kase'nin son yerinin bulundugu "ters piramit"in alt k1smmdan 
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Louvre'un yeralt1 dehlizlerine uzanan Paris Gill <;izgisi'nin ge<;i§ ye

ri olarak g6sterilir. Bugiin bile pek <;ok giz arayiclSl, Saint-Sulpice'e gi

dip Gill <;izgisi'ni arar; o kadar ki, kilise y6neticileri §6yle bir uyan as

mak zorunda kalm1§lard1r: "Kilise zeminine yerle§tirilmi§ pirin<; <;iz

giden olu§an meridyen <;izgisi, 18. yiizyilda yapilan bilimsel bir aletin 

bir par<;as1 olup; kilise yetkilileri ile tam bir uzla§ma i<;inde, o d6nem

de yeni kurulan Paris G6zlemevi astronomlan tarafmdan yap1lm1§tlr. 

Astronomlar meridyen <;izgisini Yer' in yoriingesinin degi§ik paramet

relerini tammlamak i<;in kullanm1§lard1. Benzeri diizenlemeler, Bo

logna katedrali gibi -orada papa XIII. Gregorius, giiniimiizdeki Gre

goryen takvimin ince ayarlan i<;in haz1rhk ara§tlrmalan yaptirmI§tI-

6teki biiyiik kiliselerde de mevcuttur. Y akmlarda yayimlanan bir <;ok

satar romanda hayali bir bi<;imde dile getirildiginin aksine, pagan bir 

tapmagm kalmtilan s6z konusu degildir; zaten burada b6yle bir tap1-
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nak hi<; var olmami§tlr. Gill <;izgisi ad1 hi<; kullamlmami§tlr ve boy

lamlarm Paris'in dogusundaki ya da batismdaki derecelere gore Ol<;ill

diigu haritalar i<;in referans i§levi goren Paris Gozlemevi'nin merke

zinden ge<;en meridyen ile <;aki§maz. Bu astronomik aletten, Yaradan 

Tann'mn zamanm Rabbi oldugu bilinci di§mda hi<;bir mistik kavram 

<;1kanlamaz. Ha<; planh kilisenin iki kanadmdaki kii<;iik yuvarlak pen

cerelerdeki P ve S harflerinin, hayali Sion Tarikat1'na [Prieure de Si

on] degil, kilisenin koruyucu azizleri Petrus ile Sulpitius'a gonderme 

yaptigma dikkat edilmelidir." 

Arna en ilgin<; olay, Lincoln Baigent ile Leigh'in, intihal su<;

lamas1yla Brown' a <lava a<;malandir. ~u var ki, Kutsal Kase'nin onso

ziinde yazarlar kitabm biitiin i<;erigini tarihsel ger<;ek olarak sunar, 

bu tarihsel ger<;ekligin yazarlarm biitiiniiyle ozgiin ke§iflerinin sonu

cu oldugunu soylemeye bile kalki§mazlar. (Kendi soylediklerine gore) 

bu ger<;ekligin tohumlanm daha once ta§iyan, ama yeterince dikkate 

ahnmayan onceki yap1tlara olan biitiin bor<;lanm kabul ederler. 6te

kiler gibi bu da [onceki yap1tlarm yeterince dikkate ahnmad1g1] sah

te bir a<;1klamadir, <;iinkii bir kez daha yineleyelim: Bu tiir yaymlar, giz 

tutkunlar1 arasmda on yillardir elden ele dola§iyordu. 

~imdi, biri tarihsel bir olgunun ger<;ek oldugunu belirledi

ginde (Caesar'm 15 Martta Oldiirillmesi, Napolyon'un Saint Helena'da 

Olmesi, Lincoln'm tiyatroda John Wilkes Booth tarafmdan Oldiirill

mesi), tarihsel ger<;eklik kamuya duyuruldugu andan itibaren kamu

ya mal olur ve Caesar'a senatoda yirmi ii<; b1<;ak darbesi vuruldugu

nu anlatan ki§i intihal ile su<;lanamaz. Oysa Baigent, Leigh ve Lincoln, 

Brown'a intihal su<;lamas1yla <lava a<;makla, tarihsel ger<;eklik olarak 

pazarlad1klar1 her §eyin hayal iiriinii oldugunu, dolayis1yla kendi ya

zmsal millkleri oldugunu kamu oniinde kabul etmi§ oluyorlar. ~iip

he yok: Brown'm milyarhk vurgununun bir k1smm1 ele ge<;irmek i<;in, 

kendi me§ru babasmm oglu olmad1g1m, annesinin diizenli olarak go

rii§tiigu onlarca denizciden birinin oglu oldugunu resmen kamtlama

ya hazir birileri olacaktir. Baigent, Leigh ve Lincoln'a da, i<;tenlikle 

anlayi§ gosterebiliriz. Arna daha ilgin<; olam, <lava s1rasmda Brown'm 

Lincoln ile arkada§larmm kitab1m hi<; okumad1g1m one siirmii§ olma

s1dir. Bu, biitiin bilgilerini, (tam da Kutsal Kase yazarlarmm soyledik-
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lerini soyleyen) giivenilir kaynaklardan ald1gm1 belirten bir yazar i<;in 

9eli§kili bir savunmayd1. 

Bu noktada Rennes-le-Chftteau oykiisiine nokta koyabiliriz, 

ama bu yerin bugiin Mia bir hac yolculuklari merkezi oldugunu unut

mayahm. Bu kitapta ele ald1g1m1z oteki efsanevi yerler, efsanevilik ni

teligine 9ok eski 9aglarda ula§IDI§lar; Atlantis mitinin nasil dogdugu

nu anlamak i<;in Platon'dan oncesine uzanam1yor ve Odysseus'un it

hake'sinin yerini kesin olarak belirleyemiyoruz; keza koklii tarihleri, 

bu yerleri 9evreleyen efsaneleri inamhr degilse de saygm k1hyor. Oy

sa, Rennes-le-Chateau ornegi bize, yalmzca yoktan bir efsane yarat

manm nas1l kolay oldugunu gostermekle kalm1yor; tarih9iler, mah

kemeler ve oteki kurumlar onun yalan oldugunu fark etseler bile, ef

sanenin nas1l kendini kabul ettirdigini gosteriyor. Chesterton' a atfe

dilen bir aforizmay1 dii§iinmemize yol a<;acak kadar: "insanlar art1k 

Tanr1'ya inanmad1klarmda, hi9bir §eye degil, her §eye inamyorlar de

mektir." 
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Arsen Liipen. 
Rennes-le-Chateau'vu ilk 
duvuranlardand1r 

MAURICE LEBLANC 

Oyuk igne, VIII-IX [1909] 

Sonra yi.izilkoyun yere uzand1 ve ufak 
ufak hareketlerle uc;urumun kenari
na, denize dogru c;1kmtI yapan yere 
kadar silrilndil. istedigi yere varm1~tl. 
Ellerini uzat1p uzun c;imenleri bir 
kenara c;ekti ve ba~m1 uc;urumdan 
a~ag1 uzatt1. 
Tam kar~1smdaki ac;1k denizde, nere
deyse ilstilnde bulundugu uc;urumla 
aym seviyede, devasa bir dikilita~1 
and1ran, seksen metreden daha yi.iksek 
bir kaya parc;as1 vard1. Suyun ilstilnde 
gorilnen granit temeli ve tepeye dogru 
incelen ~ekliyle derinlerde ya~ayan bir 
canavarm kocaman di~ine benziyordu. 
Uc;urumunki gibi kirli beyaz bir renge 
sahip olan bu yekpare kaya, c;akmak
ta~1yla i~aretlenmi~ gibi duran yatay 
c;izgilere sahipti ve yi.izyillardir devam 
eden yava~ bir a~mma sonucu kirec;ta~1 
ve c;akil ta~1 tabakalar1 list ilste birik
mi~ti. 

Orasmda burasmda yar1klar, kmklar 
vard1 ve bunlarm olu~tugu yerlerde de 
c;imler ve yapraklarm silsledigi toprak 
parc;alar1 gorillilyordu .. 
Bu gilc;lii ve sert yaplSlyla dalgalarm 
ve f1rtmalarm ofkeli saldmlarma 
boyun egmeyen, zarar verilemez bir 
~ey gibi goriinilyordu. Yam ba~mda
ki uc;urumun biiyi.iklilgune, ic;inde 
bulundugu denizin enginligine rag
men heybetli ve kahc1 izlenimi veri
yordu [ ... ] 
Beautrelet birden gozlerini kapad1 
ve katlad1g1 kollarim alnma bastlrd1. 
Orac1kta mutluluktan olebilirdi, o 
kadar mutluydu ki kalbi s1k1~1yordu. 
Orada, neredeyse Etretat ignesi'nin 
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tepesinde, mart1larm ilstilnde kanat 
c;1rptlg1 sivri noktanm biraz a~ag1sm
da, ince bir duman sanki gorilnmez 
bir bacadan c;1karcasma tiltilyor, 
alacakaranhgm serinliginde halkalar 
halinde yi.ikseliyordu. 
Etretat ignesi'nin ic;i oyuktu! Oyuk .. 
igne. 
Bu bir doga olayi m1yd1? Yerkabu
gundaki degi~imlerin ya da siirekli 
hareket halindeki denizin ve yagmu
run zaman ic;indeki a~md1rmalarmm 
neden oldugu bir oyuk muydu? Yoksa 
tarih oncesi donemdeki Galyahlar, 
Keltler tarafmdan yap1lm1~ insaniis
til bir i~ miydi? Bunlar hie; ~ilphesiz 
cevab1 olmayan sorulard1. Arna ne 
fark ederdi ki? Onemli olan gerc;ek 
~uydu: ignenin ic;i oyuktu. 
Bu heybetli yapmm kirk elli metre 
uzagmdaki yere Porte d'Aval deniyor
du. Porte d'Aval, uc;urumun tepesin
den inen ve su altmdaki kayalara kok 
salan ya~h bir agacm kalm bir dah 
gibi gorilnilyor, kirec;ta~mdan biiyi.ik 
bir koni olu~turuyordu. Ve bu koni 
sivri uc;lu bir killah gibi duran bo~luk
tan ba~ka bir ~ey degildi! 

Maurice Leblanc'm 
Oyuk igne'sinin kapag1, 
Marc Berthier'nin 9izimi, 
1909 



Joseph Michael Gandy, 
Rosslyn ~apeli, 1810, 
ta§bask1, iizel koleksiyon. 
~ape!, Da Vind ~ifresl'nin 
yerlerinden biri haline 
gelmi§tir 

Harika bir ke§ifti bu! Lilpen'den sonra 
Beautrelet de iki bin yildan fazla bir 
zamand1r i;:ozillememi§ bilyilk bilme
ceyi i;:ozecek anahtar1 ke§fediyordu! 
Sahip olan ki~iye eski gilnlerde, eski 
dilnyayi istila eden barbarlarm zama
mnda bilyilk bir gili;: bah§eden anah
tan! Bu devasa oyugu dil§manmdan 
ka~an tum kabilelere a~an sihirli bir 
anahtan! En dokunulamaz s1gmagm 
kap1lanm a~an gizemli anahtan! insa
na gil~ veren ve ilstilnlilk saglayan 
bilyillil anahtan! 
Sezar bu anahtan bildigi i~in Gal
yahlara boyun egdirebilmi§ti. Nor
mandiyahlar bu anahtan bildikleri 
i~in illke ilzerinde etkili olabilmi§ler 

ve daha sonra bundan destek alarak 
kom§u adayi, Sicilya'yi, Dogu'yu, Yeni 
Dilnya'yi fethedebilmi§lerdi! 
Sim bilen ingiltere krallan bunun 
sayesinde Fransa'ya ilstilnlilk tash
yor, onu kil~ilk gorilyor, par~alara 
ayinyor, ta~ giyme t6renlerini Paris'te 
yap1yorlard1. Arna sonra s1rr1 kaybet
tiler ve bozguna ugrad1lar. 
S1rr1 ogrenen Fransa krallar1 egemen
likleri altmdaki bolgelerin sm1rlanm 
geni§letmeye ba§lad1lar ama sonra 
yaratt1klan bilyilk ulus yava§ yava§ 
erimeye ba§lad1. Bu arada s1rr1 unut
tular ya da nas1l kullanacaklanm bile
mediler ve bunu olilmler, silrgilnler, 
yik1mlar takip etti. 
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Suyun ortasmda ve karadan on kulai; 
uzakta, goriinmez bir kralhk! Notre
Dame'm kulelerinden daha yiiksek, 
bilinmeyen bir kale, hem de bir ~ehir 
meydanmdan daha geni~, granit bir 
temele oturtulmu~ .. Nas1l bir gii<;til, 
nas1l bir giiven vericilikti bu! Sen Nehri 
arac1h~yla Paris'ten denize. Orada 
Le Havre, yani yeni, gerekli ~ehir. Ve 
oradan yakla~1k kirk kilometre uzakta 
Oyuk igne, ele gei;irilemez mabet! 
Bir mabet ve aym zamanda hariku
lade bir saklanma yeri.. Krallarm 
yilzyillard1r biriken biltiln hazineleri, 
Fransa'nm halkmdan zorla toplayip 
kiliselerde biriktirdigi altmlar, Avru
pa'daki sava~ alanlarmda toplanan 
ganimetler kraliyete ait magarada 
toplanm1~t1. Eski altm paralar, giimil~ 
paralar; panl panl parlayan tai;lar; 
dilka altmlan, florinler, ingiliz altm
lan; degerli ta~lar ve elmaslar, biltiln 
milcevherler ve biltiln silslemeler ... 
Hepsi oradayd1! Bunu kim ke~fe
debilirdi? ignenin i;ozillemez smm 
kim ogrenebilirdi? Hi<; kimse. Lilpen 
harii;! 

Gisors hazinesi 

GERARD DE SEDE 

Tapmak ~ovalyeleri Aram1zda ya da 
Gisors Muammas1 [1962] 

0 zaman orada gordilklerimi asla 
unutmayaca~m, i;ilnkil olaganilstil 
bir manzarayd1. Louveciennes 
t~mdan yap1lm1~ bir Roma yeralt1 
mezanndayd1m: Uzunlugu otuz metre, 
eni dokuz metre, yiiksekligi kilit t~1 
noktasmda yakl~Ik dart elli. Hemen 
solumda, ii;inden gei;tigim deligin 
yakimnda, t~ bir sunak var, tapmak da 
t~tan. SagJ.mda, binanm geriye kalan1 
duruyor. Duvarlarda, ortalara dogru, 
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ta~ i;1kmalarm ilzerinde isa ve on iki 
havarinin dogal bilyilklilkte heykelleri 
var. Duvarlar boyunca, yere koyulmu~ 
2 metre uzunlugunda ve 60 santimetre 
eninde lahitler yer al1yor. 19 tane var. 
Gordilklerim, inan1lmaz: Otuz tane 
degerli maden sand1~, onarh gruplar 
halinde dilzenlenmi~. Sand1k sozcilgu 
yetersiz: Daha i;ok, yere yatmlm1~ dola
plardan, her birinin uzunlugu 2,20 m, 
yiiksekligi 1,80 m ve eni 1,60 m olan 
dolaplardan soz etmek gerekir. 

Artik evli olan isa ile 
Mecdelli Meryem 

MICHAEL BAIGENT, 

RICHARD LEIGH, 

HENRY LINCOLN 

Kutsal Kan, Kutsal Kase [1982] 

Varsayim1m1z dogruysa, isa'nm e~i 
ve i;ocuklan dsa'nm on alt1 on yedi 
y~1 ile varsayimsal olilmil arasmda 
pek i;ok i;ocugu olmu~ olabilir), Kutsal 
Topraklar'dan kai;tiktan sonra, giiney 
Fransa'da kendilerine s1~nacak bir yer 
buldular ve orada, bir Yahudi cemaati 
ii;inde, soylanm silrdilrdiller. Oyle gorii
nilyor ki, 5. yilzyil boyunca bu soy, evli
lik yoluyla Franklann kraliyet ailesi ile 
birle~mi~, b6ylece Merovenj hanedanm1 
b~latm1~tir. is 496'da, Kilise bu hane
danla bir antl~ma imzalarm~, herhalde 
bu soyim geri;ek kimliginin tam anla
m1yla bilincinde olarak, Merovenjler 
soyunu silrekli olarak koruma yilkilm
lillilgunil ilstlenmi~tir [ ... ] 
isa'nm soyu -ya da en azmdan 
Merovenj hanedanmm soyu-, onu 
ortadan kald1rmaya yonelik biltiln 
giri~imlere ra~en, varhg1m silr
dilrmil~tilr. K1smen, iktidarm gasb1 
konusunda ai;1ki;a Roma'dan daha 
i;ok pi~manhk duyan ve Merovenj 



Dante Gabriel Rossetti, 
Mecdelli Meryem, 1877, 
Wilmington, Delaware Sana! 
Miizesi 

prensesleriyle hanedan evlilikleri 
arac1hgiyla kendilerini me~rula~br
maya c;a11~an Karolenjler sayesinde; 
ama daha onemlisi, Dagobert'in oglu 
Sigebert sayesinde varhgim siirdiir
mii~tiir; onun soyundan gelenler 
arasmda, Septimanie'deki Yahudi 
Kralhgimn hiikiimdar1 Guillaume de 
Gellone ve Godefroy de Buillion da 
vard1. Godefroy, 1099'da Kudiis'ii fet
hettiginde, isa'mn soyu, hakkJ. olan ve 
Eski Ahit zamanmda ona tahsis edilen 
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miras1 yeniden elde etmi~ olsa gerek
tir. Godefroy'nm asd soyunun, Hac;h 
seferleri zamanmda, Roma'nm arzula
d1gi gibi, gizli kalm1~ olmas1 ku~kulu
dur. Elbette, kilisenin egemenligi kar
~1smda, gerc;egi ac;1kc;a dile getirme soz 
konusu olamazd1. Arna Godefroy'nm 
mitsel atas1 Lohengrin'in masal1 gibi 
"masallar"da ve dogal olarak Kutsal 
Kase romanslarmda daha sec;kin anla
timma kavu~mu~ goriinen pek c;ok 
soylenti, gelenek ve efsane ortada dola-
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~1yor olsa gerekti. Varsayim1m1z dog
ruysa, Kutsal Kase e~zamanh olarak en 
az iki ~ey olmal1yd1. Bir yandan isa'mn 
soyu ve o soydan gelenlerdi; b~ka 
bir deyi~le, Sion TarikatI tarafmdan 
kurulan Tapmak ~ovalyeleri'nin gozet
tigi Sang Real (''kral kan1") idi. Aym 
zamanda, Kutsal Kase sozcilgun gen;ek 
anlam1yla isa'nm kamm al1p ii;eren 
tas, yani Mecdelli Meryem'in kucagi, 
anlam geni~lemesi yoluyla da Mecdelli 
Meryem'in ta kendisi olsa gerekti. 
Ortai;ag boyunca yaygmhk kazanan 
-ve Hazreti Meryem tapmmas1 ile 
kan~tmlan- Mecdelli Meryem tapm
mas1 buradan i;1kacakt1. Sozgelimi, 
Hiristiyanhgin ba~langicmdaki ilnlil 
"Kara Madonnalar''dan biri;ogunun, 
Meryem'i degil Mecdelli Meryem'i tas
vir ettigi ve bir anne ile i;ocugunu gos
terdigi kamtlanabilir. Hatta ana karm
nm ta~tan gorkemli hirer kopyas1 olan 
"Notre Dame"a ("Anam1z") adanm1~ 
Gotik katedrallerin bile, K1z1l Yzlan'da 

belirtildigi gibi, isa'nm annesinin degil, 
e~inin onuruna yapilm1~ tapmaklar 
oldugu one silrillmil~tilr. 
~u halde, Kutsal Kase, isa'nm soyunu 
oldugu kadar o soyu dilnyaya getiren 
Mecdelli Meryem'i de simgeliyor 
olmahyd1. Arna belki de ba~ka bir 
~eydi. is 70'de, Yahuda'daki bilyilk 
ba~kaldm s1rasmda, Titus komu
tasmdaki Roma lejyonlan Kudils 
Tapmag1'm yagmalad1lar. <;alman 
hazinenin, sonunda Pireneler'e ula~
tlg1 soyleniyor; Pierre Plantard da, 
bizimle goril~mesinde, gilnilmilzde 
hazinenin Sion Tarikat1'mn elin-
de oldugunu ai;1klad1. Arna Kudils 
Tapmag1, hazinenin, Titus'un asker
lerinin gotilrdilgunden daha fazlasm1 
muhafaza ediyor olamazd1 [ ... ] 
isa geri;ekten "Y ahudilerin Kral1" 
idiyse, neredeyse kesin olarak Tapmak 
onunla ilgili biri;ok bilgiyi muhafaza 
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ediyordu. Belki isa'nm na~1m da .. En 
azmdan, naa~1 incillerin sozilnil ettigi 
gei;ici gomiltten ta~md1ginda geriye 
kalan mezanm muhafaza ediyordu. 
inceledigimiz delillere dayanarak soy
leyebiliriz ki, Tapmak ~ovalyelerinin 
Kutsal Topraklara bir ~ey ke~fetme 
ya da elde etme gibi ai;1k bir amai;la 
gonderildiklerine ku~ku yoktu. Ve 
gene inceledigimiz delillere dayanarak 
diyebiliriz ki, bu gorevi geri;ekle~
tirmi~ gibi gorilnilyorlar. Aramalan 
gereken ~eyi bulmu~ ve Avrupa'ya 
gotilrmil~ olmahlar. 0 bulduklar1 
~eye daha sonra ne oldugu, gizini 
koruyor. Arna hii; ku~kusuz, Tapmak 
Tarikatmm Bilyilk Ustad1 Bertrand de 
Blanchefort'un himayesinde, Rennes
le-Chateau yakmlarma bir ~eylerin 
gizlendigi ve bir grup Alman maden
cinin azami gizlilik ii;inde yeri kaz1p 
gizli bir barmak kurmaya i;agnld1klan 
kesindir. Olsa olsa neyin gizlendigini 
sorabiliriz kendimize. Belki isa'mn 
mumyalanm1~ naa~1yd1. Belki, deyim 
yerindeyse, isa'nm evlilik belgesinin 
ya da i;ocuklarmm dogum belgeleri
nin muadiliydi. Belki aym derecede 
onemli ve potansiyel olarak patlayic1 
bir ~eydi. Ve biltiln bu ~eyler, Kutsal 
Kap ~eklinde gosterilebilirdi. Ve 
bu ~eylerden baz1lan ya da hepsi, 
rastlant1 sonucu ya da kas1th olarak, 
heretik Katharlar'a teslim edilmi~ ve 
gizemli Montsegur hazinesinin bir 
pari;asm1 olu~turuyor olabilirdi [ ... ] 
Sauniere'in ke~fettigi par~omenlere 
gelince, bunlardan ikisi -ya da en 
azmdan tipkibas1mlan- gorsel olarak 
bas1hp yayimlanm1~tlr. Arna oteki 
ikisi, titizlikle gizli tutulmu~tur. Pierre 
Plantard, bizimle goril~mesinde bu 
evraklarm halihazirda Londra'daki 
bir Lloyds Bankasi ~ubesinin emniyet 
kasasmda bulunduklarm1 soyledi. Bu 
konuda daha fazla bilgi edinemedik. 



Rennes-Le-Chateau 
tutanaklan 

MARIO ARTURO 

IANNACCONE 

"Rennes-le-Chdteau Aldatmas1': 
Scienza e Paranormale [Bilim ve 
Paranormal] Dergisi, 59, [2005] 

Sunuldugu bic;:imiyle Rennes-le
Chateau mitinin uydurma oldugunu 
bilen Dan Brown, metninde kendi 
c;:ali§masmm "tarihsel olgular''a dayan
d1gm1 belirtmi§ ve romanmm ic;:erigini 
"gerc;:eklik baglam1"nda da savun
mu§tur. Hem romanc1 Brown hem 
polemikc;:i Brown, Sion TarikatJ'nm 
"dogrulanabilir'' varhgi "kan1t1"ndan 
yararlan1rlar. Brown'm hassas argi.i
manlardan kurulu yazmsal diizenegini, 
(tan1m1 geregi anlamca belirsiz) edebi
yat oyunu degil, yalan harekete gec;:irir. 
Da Vinci $ifresi, belirli bir saVI olan 
bir roman, ad1 konmamI§ bir risaledir. 
Birc;:ok yorumcu bunu dile getirmi§tir, 
ama birc;:ogu gi.iliimseyip umursamaz 
bir tutum takmmI§, yanlI§ bir bic;:imde 
bu yakla§1m1 "yazmsal bir yontem" 
§eklinde hakl1 c;:1karm1§lard1r. Birc;:ok 
roman (Manzoni'nin Ni§anlilar'mdaki 
"not defteri"ni ya da Potocki'nin 
Zaragoza'da Bulunan El Yazmasl'm 
dii§iinelim), benzeri yontemlere ba§
vurarak anlat1 diizeneklerine hareket 
kazandmrlar. Ne var ki, Brown omegi 
farkl1d1r: Soyledikleri, hic;:bir belir
sizlik halesine biiriindiirillmemi§tir, 
anlatt1gi oykii gerc;:ek gibi, hatta gerc;:ek 
goriinecek §ekilde kurgulanm1§br. 
Paris'teki Milli Kiitiiphane'de bulunan 
ve Sion TarikatJ'nm ve onunla ilgili goz 
kama§tmc1 gizler biitiiniiniin varhgim 
kan1tlamas1 gereken diizmece Gizli 
Dosyalar, Brown'm kitabmda t1pki pek 
de diiriist olmayan yiizlerce kitaptaki 
gibi gerc;:ek olarak sunulur. Brown'm, 
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yazmsal oldugu ic;:in dogrudan yasadI§I 
olmayan i§ gorme tarz1, ideolojik-dinsel 
propaganda amac1yla sozde belgeli ger
c;:ekleri c;:arp1t1r. Bu yiizden, Brown'm 
(ve onun arkasmda duranlarm) yaptigi, 
zarars1z ya da masum degildir. Brown, 
"yazar''m oykii di§! tezini peki§tirmek 
ic;:in, sahte belgeleri ic;:ten pazarhkl1 bir 
tutumla kullan1r. Mariano Tomatis'in, 
gerc;:ek ile yalanm bOyle kayits1zca ku1-
lan1m1yla ilgili olarak, baglam farki bir 
yana, Sion Bilgelerinin Tutanaklarz'm 
hat1rlatmas1 bir rastlant1 degildir. 
Zamanm gerektirdigi sagduyu ve gec;:
mi§ten gelen deneyim, bOyle hassas 
konular hakkindaki kitaplarda anlam 

belirsizligi ortiisiiniin kullanilmasm1 
ongoriir. Son zamanlarda, Rennes-le
Chateau miti, gerc;:ekligin siirekli tahrip 
edilmesi sonucunda gec;:erliligini yitiri
yordu. Onu yeniden gi.indeme ta§Iyan 
metinler arasmda en sonuncular, a§ITI 
bir yarat1c1hk yorgunlugu sergilerler. 
Oneriyi, iiriinii yenileyerek "yeniden 
lanse etmek'' gerekiyordu. Yola c;:1ki
lan romana (De Sede'in 1962 tarihli 
Tapmak $ovalyeleri Aram1zda'sma) 
donmek gerekiyordu. Bu gereklilik ic;:in 
bir telif ajans1, daha once Melekler ve 
$eytanlar'1 yazmI§ olan (romanda, iple
ri Vatikan'm elinde olan evrensel bir 
komplo anlatihr) komplocu yazar Dan 

Brown'1 sec;:ti; Brown amac;:lan konu
sunda c;:ok ac;:1k sozliidiir (ki§isel site
sine bir ziyaret, c;:ok ogretici olabilir). 
Yakinda, dev bir Hollywood yap1m1, 
bu yap1lanlarm ima ettigi "Katoliklik 
kar§1t1 sava§I" (Kulturkampj) daha da 
gi.ic;:lendirecektir: Magazin dergilerinin 
umursamazhgiyla tarihi yeniden yaz
mak, talk show'larm kolayhgiyla tarihi 
c;:arp1tmak. Bir forumda bir araya gele
rek nihayet tarihte "gerc;:eklik'' c;:aginm, 
"radical truth"un geli§ini selamlayan 
romanm pek c;:ok safve tutkulu okuru
nun da katkis1yla. 
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K1skan~hk $atosu: 
Giiliin Romans1, 15. yiizyil, 
Ms. Harley 4425, f. 39, 
Londra, British Library 

15 

ROMANLARDAKi YERLER VE 
GER<;EKLiKLERi 

Giri§'te belirtildigi gibi, romanlardaki olaylarm ge<;tigi, aslmda hi<; 

var olmaml§ pek <;ok yer var. Bu yerlerin bir<;ogu, art1k imge diinya

m1zm bir par<;asm1 olu§turuyor, o yiizden Pinokyo'nun Oyuncak

lar Ulkesi iizerine, Sinbad ile Ruh Ku§u'nun kar§1la§tlg1 ada iizeri

ne, Rabelais'nin Sesli Ada's1 iizerine, elbette Yedi Ciiceler'in kuliibe

si iizerine, Uyuyan Giizel'in §atosu iizerine, Kirm1z1 Ba§hkh K1z'm ni

nesinin evi iizerine ya da bir<;ok Dogu ve Bati hikayesinde kar§1m1za 

<;1kan M1knat1s Dag1 iizerine (bkz. Arturo Grafm genel degerlendir

mesi) dii§ler kuruyoruz. 

Bunlarm bazilar1, Robinson'un adas1 gibi, ger<;ekten var ol

mU§Sa da roman malzemesi haline gelmi§tir. ~ili'nin kar§ismda Pa

sifik Okyanusu'nda bulunan Juan Fernandez tak1madalarmdan bi

ri olan Robinson'un adasma, bir deniz kazasmdan sonra, Defoe'nun 

esinlendigi ger<;ek bir ki§i, Alexander Selkirk <;1km1§t1. Aym §ekilde, 

sonradan Bram Stoker'in romanla§tird1g1 ger<;ek bir ki§i, 15. yiizyil

da voyvoda Vlad Tepe§ (Drakula ad1yla bilinir) olmu§tU. Tepe§ elbet

te vampir degildi, ama her durumda dii§manlanm kaz1ga oturtmakla 

iin kazanm1§t1. Bugiin bile, Maurice Leblanc'm yaratt1g1 kibar hirs1z 

Arsene Lupin'in tutkunlan, Normandiya'daki Etretat dorugunu ziya

ret eder, i<;inin bo§ oldugunu ve Fransa krallarmm hazineleriyle dolu 

i<; k1smmda soylu hirs1zm, k1pir k1pir, diinya egemenligini planlad1g1-

m hayal ederler. 6te yandan, bir onceki b6liimde nas1l tam bir mut

lakl1kla ciddiye alman Lupin oykiisiiniin, §U dii§ler yumag1 Rennes

le-Chateau mitine dahil edildigini gormii§tiik. Ve son olarak, Paris'in 

kanalizasyon kanallan (<;ok smirh bir k1sm1yla da olsa bunlar bugiin 

de ziyaret edilebilir) ile Viyana'nm lag1mlar1 var. Paris'inkiler, Je

an Valjan'm Sefiller'deki zorlu seyri ve Fantoma'nm diizenleri saye-
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Anonim, 
Ejlak Voyvodas1 III. Vlad, 
16. yiizyil, Innsbruck, 
Ambras ~atosu 

Yansayfa: 
Jules Verne'in Gizemli 
Ada'smm on sayfas1, 
Jules-Descartes Ferat'nm 
9izimi, 1874 

sinde mitsel bir nitelik edin

mi§tir; t1pk1 Viyana'dakile

rin U~iincii Adam'da Harry 

Lime'm son ka<;I§I sayesinde 

iinlendigi gibi. 

Bu yerlerden baz1-

lan, mevcut degil iseler, <;ogu 

zaman ticari <;1kar gerek<;ele

riyle yeniden kurulmu§lar

dir. Sozgelimi, Dumas hay

ranlan Monte Kristo kontu

nun (ger<;ek) If ~atosu'ndaki 

(sozde) hiicresini, Sherlock 

Holmes'un Londra Baker 

15. ROMANLARDAKi YERLER VE GER<(EKLiKLERi 

Street'teki evini ya da New York'ta Nero W olfe'un evini ziyaret eder

ler. Bu sonuncunun yerini belirlemek zordur, <;iinkii Rex Stout hep 

35th Street West'teki belli bir numarada bulunan kumta§I bir evden 

soz etmi§tir. Arna romanlarmda zamanla en az on farkh bina numara

s1 verir; §U da var ki, 35th Street West'te kumta§I evler yoktur. Gene de, 

biiyiik (ve §i§man) detektifin hayranlan, hac yolculuklar1 i<;in bir re

ferans noktas1 bulma arayi§I i<;inde, 454 numarah evi "ger<;ek" ev ola

rak se<;meye kararvermi§lerdir. Boylece, 22Haziran1996 giinii, New 

York §ehri ve Wolfe Pack, o numaraya bronz bir plaka koymu§lardir 

ve o zamandan bu yana, tutkunlar, istemeleri halinde, oraya bir hac 

yolculugu yapabilmektedir. Oyle ki, Vandenberg ~ehir Evi Uzmanlan 

~irketi, bugiin bile internette §U tamt1m1 yapar: "Nero Wolfe'unki gi

bi bir kumta§I evde ya§amak ister misiniz? Vandenberg Emlak, Upper 

West Side'da sat1hk bir<;ok eve sahiptir." 

Tasso'nun Armida'smm bah<;eleri, Caliban'm adas1 nerede

dir bilmiyoruz, keza Gulliver'in Yolculuklarz'ndaki Lilliput, Brobdin

gag, Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg ve Houyhnhnmler 

iilkesi, Verne'in gizemli adas1, Coleridge'in ~angdu'su (Orson Wel

les, Yurtta§ Kane' de kurmaca bir ~angdu'yu yeniden-kurmu§ olsa da), 

Kral Siileyman'm maden ocaklan, Gordon Pym'in deniz kazasma ug

rad1g1 yer ... Doktor Moreau'nun canavarlar adas1, Alis'in harikalar di-
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yan nerededir bilmiyoruz ... Ruritania'dan Parador, Freedonia, Sylva

nia, Vulgaria, Tomania, Bacteria, Osterlich, Slovetzia, Euphrania, 

Strackenz Di.iklligu ve Taronia, Carpania, Lugash, Klopstokia Moro

nica, Syldavia, Valeska, Zamunda, Marshovia Kralhklar1 ve Valverde, 

Hatay, Zangaro, Hidalgo, Borduria, Estrovia Cumhuriyetleri, Potts

ylvania, Genovia ve Krakozhia'dan Tenten c;izgi romanlarmdaki Ot

tokar i.ilkesine kadar k1sa yap1tlardaki i.ilkelerin hic;birinin yerini bil

medigimiz gibi. 

King Kong adasmm ya da Tolkien'in Orta Dlinya'smm, K1-

zilmaske c;izgi romanlarmda pek inandmc1 olmayan Bengali ormanm

daki kurukafa magarasmm, Mongo gezegeni ve Flash Gordon'un kra

lic;e Undina tarafmdan tutsak edildigi yeraltI di.inyasmm, Miki Fare 

ve Donald Duck'm ya~ad1klan ~ehirlerin, Narnia'nm, Brigadoon'un, 

Harry Potter'in Hogwarts'unun, Buzzati'nin Tatar p'ilii'ndeki Bastia

ni kalesinin, Jurassik Park'm, Corto Maltese'nin Escondida'smm ne

rede oldugunu bilmiyoruz. 

Batman'in Gotham City'sinin kasvetli bir doni.i~lim gec;ir-
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Yonetmen Michael Curtiz'in 
Kazablanka filminden, 1942 
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mi§ bir New York oldugu varsayilabilir, ama Smallville, Metropolis ve 

Siipermen oykiilerinde kotii Brainiac'm yakalayip kristal bir kaba Sl

gacak kadar kii~iilttiigii Kandor'u bulmak olanaks1zdir. 

Elbette, Calvino'nun olaganiistii goriinmez kentleri mev

cut degildir ve ne yaz1k ki, insam a~1k~a dii§ kmkhgma ugratan ticari 

bir taklidini yapma giri§imi olmu§sa da, Rick'in Kazablanka'daki Cafe 

Americain'ini bir daha goremeyecegiz. 

Ote yandan, hi~ kimse Sevgi Haritasz'nda (17. yiizyilda Ma

deleine de Scudery'nin Cloelia'smda anlatt1g1 dii§sel bir iilkenin ha

ritas1) ~izili yerlerin ger~ekten var oldugunu aklmdan ge~irmemi§tir. 

Aym §ekilde, hepsinden daha engin ve soze dokiilmesi ola

naks1z yeri, Borges'in bir merdivenin basamaklarmdaki bir delikten 

gordiigiinii anlatt1g1 §eyi ancak dii§leyebiliriz: Yazarm sonsuz evreni 

seyredip betimlemeye ~ah§tig1 noktayi, Alefi. 

Romanlardaki yerler arasmda, heniiz var olmayanlan da, 

ba§ka bir deyi§le biitiin bilimkurgu mekanlanm da -Robida'nm 19. 

yiizyilda dii§ledigi 2000'in Paris'i gibi klasik mekanlardan ba§laya-
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rak- siralayabilirdik. Arna belki de bu hayalleri, olumlu ya da olumsuz 

olmak istemi§ ve isteyen iltopyalar arasmda sm1ftand1rabiliriz. 

Her durumda, bu boliimde (sonsuz listenin tamamm1 sira

lama gibi bir iddiada bulunmadan) ele ald1g1m1z biitiln bu yerler,1 ro

man gerc;ekliginden c;ok, efsanevi yamlsamamn yerleri degil mi? Fark 

nerede? ~urada (Robinson orneginde bile): Peter Pan'm Varolmayan 

Ulke'si ya da Stevenson'm Hazine Adas1 kadar bunlarm da asla var ol

mad1gmdan eminiz. Ve kimse onlan yeniden ke§fetme giri§iminde 

bulunmaz, oysa birc;ok ki§i bunu Aziz Brendan Adas1 ic;in yapml§, yilz

yillar boyunca insanlar bu adamn gerc;ekten var olduguna inanmi§tlr. 

Bu yerler, inanma arzumuzu harekete gec;irmezler, c;ilnkil 

bizi yazarm sozlerine baglayan kurmaca antla§mas1 geregi, var olma

d1klar1m bilsek de, varmi§lar gibi davranmz ve bize sunulan oyuna 

sue; ortaklan olarak kat1lmz. 

ikinci Dilnya Sava§i'nm meydana geldigi ya da insanlarm 

Ay'a gittigi gerc;ek bir dilnyamn var oldugunu, keza Pamuk Prenses 

ve Harry Potter, Komiser Maigret ve Madam Bovary'nin var olduk

lan dil§ gilcilmilziln olas1 diinyalarmm var oldugunu c;ok iyi biliriz. 

Bir kez kurmaca sozle§mesine uyarak, olas1 bir anlati diinyasm1 cid-
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diye almaya karar verdigimizde, Pamuk Prenses'i uykusundan Beyaz 

Ath Prens'in uyand1rd1gm1, Maigret'nin Paris'te Boulevard Richard

Lenoir'da oturdugunu, Harry Potter'in Hogwarts'ta btiyi.iciiltik egi

timi ald1g1m, Madam Bovary'nin kendini zehirledigini kabul etmek 

zorundayiz. Biri, Pamuk Prenses'in uykusundan hi~ uyanmad1g1-

m, Maigret'nin Boulevard de la Poissonniere'de oturdugunu, Harry 

Potter'in Cambridge'de okudugunu ve Madam Bovary'nin kocasmm 

panzehiriyle son anda kurtuldugunu soylerse, bizi soylediklerine kar

§1 ~1kmaya sevk edecektir (ve belki de kar§Ila§tlrmah edebiyat sma

vmdan zayif not alacaktir). 

Dogal olarak, kurmaca anlat1, kapaktaki "roman" sozctigi.in

den ''bir varmI§ bir yokmu§ ... " gibi ba§lang1~lara, kurmaca sinyalle

rinin gonderilmesini gerektirir. Arna ~ogu zaman sahte bir ger~eklik 

sinyaliyle ba§lar anlati. i§te bir ornek: "Bay Lemuel Gulliver [ ... ] ti~ 

yil once, Redriff'teki evine gelen meraklilarm arahks1z ziyaretlerin

den art1k s1k1larak, Newark yakmlarmda kti~tik bir arazi satm ald1 [ ... ] 

Redriff'ten ayr1lmadan once, bana bu yapraklar1 teslim etti [ ... ] Yaz

d1klanm ti~ kez dikkatle okudum ve soylemeliyim ki [ ... ] her sayfada 

hakikat kendini duyuruyor. Ger~ekten, yazarm kendisi dtiri.ist bir in-
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san olarak oyle iinliiydii ki, Redriff'teki kom~ular1 arasmda bir efsane 

haline gelmi~ti; c;ogu zaman kom~ulan, bir sozlerini kamtlamak ic;in, 

'Gulliver soylemi~c;esine dogru' diye sozlerine eklerlerdi." 

Gulliver'in Yolculuklarz'nm ilk bas1mmm ba~ sayfasma ba

klld1gmda, burada yap1tm yazan olarak Swift'in degil, gen;ek bir oto

biyografinin yazan olarak Gulliver'in ad1 gec;er. Ne var ki, okurlar al

danmazlar, c;iinkii Lukianos'un Gerc;ek Bir Hikaye'sinden ba~layarak, 

abart1h gerc;eklik iddialan kurmaca i~areti olarak alg1lamr. 

Kimi zaman bir roman okuru hayal ile gerc;egi kar1~tmr, 

kurmaca bir ki~iye mektuplar yazar, hatta -Goethe'nin W erther'inde 

oldugu gibi- bilinc;siz birc;ok kimse, kahramanlanm taklit etmek ic;in 
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Lukianos'un Ger~ek Bir 
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intihar eder. Arna bunlar hastahkh ya da okuyan, ama iyi okur ah§kan

hklar1 geli§tirmemi§ ki§ilerle ilgili orneklerdir. iyi okur, (okurken) 

A§k Hikayesi'nin ba§ kahramam k1zm oliimiine aglayabilir, hatta goz

ya§larma bogulabilir, ama amn duygusu ge<;tikten sonra, romandaki 

J enny'nin asla var olmad1gm1 bilir. 

Kurmaca romamn ger<;ekligi, anlat1lan olgularm ger<;ekli

gi ya da yanh§hg1 konusundaki inanc1 a§ar. Ger<;ek ya§amda Anastas

ya Nikolayevna Romanova'mn ailesiyle birlikte Yekaterinenburg'da 

oldiiriiliip oldiiriilmedigini ve Hitler'in ger<;ekten Berlin'deki yeral

ti s1gmagmda oliip olmedigini kesin olarak bilmeyiz. Arna Arthur Co

nan Doyle'un oykiilerini okudugumuzda, §Undan eminizdir: Doktor 
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Watson, Kzrmzzz Eskiz'de Stamford adh biri tarafmdan ilk kez bu ad

la i;agnlan ki§idir ve o andan ba§layarak gerek Holmes gerek okurlar, 

Watson'u dii§iindiiklerinde ba§lang1i;taki o olaya gonderme yaparlar. 

Okur, Londra'da adlar1 ve askeri kariyerleri aym iki ki§inin var olma

d1gma inamr. Bunun istisnas1, bunu bize metnin soylemesidir: T1p

k1 bir sahtekarm ya da <;ift kimlikli bir ki§inin oykiisiinii anlatmayi 

amai;lad1g1 ii;in, Doktor Jekyll ve Bay Hyde'm Tuhaf Hikdyesi'nde ol

dugu gibi. 

Philippe Doumenc, 2007'de yayimlad1g1 Emma Bovary'nin 

Oliimii Uzerine Kar§l Soru§turma'da Madam Bovary'nin Olmedigini, 

oldiiriildiigunii anlatiyordu. Arna bu oykiiniin belli bir espri edinme

sinin nedeni, okurlarmm aslmda (yani, olas1 ku,rmaca diinyasmm ger

i;ekliginde) Madam Bovary'nin intihar ederek Oldiigunii bilmeleridir: 

Kitab1 okumayi her bitiri§imizde onun intihar ederek Oldiigunii kesin 

olarak biliriz. Doumenc'in oykiisiinii bir alternatif tarih gibi, yani ''bir 

tarihsel olayfarkh ya§ansa, ne olurdu?" oykiisii gibi okuyabiliriz. Ben

zeri §ekilde, Napolyon Waterloo'da kazansayd1 ya da Hitler kazansay

d1 (Philip K. Dick'in Yiiksek $atodaki Adam romanmdaki gibi), diinya 

nas1l bir seyir izlerdi sorusunu ele alan bir roman yaz1labilir. Arna al

ternatifbir tarih, ancak geri;ekte i§lerin bamba§ka §ekilde oldugu bili

nirse zevkle okunabilir. 

Biitiin bunlar bize §Unu gosterir: Anlatmm olas1 diinyas1, bir 

§eylerden kesinlikle emin olabildigimiz ve bize <;ok gii<;lii bir geri;eklik 

duygusu veren yegane evrendir. 

Safdiller, bir yerlerde Eldorado'nun ve Lemurya'mn var ol

mu§ ya da giiniimiizde var olduguna inamrlar; §iipheciler ise, bu yerle

rin asla var olmad1klarmdan emindirler. Arna hepimiz itiraz edilemez 

§ekilde §Undan eminiz: Supermen, Clark Kent'tir ve Nero Wolfe'un 

sag kolunun Doktor Watson oldugu yanh§tir; Anna Karenina'nm bir 

trenin altmda oldiigu tart1§mas1z olarak dogrudur ve Beyaz Ath Prens 

ile evlendigi yanh§tir. 

Bizim bu yanh§larve efsaneler, tarihsel verilerve yanh§ bil

giler ai;1smdan zengin evrenimizde, bir §ey, Siipermen'in Clark Kent 

oldugu kadar dogru ise kesinlikle dogrudur. Kalan her §ey tartI§ma

ya ai;1kt1r. 
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Fanatikler, ge<;mi~te de bugii.n de, bir gii.n Diinyamn Efen

disi ile kar~1la~mayi ya da Gelecekteki Bir Irk'm bo~ yeraltmdan <;1-

kabileceklerini umuyorlar. <;1lgmlar, Yer'in i<;inin bo~ olduguna inan

m1~lardir (ve bazilan hala inanmaktadir). Arna normal herhangi bir 

ki~i, Odysseia'nm bize soz ettigi evrende yeryiiziiniin diiz oldugunu ve 

Phaiaklarm adas1m i<;erdigini kesin olarak bilir. 

Buradan son bir teselli <;1karabiliriz. Efsanevi topraklar da, 

inan<; nesnesinden kurmaca nesnesine donii~tiikleri anda, ger<;ek ha

le gelmi~lerdir. Hazine Adas1, Mu' dan daha ger<;ektir ve sanatsal dege

ri bir yana, Pierre Benoit'nm Atlantis'i kaybolmu~ topraklar1 arama

ya <;1kanlarmkinden daha tart1~mas1zdir. Platon'u anlati gibi okudu

gumuzda (her mitolojik anlati i<;in uygun oldugu gibi), Platon'un diin

yasmda, filozofun bizi biiyiiledigi Atlantis aym ~ekilde tarti~mas1zd1r 

ve topraklan tarti~maya a<;1lamaz - oysa bunu Donnelly'nin toprag1y

la ilgili olarak yapmam1z hak11 olur. 

Bu kitabm boliimlerine e~lik eden gorsel anlatilar da bize 

yard1mc1 oluyor: Bu anlatilar, bellek miizemizin bir k1smm1 olu~turan 

silinmez bir ger<;eklikteki efsanevi ki~ileri belirliyorlar. 0 kahraman

lar ve o topraklar yok oldu (ya da hi<; var olmad1lar), ama imgeleri tar

t1~maya aplamaz. 

Gokteki ya da yerdeki cennetin varhgma inanmayan da, 

Dore'nin "beyaz gii.l" imgesine bakar ve bu imgenin resmettigi Dante 

metnini okursa, o goriiniin, imge diinyam1za ozgii. ger<;ekligin ger<;ek 

anlam1yla bir par<;as1 oldugunu anlar. 
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Sinbad ve Ruh ku~u 

Gemici Sinbad 
[10. yiizy1l] 

Sonunda, saga sola daha iyi bakabile
cegim yiiksek bir agaca tirmand1m; 
ama gok, toprak, deniz, agai;lar, ku~
lar, kum ve kayalardan ba~ka bir ~ey 
gormedim. Bununla birlikte, ufukta 
bir noktay1 daha da dikkatle inceledi
gimde, beyaz renkli dev gibi bir haya
let gordilgilme inand1m. Bunun ilze
rine merak ederek, agai;tan indim; 
ama yendien korkuya kap1larak o 
yone dogru agir agir ve i;ok biiyiik bir 
ihtiyatla ilerlemeye ba~lad1m. Bu 
beyazhga olduki;a yakla~tig1mda, 
bunun, goz kama~t1ran bir beyazhkta 
altI geni~, boyu yiiksek, bilyiik bir 
kilmbet oldugunu ke~fettim. Daha da 
yakla~arak yoresini dola~t1m; ama 
epeyce ara~tird1msa da, hii;bir giri~ 
kap1s1 bulamad1m. 0 zaman bunun 
iistilne i;1kmaya karar verdim; ama 
oylesine kaygan ve parlakt1 ki, tir-
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manmak ii;in gerekli beceriyi ve k1v
rakhg1 gosteremedim. Bunun ilzerine 
sadece onu oli;mekle yetindim: Kum 
ilzerindeki ayak izlerim arasmdaki 
mesafeyi Oli;il tutarak, ad1mlanm1 
sayarak kiimbetin yoresini dola~t1m 
ve boylece i;evresinin uzunlugunun 
yiiz elli ad1mdan az olmad1g1m anla
d1m. Bu kilmbete giri~ ya da i;1k1~ 
saglayan bir kap1 bulmak ii;in ne yap
mak gerektigini dii~ilnilrken, birden
bire gilne~in gozden kayboldugunu ve 
gilndilziln yerini karanhk bir geceye 
terk etmekte oldugunu fark ettim. 
Her ne kadar yaz gilnil pek ihtimali 
yoksa da, ilkin kara bir bulut gei;iyor 
sand1m ve beni ~a~1rtan bu bulutu 
gormek ilzere ba~1m1 yukan kaldir
d1m; ~a~1las1 geni~likteki kanatlanyla 
gilne~i orterek ve boylece aday1 
karanhga bogarak ui;an bir ku~ oldu
gunu gordilm. 
Bunu anlaymca ~a~kmhg1m son s1m
rma ula~t1; ve geni;ligimde gezginle
rin ve gemicilerin "Ruh" adm1 ver
dikleri ~a~1las1 irilikte bir ku~tan soz 

Gustave Dore, 
Sin bad ve Ruh Ku~u. 
Binbir Otte Masai/an, 
1865 



Gustave Dore, 
Pantagruel SesliAda'da: 
Fran~ois Rabelais, 
Gargantua ve Pantagruel, 
1873 

ettiklerini hatirlad1m: Bu ku~ uzak 
bir adada ya~1yormu~ ve penc;:eleri bir 
fili havalandiracak kadar gi.ic;:lilymi.i~. 
0 zaman bu gordi.igi.im ku~un, Ruh 
olabilecegi kamsma vard1m ve dibin
de bulundugum ki.imbetin bu Ruhun 
yumurtalarmdan biri olduguna emin 
oldum. Arna ben tam bu fikre ula~t1-
g1m s1rada ku~, onu ortmek i.izere, 
yumurtanm i.isti.ine ti.inemi~ bulunu
yordu. Gerc;:ekten, geni~ kanatlanm 
yumurtanm i.izerine gerdi ve iki yan
dan ayaklanm yere degdirip oylece 
uyudu! Sonsuza dek uyumayan 
Allah'a ~i.iki.irler olsun! 
Ku~un uyudugundan emin olunca, 
yanma yakla~t1m, sang1m1 c;:ozerek 
ikiye katlad1m, kalm ve c;:ok dayamkh 
bir ipe doni.i~ecek ~ekilde k1Vlrd1m, 
bir ucunu s1k1ca belime baglad1m; 
oteki ucunu ku~un penc;:esine iyice 
baglad1m; c;:i.inki.i ic;:imden ~oyle di.i~i.i
ni.iyordum: "Bu koca ku~ sonunda 
nas1l olsa uc;:acak! Beni de ahp bir 
yerlere goti.iri.ir, orada insanogullan
na rastlayabilirim. Her durumda, 
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gidecegim yer, tek ya~ayam oldugum 
bu lss1z adada kalmaktan yegdir!" 
[ ... ] 
0 durumda bi.iti.in geceyi uyur kahr 
da ku~ beni de birlikte goti.irmeden 
havalamr korkusuyla uyumadan 
gec;:irdim. Arna gi.in doguncaya kadar 
ku~ hie;: uyanmad1. Ve ancak o zaman 
uyamp yumurtanm i.izerinden kalktl; 
korkunc;: bir c;:1ghk kopard1 ve beni de 
birlikte goti.irerek uc;:tu. Uc;:up uc;:up 
oylesine yi.ikseklere c;:1kt1 ki, gogi.in 
kubbesine eri~tigimi sand1m; sonra 
oylesine bir h1zla a~ag1 dogru inmeye 
ba~lad1 ki, artik kendi agirhg1m1 duy
maz oldum ve benimle birlikte yi.ik
sek bir tepenin doruguna kondu. 

Pantal!ruel. Sesli Ada'da 

FRAN<;OIS RABELAIS 

Gargantua ve Pantagruel, V, 1 ve V, 2 
[1532] 

Yolumuza devam ederek i.ic;: gi.in hie;:-
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bir ~ey ke~fetmeden seyrettik; dor
diincii giin bir kara parc;:as1 gordiik, 
kaptan bize bunun Sesli Ada oldugu
nu soyledi. Uzaktan gelen, yogun ve 
ugultulu bir giiriiltii i~ittik ve kulak 
verdigimizde, bize Paris, Tours, Ger
geau, Nantes ve ba~ka yerlerdeki 
biiyiik yortularda aym anda c;:alan 
biiyiik, kiic;:iik, orta boy c;:anlar gibi 
geldi. Daha c;:ok yakla~1yor, c;:an sesle
rinin daha da giic;:lendigini duyuyor
duk [ ... ] 
Biraz daha yakla~mca, siirekli c;:an ses
lerinin arasmda orada oturanlarm 
yorulmak bilmez bir ezgisini i~ittik, 
en azmdan bize oyle geliyordu. Bunun 
iizerine, Sesli Ada'ya yana~madan 
once, Pantagruel teknemizle kayahk 
bir k1yiya c;:1kmam1za karar verdi, 
orada bir ke~i~ kuliibesi ve kiic;:iik bir 
bahc;:e gordiik [ ... ] 
Orucumuzu ac;:tiktan sonra ke~i~ bize 
bir mektup verdi; mektup, ke~i~in 
Sesli Ada'mn Ba~ Zangocu Albian 
Camar adm1 verdigi birineydi, ama 
Panurge onu selamlad1gmda Dstat 
Antitus diye c;:agird1. Ufak tefek, ya~h, 
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kel, sinekkayd1 tra~ olmu~, k1rm1z1 
yiizlii babacan bir adamd1. Ke~i~in 
tavsiye mektubu sayesinde -daha 
once belirtildigi iizere, oruc;: tuttugu
muzu i~itince- bizi iyi kar~Ilad1. 
Oldukc;:a giizel bir yemek yedikten 
sonra, bize adanm nas1l benzersiz bir 
yer oldugunu gosterdi: Belirttigine 
gore, burada once Siticinuslar ya~I
yormu~; ama bu ki~iler, doganm buy
rugunca (her ~ey degi~tigi ic;:in) ku~ 
haline gelmi~ler [ ... ] 
Sonra bize ara vermeden kafeslerden 
ve ku~lardan soz etti. Kafesler biiyiik, 
zengin, gorkemliydi ve olaganiistii bir 
mimariyle c;:atilm1~tl. 
Ku~lar iri, giizel ve temizdi ve 
iilkemdeki insanlara c;:ok benziyordu: 
insanlar gibi yiyip ic;:iyor, insanlar 
gibi d1~k1hyor, insanlar gibi sindiri
yor, insanlar gibi gaz c;:1kariyor, 
insanlar gibi uyuyor ve c;:iftle~iyorlar
d1. K1sacas1 ilk bak1~ta, onlari insan 
samrdm. Ne var ki, Ustat Zangoc;:'un 
verdigi bilgiye gore, insan degillerdi. 
0 bize bu yarat1klarm ne bu c;:aga, ne 
bu diinyaya ait olduklarim soyliiyor-



Moritz Ludwig von Schwind, 
Saz $airleri Sava§I ii;in 
$airlerin (:abas1, 1854-
1855, fresk, Eisenach, 
Sammlungen auf der 
Wartburg 

du. DolaylSlyla, ti.iyleri bizi <;e~itli 
hayallere daldmyordu: Kimininki 
bembeyaz, kimininki siyah, kiminin
ki gri, kimininki yan beyaz yan 
siyah, kimininki k1rm1z1, kimininki 
yan beyaz yan maviydi. 
Gori.ilmeye deger ~eylerdi. Zangoca 
gore, erkeklerinin adlan, Horozra
hip, Horozke~i~, Horozpapaz, Horoz
ba~rahip, Horozpiskopos ve ti.iri.ini.in 
tek ornegi olan biri Horozpapa imi~. 
Di~ilerinin adlan, Rahibehamm, 
Ke~i~ehamm, Papazhamm, Ba~rahi
behamm, Piskoposhamm, Kardinal
hamm ve Papahammm1~. Ne var ki, 
bize aym ~ekilde ~unu da soyledi: 
Nas1l anlar arasma e~ekanlar1 girip 
her ~eyi yiyip bozmaktan ba~ka bir 
~ey yapm1yorlarsa, aym ~ekilde ii<; 
yi.izy1l y1ld1r, nas1l bilemiyorum, bu 
ne~eli ku~lar arasmda her ekimin ilk 
on gi.ini.inde <;ok say1da ikiyi.izli.i u<;u
yormu~; bunlar bi.iti.in aday1 cezalan
dmp yerle bir ediyorlarm1~, oyle pis, 
oyle vah~iymi~ler ki, herkes onlardan 
ka<;1yormu~. Hepsinin boynu egri, 
ayaklan ti.iyli.i, tlrnaklan ve karmlan 
Harpyalar gibi, kabaetleri Stymphali
des gibiymi~ ve onlan yok etmek 
imkans1zm1~. Biri oldi.iri.ildi.igi.inde, 
yerine yirmi dart tane yenisi bitiveri
yormu~. 

M1knatls Dag1: 
Dogu hikayesi 

ARTURO GRAF 

"Cografi Bir Mit: M1knatls Dag1" 
[1892-1893] 

Binbir Gece anlat1smm ba~larmda, 
ana hatlanyla iki ogenin orti.i~ti.iri.il
di.igi.ini.i vurgulam1~tlm: Yabanc1 ve 
heterojen bir age ile hi<; ku~kusuz ilk
sel ve as1l izlek olmas1 gereken age. Bu 
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yolla, neredeyse dogal gi.ici.ini.i yitiren 
M1knat1s Dag1, bi.iyi.i gi.ici.ini.in arac1 ve 
aleti haline gelir. Peki, Batl anlat1la
rmda, M1knat1s Dag1 ile bir bi.iyi.i ara
cmm orti.i~ti.iri.ildi.igi.ini.i ya da M1kna
t1s Dag1'nm bir bi.iyi.ici.iler ve peril er 
beldesi haline getirildigini gordi.igi.i
mi.izde ne demeliyiz? 13. yi.izy1hn son
larmda ya da bir sonraki yi.izy1lm ba~
larmda yaz1lan "Reinfrit von Braunsc
hweig" ba~hkh anonim Alman ~iirin
de, Zabulon adh dev bir bi.iyi.ici.i hak
kmda tuhafbir oyki.i anlatlhr: M1kna
tls Dag1'nda ya~ayan Zabulon, y1ld1z
larda isa'mn geli~ini, o gelmeden bin 
iki yi.iz y1l 6nce okumu~tu ve bunu en
gellemek i<;in bir<;ok karabi.iyi.i ve ast
roloji kitab1 yazm1~tl (bu iki ilmi bu
lan da oydu). isa'nm dogumundan k1-
sa bir si.ire once, bi.iyi.ik bir ilme ve 
benzersiz bir ahlaka sahip olan Vergi
lius, bu bi.iyi.ici.iyi.i ve koti.ici.il sanat1-
m ogrenince, M1knat1s Dag1'na dogru 
gemiyle yolculuk etmi~ ve bir ruhun 
yard1m1 sayesinde, Zabulon'un hazi
nelerini ve kitaplanm ele ge<;irme-
yi ba~arm1~tl. Ongori.ilen zaman gel
diginde, Meryem isa'y1 di.inyaya geti
rebilmi~ti. 

Heinrich von Mi.igeln, bir ~iirinde nas1l 
Vergilius'un bir<;ok soylu senyori.in e~
liginde, iki grifonun <;ektigi bir gemiy
le Venedik'ten yola <;1ktlgm1, M1kna
tis Dag1'na ula~tlgm1, burada bir ~i~eye 
hapsedilmi~ bir cin buldugunu, ozgi.ir
li.igune kavu~mak ko~uluyla cinin ona 
bir mezardaki bir bi.iyi.i kitabm1 nas1l 
ele ge<;irebilecegini ogrettigini anlatlr. 
Kitab1 bulup a<;an Vergilius, oni.inde 
seksen bin ~eytanm belirdigini gori.ir, 
bunlara hemen iyi bir yol in~a etme
lerini buyurur, ardmdan yol arkada~
lanyla sakin bir ~ekilde Venedik' e ge
ri doner. Bu hayaller, Watburgkrieg'de 
de kar~1m1za <;1kar. Anlatmm di.izyaz1 
devam1 H uon de Bordeaux' da, M1knat1s 
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Dag1 iizerinde yi.ikselen ve be~ perinin 
ya~ad1g1 muhte~em bir saraydan soz 
edilir ve ku~kusuz bu saray, Ogier ola
rak bilinen daha gei;: bir versiyonda be
timlenen M1knat1s ~atosu'nun (chas
te! d'aimant) ta kendisidir. Biiyi.ik bir 
olas1hkla 15. yi.izyilda yaz1lan diizyaz1 
bir Frans1z romansmda, M1knahs Da
g1, daha dogrusu M1knahs Kayahg1 bii
yi.ilii olup burada biiyi.iciiler ya~arlar ve 
bir kez m1knat1s onlan i;:ektikten son
ra oradan uzakla~abilmek ii;:in, belli bir 
yaz1da soylenenlere uygun olarak, ka
yahgm tepesindeki bir yi.iziigu denize 
atmak gerekir. Bu, iii;:iincii kalenderin 
hikayesinde okuduklanm1zla birebir 
ortii~miiyor mu? Aynca, unutmayahm 
ki, biri;:ok dii~sel imgenin bize [Bah'ya] 
Dogu'dan geldigi ta~ i~i;:iliginde, m1k
nat1s biiyi.iciiliikle yakm ili~ki ii;:ine so
kulur [ ... ] 
Albertus Magnus ve ba~kalan da, 
m1knat1sm biiyi.ilii giii;:lerinden 
soz ederler. Biitiin gordiiklerimiz
den sonra, M1knat1s Dag1'nm peri
lerin yam sira Arthur'un da mut-
lu ikametgah1 haline gelmesi i;:ok da 
mant1k d1~1 gelmeyecektir bize. Soz
gelimi, Roman de Mabrian adh bir 
Frans1z romansmda bunun oldugunu 
goriiriiz. Keza, Gudrun ~iirinde M1k
nat1s Dag1'nm nas1l ve nii;:in Givers 
Tepesi ya da Etna Dag1 ile ozde~le~ti
rildigini anlamak daha kolay olacak
t1r: Bu kitapta anlatt1g1m bir rivaye
te gore, Arthur'un saray1 tam da bu
radayd1 ve buras1 bolluk ii;:inde ya~a
yan ve altm saraylarda oturan mutlu 
bir halkm ikamet yeri haline gelmi~ti. 
Boyle olu~mu~ bir ikamet yeri ve boy
le olu~mu~ bir halk hayal etmek, bir 
bii;:imde, dagm aksi yoniinden her tiir 
gruptan almm1~ pek i;:ok geminin, bu
raya yeryi.iziiniin biitiin zenginlikleri
ni ta~1d1g1 inancma da yol ai;:1yor. Gri
fonlan baz1 becerikli ve azimli kaza-
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zedeler ii;:in bir kai;:ma arac1 k1larak 
M1knat1s Dag1 ile ili~kilendirme fikri
nin, gene Dogu kokenli olmas1, biraz
dan gorecegimiz iizere, bana son de
rece olas1 goriiniiyor. Tudelah Benya
min, kendi deyimiyle <;in Denizi'nde
ki baz1 "dar gei;:itler"den soz eder; bu
ralarda kaybolan gemiler, arhk kurtu
lam1yor ve erzak tiikenince gemiciler 
ai;:hktan oliiyormu~. Bu yi.izden, daha 
tedbirli olanlar yanlarmda okiiz deri
leri gotiiriiyor, ba~ka kurtulu~ i;:aresi 
kalmad1gmda, bunlara sarm1p biiyi.ik 
kartallarm kendilerini kai;:mp karaya 
ta~1masma izin veriyorlarm1~ ve boy
lece biri;:oklan kurtuluyormu~. Deni
zin dar gei;:itleri arasmda Dag da ya da 
en azmdan kayahklar da ya da m1k
nahs s1ghklan da gizleniyor olma-
h; o iri kartallar, Dogu oykiilerindeki 
Ruh ku~lan olup daha sonra Bat1'da 
grifonlara donii~mii~lerdir. Bah 
hikayelerinde, M1knat1s Dag1 s1k s1k 
duragan bir denizin ortasma koyulur; 
sozgelimi, birazdan soziinii edecegim 
Herzog Ernst'te, Jiingere Titurel'de, 
vb. boyle olur. Gudrun ~iirinde, Ka
ranhk Deniz'dedir. Bu tiir baglant1la
rm daha once Dogu'da kurulmu~ ol
mas1, bana olas1 geliyor; ama ote yan
dan bir noktay1 gozden uzak tutma
mak gerek: Dii~ giicii, burada oldugu 
kadar orada da, dogal olarak denizin 
biitiin tehlikelerini bir araya toplama 
egilimi gosteriyor olsa gerekti. Bunun 
nedeni, biri;:ok Bat1 oykiisiinde, dura
gan denize, M1knat1s Dag1'na Sirenle
rin e~lik etmesidir. 
Dogu'da oldugu gibi Bah'da da, M1k
nat1s Dag1 yalmzca gezginlerin az i;:ok 
geri;:ek gezi anlatilarmda ve cografya
c1larm ve doga bilimcilerin risalele
rinde boy gostermekle kalmayacak
t1: Dii~sel ve ~iirsel betimlemelerin 
nedeni ve tuhaf seriivenlerin vesile-
si olabilmesi ozelliginden otiirii, ergei;: 



romans tiirii anlat1larda da ve ozellik
le uzaklara yolculuklan, masals1 giri
~imleri anlatan anlat1larda da kendi
ni gosterecekti. Dag'm, uygun bir ad
landirmayla deniz romanslan adm1 
verebilecegimiz romanslarda yer al
mamas1 neredeyse miimkiin degildi: 
Odysseus'un ve arkada~larmm uzun 
siiren yanh~larmdan ve ac1larmdan 
soz eden Antik<;ag ~airi, hakkmda bil
gi sahibi olsa, M1knat1s Dag1 biiyiik bir 
olas1hkla, uzak, bilinmeyen bir deni
zin dalgalarmm d1~mda, Odysseia'da 
yerini ahrd1. Binbir Gece Masalla
n'ndaki ii<;iincii kalenderin anlat1s1-
nm ilk bi<;iminin tarihini soylemek, 
art1k imkans1z. Buna kar~1hk, yeterin
ce kesin bir tarih veremesek de, M1k
nat1s Dag1'ndan soz edilen en eski Bat! 
romansmm ne zaman yaz1ld1gm1 or
taya koyabiliriz. Bu anlat1, az once ha
tirlatt1g1m1z Alman hikayesi Herzog 
Ernst'tir (Diik Ernst). Bu ~ovalye oy
kiisiiniin Latince ilk bi<;imi, heniiz bu
lunamam1~t1r; ama o ilk metinden 
esinlenen ve 1170-1180 arasmda yaz1-
lan bir A~ag1 Ren ~iirinden geriye yal
mzca fragmanlar kalm1~tir. ~iirin ana 
izlegi, 11.-12. yiizy1la ait anonim Al
man ~iirine (ben bu ~iirden k1salt1lm1~ 
olarak M1knat1s Dag1'na gonderme ya
pan hikayeyi aktaracag1m), yanh~hk
la Heinrich von Weldecke'ye atfedilen 
bir ba~ka ~iire (1277-1285 y1llan ara
smda yaz1lm1~t1r), Odo'nun Latince 
~iirine (1230'dan once), Latince diiz
yaz1 bir hikayeye, Almanca diizyaz1 bir 
halk hikayesine ge<;mi~tir. 
Giiniimiize kadar ula~an en eski ~iirde, 
hikaye ~oyle geli~ir: Uzun ve zorlu bir 
deniz yolculugundan sonra, Diik Ernst 
ve yol arkada~lan, sarp bir dag goriir
ler, dagm eteklerinde biiyiik bir orman 
gibi gemi direkleri kivr1larak uzanmak
tad1r. Diimencilerden biri, duragan de
nizin tembel dalgalan arasmdan yiik-
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selen dagm yap1sm1 bildigi i<;in, duke 
ve digerlerine onanlmas1 imkans1z yi

k1m1 bildirir. M1knatism <;ekim giicii 
kar~1smda direnmek imkans1zd1r: Bii
tiin o direkler, kazaya ugrayan gemi
lere aittir. Kazazedeleri a<;hktan oliim 
beklemektedir. Bu kotii haberi i~itin
ce, diik adeta aklm1 yitirir, adamlan
na sevgi dolu sozler soyler, yiirekleri
ni Tann'ya a<;malanm, i~ledikleri bii
tiin giinahlar i<;in tovbe etmelerini, 
Tann'nm inayetiyle goklerin kralhgma 
girmeye hazirlanmalanm telkin eder. 
Herkes diikiin uyanlarma uyar, bu ara
da gemi ~iddetli bir ilerleyi~le daga 
yakla~ir ve bir kama gibi diger gemile
rin arasma dalar; <;ogu eskilikten <;iirii
mii~ olan bu gemilerin yanlanm kor
kun<; bir giiriiltiiyle <;okertir, enkazla
nm devirir, oteye ge<;er ve kayaya <;ar
par. Orada kazazedelerin gozleri oniin
de sergilenen zenginlikler o ~ekildedir 
ve oyle <;oktur ki, tarif edilemez. Arna 
neye yarar? Dag, <;ok uzak bir okyanu
sun ortasmda yiikselir ve hi<;bir toplu
luk kara par<;asm1 gorme imkanma ka
vu~amam1~t1r. Yava~ yava~ erzak aza
hr; o kahramanlar birbiri ard1 sira a<;
hktan yok olur; grifonlar gelip yavru
lanm beslemek i<;in onlarm cesetleri
ni <;alarlar. Son olarak, yalmzca diik ile 
yedi yol arkada~1 hayatta kahr ve er
zaktan yalmzca yanm ekmek artar. Bu
nun iizerine, aklma mucizevi bir fikir 
gelen kont Wetzel, yo! arkada~larma 
okiiz derilerine sanlmalanm ve grifon
lann kendilerini ka<;irmasma izin ver
melerini onerir, <;iinkii bunun d1~m-
da ka<;1~ umutlan yoktur. Tavsiye alk1~ 
ve co~kuyla kar~1lamr. ilk olarak bii
tiin silahlanm ku~anm1~ diik ile kon
ta kiirkleri giydirirler. Grifonlar siizii
lerek gelir, onlan havaya kaldmr, de
nizin otesine ta~Ir. istedikleri noktaya 
geldiklerini hissettiklerinde, k1h<;lany
la kiirkleri keser, a~ag1 atlarlar, sag sa-
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lim kurtulurlar. Digerleri de aym ~ekil
de kurtulur, biri d1~mda: Sona kalan bu 
ki~i, kilrkil ku~anmasma yard1m ede
cek kimsesi olmad1g1 ii;in ai;hktan olilr. 
Arna grifonlarm onlan biraktig1 yerden 
yola i;1kmalan ii;in, hayatta kalanlar 
bir salla kendilerini, yatag1 ba~tan a~a
g1 i;ok degerli ta~larla kaph bir yeralt1 
nehrinin ~iddetli ak1~ma birakmak zo
rundad1rlar. 

Karolenj kahramanhk oykillerinin 
ilnlil kahramam Huon de Bordeaux, 
aym tehlikeleri atlatm1~, aym ~ekilde 
kurtulmu~tur. [ ... ] Bu Bat1 oykilleri
nin, il<;ilncil kalenderin oykilsil ile 
olan benzerliklerinin otesinde, gemi
ci Sinbad'm Binbir Gece 
Masallarz'nda okudugumuz altmc1 
yolculugunun oykilsil ile benzerlikle
ri de ai;1ki;a ortadad1r. Sinbad'm 
gemisi de, etekleri deniz kazasma 
ugram1~ gemilerle ve bin bir zengin
likle kaph bir daga dogru kar~1 konu
lamaz ~ekilde i;ekilir; ai;hktan olen 
arkada~lan arasmda hayatta kalan 
yegane ki~i olan Sindbad da bir sal 
ilzerinde, yeraltmdan akan, degerli 
ta~larla kaph bir 1rmagm silrilkleme
siyle kai;ar. Ve kamm o ki, BatI oykil
leri, Dogu oykilsilniln belli bir nokta
da kusurlu ya da bozulmu~ oldugunu 
imler (kamtlar demesem de) ve oykil
yil ilk biltilnlilk ve ii;tenligine kavu~
turma olanag1 saglar. Sindbad, deniz 
kazasma ugrad1g1 dagm M1knat1s 
Dag1 oldugunu soylemez; ama kamm
ca ba~lang1i;ta geri;ekten oyle oldugu, 
betimlemenin ayrmt1lanndan ve 
i;e~itli hikayelerin kendi aralarmdaki 
baglantJlarmdan yola i;1k1larak ileri 
silrillebilir. Aym nedenlerden otilril, 
sanmm Binbir Gece Masallarz'nda 
Ebu'l-Fevaris'in gemisini kendine 
i;eken ui;suz bucaks1z, cilah i;elikten
mi~ gibi parlak dag, M1knatls Dag1 ile 
ozde~le~tirilmelidir. 
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Drakula'nm §atosuna dogru 

BRAM STOKER 

Drakula [1897] 

Yolumuz zaman zaman, karanhkta 
ilzerimize kapamyor gibi gorilnen 
i;am ormanlarmm ii;inden gei;tiginde 
ve ali;alan gilnbat1m1, Karpatlar'm 
arasmdaki vadilerde hi<; durmaks1zm 
dola~ir gibi gorilnen hayaletimsi 
bulutlan tuhaf bir rOlyefe i;evirdigin
de, etraftaki baz1 agai;larm ilzerine 
serpi~tirilmi~ bilyilk gri kiltleler, 
adeta ak~amm erken saatlerinde 
dogan dil~ilnceleri ve korkulu kurun
tulan silrdilren tuhaf ve kasvetli bir 
etki yaratiyordu. Zaman zaman da 
tepeler oyle dikle~iyordu ki, silrilcil
milziln tela~ma kar~m, atlar mecbu
ren ag1r ag1r ilerleyebiliyorlard1. [ ... ] 
Tepemizde, kara kara bulutlar dola
~1yordu ve her an patlayacakm1~ gibi 
ag1r, s1kmt1h bir hava vard1. Sanki 
s1radaglar iki atmosferi birbirinden 
ay1rm1~ gibiydi ve ~imdi biz goklerin 
gilrledigi atmosfere girmi~tik. Ben de 
~imdi d1~an bak1yor, beni Kont'a 
gotilrecek olan arac1 anyordum. Her 
an, simsiyah havanm ii;inden lamba
lann panlt1sm1 gormeyi bekliyor
dum, ama her yer zifiri karanhkt1. 
Gorilnilrdeki tek 1~1k, ii;inden yorul
mu~ atlanm1zdan i;1kan buharm 
beyaz bir bulut halinde yilkseldigi, 
kendi lambalanm1zm titrek 1~1g1yd1. 
[ ... ] 
Sonra hepsi birden ha<; i;1karan koy
lillerden yilkselen i;1ghklar korosu
nun e~liginde, do rt ath hafif bir 
araba arkam1zdan gelip bize yeti~ti 
ve yamm1zda durdu. Lambalanm1zm 
1~1g1 iistlerine dii~tiigiinde atlarm 
komiir karas1, i;ok giizel hayvanlar 
oldugunu gorebiliyordum. Atlan, 
uzun kahverengi sakalh, sanki yilzii-



Tod Browning'in yilnettigi 
Draku/a filminden, 1931 

nil bizden gizlemek istermi~ gibi 
kocaman, siyah bir ~apka giymi~, 
uzun boylu bir adam silrilyordu. Yal
mzca, bize dondilgilnde lambanm 1~1-
gmda kirm1z1 gibi gorilnen bir ~ift 
~ok parlak goziln 1~lidad1gm1 gorebil
dim. [ ... ] 
Ans1zm, kurtlar sanki ay 1~1g1 ilzerle
rinde ozel bir etki yaratm1~ gibi ulu
maya ba~lad1lar. Atlar tepinip gerile
diler ve acmas1 bir ~ekilde gozlerini 
devirerek ~aresizce etraflarma 
bakmd1lar, ama kanh canh bir deh
~et ~emberi dort bir yanlanm ku~at
m1~t1 ve ister istemez bu ~emberin 
i~inde kalmak zorundaydliar. Yam
m1za gelmesi i~in arabac1ya seslen
dim, ~ilnkil bana oyle geliyordu ki, 
tek kurtulu~ ~ans1m1z arabacmm 
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geri donmesi ve hareket edip ~embe
ri yarmam1zd1. Gilrilltilniln bir yan
dan kurtlan korkutmasm1 bir yan
dan da arabacmm arabaya yakla~ma
s1 i~in bir firsat yaratmasm1 umarak 
bag1np arabanm yan tarafma vuru
yordum. Oraya nas1! geldigini bilmi
yorum, ama buyurgan bir tonda yilk
selen sesini duydum ve sesin geldigi 
yone baktJg1mda onun yolun ilzerin
de durdugunu gordilm. Uzun kollan
m, elle tutulup gozle gorillemez bir 
engeli kenara itiyormu~~asma sallad1 
ve kurtlar geri geri ~ekilmeye ba~la
d1lar. Tam o s1rada aym onilnden 
kara bir bulut ge~ti ve bir kez daha 
karanhkta kald1k. 
Silriicilniln tekrar arabaya t1rmand1gi
m gordilgumde kurtlar ortadan kay-
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bolmu~tu. Bu o kadar garip ve esra
rengiz bir durumdu ki, i<;imi deh~et 
verici bir korku kaplad1 ve korkudan 
ne konu~abildim ne de k1p1rdayabil
dim. ~imdi, gokyiizilnde dola~an 
bulutlar ayi orttilgu i<;in tam bir 
karanhk i<;inde ilerlerken, sanki 
zaman hi<; ge<;miyordu. Yukar1 tlr
manmaya devam ettik, ara s1ra h1zh 
ini~ler yap1yor, ama genelde siirekli 
yukan <;1k1yorduk. Ans1zm, siiriicil
niln, atlan bak1ms1z bir ~atonun avlu
suna sokmakta oldugunu fark ettim; 
~atonun yiiksek, siyah pencerelerin
den hi<; 1~1k gelmiyordu ve kmk, maz
galh bur<;lan ay 1~1g1yla aydmlanan 
gokyiiziine dogru sivri sivri yiikseli
yordu. 

Sangdu 

SAMUEL T. COLERIDGE 

Kubilay Han [1797] 

Buyurdu Kubilay Han, 
~angdu'da gorkemli bir zevk kubbesi 

dikile: 
Tam kutsal 1rmak Alph'in, insan 
Ol<;iisilne s1gmaz magaralardan 
Giine~siz bir denize akt1g1 yerde. 
Boylece bereketli topraklar duvarlarla, 
Kulelerle <;evrildi iki kez be~ mil 

boyunca: 
Ve bah<;eler k1vnlan derelerle 

parhyordu 
Buhur aga<;larmm <;i<;eklendigi yerde; 
Ve tepeler kadar eski ormanlarm 

oldugu, 

Gilne~li ye~illikleri ku~atan <;epe<;evre. 

Ama ah! o derin romantik yar, 
sedirlerle 

Ye~il tepe arasmda uzanan! 
Vah~i bir yer! kutsal ve efsunlu hem de, 
Kil<;iilen ayin altmda, ifrit sevgilisine 
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Aglayan bir kadmm mekam olan! 
Ve aras1z bir kaynayi~la, yarm 

dibinden, 
Sanki toprak k1sa kesik solurcasma, 

birden, 
Gii<;lii bir kaynak zorla f1~kmrd1 bir 

anda: 
Yan tutuk h1zh patlayi~lan arasmda, 
S1<;rard1 koca ta~ par<;alan, dag1lan 

dolu taneleri 
Ya da harmanda savrulan ekinler gibi: 
Ve durmadan dans eden kayalar 

arasmdan 
F1~kmp at1hrd1 kutsal 1rmak bir an. 
Labirent bir menderes <;izerek be~ mil 

boyunca, 
Kutsal 1rmak, ormanlar vadiler i<;inde 

dolamr, 
Sonra insan ol<;ilsilne s1gmaz 

magaralara vanr, 
Giiriiltiiyle gomiiliirdil cans1z bir 

okyanusa. 

Kara Ormanm Sirr1 

EMILIO SALGARI 

Kara Ormamn S1rr1 [1895] 

Tremal-Naik ayaga f1rlad1, gozlerinin 
onilndeki manzara kar~1smda ~a~1r
m1~, hayrete dii~mil~til. Duvarlan tu
hafresimlerle kaph bir tilr dev kub
benin i<;indeydi. Vaikuntha'da, ba~ka 
bir deyi~le yilan Adise~a'nm silt deni
zinde konutunda, Hintlilerin koruyu
cu tanns1 Vi~nu'nun ilk on bedenlen
mesi, <;epe<;evre resmedilmi~ti ve bun
lan ba~hca deverkeli -yani, Hintlilerin 
taptlg1 yan tannlar- <;evreliyordu. De
verkeli, diinyanm sekiz ko~esinin ko
ruyuculan olup Sorgon'da -ba~ka bir 
deyi~le, Kailasson'a, yani ~iva'nm cen
netine gidecek kadar erdemi olmayan
larm cennetinde- ya~arlar. 
Kubbenin ortasma, Katerler, dev ko-



Ellora yeralt1 tapmaklan: 
Giulio Ferrario, Eski ve Yeni 
Gelenek, 19. yiizy1l 

tii iblisler i§lenmi§ti; bunlar be§ kabile- lezikler vard1 ve ayaklan, viicudu ya
ye bi:iliinmii§ olup, diinyada avare dola- ralarla kaph bir devin iistiinde duru
§Irlar. Diinyadan d1§ar1 'rlkamazlar, 'rOk yordu. ilk bakI§ta anla~1hyordu: Ka-
dua etmedik're insanlara vaat edilen nm sarho~luguna kap1lm1~ bu tann-
saadeti de hak edemezler. '<a, kurbanm bedeni iistiinde dans edi-
Pagodanm ortasmda, birinde uzun bir yordu. 
han'<eri, bir digerinde bir ba~1 salla- "Riiya m1 goriiyorum ne?" diye mml
yan di:irt kollu bir kadmm biiyiik bronz dand1 Tremal-Naik gozlerini birka'r 
heykeli yiikseliyordu. kez ovarak. "Hi'rbir ~ey anlam1yorum! 
Biiyiik bir kurukafa kolyesi, ayaklan- Daha si:izlerini bitirmemi~ti ki, kula-
nm ucuna kadar uzamyordu ve belin- gma hafif bir g1c1rtJ gelmeye ba~lad1. 
de kopmu~ el ve kollardan olu~mu~ bir Elinde karabinas1, sese dogru di:indii, 
kemer vardt. Bu korkun'< kadmm yiizii 
di:ivmeliydi, kulaklarmda halkalar var
d1; koyu k1rm1z1ya, kan rengine boya
h dili, vah~i bir giiliimsemeye biiriin
mii~ dudaklarmdan tam bir kan~ d1~a
r1 uzamyordu; bileklerinde biiyiik bi-

ama neredeyse he men, ~a~kmhk ve se
vin'< '<1ghgm1 zorlukla bast1rarak, ca
navar tann'<aya kadar geriledi. Kar~1-
smda, altm kaplama bir kapmm e~igin
de, olaganiistii giizellikte bir gen'< k1z 
ayakta duruyordu, yiiziinde '<ok biiyi.ik 
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bir kayg1 ve korku vard1. On dort ya
§mda olsa gerekti, bedeni gilzel, en
dam1 irok zarifti. Onda kadim safhgm 
hatlan vard1, bu hatlara ingiliz-Hint 
kadmmm I§Ilt1h ifadesi canhhk katJ
yordu. Teninin rengi irok ho§ bir pem
beydi, iri siyah gozleri elmaslar gibi 
I§Ilt1hyd1, hiir Hintlileri and1rmayan 
dilz bir burnu, ince mercan dudaklar1 
vard1. Dudaklan hilzilnlil bir gillilm
semeyle aralanmI§tI, bu sayede goz 
kama§tmc1 beyazhkta iki sira di§i go
rillilyordu. Alm hizasmda bir s1ra bil
yiik inciyle ay1rd1g. gilr koyu kestane 
rengi sairlanm, dilgilmler halinde or
mil§ ve gilzel kokulu irampaka iriirekle
riyle silslemi§ti. Tremal-Naik, yuka
nda belirttigimiz gibi, h1zla bronz ca
navar heykeline kadar gerilemi§ti. 

"Ada!. .. Ada!... Ormandaki hayalet!" di
ye hayk1rd1 boguk bir sesle. 
Daha fazla konu§amad1 ve orada ses
siz, soluk soluga, afallam1§ kahverdi, 
bilyiik bir deh§etle onu silzen o olaga
nilstil yarat1ga bak1yordu. Birden k1z 
bir ad1m one pk1p, kenan geni§ ma
vi §eritli, karma§Ik desenlerle bezeli, 
ilzerini biiyiik bir harmani gibi saran 
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bot ipek sarisini yere b1rakti. 
Goz kama§tmc1 bir I§Ik demeti klZI ku
§attJ, gozlerini yummak zorunda kalan 
yilan avc1s1 onu goremez oldu. 
Bu k1zm iizeri, sozciigun gerirek an
lam1yla altm ve paha biirilmez deger
li ta§larla kaphyd1. En gilzel Golkon
da ve Gucerat elmaslanyla bezeli, ka
dm ba§h gizemli yilanla siislil altm bir 
zirh, gogsiinil bir uirtan bir uca ortilyor 
ve yanlanm orten gilmii§ i§li bol bir 
ka§mir §aim iirinde gozden yitiyordu. 
Boynunda fmd1k biiyiikliigunde s1ra 
sira inci ve elmas kolyeler vard1; gene 
degerli ta§larla bezeli biiyiik bilezik
ler ir1plak kollanm siislilyordu ve be
yaz ipek §alvan ir1plak ayaklarmm he
men iistiine nefis k1rm1z1 renkli mer
can halkalanyla tutturulmu§tu. 
Dar bir delikten iireri giren bir gilne§ 
I§InI, o altmlar ve degerli ta§lara i;arpa
rak, deyim yerindeyse gem; k1Z1 goz ka
ma§tmc1 I§IltJda bir I§Ik deryasma bo
guyordu. 
"Riiya!... Riiya!..." diye yineledi Tre
mal-Naik ikinci kez, ellerini k1za dogru 
uzatarak. "Ah, nas1l da gilzel!. .. " 
"Niirin mi? ... Beni dinle, gilzel k1z! Yal
mz kaplanlarla dolu cengelimde bir 
kadm yilzil gormemi§tim hiir. Batmak
ta olan gilne§in son I§mlarmda, seni 
§Urada, mussenda irahhgmm arkasm
da ilk kez gordiigumde, biitiin viicudu
mun sarsdd1gm1 hissettim. Adeta gok
ten inen bir tanni;a gibiydin ve sana 
taptJm." 
"Sus! Sus!" diye yineledi kesik kesik 
genir k1z, yilziinii ellerinin arasmda 
gizleyerek. 
"Susamam, ormanm gilzel irii;egi!" di
ye haykird1 Tremal-Naik daha biiyilk 
bir tutkuyla. "Sen ortadan kaybolun
ca, sanki yilregimden bir §eyler kop
tu. Sarho§ gibiydim, gozlerimin oniln
de hayalin dans ediyordu, damarlanm
da kan daha h1zh ak1yor, yilziime, bey-

Kara Ormanm S1rr1, I. 
Epizot' un kapag1, 1937 



nime alevler yiikseliyordu. Beni bilyii
ledin sanki!" 
"Tremal-Naik!" diye mmldand1 kay
g1yla gen<; k1z. 
"O gece uyuyamad1m" diyerek sozil
ne devam etti yilan avc1s1. ''Vilcudu
mu ate~ ve senin <;1lgm hasretin kap
lam1~t1. Ni<;in mi? Bu hissi tamm1yor, 
bunun nas1l oldugunu anlayam1yor
dum. Hayatimda ilk kez boyle bir he
yecan hissediyordum. Aradan on be~ 
giin ge<;ti. Her ak~am, giine~ batar
ken, mussendanm arkasmda seni go
rilyor ve kar~mda kendimi mutlu his
sediyordum; ba~ka bir dilnyaya ad1m 
atm1~ gibiydim, bir ba~ka insan olmu~ 
gibiydim. Sen benimle konu~muyor
dun, ama bana bak1yordun ve bu be
nim i<;in fazlas1yla yeterliydi; o bak1~
larm giizel sozler ediyor ve bana diyor
lard1 ki, sen ... " 
Derin derin soluyarak durdu, yiizilnil 
ellerinin arasmda gizleyen k1za bakti. 
"Ah!" dedi ac1yla Tremal-Naik. "De
mek, konu~mam1 istemiyorsun." K1z 
ba~m1 "evet, istemiyorum" anlammda 
sallayip ya~h gozlerle ona bakti. 
"Konu~mak niye," dedi k1z, "aram1z
da u<;urum varken?" Ni<;in geldin bu
raya, seni hain, yiiregimde bo~ bir 
ilmidi yeniden uyand1rmaya? Bilmi
yor musun bu yerin lanetli oldugunu, 
ozellikle benim sevdigim ki~iye yasak 
oldugunu?" 
"Sevdigim ki~iye!" diye haykird1 Tre
mal-Naik sevin<;le. Bir daha soyle, bir 
daha soyle bu sozil, ormanm giizel <;i
<;egi! Oyleyse, beni sevdigin dogru mu? 
Oyleyse, her ak~am mussendanm ar
kasma beni sevdigin i<;in geldigin dog
ru mu? 
"Camma k1yma, Tremal-Naik" dedi 
k1z kayg1yla. 
"Camna kiymak m1! Neden? Han-
gi tehlikeyle kar~1 kar~1yasm? Seni sa
vunmak i<;in burada degil miyim? Bu 
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yer lanetliyse ne onemi var? Aram1zda 
u<;urum varsa ne onemi var? Ben gii<;
liiyiim, oyle gU<;liiyiim ki, senin i<;in bu 
tapmag1 sarsar, onilnde giizel kokular 
doktilgun o korkun<; canavari param
par<;a ederim." 
"Nas1l biliyorsun bunu? Sana kim soy
ledi?" 
"Bu ak~am gordilm seni." 
"Demek bu ak~am buradaydm?" 
"Evet, buradayd1m, hatta ba~mm ils
tilndeki ~u lambaya tutunmu~tum." 
"iyi ama seni tapmaga kim getirdi?" 
"Kader, daha dogrusu bu lanetli top
raklarda ya~ayanlarm kapam." 
"Demek seni gordiiler?" 
"Takip etmi~ler beni." 
"Ah, talihsiz adam, sonun geldi!" diye 
hayk1rd1 k1z <;aresizlikle. 
Tremal-Naik, ona dogru at1ld1. 
"Soylesene, nedir bu sir?" diye sordu 
gii<;liikle denetledigi bir ofkeyle. "Bun
ca korku niye? Gilzel kokulara ihtiya
c1 olan ~u canavar k1hkl1 ~eyin anlam1 
ne? ~u havuzda yiizen altm bahk ne
yin nesi? Zirhma sils yaptigm ~u kadm 
ba~h yilanm anlam1 ne? Hemcinsle
rini bogazlayip yeraltmda ya~ayan bu 
insanlar kim? Bilmek istiyorum, Ada, 
bilmek istiyorum!" 
"Bana soru sorma, Tremal-Naik." 
"Ni<;in?" 
"Ah! Beni nas1l korkun<; bir yazgmm 
bekledigini bir bilsen!" 
"Arna gii<;liiyiim ben." 
"Bu adamlara kar~1 gii<; neye yarar ki?" 
"Onlarla amans1z bir sava~a girece
gim." 
"Seni ham bir bambu gibi kirarlar. 
ingiltere'nin giicilne meydan okumu
yorlar m1? Gil<;liiler, Tremal-Naik, ve 
milthi~ler! Hi<;bir ~ey direnemiyor on
lara: Ne donanmalar, ne ordular. Her 
~ey zehirli soluklari kar~1smda alt olu
yor." 
"Peki ama kim bu ki~iler?" 
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"Si:iyleyemem." 
"Sana si:iylemeni emredersem?" 
"Reddederim": 
"Demek sen ... bana meydan okuyor
sun!" diye haykirdi Tremal-Naik i:if
keyle. 
"Tremal-Naik! Tremal-Naik!" diye mi
nldandi mutsuz gene; kiz, ic; burkan bir 
vurguyla. 
Yilan avcisi kollarmi ovu~turdu. 
"Tremal-Naik," diyerek si:iziine devam 
etti kiz, ''biiyiik bir lanet var iizerim
de, ancak i:iliimiimle sona erecek olan 
korkunc;, deh~etli bir lanet. Seni sev
dim, ormanm yigit oglu, seni hep sev
dim, ama ... " 
"Ah! Beni seviyorsun!" diye hayklrdi 
yilan avcisi. 
"Evet, seni seviyorum, Tremal-Naik." 
"Y aklmmizdaki ~u canavarm iistiine 
yeminet." 
''Y emin ederim!" dedi gene; kiz, elini 
bronz heykele dogru uzatarak. 
"E~im olacagma yemin et!..." Bir kasil
ma, kizm yiiz c;izgilerini bozdu. 
"Tremal-Naik," diye mmldandi boguk 
bir sesle, "e~in olacagim, eger miim
kiin olursa!" 
"Ah, demek bir rakibim var." 
"Hayir, bana bakacak kadar cesur biri 
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de olmayacak. Ben i:iliime aitim." Tre
mal-Naik, ba~mda birle~tirdigi iki eliy
le iki adim geriye c;ekildi. 
"Oliime!. .. " diye haykirdi. 
"Evet, Tremal-Naik, i:iliime aitim. Bir 
erkek bana elini degdiginde, intikam
cilarm kapam hayatlmi sona erdire
cek." 
"Riiya mi gi:iriiyorum acaba?" 
"Hayir, uyamksm ve seninle konu~an 
ki~i, seni seven kadm." 
"Ah, korkunc; sir!" 
"Evet, korkunc; sir, Tremal-Naik. Ara
mizda kimsenin kapatamayacagi bir 
uc;urum var ... Yazgi! Peki, ne yaptlm 
ben bi:iyle talihsiz olmak ic;in? Ne sue; 
i~ledim, lanetli olmak ic;in?" 
Bir hic;kmk, kizm sesini bogdu ve yiizii 
ya~larla doldu. Tremal-Naik, sessiz bir 
c;ighk atti ve kemiklerini c;itirdatacak 
kadar giic;le yumruklanm siktI. 
"Senin ic;in ne yapabilirim?" diye sor
du Tremal-Naik, ruhunun derinlerine 
kadar hiizne kapilarak. 
"Senin bu gi:izya~larm ic;imi burkuyor, 
ormanm giizel c;ic;egi. Si:iyle ne yapa
yim. Emret, ben de bir ki:ileden fazla 
itaat edeyim sana. Seni bu yerden gi:i
tiirmemi iste gi:itiireyim, bu ugurda ca
mmi vermem gerekse bile." 

James Paton, Thuglar, t.y., 
Londra, British Museum 



"Ah, hayir, hayir!" diye haykird1 gen~ 
k1z. "ikimiz i~in de oliim demek olur 
bu." 
"Buradan gitmemi mi istiyorsun? Bak, 
seni ~ok seviyorum, ama hayatm iki
mizin sonsuza dek aynlmasm1 gerek
tiriyorsa, ben yiiregimden dogan a~
k1 parampar~a edecegim. Bir mahkum 
olacagim, benim i~in siirekli bir ~ehit
lik olacak, ama yapacag1m. Soyle, ne 
yapmam gerek?" 
Gen~ k1z susuyorve i~in i~in aghyor
du. Tremal-Naik, onu tathhkla kendi
ne ~ekti, tam dudaklanm a~mak iize
reydi ki, d1~anda ramsinganm tiz sesi 
yank1land1. 
"Ka~, Tremal-Naik, ka~!" diye bagir
d1 gen~ k1z, korkudan kendinden ge~
mi~ bir halde. 
"Ka~ yoksa mahvoluruz!" 
"Ah, lanetli borazan!" diye hayk1rd1 
Tremal-Naik, di~lerini g1c1rdatarak. 
"Geliyorlar" diye soziinii siirdiirdii 
gen~ k1z kesik kesik. "Bizi bulurlarsa, 
korkun~ tannlarma kurban ederler. 
Ka~!Ka~!" 

"Hayir, asla!" 
"Demek beni oldiirmek istiyorsun!" 
"Seni koruyacag1m!" 
"Ka~ hadi, talihsiz adam! Ka~!" 
Tremal-Naik, kar~1hk olarak yerden 
karabinayi ahp ku~and1. Gen~ k1z, bu 
adamm sars1lmaz oldugunu anlad1. 
"Bana ac1!" dedi k1z kayg1yla. "Geli
yorlar." 
"Oyleyse, onlan beklerim ben de" di
ye kar~1hk verdi Tremal-Naik. "Sana 
el kald1rmaya kalkan ilk adam1, tannm 
iizerine yemin ediyorum, ormandaki 
bir kaplan gibi oldiirecegim." 
"Madem soziinden donmiiyorsun, oy
leyse kal, ormamn yigit oglu; seni kur
taracag1m." 
Gen~ k1z sarisini toplad1 ve i~eri girdi
gi kap1ya yoneldi. Tremal-Naik, k1za 
dogru at1hp onu tuttu. 
"Nereye gidiyorsun?" diye sordu. 
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"Gelmek iizere olan adam1 kar~1layip 
buraya girmesine engel olmaya. Bu ak
~am, gece yans1, sana geri donecegim. 
0 zaman, tannlarm iradesi ger~ekle
~ecek ve belki de ... ka~acag1z." 
"Ad1nne?" 
"Ada Corishant." 
"Ada Corishant! Ah, ne giizel bir isim! 
Git, soylu yarat1k, gece yans1 seni bek
leyecegim!" 
Gen~ k1z, sarisine sarmd1, son bir kez 
ya~h gozlerle Tremal-Naik'e bakti ve 
h1~kmgm1 bast1rarak ~1ktI. 

Fedora 

ITALO CALVINO 

Goriinmez Kent/er [1972) 

Gri ta~ metropol Fedora'nm merke
zinde, her odasmda cam bir kiire 
bulunan biiyiik, metal bir bina var. 
Her kiirenin i~ine bak1ld1gmda ba~ka 
bir Fedora'nm modeli olan mavi bir 
kent goriiliiyor. ~u ya da bu nedenle 
bugiin gordiigiimiiz durumuna gel
meseydi, kentin alabilecegi bi~imleri 
gosteriyor bu modeller. Her donem
de, biri, bir zamanlar oldugu bi~i
miyle Fedora'ya bakarak, ondan 
ideal bir kent yaratmanm yollanm 
dii~lemi~ti, ancak kurmaya kalktig1 
minyatiir modeli heniiz tamamlaya
madan Fedora eski Fedora olmaktan 
~1km1~tI bile, ve diine kadar kentin 
gelecekte olabilecegi ~ey artik cam 
bir kiirede bir oyuncakt1 sadece. 
Fedora'nm kiireler binasmda bir 
miizesi var ~imdi: her kent sakini 
gidip onu goriiyor, kendi arzularma 
cevap veren kenti se~iyor, aksinin 
(eger kurutulmam1~ olsayd1), kanahn 
sulanm toplayacak olan medusa 
havuzunda yans1d1g1m, yiiksek bir 
sayebanm i~inde, (art1k kentten 
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kovulmu~) fillere mahsus yoldan 
gec;:tigini, (art1k iizerinde yiikselecegi 
zemin kalmam1~) helezoni minare
nin spirali boyunca kayd1gm1 hayal 
ederek uzun uzun seyrediyor onu. 
Senin imparatorluk haritanda, yiice 
Han, hem biiyiik, ta~ Fedora, hem de 
cam kiirelerdeki kiic;:iik Fedora'lar 
bulunmah. Hepsi aym olc;:iide gerc;:ek 
olduklarmdan degil, hepsi hirer tasa
n oldugu ic;:in. Biri, heniiz gerekli 
olmad1g1 halde gerekli goriilen ~eyi, 
digerleri ise olas1 gibi dii~iiniilen ve 
bir saniyede tiim olas1hg1m yitiren 
~eyi saklar ic;:inde. 

Sevgi Haritas1 

MADELEINE DE SCUDERY 

Cloelia, Roma Tarihi [1654-1660] 

Haritanm en altmdaki ilk ~ehir, 
Yeni Dostluk. Sevgi iic;: farkh neden
den -takdir, minnet ya da egilim
dogabilecegi ic;:in, iic;: Sevgi ~ehri iic;: 
farkh 1rmagm k1y1smda gosterilmi~ 
ve oraya ula~mak ic;:in iic;: farkh yo! 
c;:izilmi~ .. ~u halde, Takdire Dayah 
Sevgi, Egilime Dayah Sevgi ve Min
nete Dayah Sevgi var elimizde. Egi
limden dogan sevginin, ne ise o 
olmas1 ic;:in ba~ka ~eye ihtiyac1 olma
d1gmdan, bu 1rmagm k1y1larmda 
koyler yok: Irmak oyle h1zh ilerliyor 
ki, k1y1lan boyunca kalacak yere 
ihtiyac;: olmuyor. 
Arna Takdire Dayah Sevgi'ye ula~mak 
ic;:in durum farkh, c;:iinkii soziinii etti
gimiz bu sevginin takdir yoluyla dog
masma katkida bulunabilecek ne 
kadar biiyiik ve kiic;:iik ~ey varsa o 
kadar koy var. Gerc;:ekten de, goriiyor
sunuz ki, Yeni Dostluk'tan Biiyiik Aki! 
ad1 verilen bir ~ehre gec;:iliyor, takdir 
normal olarak bundan dogdugu ic;:in. 
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Sonra, sevimli koyler goriiyorsunuz: 
Giizel Dizeler, Nazik Mektuplar ve 
Tath Mektuplar .. Daha sonra, bu yol
dan ilerlemek ic;:in, ic;:tenlik, Gonlii 
Zenginlik, Diiriistliik, Sayg1, Baghhk 
ve Sevgi'nin kar~1smda bulunan 
iyilik'i goriiyorsunuz. 
Bundan sonra, Yeni Dostluk'a geri 
donmek gerek, oradan hangi yolla 
Minnete Dayah Sevgi'ye gidilir gor
mek ic;:in. ~u halde, sizden ricam, 
oncelikle Yeni Dostluk'tan 
Ho~nutluk'a, sonra itaat adh kiic;:iik 
koye ve ~u c;:ok sevimli otekine -
Kiic;:iik Ugra~lar- nas1l gidildigini 
gozlemeniz. Oradan, Azim'den gec;:e
rek, Gayret'e ve Biiyiik Hizmet'e ula
~1hyor. Biiyiik Hizmet oteki koyler
den daha kiic;:iik, onu yapabilecek az 
say1da insan oldugunu vurgulamak 
ic;:in. Yola devam ederek, 
Duyarhk'tan gec;:mek, sonra itaat'e 
gitmek ve en sonunda Siirekli 
Dostluk'u a~mak gerek; bu ku~kusuz 
Minnete Dayah Sevgi'ye ula~mamn 
en emin yolu. 
Arna dikkat: Fazlaca saga ya da sola 
sapmak, yolumuzu kaybettirebilir, 
c;:iinkii Biiyiik Ak1l'm c;:1k1~mda 
ihmal'e, sonra hata etmeyi siirdiiriip 
iradesizlik ve oradan O~engec;:lik ve 
Hoppahk'a, Unutma'ya gidilecek 
olursa, Takdire Dayah Sevgi'nin yeri
ne, soguk duragan sular1yla Kayits1z
hk Golii'nii buluruz kar~1m1zda. 
6te yandan, Yeni Dostluk'un c;:1k1-
~mda biraz fazla sola sap1hr ve Say
g1s1zhk, Hainlik, Dedikoduculuk ya 
da Kotiiliik'e gidilirse, Minnete 
Dayah Sevgi yerine biitiin gemilerin 
batt1g1 Dii~manhk Denizi'ne eri~ilir. 
Egilim Irmag1, Tehlikeler denen 
denize dokiiliir: Bu denizin otesinde, 
nerede oldugu bilinmedigi ic;:in 
Bilinmeyen Toprak diye tammlad1-
g1m1z yer vard1r. 

Rene Magritte, 
Pireneler $atosu, 1959, 
Kudiis, israil Miizesi 
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JORGE LUIS BORGES 

Alef[I949] 

~imdi oykumun anlat1lmas1, aktanl
mas1 olanaks1z ozune geliyorum. Ve 
bir yazar olarak c;1kmaz1m da bu 
noktada ba~hyor. Dil tumuyle bir 
simgeler dizgesidir, bu dizgenin o 
dili konu~anlar tarafmdan kullaml
mas1 ortak bir gec;mi~e dayamr. Arna 
eger oyleyse ben, zihnimin, butun 
c;abalarma ragmen tumunu kavraya
mad1g1 smirs1z Alefi sozcuklere nas1l 
c;evirebilirim? [ ... ] 
Bir tek dev saniye ic;inde hem fevka
lade hem korkunc; olan milyonlarca 
eylem gordum; hic;biri de beni, hepsi 
mekanda aym noktay1 kaplad1klan 
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halde, birbirlerini golgelememeleri, 
ortmemeleri kadar etkilemedi. Goz
lerimin yakalad1g1 ~ey e~zamanhyd1, 
ama ~imdi yazacaklanm zaman ic;in
de siralanacak, c;unku dil s1ralay1c1-
d1r. Ne olursa olsun, hatirlayabildi
gim kadarm1 aktarmay1 deneyece
gim. 
Basamagm arka k1smmda, saga 
dogru, neredeyse dayamlmaz bir 
parlakhkta, gok ku~agmm tum renk
lerini ic;eren bir c;ember gordum. 
Once dondugunu sand1m, ama sonra 
bu titre~imin kapsad1g1 dunyanm 
sersemleticiliginden gelen bir yamlg1 
oldugunu anlad1m. Alefin c;ap1 her
halde birkac; santimden fazla degildi, 
ama tum alem gerc;ekten ve eksiksiz 
olarak ic;indeydi. Her ~ey (sozgelimi, 
bir aynanm yiizu), sonsuzdu; c;unku 

Sevgi Haritas1, Madeleine 
de Scudery'nin 1654'te 
yaratt1g1 ve Fran9ois 
Chauveau'nun graviiriinii 
yap!lgi hayali harita 



her §eyi evrendeki ac;:1dan ac;:1kc;:a 
gorebiliyordum. Denizin dalgalam§l
m gordiim, giiniin dogu§unu, giiniin 
batl§ml gordiim; Amerika'daki insan 
y1gmlanm gordiim; siyah bir pirami
din ortasmdaki giimii§ rengi oriim
cek agm1 gordiim; parc;:alanm1§ bir 
labirent gordiim (bu, Londra'yd1); 
bitmez tiikenmez say1da goziin bir 
aynaya bakar gibi bende kendilerine 
bakt1klanm gordiim; yeryiiziindeki 
biitiin aynalan gordiim ve hic;:biri 
beni yans1tm1yordu; Soler sokagm
daki bir arka avluda otuz yil once 
Frey Bentos'taki bir evin giri§inde 
gordiigiim yer c;:inilerinin aymlanm 
gordiim; iiziim salk1mlan, kar y1gm
lan, tiitiin, maden damarlan, buhar 
gordiim; tiimseklerle dolu ekvator 
c;:ollerini ve hepsindeki kum taneleri
ni teker teker gordiim; Inverness'te 
hic;:bir zaman unutamayacag1m bir 
kadm gordiim, eskiden orada bir 
agac;: vard1; Adrogue'de bir yazhk ev 
gordiim: Plinius'un ilk ingilizce c;:evi
risinin -Philemon Holland'm yapt1-
g1- bir kopyasm1 gordiim ve aym 
zamanda her sayfadaki her harfi gor
diim (c;:ocukken kapah bir kitabm 
ic;:indeki harflerin nas1l birbirine 
kar1§mad1gma, bir gecede kaybolup 
gitmedigine §a§ard1m); 
Queretaro'daki bir giinbatlm1m gor
diim, Bengal'deki bir giiliin rengini 
yans1tlr gibiydi; bo§ yatak odam1 
gordiim; Alkmaar'da kiic;:iik bir odada 
iki ayna arasmda duran bir kiire gor
diim, aynalar kiireyi sonsuz say1da 
c;:ogaltlyorlard1; Hazar Denizi'nin bir 
k1y1smda ak§am iistii yeleleri uc;:u§an 
atlar gordiim; bir elin enfes kemik 
yap1sm1 gordiim; bir sava§tan c;:1kan 
gazilerin resimli kartlar postalad1k
larm1 gordiim; Mirzapur'da bir vit
rinde bir deste ispanyol oyun kag1d1 
gordiim; bir limonlugun zeminine 

15. ROMANLARDAKi YERLER VE GER<;:EKLiKLERi 

egrelti otlarmm golgesinin vurdugu
nu gordiim; kaplanlar, pitonlar, 
bizonlar, gelgitler, ordular gordiim; 
yeryiiziindeki biitiin karmcalan gor
diim; Acem i§i bir usturlap gordiim; 
bir yaz1 masasmm c;:ekmecesinde, 
Beatriz'in Carlos Argentino'ya yazd1-
g1 inamlmaz, miistehcen, ayrmtlh 
mektuplan gordiim (ve elyazlSl ic;:imi 
titretti); Chacarita mezarhgmda 
bulunan c;:ok begendigim bir amtl 
gordiim; bir zamanlar o e§siz Beatriz 
Viterbo olan c;:iiriimii§ kemikleri ve 
tozu gordiim; kendi koyu kammm 
dola§1mm1 gordiim; a§km birle§tiri
ciligini ve oliimiin degi§tiriciligini 
gordiim; Alefi her noktadan ve her 
ac;:1dan gordiim; Alefte diinyay1, 
diinyada Alefi gordiim; kendi yiizii
mii ve kendi bagirsaklanm1 gordiim; 
senin yiiziinii gordiim; sersemledim 
ve aglad1m, c;:iinkii gozlerim herkesin 
ad1m bildigi ve kimsenin bakamad1g1 
o gizli ve ancak tahmin edilebilecek 
§eyi -tasavvur edilemez alemi- gor
mii§tii. 

Beyaz gill 

DANTE AL I G HIER I [1265-1321] 

Cennet, Otuz Birinci Kanto, 1-18 

isa'nm kamm dokerek evlendigi 
kutsal erleri, beyaz bir gill gibi 
goriiniiyordu gozlerime; 
otekiler ise, kimi kez c;:ic;:eklere, 
kimi kez emeklerinin bala donii§tii-

gu yere 
konan bir an siiriisii gibi uc;:arken, 
kendilerini boyle giizelle§tiren, 
goniil verdikleri varhg1 goriiyorlard1, 
utkusuna ovgiiler diiziiyorlard1, 
binlerce yapragm siisledigi biiyiik 

c;:ic;:ege 
dahyor, sonra sevgilerinin siirekli 
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oturdugu yere yiikseliyorlard1. 
Yiizleri alev rengiydi, kanatlan 
altm sar1s1, kardan bile beyazd1 
geri kalan organlar1. 

460 

Basamak basamak indik\'.e \'.i\'.egin 
i\'.ine, 

kanat prpa \'.lrpa edindikleri 
erinci, istegi sunuyorlard1. 

Abdul Mati Klarwien, 
AlefTapmag1, yerle§tirme, 
Borges' in Alej'inden 
esinlenilerek yapilm1§tlr, 
1963-1970 

Yansayfa: 
Gustave Dore, 
Beyaz Giil, ilahi Komedya, 
Cennet, Kanta XXXI i~in 
9izim 
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