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giriş
Mardin, tarihin hayat ile harman, düşlerin ise dokunulacak kadar yakın
olduğu bir dağ şehridir. Mardin’de masallar evlerin damlarından sokaklara taşar;
her taşın, evin ve sokağın ardında bir hikaye, bir efsane gizlidir bu şehirde.
Anadolu’nun Mezopotamya’ya dokunurken sese geldiği, aşkın taşa işlendiği
bir yer Mardin... Size anlatılan bir masalın kahramanını gezdiğiniz bir köyde
görebileceğiniz, efsanelerin dün yaşanmışçasına canlı ve birinci elden anlatıldığı
bir vahası Mezopotamya’nın...
Mardin şehrinin kelimelere sığmaz yapılarını, taş işçiliğini ve çok renkliliğini
bilmeyen yoktur. Bizim yıllardır özlemini duyduğumuz şey ise, yapıların ve şiir
gibi taşa işlenmiş nakışların arasına sinmiş öyküleri ve yaşanmışlıkları anlatan bir
çalışmaydı. Kentleri anlamlı kılan ve onlara hayat veren halkların duygularıdır.
O duygular bazen masallarda, bazen mitoslarda, bazen de gerçekte can bulur.
Yaşanmışlıklar o kadar derin ve bizdendir ki, kimse onların ne zaman efsane veya
masala dönüştüğünü anlamaz. Dönüşümün ne zaman olduğu zaten önemli de
değildir. Önemli olan tarihin mitoloji denizine iki damla daha katılmış olmasıdır.
Bizim amacımız, bu denizden avucumuza sığan birkaç damla ile bu kentin taşlarını
ıslatmak ve bu dokunuşta çıkan yağmur kokusunu duymanızı sağlamaktır. Bu
amaçla, Mardin’de yaşamış şahsiyetlerden kentin mimari yapılarının öykülerine,
efsanelerden yakın tarihe kadar bu kentin belleğini oluşturan önemli ama gözden
kaçmış hikayeleri derleyecek bir çalışma yapmaya karar verdik. Kentin arka
belleğinde saklı kalmış bu öyküleri derlemek, Mardin’e gelen gezginlere, şehrin
mimarisi kadar onun içini dolduran öykülerin de ne kadar güzel ve ilginç olduğunu
göstermesi açısından önemliydi.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde Mardin’den birçok isim, mekan, olay
ve efsane ile tanışacaksınız. Bu kentte bu kadar yoğun bir tarihsel geçmişin
var olmasının temel nedenlerinin başında, elbette ki, kentin coğrafi konumu
gelmektedir. Bir yandan Güneydoğu Anadolu olarak zikredilen bölgede bulunan
Mardin, öte yandan Kuzey Mezopotamya olarak bilinen bölge sınırları içinde de
gösterilebilmektedir. Anadolu’dan çok Mezopotamya kültürü ve tarihinin etkisinde
kalan kenti daha yakından tanımak için, biraz da Mezopotamya’yı ve onun
dünyadaki yerini bilmek gerekir.
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Mezopotamya ismi, bütün dünyada bilinen ender isimlerden biridir.
Öyle bir bölge düşünün ki, birçok aletin, felsefenin, sistemin ve dinin doğduğu
ve geliştiği yer olsun. Öyle bir yer düşünün ki dünya tarihine kazandırdığı her
şey kabul görsün ve hayatımızı şekillendirsin. Her şeyin ilkinin yaşandığı bir
yer düşünün: İlk yazı, ilk devlet, ilk şehir, ilk su kanalları, ilk kanunlar ve daha
niceleri... Bu inanılmaz zenginliğin yanı başında duran Mardin, büyük bir şansı
da bünyesinde ihtiva etmektedir. Bir yanı Anadolu, diğer yanı Mezopotamya ki
güneyden başlayan her yeniliği bağrında büyüten ve batı dünyasına taşıyan tarih
kadar eski bir bölgedir, Mezopotamya. Peki, nedir Mezopotamya’nın anlamı ve
neden bu kadar önemlidir? Neden her şeyin başladığı coğrafya burasıdır? Gelin,
uygarlığın denizi olan bu coğrafyayı biraz daha yakından tanıyalım. Tanıyalım ki
herkes kendinden bir şeyler bulsun, gelip gezdiği coğrafyanın ne kadar aziz bir yer
olduğunu daha iyi bilsin.
Mezopotamya ismi, genel tahminlerin ötesinde, Ortadoğu’ya ait bir isim
değildir. Mezopotamya ismi, Eski Grekçe’de mesos (ortası, arası) ve potamos veya
potamia (nehirler) kelimelerinin birleşiminden doğmuştur. Bu kadim coğrafya, kıta
Yunanistan’ından yaklaşık üç bin yıl kadar önce yazıya geçmiş olmasına rağmen,
isminin bir Ortadoğu dilinden gelmiyor olması, elbette ki ilginçtir. Süryanicede,
Mezopotamya için beth (ya da beyth) ve nahrin (ya da nehrin) kelimelerinin
birleşiminden doğan Beth Nahrin isminin kullanıldığını görmekteyiz. Beth
Nahrin “nehirler arası ev/ülke” anlamına gelir. Bu bilgiden hareketle, bu ismin
bu coğrafyaya batıdan gelen Yunan medeniyetlerince değil, burada yaşamış olan
halklar tarafından verildiğini söyleyebiliriz. Nitekim, Arapçada da Mezopotamya
için kullanılan isim (bilād al-rāfidayn) aynı anlamı taşır.
Mezopotamya’nın ismi ve kökeni ile ilgili kısa bir açıklama yapıp bu
isme hayat veren iki nehrin hangilerini olduğunu söylememek olmaz. Bu coğrafyayı
bu kadar önemli kılan ve ona hayat veren bu nehirler olduğu için belki de en fazla
onlar üzerinden Mezopotamya’yı konuşmak ve anlatmak gerekir. Bu nehirlerden
biri Fırat, diğeri Dicle’dir. Bu nehirlerin adlarının geçtiği ilk metinler, MÖ 4. bin
yıldan itibaren Mezopotamya’da olduklarını bildiğimiz ve dünyaya birçok yenilik
katmış olan Sümerlere aittir. Sümer kaynaklarında Purattu/Buranuna ve Idigna
(Idigina)/Diglat olarak zikredilen bu nehirler, her kutsal kitabın ilk satırlarında
kendilerine yer bulmuş, birçok yeniliğin yaygınlaşmasında, başka bir deyişle
küreselleşmesinde, çok önemli birer antik yol olarak görev yapmışlardır. Zira
antik çağlarda insanların zorlu doğa koşulları karşısında su eksikliği çekmeden ve
kaybolmadan aynı güzergâhı kullanarak seyahat edebilmelerinin yegâne yolu nehir
yataklarıydı. Bu nehirleri ve güzergâhları ellerinde tutanlar, sadece suyu değil, aynı
zamanda ticaretin kontrolünü de ellerinde tutuyor sayılırlardı.
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Türkiye’nin en büyük akarsuyu olan Fırat Nehri’nin kaynağı, Ağrı
dolaylarında doğan Murat ve Erzurum civarındaki Karasu nehirleridir. Fırat Nehri,
çok yüksek bir debi ile aktığı için antik çağlarda ticaret yolu olarak kullanılamamıştır.
Belki de Fırat’ın bu hırçın akışından dolayı, Fırat bölgede hep erkek ismi olmuştur.
Fırat, Türkiye içinde uzun bir yol kat ettikten sonra önce Suriye topraklarına,
daha sonra ise Irak topraklarına geçer. Bu devasa nehir, bu süre içerisinde irili
ufaklı nehirler ile beslenir ve güçlenir. Irak’ın Bağdat şehrinde Dicle’ye yaklaşık
35 kilometre kadar yaklaşan Fırat, daha güneyde Dicle ile birleşip Şatt-ül Arap
adını alarak Basra Körfezi’ne dökülür. Dicle Nehri’nin kuzeydeki ana kaynağı ise
Elazığ’ın Hazarbaba Dağı’nın güneyindeki su kaynağıdır. Dicle, Şırnak’ın Silopi
ilçesinin güneyinde Habur Nehri ile birleşip Irak topraklarına geçer. Fırat’a nazaran
daha dingin ve yayılarak akar ve bundan dolayı ticari taşımacılıkta kullanılabilmiştir.
Belki de bu yüzden, Dicle çok yaygın bir kız ismi olarak kullanılır.
Mezopotamya’da insanlık tarihinin ilk izleri Paleolitik Dönem ile başlar.
Mardin bölgesinde bu dönemin en güzel örneği, Mardin-Diyarbakır karayolunun 4.
kilometresinde, yolun güneyinde, Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü sınırları
içinde kalan Harebe Halele paleolitik sit alanıdır. Yapılan ilk incelemelerde, bu
alanın Üst Paleolitik Dönem’e, yani MÖ 50.000 ile MÖ 10.000 yılları arasına
tarihlendiği anlaşılmıştır. Bu konuya ilgi duyan herkesin, Mardin’in en eski kültür
katmanlarının bulunduğu bu alanı ziyaret etmesini öneriyoruz.
İnsanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olan bitkilerin
evcilleştirilmesi ve tarıma geçiş, ilk kez Mezopotamya’nın kuzeyinde, “Bereketli
Hilal” olarak zikredilen alanda gerçekleşmiştir. Peki, Bereketli Hilal nerede
bulunur? Sınırları nelerdir? Güneyde, günümüz İsrail’i dahil olmak üzere, Lübnan,
Batı Suriye ve Antakya’nın güneyini içine alan bölge, Amik Ovası’ndan geçerek
Anti-Toros dağ sırasını doğuya doğru takip eder. Gaziantep, Kilis, Adıyaman,
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve oradan Zagros Dağları’nı takip edip günümüz Musul
kentine kadar geldiğinizde kabaca bir hilal şekli ortaya çıkmış olur. İşte bu şeklin
sınırlarını teşkil ettiği alan, buğday ve arpa gibi ürünlerin doğal yetişme alanı
olmasının yanı sıra, metrekareye düşen 250 mm’lik yıllık yağış ortalaması ile kuru
tarımın yapılmasına en uygun alandır.
Bu yağış oranı ve ürünün doğal yetişme alanı bir araya gelince, tarihin
en büyük devrimlerinden biri gerçekleşmiş oluyordu: Neolitik Devrim. Böylelikle,
günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce, insanoğlunun ilk kez buğday ekip biçtiği,
ilk kez ev inşa ettiği alan bu bölge oluyor; ve bu ürünleri korumak için ilk köyleri
yine Mardin’in de içinde bulunduğu Kuzey Mezopotamya’da kuruyordu. Bereketli
Hilal’in yayılım alanına bakıldığında, Mardin’in de bu bölgenin köşe taşlarından
birisi olduğu görülecektir. Bölgenin temel ekonomik kaynağının halen tarım
olması, bu bereketin Mardin’e bıraktığı mirastır, belki de.
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Yerleşik hayatla birlikte insanoğlu avladığı hayvanı evcilleştirmeyi de
öğrenince yarı göçebe bir hayat şekline hayatında yer vermeye başlamıştır. Bu
sefer farklı bir sosyo-ekonomik süreç baş göstermiştir. İstediği yerde yaşama lüksü
ortadan kalkan insanoğlu, daha önceleri avladığı hayvanın peşinden giderken, şimdi
onun göç yollarını kullanarak evcilleştirdiği hayvana taze besin bulmak zorunda
kalmıştır. Unutulmamalıdır ki, tarıma dayalı bir ekonomik sistemi benimsemeyip
halen göçebe yaşayan toplumlar vardır. Mardin bölgesinde, sonbahar ve kış aylarını
Dara, Nusaybin ve Midyat ilçelerinin kırsal kesimlerinde, yaz aylarını ise Van, Bitlis
ve Ağrı’nın yüksek yaylalarında geçiren göçebe aileleri halen görmek mümkündür.
Kuzey Mezopotamya’da bunlar olurken, Mezopotamya’nın güneyinde neler
olup bittiğine de bakmamız gerekir. Zira insan hayatının ikinci büyük devrimi
artık yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Yeterli yağmurun yağmaması,
Güney Mezopotamya’da kuru tarımın yapılmasına olanak vermiyordu. Bunun
gerçekleşebilmesi için, bölgenin iki büyük su kaynağı Dicle ve Fırat’ın suyunun
bereketli ama kurak bölgelere su yolları ve kanallarla taşınması gerekiyordu.
Sümerler dönemine denk gelen bu süreçte, tapınak rahipleri bazı hesaplar yaparak
vadide akan suyu kanallar vasıtası ile kurak alanlara aktarılabilmenin yolunu
bulmuşlardı. Peki ama bu nasıl başarılacaktı? Elbette ki toplumsal iş gücü ile.
İnsanlığın varoluşundan beri hayatında yer bulan inanç ve din, bireyler üzerinde
her zaman güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Güney Mezopotamya’daki rahipler de
dini kullanarak insanları örgütlemeye başlarlar. Böylelikle, ortaya çıkan tapınak
ekonomisi, insanlara devasa kanallar kazdırarak suya yön verip kurak bölgeleri
bereketlendirmeye başlar. Binlerce insanı bir amaç etrafında bir araya toplamak
büyük bir siyasi ve ekonomik güç gerektirmesinin yanı sıra, çok iyi bir yönetim ve
hesap kabiliyeti de gerektiriyordu. Çalışanların barınma ihtiyaçlarının karşılanması,
doyurulması, ailelerine yardım edilmesi, sulanacak alanların parselizasyonunun
yapılması, dağıtılan ürünlerin, kazanılan gelirlerin ve toplanacak vergilerin
kayıtlarının tutulması gibi etkenler yazının hayatımıza girişini de kaçınılmaz
kılmıştır. Başka bir deyişle, kuraklık ve zorlu doğa şartları insanları bir araya
getirmiş ve yeni sistemlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.
Yazının keşfi ile artık hayatımızda yeni bir devrim çağı başlamıştır:
Kentsel Devrim. Kentlerin, Mezopotamya’nın kuzeyinde ilk köylerin kurulduğu
yerde değil de güneydeki çöllerde kurulmasının temel nedeni, yukarıda bahsetmiş
olduğumuz çevresel zorlamalardır. Mardin ve çevresinde, örneğin, Derik ilçesinin
güneyinde ve Mardin-Şanlıurfa karayolunun hemen kuzey bitişiğinde bulunan
Kerküştü ve Kızıltepe’nin 15 kilometre güneybatısında bulunan Cıhoşi Höyük
gibi MÖ 5.000’lere tarihlenen köy yerleşimleri olmasına karşın, burada kentsel
bir değişim veya gelişimin izine rastlanmamıştır. Kentlerin ilk kez ortaya çıktığı
Güney Mezopotamya’da ise, kentlerin doğuşu ile sosyal eşitsizliklerin ortaya
çıkması da kaçınılmaz olmuştur. Uzman işçi sınıflarının doğması, dini sınıfın
net bir şekilde toplumun geri kalanından ayrışması, vergi sistemlerinin oluşması,
düzenli profesyonel orduların kurulması ve yazılı hukuk gibi birçok yenilik yine
kentler ile birlikte insanoğlunun hayatına girmiştir. Buraya kadar saydığımız bu
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iki unsur bile Mezopotamya’nın insanlık tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip
olduğunu göstermek açısından yeterlidir. Bu coğrafya, insanlık tarihine tarımı ve
kenti kazandırmıştır.
Bütün bu ilkler tarihin en gizemli çocukları Sümerlerdir. Zaten onların bulduğu yazı
sayesinde Sümerler diye bir halkın varlığından söz etmemiz mümkün olmaktadır. İlk
kez dört işlemi kullanan bu halk, ay yılını ve on iki burcu bulmuş; dairenin alanını,
bir yılın 360 gün ve bir saatin 60 dakika olduğunu hesaplamıştır. Büyük yeniliklerin
mucidi olan ve kökenleri üzerinde halen tartışılan bu halk, Gılgamış Destanı, Nuh
Tufanı ve Yaradılış Destanı ile din alanında da önemli izler bırakmışlardır. Sami
kökenli olan Akkadların MÖ 24. yüzyılda Güney Mezopotamya topraklarına
yerleşmeleri ve Mezopotamya’nın ilk büyük imparatorluğunu kurmalarıyla zaten
zayıflamış olan Sümer siyasi varlığı MÖ 21. yüzyıldan sonra bir daha görülmemek
üzere tarih sahnesinden çekilmiştir. Buna rağmen Sümer kültürü, Mezopotamya’da
daha uzun yıllar diğer uygarlıkları etkilemeye devam etmiştir.
Mezopotamya’dan Anadolu’ya kadar çok geniş bir alana hükmetmiş olan
Akkadlar döneminde ise, ilk düzenli ordu ve imparatorluk sistemi ortaya
çıkmıştır. Babilliler döneminde, mutlak krallıkların ve ünlü kral Hammurabi ile
de günümüz anayasasının öncüsü olan ilk yazılı kanunların ortaya çıktığı bilinir.
Anadolu coğrafyasına yazıyı getiren ise Mezopotamya’nın en büyük ve önemli
devletlerinden biri olan Assurlulardır. Assurluların bölge ile olan ticareti sayesinde
Anadolu, Mezopotamya’dan yaklaşık 1600 yıl sonra (MÖ 2000’ler), tarihte
Assur Ticaret Kolonileri Çağı dediğimiz dönemde yazı ile tanışmıştır. Bu örnek,
Anadolu ve Mezopotamya’nın nasıl bir hayati bağ ile birbirlerine bağlı olduklarını
göstermesi açısından önemlidir. Yazı, bu dönemden sonra tüm dünyaya yayılmaya
başlamış ve küreselleşmiştir.
Maalesef, sırası ile her bir uygarlığı anlatmak, hayatımıza kattıkları
yenilikleri saymak ve tüm bunları bir makaleye sığdırmak imkânsızdır. Ancak
siz değerli okuyucularımıza, Mardin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ettiğinizde bu
dönemlere ait güzel buluntularla tarih bilginizi pekiştirebileceğinizi hatırlatmak
isteriz. Özellikle, bu dönemlerden biraz daha erken bir tarih olan MÖ 4. bin yılına
tarihlenen oyuncak araba, Nusaybin Gırnavaz kazılarında bulunan ve bir bahçeye
ait tapu senedi olarak kullanılmış olan çivi yazılı kil tablet, antik çağın günümüz ile
ne kadar yakın benzerlikler içinde olduğunu göstermeleri açısından önemlidirler.
MÖ 2. binde, Mardin ve Tur Abdin’i çok önemli birer eşik olarak
görmek mümkündür. Zira Assurlular ve diğer Mezopotamyalı kavimler, Mardin
gibi Anadolu’nun güneyinde kalan kısımları, yani Kuzey Mezopotamya’yı
güvence altına almadan kuzeye çıkamazlardı. Bundan dolayı, Anadolu’ya kıyasla
bu coğrafyanın yazı gibi yeniliklerle daha erken tanışmış olması muhtemeldir.
Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen Akkad dönemi kil tabletleri bunun
en güzel kanıtıdır. Anadolu’nun iç bölgelerinde benzer buluntuların ortaya çıkması
ise Orta Assur Dönemi’ne, yani MÖ 2. bin yılın ikinci yarısına (MÖ 1500 ve
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sonrası) denk gelir. Mardin bölgesi, MÖ 2. bin yılda önemli siyasi oluşumların
merkezindedir. Yakın Doğu arkeolojisinin bilinmezlerinden biri olan Mitanni
İmparatorluğu’nun kayıp başkenti olan Waşugani/Waşukani’nin Mardin ili sınırları
içinde olması kuvvetle muhtemeldir. Bu kayıp başkent olduğu düşünülerek kazılan
Nusaybin ilçesindeki Gırnavaz Höyük’ün Nabula adında başka bir yerleşim yeri
olduğunun anlaşılması, dikkatleri Mardin bölgesinde sayıları yüzleri geçen diğer
höyük yerleşimlerine çevirmektedir.
Mardin bölgesi, Assurlulardan sonra, Med, Babil, Part, Pers, Helen ve
Roma medeniyetlerinin izlerine ve yaşanmışlıklarına tanıklık etmiştir. Anadolu’dan
veya doğudan gelen her yeni güç, Kuzey Mezopotamya’nın kontrolü için Mardin’de
bulunan bir alanı merkezi eyalet yapmış ve böylelikle varlığını güçlendirmiştir.
Naşipina veya Nisibis olarak bilinen Nusaybin, Nabula olarak bilinen Gırnavaz,
Anastasiopolis olarak bilinen Dara ve daha geç dönemlerde, doğruluğu halen
tartışma konusu olmakla birlikte, Tigran Krallığı’nın güneydeki başkenti olan
Tigrano Kerta olarak bilinen Kızıltepe gibi yerleşimler, antik çağda bölgenin
sahip olduğu önemi göstermek için örnek verilebilir. Günümüze biraz daha
yaklaştığınızda, Artukluların bölgeye yerleştikten sonra Mardin’i başkent olarak
seçtiklerini görürsünüz. Bunun nedeni, Mardin’in hem korunaklı bir kale hem de
ticaret yollarının denetimini mümkün kılan bereketli bir ovaya hakim olmasıdır.
Mardin, bir yanıyla hem tarihe yön veren ve tarihin yazılabilmesinin nedeni olan
Mezopotamya’nın içinde bulunur, diğer yanıyla da Mezopotamya’nın kuzey
sınırındaki Anadolu’ya dokunur. Bu nedenle Mardin, Paleolitik Çağ’dan günümüze,
tarihin her dönemine şahit olmuş bir belleğe sahiptir. Hem Mezopotamya’yı hem
de Anadolu’yu kendi özgül ağırlıkları ile hissedebileceğiniz bu kent, insanlık
serüveninin özeti bir masal niteliğindedir.
Bu kitap, elbette ki, bana güvenen ve bu kıymetli çalışmayı yapmayı
bana lâyık gören güzel insanların eseridir. Onlara minnettarım. Kentlerin saklı
öykülerinde var olanlar gibi, bu kitabın gizli kahramanları da onlardır. Keşfettiğiniz
her yeni bilgi ve mekan, size bir şey kattığı kadar sizinle beslenir. Okuduğunuz her
masal, mitos ve efsane onun ömrünü uzattığınız bir dokunuştur.

Mesut Alp
Mardin, 2015
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ANADOLU’DAN MEZOPOTAMYA’YA HALKLAR ve
İNANÇLAR
Anadolu coğrafyasının hangi köşesine giderseniz gidin, farklı bir kültür
bölgesi ve o kültürü var eden bir topluluk ile karşılaşırsınız. Karadeniz kıyıları
ile Ege veya Akdeniz kıyılarının farklılığı sadece coğrafi değil, bölge halkının
etkilediği ve etkilendiği kültürlerden de kaynaklıdır. Aynı coğrafyada birçok farklı
kültürün bir arada yaşaması ise, o bölgeyi bir kültür vahasına dönüştürmektedir.
Sümerlerde Utu olarak hayatımıza giren güneş tanrısının, Aramilerde Şimşo,
Êzîdîlerde Şeyh Şems olarak var olup günümüze kadar gelmesi, bahsettiğimiz
vahadaki farklı halkların birbirlerini yok etmek yerine, kendilerini birbirlerinin
devamı olarak görmelerinin sonucudur. Kültürler, yağmur damlalarından oluşan
denizler gibidir. Yüzlerce, hatta binlerce gelenek, görenek ve efsanelerin bir araya
gelmesi ile var olurlar. Kanaatimizce Mardin, Anadolu topraklarında bulunan o
vahalardan, denizlerden biridir. Zira, biz Anadolu’yu büyük bir kültür havzası, bir
okyanusun öte yakası olarak görmekteyiz. Bu kentte yaşayan üç farklı dinin ve
Süryani, Türk, Kürt, Arap, Dom ve Ermeni gibi farklı halklara mensup insanların
mayalarında binlerce halk ve kültürün izi, tadı ve rengi vardır. Bu masalsı şehrin
asıl mimarları olan halkların tanınması, Mardin’i var eden taşın yontusunda saklı
desenin anlamını açığa çıkaracaktır. Amacımız size okyanusun tamamını anlatmak
değil, kıyısında bir avuç suyu paylaşmak...

Süryaniler
Anadilleri olan Süryanicede kendilerini Suryoyo olarak tanımlayan
Süryanilerin kökenleri tartışmalı bir konudur. Bu tartışma, Süryanilerin Arami ya
da Asuri kökenli mi olduğu sorusunda kilitlenmektedir. Genel kabul gören görüş
ise, Süryanilerin Arami halkının devamı olduğu yönündedir. İbranilerle aynı soydan
gelen Sami bir kavim olan Aramiler, kendilerini Hz. Nuh’un üç oğlundan ilk ikisi
olan Ham ve Sam’ın soyuna dayandırırlar. Bildiğiniz üzere Ortadoğu, Kuzey ve
Doğu Afrika’nın büyük bir bölümünde konuşulan diller ve alt varyasyonları, HamiSami dil ailesindendir. İşte burada bahsi geçen Hami Ham’a, Sami de Sam’a karşılık
gelmektedir. Bölgedeki birçok halkın köken olarak kendini aynı yere ait görmesi ve
aynı dil ailesine mensup olmasından dolayı, konuya başlarken, tüm halkların köken
olarak birbirinden çok da uzak olmadıklarını böylelikle belirtmek gerek.
MÖ 11. yüzyıldan itibaren, Suriye ve Kuzey Mezopotamya’ya göç etmeye başlayan
Aramiler, bu coğrafyada birçok kent devleti kurmuşlardır. MÖ 1. bin yılın ilk
çeyreğinde, Assur İmparatorluğu’nun kent devletlerini yıkmasıyla Aramiler için bir
dönem sonra erer. Bundan sonra, hep yabancı güçlerin kontrolü altında varlıklarını
sürdürmek zorunda kalan bu halk, yüksek bir şehir kültürü ve medeniyet seviyesine
sahip oldukları için, kendilerinden çok daha büyük imparatorlukları etkilemeye
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devam edebilmişlerdir. Dünyaya hükmeden Pers İmparatorluğu’nun bir dönem
resmi yazışma dili olarak Aramiceyi kullanması, Assurların özellikle heykel gibi
sanat dallarında Aramilerden çokça etkilenmesi bunun en güzel örneklerindendir.
Peki, Hristiyanlık öncesi putperest olarak bilin lakin pagan, çok tanrılı olan
Süryaniler Hristiyanlık dinine ne zaman ve nasıl geçmişlerdir? Bu soruların
cevabını bulmak için diğer bölümlerde, özellikle erken Hristiyanlık tarihindeki
önemi nedeniyle adından sıkça söz edeceğimiz günümüz Urfa’sına ya da eski adıyla
Edessa’ya gidip Edessalı kral Abgar Ukkama’nın (Siyah Abgar ya da 5. Abgar
olarak da bilinir) hikayesine kulak vereceğiz. Efsaneye göre, bir cilt rahatsızlığına
yakalanan Kral Abgar, Kudüs’te pek çok kişiyi iyileştiren ve mucizelere imza atan
bir peygamberin olduğu haberini alır. Bu peygamber, İsa’dan başkası değildir.
Kral Abgar, İsa’yı Edessa’ya davet eder ve Kudüs’te Yahudiler tarafından şöhreti
ve öğretileri nedeniyle etrafındaki çember gittikçe daralan İsa’ya kendi şehrinde
güven ve huzur içinde yaşayabileceğini söyler. Bir yandan da İsa’nın kendisini
iyileştireceğini ummaktadır. İsa ise kendisinin gelemeyeceğini ancak kendisini
görmeden inanmış bu krala öğrencilerinden birini yollayacağı cevabını verir.
İsa’nın çarmıha gerilişi ve göğe yükselişinden sonra, İsa’nın on iki havarisinden biri
olan Tomas, Kral Abgar’a İsa’nın öğretisini yaymak için görevlendirdiği ilk yetmiş
öğrencisinden biri olan Thaddeus’u (Süryanice’de Addai) gönderir. Thaddeus/
Addai Edessa’ya varır, kralı iyileştirir. Kral Abgar, bundan sonra birçok Edessalı
ile birlikte Hristiyan olur. Edessa’da hemen bir kilise inşa edilir. Addai, Edessa’dan
sonra çevre bölgelerde de dini yaymaya devam eder. Addai öldükten sonra yerine
geçen öğrencisi Aggai döneminde Hristiyanlık günümüz Mardin’inde de yayılır.
Günümüzde Kızıltepe’nin Koçlu köyü olarak bilinen Kefertut’da bir kilise inşa
edilir. Gördüğümüz üzere, Hz. İsa’yla yapılan bir yazışmaya ve on iki havarilerden
Tomas’a kadar uzanan Süryanilik tarihi Hristiyanlık tarihi ile yaşıttır.
Şimdi Süryani Ortodoks Kilisesi’nin nasıl ortaya çıktığı sorusuna gelelim.
Hristiyanlığın 4. yüzyılda İsa’nın Tanrılığı ve insanlığı sorunsalı üzerinde ateşli
tartışmalara sahne olduğunu bilmekteyiz. Kristolojik tartışmalar olarak adlandırılan
bu konuların çözülmesi ve Hristiyanlığın inanç esaslarının belirlenmesi için
konsiller toplanmıştır. Bu konsillerden dördüncüsü olan ve MS 451 yılında toplanan
Halkedon (Kadıköy) Konsili’nde, Hz. İsa’nın sadece tek bir doğası olduğunu ve
bunun da tanrısal olduğunu savunan görüş (monofizitizm) reddedilmiş, bunun
yerine Hz. İsa’nın hem insan hem de tanrısal olmak üzere iki doğası olduğunu
savunan diofizitizm kabul edilmiştir. Monofizitizm öğretisine bağlı kalan gruplar,
Halkedon Konsili’nden sonra ana kiliseden ayrılmışlardır. İşte bu gruplardan biri
Süryani kilisesi, diğerleri de Ermeni ve Mısır Kıpti kiliseleridir. Süryaniler, bu
yol ayrımından sonra diofizitizmi siyasi kontrol sağlamak için bir araç olarak da
kullanan Romalılardan büyük baskı ve zulüm görmüşlerdir. Tam da bu noktada, Tur
Abdin bölgesinde dağ kovuklarında bile karşınıza çıkan manastırların önemi ortaya
çıkar. Bu manastırlar, monofizit öğretiden vazgeçmeyen rahipler ve piskoposların,
yani Süryanilerin sığınağı olmuştur. Böylelikle, Süryani geleneğinin zor koşullar
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altında devam etmesini ve halkla bağının kopmamasını sağlayan bir ana arter
görevi görmüşlerdir.
Assurluların Kaşyari, Romalıların ise Mons Masius (Mazıdağı) olarak
isimlendirdikleri Midyat ve yöresi bu tarihten itibaren artık Tur Abdin adıyla
meşhur olacaktır. Yöreye Aramice/Süryanice olan Tur Abdin isminin verilmesi
bu sürece ilişkin bir anlam ifade eder. Monofizit inançlarıyla başından beri batı
Hristiyanlığı’ndan ayrılmış olan Süryaniler, Tur Abdin dağlık bölgesini büyük
merkezlerden uzak bir inziva alanı gibi görmüşler ve söz konusu yüzyıllar ve
akabindeki dönemlerde burada pek çok manastır inşa ederek bölgeyi doğu
Hristiyanlığı’nın en önde gelen ruhanî merkezlerinden biri haline getirmişlerdir. Bu
yüzden Midyat ve yöresi, inzivaya dayalı manastır Hristiyanlığının ana yurdu olarak
görülmüştür. İşte bütün bu sebeplerden dolayı, bir süre sonra bu plato “kullar/ibadet
edenlerin dağı” anlamında Süryanice Tur (dağ) Abdin (kullar/ibadet edenler) adıyla
anılır olmuştur. Bu adın söz konusu yöreye tam olarak ne zaman verildiği meçhul
ise de, en erken 6. yüzyıla ait kayıtlarda geçtiği bilinmektedir.
Başka bir görüşe göre ise, Tur Abdin adının ortaya çıkışı Bizans-Sasani
mücadelesinin yoğunlaştığı 6. yüzyıla denk gelir. Bizans imparatorları, Sasani
hâkimiyetindeki topraklara yaptıkları intikam saldırılarında buralardan Mecusi
(Zerdüşt) ve putperest esirler getirmişlerdir. Kfonoyo’lu Mor Yuhanun’un yaşam
hikâyesindeki rivayete dayandırılan bu görüşe göre:
Buralardan çok sayıda Mecusi ve putperesti esir aldılar ve bunları Izlo Dağı’ndan
Arzun’a kadar ve Fanak (Fenek) köyünden Hasno, Savr ve Mardin’e kadar
olan alanda yerleştirdiler. Bu esirler buraya yerleştikten sonra bu dağlar “Atro
de Cabode” (köleler dağı) olarak adlandırıldı. Çünkü bunlar kulluk ve kölelik
için getirilmişti. Bu dağ  da adını kölelikten almış  ve böylelikle de Bizans kralı
Jüstinyen zamanından itibaren Abdin Dağı (Cebel Abdin veya Tur Abdin) olarak
anıla gelmiştir.
Ancak hemen belirtelim ki bu görüşe şüpheyle yaklaşmak gerekmektedir. Zira o
dönemin kaynaklarında, anlatılanları teyit edecek herhangi bir bilgiye rastlanmış 
değildir.
Tur Abdin bölgesi, 7. yüzyılda İslam fetihleri sonucu Arapların kontrolüne
geçer. Tarihindeki diğer dönemlere kıyasla, Araplar Süryanilere karşı daha toleranslı
bir tutum sergilemişlerdir. Ancak bu dönemde de belirli bir çöküş yaşayan topluluğa
asıl darbeyi 13. yüzyıldaki Moğol istilası vurmuştur. Bu dönemde, Tur Abdin’de
yaşayan birçok Süryani katledilmiş ve manastırları yok edilmiştir.
Bugün nüfuslarının 15.000 ila 20.000 arasında olduğu tahmin edilen Süryanilerin
büyük bir kısmı Tur Abdin bölgesinde değil İstanbul’da yaşamaktadır. Süryaniler,
Aramicenin Turoyo olarak bilinen lehçesini konuşmaktadırlar. Türkiye’de
dört tane bölgesel dini liderlik makamı olan Süryanilerin metropolitlik görev
alanları, Mardin-Diyarbakır, Midyat-Tur Abdin, Adıyaman-Malatya ve İstanbul
Metropolitliği şeklindedir.
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Êzîdîler
Küçük bir dini topluluk olan Êzîdîler, bölgenin en yanlış tanınan
topluluğudur, diyebiliriz. Sadece köklerinin bulunduğu Ortadoğu’da değil, Batı’da
da “Şeytan’a tapanlar” olarak adlandırılmış ve bu nedenle yüzyıllar boyu kötü
muameleye maruz kalmışlardır. Peki, günümüzde de hâlâ çok az ve çoğunlukla
yanlış tanınan Êzîdî halkı kimdir? İnançları nelerdir?
Êzîdîlik, dünyanın en eski tek tanrılı dinlerinden biri olan ve 3500 yıl
önce Zerdüşt tarafından eski İran’da kurulan Zerdüştlük dini ve diğer Mezopotamya
dinlerinin bir bileşimi gibidir. Hristiyanlık ve İslam dinlerinden de belli ölçüde
etkilendiği düşünülmektedir. Êzîdîliğin kökeni, MS 12. yüzyılda bilgisi ve salih
kişiliği ile İslam dünyasında isminden söz ettirmiş olan Şeyh Adi Bin Musafir’in
kurduğu bir tarikata dayanır. Yaklaşık olarak 300 yıllık bir kuluçka sürecinden
sonra bu tarikat, kurumsallaşmış bir din olarak karşımıza çıkar. Burada belirtilmesi
gereken konu, bu dinin üzerine geliştiği dinamiklerin Zerdüştlük geleneği ve inancı
olduğudur. Êzîdîlik inancının merkezinde Melekê Tavus, yani baş melek Azazil/
Ezazil (Şeytan) bulunur. Burada küçük bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.
Êzîdîlik inancında Şeytan, Baş Melek Azazil’in Tanrı tarafından cezalandırıldıktan
sonra aldığı isimdir. Bu nedenle de o süreci hatırlamak istemeyen Êzîdîler
için yasaklı bir kelimedir. Bu yazımızda bu kelimeyi kullandığımız için Êzîdî
okuyucularımızdan özür diliyoruz.
Kaldığımız yerden devam edecek olursak, Tanrı, evreni ve yeryüzünü
yaratmak için yedi melek görevlendirir. Bu meleklerin başı da saf-ı ateşin en
ateşinden var edilmiş olan Azazil’dir. Tanrı, Hz. Adem’i yarattıktan sonra tüm
meleklerinden onun önünde secde etmelerini ister. Azazil, Tanrı’nın var ettiği hiçbir
varlığı Tanrı’yla bir tutamayacağını söyleyerek Hz. Adem’in önünde secde etmeyi
reddeder. Tanrı’nın secde etmezse kendisini büyük bir ceza ile lanetleyeceğini
bile bile Tanrı’nın bu buyruğuna itaat etmez. Bu itaatsizliğin nedeni ise, Êzîdî
inancına göre, Azazil’in Tanrı’ya başkaldırma isteği değil, aksine O’na olan büyük
sevgisidir. Bu sevgi, kendisine verilecek olan cezanın korkusundan daha büyüktür.
Ama Azazil, yine de itaatsizliği nedeniyle cehennemde 7000 yıl sürecek bir sürgüne
gönderilir, ve o gün ona Êzîdîlerin kullanmaktan kaçındıkları Şeytan ismi verilir.
Azazil, 7000 yıl boyunca Tanrı’ya olan aşkı ve aşkının büyüklüğü nedeniyle başına
gelen felaket için ağlar ve her bin yılda bir küpü kendi gözyaşları ile doldurur.
Bu kadar çile çekmesine daha fazla razı gelmeyen Tanrı bir gün ona seslenir ve
kendisini affettiğini söyler. Azazil sevincinden gözyaşları ile doldurduğu küpleri
kırar. Böylelikle, kainatta cehennem ateşini söndürebilecek tek şey olan Azazil’in
gözyaşları ile cehennem ateşi söner. Bunun için, Êzîdî inancına göre, artık cehennem
yoktur.
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İşte Êzîdîlik dininde, kötülük ile bir tutulmayan ve Tanrı’nın affına nail
olduğuna ve yeniden Tanrı katında kabul gördüğüne inanılan Şeytan’ın ünvanı
Melekê Tavus ve simgesi de tavus kuşudur. Bu canlının sembol olarak seçilmesi ve
kutsal sayılmasının nedeni de, Êzîdîliğin kurucusu olduğuna inanılan Şeyh Adi Bin
Musafir’dir. Rivayete göre, Tanrı, Şeyh Adi’ye tavus kuşu şeklinde görünmüş ve
onunla konuşmuştur.
Êzîdîler, ruhları cennete girecek temizliğe ulaşana kadar dünyaya başka
bedenlerde yeniden geleceklerine inanırlar. Sayısı konusunda birbiriyle çelişen
araştırmalar olsa da, Êzîdîlerin günde üç ila beş kez yüzlerini güneşe dönerek
ibadet ettikleri bilinmektedir. Êzîdîlik inancında güneş temel bir figürdür ve Yedi
Büyük Melek’ten biri olan Şeyh Sems tarafından temsil edilir. Şeyh Sems’in
inananların dualarını Tanrı’ya iletmek için günde üç kez Tanrı’yı ziyaret ettiğine
inanılır. Güneşin Êzîdî inancındaki merkeziliği, Êzîdîlerin sabah güneş ışıklarının
ilk düştüğü noktayı öpmelerinde de görülür.
Êzîdî dininin en büyük özelliklerinden bir tanesi, sözlü gelenek üzerine
kurulmuş ve yüzyıllar boyu kendisini kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarmış
olmasıdır. Bir diğer önemli özelliği ise, Êzîdîlikte katı bir kast sisteminin olmasıdır.
Konuyu dağıtmamak adına bu kısımlara çok girmeden, “müritler” ve “ruhaniler”
olmak üzere iki ana kastın olduğunu, ve ruhani kastın kendi içinde yedi farklı gruba
ayrıldığını belirtmek isteriz.
Êzîdî halkının çoğunlukla gizemli bir topluluk olarak anılmasının ve
haklarında birçok yanlış fikrin oluşmasının başlıca nedenlerinden biri de Êzîdî sözlü
edebiyatının uzun yıllar gizlilik içinde saklanmış ve yazıya geçmemiş olmasıdır. Bu
sözlü edebiyat, ancak 1978 yılında iki Êzîdî aydının qewl adı verilen bir kısım Êzîdî
dini metnini derleyip yayınlamasıyla yazıya geçmiştir.
Etnik köken olarak Kürt olan Êzîdîler, Arapça konuşan küçük bir
azınlık dışında
Kürtçenin Kurmancî lehçesini konuşurlar. Bölgedeki çoğu
Êzîdî, 1980’lerdeki çatışma ortamı nedeniyle bölgeyi terk etmiş ve Avrupa’ya
yerleşmiştir. Türkiye’de büyük kentler dışında, Mardin, Şanlıurfa ve Batman
merkez ve köylerinde Êzîdî varlığından söz etmek mümkündür.

Kürtler
Türkiye’nin ikinci en büyük etnik toplumu olan Kürtler, Mezopotamya
coğrafyasının en eski halklarındadır. Günümüzde Suriye’nin kuzeydoğusu, Irak’ın
kuzeyi, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, ve İran’ın kuzeybatısını içine alan
coğrafi alanda eski çağlardan beri varlık göstermektedirler. Son yüzyıllardaki
göçlerle Kafkas ülkelerinde ve son olarak da Avrupa’da önemli bir Kürt nüfusundan
söz etmek mümkündür.
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Konuştukları dil itibari ile Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan Kürtlerin
bölgedeki tarihsel geçmişlerini incelemek için bu dil üzerinden bir araştırma yapmak
gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz bölgelere ilk Hint-Avrupalı kavimlerin
gelişi, elimizdeki yazılı kaynaklara göre MÖ 16. yüzyıl, yani günümüzden 3600
yıl öncedir. Bu kavimlerden biri, Hitit ve Assur yazılı kaynaklarında başkentleri
Waşugani veya Waşukani olarak bilinen Mitannilerdir. Waşukani halen yeri tam
olarak tespit edilemeyen önemli kentlerden biri olmakla birlikte, kentin MardinŞanlıurfa arasında bulunan bölgede Ceylanpınar’a yakın bir yerde olduğu tahmin
edilmektedir. Köken itibari ile bu tarihten önce de bölgede varlıkları söz konusu
olan Kürtlerin kendi isimleri ile tarih sahnesi çıkmaları ise MÖ 400’lere denk
gelir. Sokrates’in öğrencisi Yunanlı yazar, tarihçi ve filozof Ksenofon’un Anabasis
isimli eserinde Kürtlerin adı geçer. Pers tahtında bulunan ağabeyi II. Artakserkses’i
devirerek iktidarı ele geçirmek isteyen Genç Kyros’un “On Binlerin Dönüşü” olarak
bilinen seferinde, günümüz Siirt-Şırnak üçgeni olduğu tahmin edilen alandan geçen
orduları “Karhu” veya “Karduların ülkesi” tanımını kullanmaktadırlar. Daha önce
belirttiğimiz gibi, bu Kürt teriminin ilk kez karşımıza çıktığı yer ve dönemdir.
Kürtler, tarihleri boyunca bölgede yaşanan en büyük fetih hareketlerinin
ortasında bulunmuşlardır. 7. yüzyıldaki İslam fetihlerini 13. yüzyıldaki Moğol işgali
takip etmiş, bunun ardından da 14. yüzyılda Aksak Timur bölgeyi ele geçirmiştir.
Farklı bölgesel güçlerin kontrolü altında yaşamalarına rağmen, belirli dönemlerde
bağımsız Kürt hanedanları da kurulmuştur. Bunlara örnek olarak, 10. yüzyılda
varlık göstermiş olan Mayyafariqinli Mervaniler (günümüzde Diyarbakır’ın Silvan
ilçesi) verilebilir. Ancak belki de en meşhur Kürt hanedanı, Salahaddin Eyyubi’nin
kurduğu ve 1187 yılında Hıttin Savaşı’nda Haçlılar’a karşı kazandığı zaferle tarihe
kazınan Eyyübilerdir. Kürt bölgeleri üzerindeki Osmanlı kontrolü ise 1514’deki
Çaldıran Savaşı’yla başlar. Bu bölge, Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönemdeki en
büyük düşmanı olan Safaviler yani İran’la sınırını oluşturur. Bu dönemde iki büyük
imparatorluk arasında sıkışıp kalan Kürt aşiretleri, bölgenin Osmanlı kontrolüne
geçmesinde büyük rol oynamışlardır. Kürtlerin merkezi Osmanlı yönetimiyle
ilişkileri otonomi ile daha sıkı merkezi kontrol arasında gidip gelmiştir. Bölgenin
fethinden sonra, 1518 yılında yapılan Osmanlı nüfus sayımına göre, dokuz
mahallesi olan Mardin’de nüfusun %48’i Hristiyanlardan, %45’i Müslümanlardan
ve geri kalanı da Şemsi ve Yahudilerden oluşuyordu.
Günümüzde Mardin il genelinde en büyük nüfusa sahip olan topluluk
Kürtlerdir. Daha önce bahsettiğimiz birkaç Êzîdî köyünün dışında, Kürtler Sünni
Müslümandır ve çoğunlukla Şafi mezhebine mensupturlar. Mardin’de yaşayan
Kürtler, Kürtçe’nin dört büyük lehçesinden biri olan Kurmancî lehçesini konuşurlar.
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Türkler
Mardin’de bulunan halkların biri de Türklerdir. Türk halkının Mardin ile
olan ilişkisini anlatmadan önce, kısaca Türk tarihine değinmek yerinde olacaktır.
Orta Asya halklarından olan Türkler, Ural-Altay dil ailesine mensup Türkçe dilini
konuşurlar. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, MÖ 220 yılında kurulan ve Büyük Hun
İmparatorluğu olarak da bilinen Asya Hun Devleti’dir. Tarih sahnesinde çağ başlatıp
çağ değiştiren büyük olaylara imza atmış olan bu halk, tarihin her döneminde büyük
imparatorluklar kurmuş ve birçok kültürü derinden etkilemiştir.
Türklerin Mardin’e gelişleri, Selçukluların 1071 yılındaki Malazgirt
Savaşı’nda Bizanslıları yenmesinden daha sonraki bir tarihe dayanır. Bu savaş ile
birlikte Anadolu’nun Türkleşme süreci başlar. Büyük Selçuklu Devleti olarak da
zikredilen bu siyasi yapının dağılmasından sonra, birçok beylik bağımsızlıklarını
ilan ederek kendi devletlerini kurmuşlardır. Bunlardan biri de Artuklu Beyliği’dir.
Artuklular, Mardin bölgesine geldiklerinde, korunaklı yapısı nedeniyle Mardin’i
başkent olarak seçmişlerdir. Küçük bir kent olan Mardin, Artuklu Beyliği’nin
başkenti olduktan sonra hızlı bir büyümeye sahne olur ve Mardin’de önemli
bir Türk nüfusu da oluşmaya başlar. Artuklu Beyliği’nin yıkılmasından sonra
Akkoyunlu ve Karakoyunlu beyliklerinin çekişmelerine sahne olan Mardin,
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1517’de düzenlemiş olduğu Mısır Seferi’yle Osmanlı
topraklarına dahil olur. Günümüz Mardin’i gezildiğinde, Anadolu’daki genel
durumun aksine, şehirde Osmanlı yapılarından çok Artuklu dönemi yapılarının
olduğu dikkat çekmektedir. Bundan dolayı geç bir dönemde Mardin’e gelmiş
olmasına karşın bu halkın Mardin’e önemli bir imza atmış olduğu söylenebilir.

Araplar
Mardin’de Araplar deyince aslında çok tartışmalı bir konuya da dokunmuş
oluyoruz. Biz her ne kadar Arapça konuşan herkesi Arap olarak görme eğiliminde
olsak da, Mardin’deki Araplar için durum farklıdır, çünkü Mıhallemiler ve Araplar
olarak iki farklı isimle varlık göstermektedirler.
Araplar, nüfus açısından Kürtlerden sonra şehrin en büyük topluluğunu
oluştururlar. Karaçiler ve Domlar gibi haklarında pek az bilimsel çalışma bulunan
Mardin bölgesi Araplarının kökenleri üzerine farklı tezler bulunmaktadır. Yaygın
olarak bilinen bir teze göre Araplar, Abbasilerin bölgede hüküm sürdüğü dönemde
Harun Reşid’in oğlu Memun’un Arap ve Türk karışımı olarak kurduğu ordunun
Mardin-Cizre yolu üzerinde yüz adet karakola yerleştirilmesinden doğmuş bir
gruptur. Bu grubun Arap tarafından Arap Yarımadası’ndaki Neced şehrinden
olan Beni Hilal kabilesine, Türk tarafından da Bağdat’a yerleşmiş Orta Asyalı
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Türklere mensup olduğu söylenir. Genel anlamda Arap halkının etimolojik kökeni
bilindiğinden bu konuya çok girmesek de, onların da, Süryaniliği anlattığımız
kısımda belirttiğimiz Hami-Sami dil ailesine mensup olduklarını hatırlatmak isteriz.
Mıhellemiler için ise, kökenlerinin Süryani olduğu ve 13. yüzyılda
gayri-Müslimler üzerinde artan baskılar nedeniyle Müslümanlaşmış olabilecekleri
yönünde görüşler vardır. Yine bir başka teze göre, Mardin Arapları bölgeye ilk
gelen Arap kabilelerindendir ve bölgedeki varlıkları Hz. İsa’nın doğumundan 700
yıl öncesine dayanır. Bu görüşe yakın bir diğer fikir ise, bu halkın Assur yazılı
kaynaklarında geçen ve bu bölgeden bahsedilirken adları zikredilen Ahlamular
olduklarıdır. Bu görüşe göre, “Ahlamuların yeri/yurdu” anlamında kullanılan
Mahal veya Mıhal/Ahlam kelimesi zaman içerisinde Mahallamu ve Mıhallemi
olarak değişmiştir.
Mardin şehir merkezi dışında, Ömerli, Yeşilli, Kızıltepe, Savur, Nusaybin
ve Midyat ilçelerinde, kendilerini Arap ve Mıhellemi olarak kabul eden topluluklar
yaşamaktadır.

Ermeniler
Hint-Avrupa dil ailesine ait Ermeniceyi konuşan Ermenilerin, bölgeye
gelişlerine dair iki görüş vardır. Bunlardan ilki, MÖ 1. bindeki Trak göçlerini,
ikincisi ise Mitannileri de bölgeye getiren MÖ 2000 yılında gerçekleşen göç
dalgasını esas alır. Hangi görüş doğru olursa olsun, değişmeyen sonuç bu halkın
binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde bu bölgede yaşamış olduğudur. Günümüzde
Mardin’de çok az sayıda kalmış olan Ermenilerin, Türkiye’nin doğusundaki diğer
illerde olduğu gibi, burada da tarih boyunca hatırı sayılır bir nüfusu olmuştur. Bazı
kaynaklara göre, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Mardin merkez kazada yaklaşık
8000 Ermeni bulunmaktadır.
Bugün Mardin merkezinde sayıları beş ya da altı aileyi geçmeyen
Ermeniler, cemaatlerinin bu az sayısı nedeniyle ibadetlerini Süryani cemaati ile
birlikte onların kiliselerinde yapmaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki, Mardin
şehrinin kendine has mimari dokusunu yüzyıllar boyunca şekillendiren ve işleyen
çoğunlukla Ermeni mimarlar, taş ustaları ve nakkaşlardır. Bunlardan en önemlisi,
adının Sakıp Sabancı Müzesi’nin önünden geçen yola verildiği mimarbaşı Sarkis
Lole’dir. “Mardin’in Mimar Sinan”ı olarak adlandırılan Sarkis Lole, 19. yüzyılda
yaşamış ve geleneksel Mardin evlerinin birçoğunun yanı sıra, şehrin kamu
binalarını da inşa etmiştir. Şahtana ailesi için1890 yılında inşa edilen ve daha sonra
PTT Binası olarak kullanılan yapı bunlardan biridir.
Mardin’in Ermeni Kilisesi’ne kazandırdığı önemli din adamlarından
birkaç örnek vermek gerekirse; 1523-1544 yılları arasında III. Sarkis’ten sonra
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patrik olan II. Haçadur ve Patrik Andreas Mardinliydi. Bu kişilerin yanı sıra, 19.
yüzyılda Taksim-Elmadağ’da adına hastane inşa edilen Surp Agop da Nusaybinlidir.

Şemsiler
Mardin, kitabi dinlerin hakim olduğu bir merkez olduğu kadar aynı
zamanda Mezopotamya’nın uzun süre ayakta kalmayı başaran son pagan
topluluğunun da meskenidir. “Güneşe tapanlar” olarak adlandırılaran Şemsiler,
yüzyıllar boyu Mardin’de varlık göstermişlerdir. Adları, Semitik dillerde güneş
anlamına gelen şemeş ya da şemsten gelir. Tarıma dayalı bir hayat sürdüren
Mezopotamya topluluklarının inanç sisteminde güneşin böylesine merkezi bir yere
sahip olması çok normaldir. Şemsilerin temel günlük ibadeti, güneşi temsil eden bir
putun/heykelin bulunduğu tapınaklarında günde üç kez dua etmek olarak anlatılır.
Hristiyanlar ve Yahudilerin aksine, Osmanlı devletinin Ehl-i Kitap olarak kabul
etmediği Şemsiler, 18. ve 19. yüzyıllarda kitabi dinlerden birini seçmeleri için
zorlanmışlardır. Bu baskı sadece Osmanlı devletinden değil bölgedeki Hristiyan
cemaatlerinden de gelmiştir. Bazı kaynaklar, Şemsilerin baskı nedeniyle
Hristiyanlığa geçtiğini ancak bu geçişin göstermelik olduğunu ve Şemsilerin pagan
inançlarını gizlice sürdürdüklerini yazar. Bu baskı ve dışlanmışlık, Şemsilerin
kendilerini diğer cemaatlerden fiziki olarak da ayırmalarının sebebi olarak görülür.
Mardin genelinde farklı cemaatler beraber yaşarlarken, Şemsiler, Mardin’in
güneydoğu ucunda bir mahalleyi (Şemsiyye Mahallesi, günümüzde Babussor/
Savurkapı) kendilerine mesken tutmuşlardır. 1837 yılında, Mardin şehir merkezinde
iki yüz elli hanede 1.250 Şemsi yaşadığı kayıtlara geçmiştir. Burada kısaca not
etmek isteriz ki Mardin’de heterojen yapının görülmediği bir diğer mahalle de
Yahudi mahallesidir.
Bölgeyi Hristiyanlaştırmak için Vatikan tarafından buraya gönderilen
iki İtalyan Katolik rahipten biri olan Giuseppe Campanile (1762-1835) bölgenin
tarihini kağıda döktüğü eserinde (1818), Mardin’deki Şemsilerden de bahseder,
ibadetlerine ve günlük yaşantılarına ışık tutar. Campanile, güneşe tapan Şemsilerin
gün doğumunda üç kere yere eğildiklerini anlatır. Campanile’ye göre, Şemsiler
yılda üç kez bir araya gelirler. Bu törende, hamurdan kuzu şeklinde bir put/heykel
yapılır ve baş kısmı örtülerek kalay bir leğenin içine yerleştirilir. Putu öperek ve
önünde yere eğilerek bir tür ibadet gerçekleştirirler. Şemsilerin bir dini kitabı yoktur.
Campanile’nin not ettiği Şemsi pratiklerinden bir diğeri de Şemsilerin günahların
kıllara takıldığına inandıkları için ölülerinin saç ve sakallarını kesmeleridir. Ayrıca,
ölünün avcuna öbür dünyaya geçişini sağlamak için altın para koyarlar. Bu ritüel,
Roma ve Yunan kültürlerinde canlılar dünyası ile ölüler dünyasını ayıran nehirden
geçmek için kayıkçıya verilmek üzere ölünün gözleri üzerine konan sikkelerle aynı
anlamı taşıyor olmalı.
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Campanile’nin eseri, yukarıda bahsettiğimiz sosyal dinamiklerle ilgili
de önemli bilgiler içerir. Campanile, Şemsilerin Hristiyanlar tarafından günah
çıkarmaya ve vaftiz olmaya zorlandığını anlatır. Şemsiler, belki de topluluklarını
korumak için sadece grup içinde evlenirler ve farklı cemaatlerin Şemsi kadınlarla
evlenme isteğini geri çevirirler. Campanile, Şemsi kadınların giydikleri beyaz palto
ile tanındıklarını ve Şemsilerin kendi mahallelerinde yoksulluk içinde yaşadıklarını
da ekler.
Günümüzde, Mardin’de hiç Şemsi kalmamış olmasına rağmen geride
bıraktıkları izleri hâlâ takip edebilirsiniz. Bir zamanlar Şemsilerin oturduğu
mahallede giriş kapıları doğuya, yani güneşe, dönük evlerin giriş kapılarının
üzerindeki güneş motifleridir, bunun en güzel örneği.

Yahudiler
Türkiye’de bulunan azınlık grupları içinde belki de en az incelenmiş
olanlarından biri, bu bölgede yaşamış olan Yahudilerdir. Türkiye’de, Yahudiler
üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Trakya Yahudileri üzerine
yoğunlaşmış, bu bölgede yaşayan Yahudiler ise hem bu cemaatlere ulaşmanın
zorluğu hem de kaynak eksikliği nedeniyle ihmal edilmişlerdir.
Güneydoğu ve yakın çevresinde yaşamış olan tüm Yahudiler gibi, Mardin
Yahudilerinin kökenini açıklamak için de tarihte kısa bir yolculuğa çıkacağız.
Kral Davut’un oğlu, İsrail Krallığı’nın üçüncü kralı ve Kudüs’teki büyük Yahudi
Tapınağı’nın mimarı Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra, yerine oğlu Rehoboam
geçer. Ancak, kuzeydeki on kabile onu kral olarak kabul etmeyi reddeder. Böylelikle
Birleşmiş İsrail Krallığı’nın da (MÖ 1050-MÖ 930) sonu gelmiş olur. Kuzey
kabileleri kuzeyde İsrail Krallığı’nı kurarlar, Rehoboam da güneydeki Yehuda
Krallığı’nının başına geçer. Babil döneminde Kral Nebukadnezar, Kuzay Krallığı’nı
fetheder ve bölgedeki Yahudileri tehcir eder. Bölgede yaşayan Yahudilerin
kökeni de işte buraya, Kuzey Krallığı’nın Samiriye (Samaria) şehrinden kovulan
Yahudilere dayanır. Bu Yahudiler, önce Asur diyarına daha sonra da Mardin’in de
içinde bulunduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun Kürdistan olarak zikrettiği bölgeye
yerleşirler. Yahudi toplumunun da Hami-Sami dil ailesine mensup olduklarını
belirtmekte fayda görüyoruz. Zira belki de çok dikkatleri çekmeyen bir bilgi, bir
insanlık ayıbı olarak tarihin sayfalarında yer alan anti-Semitizim teriminin Hz.
Nuh’un oğlu olan Sam’ın torunlarına karşı geliştirilen bir argüman olduğudur. Aynı
ışığa, farklı renk ve seslerde yüzünü dönen herkesin, yine aynı ışığın bir yansıması
olduğunu hatırlaması dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirecektir.
Tarihi kayıtlara baktığımızda, 16. yüzyılda Mardin’de Yahudiyyan
(günümüzde Şehidiyye) adında bir Yahudi mahallesi olduğunu görürüz. 19. yüzyılın
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sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Mardin sancağındaki Yahudi nüfusu 1.487’dir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ise bu
rakamın 490’a düştüğü görülür. Bugün Eski Mardin’de, halk arasında Ayn Yahud
olarak bilinen Yahudi Çesmesi hala ayaktadır. Bunun yanı sıra, Yahudi mezarlığı
ve çok az kişinin bildiği Yahudi Çarşısı da Mardin kent merkezinde mevcut olan
diğer alanlardır. Yahudi Çarşısı’nın, Revaklı Çarşı’nın kuzeybatı bitişiği olduğunu
belirttikten sonra, biraz da Nusaybin’e uzanalım. Gırnavaz’ı anlattığımız kısımda
da adı geçen Yahudi Tepesi, Nusaybin’de önemli bir Yahudi nüfusunun olduğunun
göstergesidir. 1970’li yıllara kadar Yahudilere ev sahipliği yapmış Nusaybin, tarih
boyunca bu nüfus bakımından Mardin merkezine yakın ve bazı dönemlerde ondan
daha kalabalıktır. Günümüz İsrail sınırları içinde yaşayan üç yüz binden fazla Kürt
Yahudi’nin büyük bölümü Mardin ve Kuzey Irak’taki Berzan bölgesindendir.

Domlar
Mıtırp ya da Karaçiler olarak da bilinen Domlar, yani bölgenin çingeneleri,
Mardin’in haklarında en az bilgi sahibi olunan topluluğudur. Kendilerini Sazbend
olarak tanımlayan Domlar, bölgenin müzisyenleridir. Kendileri ile yapılan
görüşmelerde, Hindistan’dan Dom, Rom ve Lom olmak üzere üç kavim halinde
çıkmış olduklarını dile getirirler. Yine bu söyleşilerde, Romların batıya, Lomların
kuzeye ve Domların da bu bölgeye, yani güneye geldiklerini aktarmaktadırlar.
Kendilerine has Domani dilini konuşan bu halkın bu dili halen koruyor ve
konuşuyor olması bizce sosyal bir mucizedir. Zira tahminlerimize göre yaklaşık
2000 yıldır bu coğrafyada olan Domlar, bölgedeki baskın diller olan Kürtçe, Arapça
ve Türkçeyi öğrenmelerine rağmen kendi dillerinden vazgeçmemişlerdir. Domların
asimile olmamalarının belki de en temel nedeni, göçebe yaşam tarzlarıdır.
Günümüzde en çok Nusaybin, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde yaşayan
Domlar, yakın zamana kadar konar-göçer bir topluluk olarak varlıklarını
sürdürmüşler ve ancak son dönemde kentlerin varoşlarında yerleşik hayata
geçmişlerdir. Rıbab adlı üç telli müzik aletini çalmaktaki ustalıklarıyla bilinen
Domlar, bu sanatı kuşaktan kuşağa aktarırlar. Bu enstrüman literatürde Kürt
Rıbabı olarak da geçmektedir. Bize göre Domlar, bölgenin yaşayan canlı belleği
olan dengbêjlik, yani ozanlık geleneğini yaşatan temel unsurdur. Onlar sayesinde
yüzlerce hikaye, destan ve yaşanmışlık ezgilere işlenerek günümüze kadar
gelebilmiştir. Anadolu’nun kayıp ve bilinmeyen halklarından biri olan Domların
halen Mardin şehrinde varlık gösteriyor olmasını büyük bir şans ve zenginlik olarak
görüyoruz.
Her halkın kendisini kattığı kadar aldığı, söylediği kadar duyduğu bir
şehrin kısa bir kimlik tanımıdır bu saydığımız halklar.
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CİNLERİN ŞEHRİ NUSAYBİN:
GIRNAVAZ
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CİNLERİN ŞEHRİ NUSAYBİN: GIRNAVAZ
Nusaybin şehrinin tarihine ve ismine baktığınızda yaklaşık 7000 yıllık
bir tarihin üzerine kurulu olduğunu, aynı ismi de son 4000 yıldır kullandığını
görürsünüz. Nusaybin şehrinde yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalarda, yerleşimin
Halaf döneminde başladığı ve Assur İmparatorluğu döneminde, yani MÖ 2. ve 1.
binde, Naşipina olarak zikredilen bir kent olduğu anlaşılmıştır.
Şehrin antik çağlardaki yerleşim alanı iki farklı merkezde gelişmiştir. Bu
merkezlerden ilki Nisibis Höyük’tür ve günümüz Nusaybin şehrinin güneyinde,
Suriye ülkesi sınırları içindeki Kamışlı şehrinin ise kuzeyinde bulunmaktadır. Bu
alanın büyük bir kısmı, günümüz Türkiye-Suriye sınırını teşkil eden ve NusaybinSuriye Sınır Kapısı’nın da bulunduğu mayınlı saha içerisinde kaldığından
gezilememektedir. Sadece Kamışlı kısmında kalan güney etekleri yasaklı
olmadığından araştırmacılar tarafından incelenebilmiştir. Nisibis Höyük, ikinci
antik yerleşim alanımız olan Gırnavaz’dan daha eski bir yerleşimdir. Günümüzde
alanı ziyaret ettiğinizde, sınır kapısının hemen doğu yakasında bulunan ve Roma
dönemine tarihlenen sütunları ve harabeleri görmeniz mümkündür. Halk arasında
bu yerin, eskiden Mezopotamya’nın en büyük okullarından biri olan ve Mor Yakup
tarafından kurulan Nusaybin Okulu’nun kampüs girişi olduğuna inanılır. Nusaybin
Okulu ve Mor Yakup’un hayatı başlı başına ayrı bir konudur. Bu konuya Mor Evgin
ve Zeynel Abidin’i anlattığımız bölümde tekrar değineceğiz. Bu görünen sütunlar
halk arasında o kadar benimsenmiştir ki, Nusaybin Belediyesi’nin logosundan bazı
yerel firmaların amblemlerine kadar birçok yerde karşımıza çıkmaktadırlar.
Harabeleri takip edip doğuya doğru biraz daha devam ederseniz,
çevresine göre daha yüksekte kalan ve Çağ Çağ Çayı’nın kıyılarına kadar gelen
bir tepe görürsünüz. Çağ Çağ Çayı, Nusaybin-Midyat ilçeleri arasında Beyaz Su
ve Kara Su denilen iki su kaynağının birleşmesi sonucu ortaya çıkan ve doğduğu
yerden Nusaybin’e kadar 25 kilometrelik bir mesafe kat edip Nusaybin ilçesinin
içinden geçerek, bu bahsettiğimiz tepelik alanda Suriye topraklarına inen bir su
kaynağıdır. Nusaybin ve çevre ilçeler için en gözde mesire ve piknik alanı olan bu
vadi, aynı zamanda bölgenin sebze ve meyve deposudur. Cevizleri, narları, üzümü
ve son olarak da tadına doyulmayan alabalıkları ile yazın kavurucu sıcağında
herkesin sığındığı bir vaha gibidir. Halk arasında Newala Bunîsra (Bunisra Vadisi)
olarak bilinen bu vadi, aynı zamanda bir çok antik kale, kervansaray ve arkeolojik
yerleşim alanına da ev sahipliği yapmaktadır. Bunisra Vadisi’ni oluşturan Çağ Çağ
Çayı, Suriye’nin Haseke şehrinde Habur Nehri ile birleşir. Bu iki nehir daha sonra
Suriye’nin Deyr el-Zor şehrinde Fırat Nehri’ne dökülür. Nehrin Suriye topraklarına
geçtiği alanda bulunan tepeye halk arasında Kürtçe Girkê Cihûya denmektedir.
Türkçe tercümesi Yahudi Tepesi’dir. Bu bilgi, bize bu alanın yakın zamana kadar
Nusaybinli Yahudiler tarafından mesken alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Nisibis Höyük’ün büyük bir bölümü, yeni Nusaybin yerleşim alanının
altında kalmıştır ve Höyük’ün kabaca 200 hektarlık bir alanı kapladığını söylemek
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mümkündür. Kanaatimizce bu alan, 7000 yıl boyunca Nusaybin’in yaşamına
kesintisiz olarak şahitlik yapmıştır. İkinci antik yerleşim alanımız olan ve asıl
konumuzu teşkil eden Gırnavaz’ın tarihi ise çok daha sonra, MÖ 4. binde başlar.
Gırnavaz, Nisibis Höyük’ün yaklaşık olarak 5 kilometre kuzeyinde, yeni
Nusaybin yerleşiminin ise içinde kalacak kadar yakınında (Nusaybin Otogarı, alanın
1 kilometre kuzeyindedir), Tur Abdin Dağları’nın eteklerinde ve Çağ Çağ Vadisi’nin
düzlüklerle birleştiği alanda bu çayın hemen güneybatı kıyılarında bulunmaktadır.
Alan, 1982 senesinde Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından Mitanniler’in kayıp
başkenti Waşugani olabileceği şüphesi ile kazılmaya başlanmış, çalışmalar 1991
senesinde sonlandırılmıştır. 25 metre yüksekliğinde, 250 metre çapında olan bu
küçük tepede, ilk yerleşimler MÖ 4. binde başlar. Yapılan bilimsel kazılarda, MÖ
4. binden Roma dönemine kadar tarihlenen birçok buluntu ele geçmiştir. Bunlardan
en dikkat çekici olanları, MÖ 3. bine tarihlenen ve V. Nineve (Nineve V) dönemine
denk gelen yönetici mezarları ve Geç Assur, yani MÖ 9. yüzyıla tarihlenen çivi yazılı
tabletlerdir. Mardin Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen bu tabletlerden bir tanesi, o
döneme ait bir bahçe satış senedi ve tapudur. Tapu senedinde, bahçe tarif edilmekte
ve bahçenin ağaçlarının üzerindeki meyvelerle birlikte satıldığı belirtilmektedir.
Gırnavaz’ı ziyarete gittiğinizde, müzede sergilenen çivi yazılı tablette anlatılan bu
bahçeleri ve meyve ağaçlarını görmeniz mümkündür.
Gırnavaz isminin kökeni hakkında çok farklı rivayetler vardır. Bunlardan
birine göre, Abbasi halifesi Harun Reşid zamanında (MS 8. yüzyıl), Ebu Navaz
adında sivri dilli bir şair Nusaybin’e sürgün edilmiştir. Nusaybin halkı, bu sürgün
şairi çok sevmiş, ve Ebu Navaz’ın adını Nusaybin’de yaşadığı yere vermiştir.
Navaz’ın Nusaybin’e olan sevgisini ve bağlılığını şiirlerine yansıttığı da
söylenmektedir. Kesin olmayan bir kaynaktan aldığımız bir bilgiye göre, aşağıdaki
dizeler Ebu Navaz’ın Nusaybin için yazdığı şiirlerden birine aittir:
Hiç iltifat etmedi bana Nusaybin
Hâlbuki sevdalıydım ben ona
Eğer olacaksa dünyada bir nasibim
Vatan olsun yeter bana Nusaybin
Başka kaynaklarda ise, Nusaybin’de ölen Ebu Navaz bu tepeye
gömüldüğü için Kürtçe’de “Navaz’ın Tepesi” anlamına gelen Gırnavaz isminin
buraya verildiği aktarılmaktadır. İsim kökeni hakkındaki tartışmalar süredursun,
gelin biz bu tepenin ve Nusaybin’in cinler ile olan ilişkisine değinelim.
Sadece Mardin bölgesinde değil, daha birçok yerde Nusaybin deyince
insanların aklına tarih ve elbette ki cinler gelir. Peki, nedir bunun sebebi? İnsanlar,
Nusaybin şehri ve cin kavramını neden aynı anda kullanır ve buna inanırlar? Bu
soruların cevabını ararken çok eskilere gitmek gerekir. Mitosların yazıldığı çağlarda,
Nusaybin gibi mistik varlıklara sahip birçok yerden söz etmek mümkündür.
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Gılgamış Destanı’nda ölümsüzlüğü arayan kralın bulduğu Dilmun Adası (ki
bu mitosu Şahmaran öykümüzde daha detaylı anlatacağız); Hz. Süleyman’ın
hükmettiği alemler ve daha niceleri...
Nusaybin’in cinlerle ilişkisine dair ilk veriler, MS 7. yüzyıldaki Hz.
Muhammed dönemine denk gelse de, dinler tarihinde ve sosyal hayatta cinlerin
çok daha eskilere dayandığını bilmekteyiz. Eski Mezopotamya ve batılı pagan
dinlerinde bahsi geçen ve insan üstü veya garip yaratıklar olarak zikredilen cinler,
kutsal kitaplardan Tevrat ile birlikte tek tanrılı dinlerde de anlatılmaya başlanmıştır.
Kur’an-ı Kerim’in Neml Suresi’nin 17. ayetinde, tüm alemlerin ve canlıların
dilini bilen ve onlara hükmeden Hz. Süleyman’dan söz edilirken; “Süleyman’ın,
cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı.
Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı,” denmektedir. Bu alıntıdan hareketle,
cinlerin, sosyal hayat ve inanışlar kadar, dinlerde de kendilerine yer bulduklarını
söyleyebiliriz.
Cinlerin Hz. Muhammed ile karşılaşmaları ise, Kur’an-ı Kerim’de şu
şekilde anlatılmaktadır:
De ki; “Cinlerden bir topluluğun Kur’an’ı dinleyip şöyle dedikleri bana
vahyolundu. Biz harikulade bir Kur’an dinledik. O doğru yola iletiyor. Ona inandık.
Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.” (Cin Suresi: 72/1-3)
Bir başka surede ise:
Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur’an dinlemek üzere sana
yönlendirmiştik. Gelip hazır olduklarında; “Susun” dediler. Kur’an tilaveti
tamamlanınca da kavimlerine döndüler. “Ey Kavmimiz; Biz Musa’dan sonra
indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola götüren bir
kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah’ın davetçisine uyun ve ona inanın ki, Allah
günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi yakıcı azaptan korusun.” (Ahkaf
Suresi: 46/29-33)
Yukarıda da görüldüğü üzere, Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde, özellikle
Hz. Muhammed ile ilgili olan kısımlarda, cinlerden söz edilmektedir ve onları
İslamiyet’e davet eden kişi olarak da Hz. Muhammed’in kendisi gösterilmektedir.
Nusaybin cinlerinin yazılı kaynaklarda ilk karşımıza çıkışı da Hz. Muhammed
dönemine, yani MS 7. yüzyıla denk gelmektedir. Siyer ilminin önemli isimlerden
biri olan İbn Hişam, Cin Suresi’yle ilgili rivayetleri, Hz. Muhammed’in Tâif’ten
dönüşü çerçevesinde anlatmaktadır:
Hz. Muhammed, Tâif’ten umduğunu bulamadan üzgün ve kederli
olarak dönmekteydi. Mekke’ye bir gecelik mesafeye gelince gecenin karanlığında
(ortasında) namaza durdu. Açıktan (cehrî) olarak Kur’an kıraat etmeye başladı.
Bunun üzerine bir grup cin okunan Kur’an’a kulak verdi, dinledi. Daha sonra da
kavimlerine giderek onlara bu dinlediklerine tâbi olmalarını istediler.
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Muhammed bin Ka’b el-Kurazî’den yaptığı bu nakilde, İbn Hişam şu
detayları da kaydetmektedir: “Bu cinler yedi kişi idiler ve Nusaybin cinleriydiler.”
İslam bilgini Alkame bin Kays ise naklettiği bir rivayette, ilk
Müslümanlardan (bazı kaynaklarda altıncı denmektedir) olan İbn Mesûd’a “Cin
Gecesi” olarak bilinen geceye atıfta bulunarak o gece Hz. Muhammed ile olup
olmadığını sorar. İbn Mesûd şöyle cevap verir:
Hayır. Ancak bir gece onu Mekke’de kaybettik. Her tarafta onu aradık,
ama bulamadık. Acaba kendisine bir suikast mı yapıldı, yoksa onu cinler mi kaçırdı
diye endişelendik. Çok kötü bir gece geçirdik. Nitekim gün ağarırken Hira Dağı
tarafından çıkageldi. Kendisine nereye gittiğini sorduğumuzda bize şu cevabı verdi:
“Bana cinlerin bir davetçisi geldi. Ben de gidip onlara Kur’an okudum.”
İbn Mesûd, birinci ağızdan Cin Gecesi’ni anlatmaya devam eder:
Rasûlullah (asv) sonra bizi cinlerle buluştuğu yere götürdü. Orada
onların izlerini ve yaktıkları ateşlerin kalıntılarını bize gösterdi. Cinler o gece Hz.
Peygamber’e (asv) neleri yiyip yiyemeyeceklerini sormuşlar, Rasûlullah da (asv)
onlara, “üzerine Allah’ın adının anılarak kesilen hayvanların kemiklerinin ve deve
atıklarının (gübresi) kendilerine helal olduğunu,” söylemiş. Rasûlullah (asv) bunu
söyledikten sonra ashabına, “Bunlarla taharetlenmeyiniz. Onlar cin kardeşlerinizin
azıklarıdır,” buyurmuştur.
Birçok İslam bilimci, yukarıda adı geçen “Cin Gecesi”nin taraflarından
olan bazı cinlerin geldikleri yerin, El Cezire’nin Nasibin veya Nusaybin şehri
olduğunu kabul eder. Burada şöyle kısa bir açıklama yapmakta fayda vardır ki
bu da, El Cezire isminin, 7. yüzyıldan sonra Arap coğrafyacılar tarafından Kuzey
Mezopotamya için kullanıldığıdır. Bu coğrafi tanım, El Cezire bölgesinin doğu
sınırlarını oluşturan Diyar-ı Rabia vilayetinin başkenti olarak zikredilen Nusaybin’i
de içine almaktadır. Nusaybin’in cinler diyarı olarak anılmasının ve cinler gecesi
ile ilişkilendirilmesinin sebebi ise, ilk gece Hz. Muhammed ile görüşmeye gelen ve
Ahkaf Sûresi’nde zikredilen yedi cinden üçünün Harranlı, dördünün de Nusaybinli
olduğunun yine birçok İslam alimi tarafından belirtilmiş olmasıdır. Bu cinlerin
isimleri şöyledir: 1. Hayâ, 2. Hasâ, 3. Mesâ, 4. Şâsır, 5. Nâsır, 6. İbyân veya İnyât,
7. Ehkâm veya Ered.
Buraya kadar yaptığımız anlatımda, Nusaybinli cinler Hz. Muhammed’e
gidip, ondan Kur’an-ı Kerim’i dinleyip Müslüman olmuşlardır. Peki bu olan bitenin
Nusaybin’deki Gırnavaz tepesi ile ilişkisi nedir? Bu sorunun cevabını Nusaybin’de
yediden yetmişe kime sorsanız bulursunuz. Zira Gırnavaz, cinlerin mirlerinden olan
Mir Osman’ın mezarının bulunduğu yerdir.
Başta Nusaybin halkı ve Kuzey Suriye ve Kuzey Irak sakinleri de dahil
olmak üzere bu bölgede yaşayan birçok kişi, Nusaybin’de bulunan bu tarihi ve
arkeolojik alanın önemli bir şifa merkezi olduğuna inanır. Diğer birçok türbe
ve yatırla ilgili inanışlarda da gözlemlendiği gibi, Gırnavaz’da özel bazı günler
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kutlanmakta, özel seremoniler yapılmakta ve buranın belirli hastalıklara iyi
geldiğine inanılmaktadır. Öncelikle şifa kısmına değinecek olursak, Gırnavaz
özellikle zihinsel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde başvurulan bir merkezdir.
Zira, eski pagan dinlerden günümüze kadar gelen süreçte, zihinsel ve ruhsal
bozuklukların her zaman için cinlerin (ki cin kelimesi genelde kullanılmaz, yaygın
olarak “Üç Harfliler” veya “Bizden İyi Olanlar” olarak zikredilirler) insana musallat
olmalarından kaynaklandıklarına inanılmıştır. İnsanlar, bu önemli yatırı ziyaret
ettiklerinde Mir Osman’ın kendilerine acıyıp yardım edebileceğine ve kendilerine
musallat olan cinleri kovabileceğine inanmaktadır. Bu ziyaretlerin gerçekleştiği
gün ise, birçok yatırın aksine perşembe veya cuma günü değil, çarşamba günüdür.
Bunun hakkında da bir iki kelam etmek gerekir. Bölge sakinleri ile yaptığımız
görüşmelerde elde ettiğimiz en can alıcı bilgilerden bir tanesi, bu kutsal alana
sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Êzîdî ve Hristiyan Süryani halklarının
da geliyor olduğudur. Konu kutsallık açısından incelendiğinde, çarşambanın aslında
Êzîdîlerin kutsal günü olduğu görülmektedir. Özellikle bu günün seçilmesinde
bizim bilmediğimiz bir neden var mıdır, bilinmez. Ancak, cinlerin varlığının ve
bu alanın tüm dinlerce kabul görmesi, Mardin bölgesinde yaşayan farklı din ve
kültürlerin karşılıklı etkileşimlerinin güzel bir örneğidir.
Gırnavaz’da yapılan seremonilere değinecek olursak, tepeye çıkış
genellikle kuzeyden olur. Bunun, araçların kuzey yönünden höyüğün yanına kadar
çıkabiliyor olmaları dışında özel bir nedeni yoktur. Tepeye çıkmadan önce, aşağıda
başka bir cine ait olan mezarda adak adayıp dilek ağacına bir şeyler bağlayabilirsiniz.
Burada genellikle, bir çaput bağlandığında var olan bir başka çaput da alınır. Çünkü,
onlardan bir şeyi üzerinde taşıyan kişiye cinlerin yaklaşamayacağına inanılır. Gelen
ziyaretçiler, dilerlerse burada konaklarlar. Yukarı çıkmadan önce, eşyalar aşağıda
bırakılır. Tepeye genellikle sadece hastalar ve refakatçileri tırmanırlar. Bazen
herkes hasta ile birlikte yukarı tırmanır. Hasta yukarıda kalırken diğerleri geri
döner. Yukarı çıkarken yapılması gereken en önemli şey ise altı ya da yedi adet taşın
dilek dilenerek üst üste konup sabitlenmesi işlemidir. Bu taşlarla yapılan minik kule
yıkılmaz ise dileğin gerçekleşeceğine inanılır. Bu taş koyma geleneği, Musevilikten
Aleviliğe birçok din, mezhep ve inançta mevcuttur.
Yukarı varıldığında Mir Osman’ın mezarı ve çevresinde birçok halı,
kilim, battaniye, yastık ve ağaçlara bağlanmış çaputlar görürsünüz. Yapılması
gereken burada farklılık gösterir. Kimisi sadece dua eder. Hasta olan kişi de dua
eder ve burada bir iki saat uyur. Bir diğer pratikte ise, önce mezarın etrafında
türküler, şarkılar ve alkışlar eşliğinde dans edilir. Böylece cinlerin mutlu olması
sağlanır. Ardından hasta dua eder ve bir iki saat uyur. Bu esnada aşağıda, Kürtçe’de
nane şilîkî olarak adlandırılan ıslak ekmek yapılır, yemekler pişirilir ve orada olan
herkese hayrına dağıtılır. Bu ilk ziyaretten sonra hastada bir iyileşme başlarsa
bu döngü tekrarlanır. Hasta tamamen düzelir ise, bir mevlit okutulup herkese
yemek verilir. Böylelikle, aile şükranlarını sunmuş ve ihtiyaç sahiplerinin yanında
olduğunu göstermiş olur.
Bu anlatımla kısaca değinmeye çalıştığımız, Gırnavaz ve Nusaybin
şehrinin, cin efsanesi gibi daha birçok destanın ve mitosun halen yaşandığı bir
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yer olduğudur. Belki de bu mitos ve destanlardan dolayı evlerde halen, 70008000 yıl öncesinden kalma gelenekleri yaşatan ritüeller görmek mümkündür.
Bu ritüeller bazen evlerin damlarına yaban keçisi boynuzu asmak, bazen ateşin
üzerine su dökerken dua etmek olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aynı şekilde,
ay tutulmalarında insanların gürültü çıkarıp tenekelere vurması, Sümerlerden
günümüze kadar devam eden kutsal bir geleneğin, oyuna dönüşmüş halidir.
Bundan dolayı, sonsuz bir yaşamın bahşedildiği varlıklar olan cinlerin mezarlarını,
bin yılların izini taşıyan, binlerce hayata şahitlik etmiş ve bağrında saklamış olan
Gırnavaz gibi bir yerde yapmalarından daha doğal ne olabilir ki? Bütün bunlara
bir arada haiz kaç şehir vardır dünyada? Mardin’e gelen herkesin gidip görmesi,
sokaklarında nefes alması ve dokunması gereken bir yer olarak Nusaybin,
Mezopotamya tarihinin bir yansımasıdır.
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MUCİZENİN MÜJDESİ:
TAPINAKTAN KİLİSEYE, ANITLI
Mezopotamya ve Anadolu tarihine bakıldığında, günümüz Süryanilerinin
atası olarak kabul edilen Aramilerin Tur Abdin bölgesine gelişlerinin MÖ 1.
bin yılın ilk çeyreğinde başladığı görülür. Çok büyük bir nüfusa sahip olmayan
bu halkın en belirgin özelliği, geldiği yerde var olan kültürü reddetmeden kendi
kültürleri ile harmanlayarak ona sahip çıkışlarıdır. Bundan dolayı, gittikleri her
bölgede kısa sürede etkin bir sosyo-politik güç haline gelmişler ve derin izler
bırakmışlardır. Gerek Mezopotamya gerekse Nusaybin’e değindiğimiz kısımlarda,
Süryani halkının bu coğrafyada yaşayan ve son 3000 yıldır kayıt tutan en eski halk
olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle, elimizde bu toprakların son 3000 yıllık belleği
vardır diyebiliriz.
Bu halk, Hristiyan olmadan yaklaşık 1000 yıl önce bu topraklara gelmiş
ve buranın bir parçası haline gelmiştir. Güneyde kalmaya devam etmiş olan
Süryanilerin ise, yeni dinlerinden dolayı zulme ve katliamlara maruz kaldıklarında
ilk sığındıkları yer, soydaşlarının bulunduğu bu bölge yani Tur Abdin olmuştur.
Süryani Hristiyanlık geleneği bu topraklarda gelişmiştir. Bundan dolayı, daha
sonra Süryanileri anlatırken de değineceğimiz Tur Abdin bölgesi, Süryaniler için
büyük önem taşır. Bu dağlar, Süryani halkının yeni dinini özümsediği ve diğer
halklara aktarmak için kullandığı bir nevi kuluçka alanı olmuştur. Hâl böyle olunca,
Süryani halkına ve çevrede bulunan diğer halklara ait ilk kilise örnekleri ve erken
Hristiyanlık dönemi hikayeleri burada ortaya çıkmıştır. Örneğin, Dara antik şehrini
ziyaret ettiğinizde Roma dönemi mezarlık alanında göreceğiniz haç kabartmaları,
türünün en erken örneklerini teşkil eder. Mardin’de bulunan Deyrulzafaran
Manastırı, Aramilerin eski bir güneş tapınağı üzerine kurulmuştur. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Ancak kanaatimizce, bilinmesi gereken en güzel örneklerin
başında, Midyat’ın Anıtlı Köyü ya da eski adıyla Hah Köyü gelir.
Mardin il merkezine 87 kilometre ve Midyat ilçesine 22 kilometre
uzaklıkta bulunan Anıtlı/Hah, Mor Sobo Katedrali ve Meryem Ana Kilisesi ile
Tur Abdin bölgesindeki çok eşsiz iki yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki
yapıyı eskiden yeniye doğru, yani Meryem Ana Kilisesi’nden Mor Sobo’ya doğru
anlatmak isteriz.
Meryem Ana Kilisesi’nin hikayesi için gelin bir anlığına milat başındaki
Kudüs’e, yani Hz. İsa’nın doğacağı tarihe gidelim. Roma İmparatorluğu kontrolünde
bulunan ancak başında Yahudi kral Büyük Hirodes’in bulunduğu Kudüs’e…
Zalimliği ile nam salmış olan Hirodes’e bir gün, doğudan on iki müneccim misafir
gelir (bazı kaynaklarda Müneccimlerin İranlı olduğu belirtilir) ve ona “Yahudiler’in
kralı olarak doğan çocuk nerede?” diye sorarlar. Çünkü doğuda O’nun yıldızını
görmüşler ve O’na tapınmaya gelmişlerdir. Hirodes, saltanatına karşı muhtemel
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bir tehdit oluşturan bu bebeğin bulunması için hemen rahiplerini ve yazıcılarını
etrafına toplar ve onlardan bu yeni doğanın Beytüllahim’de olduğu bilgisini alır.
Bunun üzerine on iki müneccime şöyle der, Hirodes: “Gidin, çocuğu dikkatle
arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım.” Böylelikle
yola koyulur müneccimler. Doğuda görmüş oldukları ve kendilerine Hz. İsa’nın
doğumunu müjdelemiş olan yıldız, İsa’nın bulunduğu yerin üzerine gelince durur.
Müneccimler içeri girdiklerinde çocuğu annesi Meryem ile birlikte bulurlar ve
hemen yere kapanarak O’na tapınırlar. Ancak, rüyalarında gördükleri bir düş onları
korkuya salar. Bu rüya, onları Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarmaktadır.
Rüyayı dikkate alırlar ve başka bir yoldan ülkelerine geri dönmeye karar verirler.
Buraya kadar anlatıldığında Anıtlı/Hah Köyü ile herhangi bir ilişkisi
yokmuş gibi görünen öykünün bizi ilgilendiren kısmı tam da burada başlamaktadır.
Anlatıya göre, Anıtlı’daki Meryem Ana Kilisesi, işte Beytüllahim’den dönen bu on
iki müneccimden birinin Meryem Ana’nın kendisi adına bir tapınak inşa etmesini
emretmesi üzerine kurulmuştur. Başka bir söylenceye göre ise, Meryem Ana
müneccimlere anı olarak yeni doğanın, yani Hz. İsa’nın, bezini hediye eder. Bezi
paylaşmak için parçalamaya kıyamayan müneccimler, Hah’a vardıklarında onu
yakmaya ve küllerini aralarında pay etmeye karar verirler. Diğer bazı kaynaklarda,
bezin bir türlü kesilemediği için yakıldığı anlatılır. Bezi yaktıklarında, küller on
iki altın madalyona dönüşür. Bu mucizenin etkisiyle müneccimler Meryem Ana
Kilisesi’ni inşa etmeye karar verirler. Burada yaşayan köylüler, bu yapının gerçekten
de on iki müneccimin kendileri tarafından yapıldığına kanıt olarak kilisenin güney
cephesinde bulunan ve yapının en eski kısmını teşkil eden on iki blok taştan
inşa edilmiş duvarı gösterirler. Rivayet edilir ki, her birinin bir taş koymasıyla
müneccimler bu duvarı on iki blok taştan inşa etmişlerdir. Süryani geleneğinde, bu
mucizenin gerçekleştiğine inanılan Hah’taki alan bugün bile Süryanice parpuso,
yani “paramparça” olarak anılır.
Her ne kadar uzmanlar tarafından inşası 8. yüzyılın ilk yarısına tarihlense
de, Süryani kadim geleneğini Hristiyanlığın doğumuna eklemlendiren bu kilisedir.
20. yüzyılın başında bölgeyi ziyaret eden İngiliz gezgin Gertrude Bell’in, talihsiz
bir şekilde Anıtlı/Hah’ta soyguna uğramış olmasına rağmen, günlüğünde Meryem
Ana Kilisesi’ni “Tur Abdin’in incisi” diye tanımlaması bu yapının bölge için ne
kadar nadide olduğunu gösterir. Kilisenin sunak kısmının üstündeki, büyük haç
kabartmasının üzerinde bulunan ve Hz. İsa’nın ruhunu temsil eden güvercin figürü,
uzmanlara göre, türünün bölgedeki ve dünyadaki tek örneğidir.
Yukarıda belirtiğimiz gibi, Anıtlı/Hah Köyü bir başka önemli yapıya
daha ev sahipliği yapmaktadır. Mor Sobo Katedrali olarak bilinen yapı, Anıtlı/Hah
Köyü’nün tarihi ile ilgili bize bazı önemli bilgiler vermektedir. Süryani tarihine
göre, eskiden Tur Abdin bölgesinin merkezi kabul edilebilecek kadar büyük olan
bu köy, antik çağlarda bir şehir konumundaydı. Bazı kaynaklara göre, on iki
müneccimin burada mola vermek ve Meryem Ana Kilisesi’ni burada inşa etmek
istemelerinin nedeni de Hah’ın bölgedeki en büyük şehir oluşuydu.
Yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Mor Sobo Katedrali’ne

38

ismini veren Sobo isimli şahıs Pers kökenli yani İranlıdır. Kitabımızın diğer
anlatımlarından da hatırlayacağınız üzere, bölgede İran etkisi fazladır. Bu çok doğal
ve belki de olması gerekendir. Zira, gerek Hristiyanlık gerekse de İslamiyet’in ortaya
çıktıkları coğrafyadan kuzeye ve doğuya yayılırken değmek zorunda oldukları iki
coğrafyadan biri İran coğrafyasıdır. Bundan dolayı, bölgede gerek İslam gerekse
de Hristiyanlık dinine mensup önemli şahsiyetlerin olması doğal ve bölge için de
şanstır. Bölgede büyük hizmetleri olan Mor Sobo anısına inşa edilen ve 6. yüzyılın
başına tarihlenen Katedral’in en büyük özelliği, Tur Abdin bölgesindeki kiliselerin
örnek prototipi ve öncüsü olarak kabul ediliyor olmasıdır. Bu Katedral aynı zamanda
bölgenin en büyük dini yapılarının başında gelmektedir; dokuz asır boyunca
bölgenin metropolitlik merkezi olarak hizmet vermiştir. Bölgesel dini yönetim
merkezi ve makamı olan metropolitlik merkezleri aynı zamanda bünyelerinde
taşıdıkları manastırlar nedeniyle birer eğitim merkezi olarak da düşünülmelidirler.
Mor Sobo Katedrali’nin Ortadoğu’dan gelen öğrencilere eğitim verilen bir bilim
merkezi olarak da kullanılmış olduğunu böylelikle belirtmek isteriz. Günümüzde
Katedral’e ait kalıntıların büyük bir kısmı ayaktadır. Mardin Müzesi Müdürlüğü
tarafından Katedral’de yapılan kısa süreli kazılar, gerekli finansman bulunduktan
sonra tekrar başlar diye umut ediyoruz.
Anıtlı/Hah Köyü ile ilgili olarak iki noktaya daha değinerek bu bölümü
bitirmek isteriz. Malumunuz dünyanın ilk kilisesinin Antakya’daki Saint Pierre
Kilisesi olduğu düşünülür. Ancak, eğer Meryem Ana Kilisesi Hz. İsa’nın doğumuna
denk gelen bir dönemde yapılmış ise, o zaman Antakya Saint Pierre Kilisesi’ni
nereye konumlandırmak gerekir? Bizce Meryem Ana Kilisesi’nin ilk yapılışını kilise
olarak düşünmemek ve Kilise’yi daha çok Meryem Ana’nın şahsına adanmış bir
tapınak olarak görmek lâzım. Zira kiliseye dönüştürülmesi, yukarıda belirttiğimiz
üzere, ya 7. ya da 8. yüzyıla denk gelmektedir. Evveliyatı tapınak sonrası kilise
olan bir yapı demek, belki de, daha doğrudur. Bahsetmek istediğimiz ikinci nokta,
köylülerin neredeyse Hz. İsa ile yaşıt olan bu kiliseyle ilgili bir inanışlarıdır. Bu
inanışa göre, yapılma nedeni ve taşıdığı anlamdan ötürü bu kilise tılsımlıdır ve
hiçbir zaman yıkılmayacaktır. Dünyanın sonuna kadar yaşayacak ve kıyamete
şahitlik edecektir.
Süryani halkı da Hz. İsa’nın annesinin onuruna yapılan bu yapıya gerekli
saygıyı göstermektedir. Burada her yıl 15 Ağustos’ta, Rabbin Anası Meryem
Ana’nın İntikal Günü’nü anan ve Suriye dâhil birçok yerden ziyaretçi çeken Şahro
Bayramı kutlanmaktadır. Şahro Bayramı, Süryaniler tarafından “manevi duyguların
en üst seviyeye çıktığı gün” olarak tanımlanmaktadır. Her yıl diasporada yaşayanlar
da dahil olmak üzere, birçok Süryani Meryem Ana Kilisesi’ndeki ayinlere katılmak
için Hah’a akın ederler. Anma töreninden beş gün önce hayvansal gıdaları
tüketmedikleri bir oruç tutan cemaat, Kıddas adını verdikleri son ayinden sonra etli
bir yemekle oruçlarını sonlandırırlar. Ayrıca, bu son ayine halk tarafından bölgede
yetiştirilen meyveler getirilir ve bol bereket için üzerlerine dualar okunur.
Mor Sobo Katedrali ve Meryem Ana kilisesi, Tur Abdin bölgesinin
ruhunu yansıtan önemli yapıların başında gelmektedirler. Mardin’e gelen herkesin
muhakkak görmesi gereken bu masalsı köy ve kilise, yıllara meydan okurcasına
tüm güzellikleri ile halen ayaktadır.

39

40

41

İKİNCİ MESİH MOR EVGİN ve
NUSAYBİNLİ MOR YAKUP:
Bir Dağın Saklı Azizleri

42

İKİNCİ MESİH MOR EVGİN ve NUSAYBİNLİ MOR
YAKUP: Bir Dağın Saklı Azizleri
Mardin ve Tur Abdin Dağları, ev sahipliği yaptıkları değerler bakımından
o kadar zengindir ki, size bir şey anlatmaya başlayan herkes, anlatım esnasında
başka bir kıymet ile karşılaşır ve ancak onu sizinle paylaştıktan sonra asıl anlatmak
istediği konuya gelebilir. Biz de Mor Evgin’i anlatmadan önce, onun adını taşıyan
manastırın bulunduğu topraklar olan Nusaybin’in Hristiyanlık tarihi için önemini
ve değerli bir iki ismini sizinle paylaşmak isteriz.
Nusaybin deyince kaç kişinin aklına günümüzün ihmal edilmiş bu sınır
ilçesinin Ortadoğu’daki Hristiyanlık geleneğinin şekillendiği topraklar olduğu
gelir ki? Gırnavaz öyküsünden de hatırlayacağınız üzere, son 5000 yıldır kesintisiz
yerleşime sahne olan bu şehir, binlerce yıl boyunca birçok değerli şahsiyete ve
düşünceye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan biri olan Mor Evgin’in Nusaybin’den
bize göz kırpan hikayesi, bizleri Nusaybin’i yeniden keşfe davet eder. Memleketi
Nusaybin olan ve Süryani Hristiyanlık tarihinde büyük bir saygıyla anılan Mor
Yakup ve Mor Efrem gibi azizler, bu kentte teoloji çalışmaları yürütmüş, kiliseler,
okullar kurmuş ve Hristiyanlık dinini yayacak rahipler yetiştirmişlerdir. En yalın
haliyle kısa bir özet giriş yapmak gerekirse, antik çağın kültür ve irfan yuvası
olarak Nusaybin, ya da Roma İmparatorluğu dönemindeki adıyla Nisibis, Süryani
Hristiyanlık tarihine ve geleneğine yön veren en önemli merkezlerden biri olmuştur.
Gerek Gırnavaz’ı gerekse Mezopotamya’yı anlattığımız kısımlarda, bölge tarihi
ve burada antik çağlarda varlık göstermiş kültür ve medeniyetler anlatıldığı için,
bu bölümde onlara değinmeden, konumuz olan Nusaybin ve çevresini erken
Hristiyanlık ve Roma İmparatorluğu dönemi üzerinden ele alacağız.
MS 166 yılında Roma İmparatorluğu’nun kontrolüne geçen Nisibis,
İmparator Diokles tarafından imparatorluğun Mezopotamya’daki ticari ve askeri
merkezi konumuna getirilir. Ancak tarihi boyunca stratejik önemi nedeniyle sıklıkla
kuşatılan ve fethedilen Nisibis, bu sefer de Roma İmparatorluğu ile doğudaki
Sasani İmparatorluğu arasına sıkışır. Nisibis 337, 346 ve 350 yıllarında Sasaniler
tarafından üç defa kuşatılır. MS 363 yılında Roma İmparatoru Julian, Sasanilere
yenilir, öldürülür ve cansız bedeni Nisibis surlarının dışına atılır. Bu savaşları Dara
şehrini anlattığımız bölümde daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağımızdan şimdilik
çok kısa anlatmayı tercih ediyoruz. Bu kısımla ilgilenen okuyucuların Dara
bölümüne bakmalarını öneririz.
Tekrar konumuza dönecek olursak; savaş sonucunda Sasani kralı II. Şapur,
Nisibis sakinlerine şehri terk etmeleri için üç gün verir ve yerlerine 12.000 Persliyi
getirip yerleştirir. Bu toplu nüfus aktarımları antik çağlarda hemen hemen her
devlet ve imparatorluğun başvurduğu bir uygulamaydı. Böylelikle, yeni fethedilen
yerler hem merkeze bağlı hale getiriliyor hem de bölgedeki yeni yayılımlar için bir
üs görevi görüyorlardı. Nüfus olarak da Sasani etkisine girmiş olan Nisibis, MS 640
yılında Araplar tarafından fethedilinceye kadar, bir Sasani şehri olarak kalır.
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Fakat bu çalkantılı dönemde, İmparator Diokles’in Sasanilerle yaptığı bir ticaret
anlaşması (MS 297) sonucu, Sasanilerin arada devam eden fetih çabalarına rağmen,
kırk yıllık bir barış döneminin varlığından da söz etmek gerekir. Bu tür anlaşmalar,
gerekli hammadde akışı ve ticari sirkülasyonun sağlanması açısından her iki güç
için de hayati önem taşımaktaydı. 4. yüzyılın hemen başında ortaya çıkan bu barış
ortamında, Hristiyanlık bölgede gelişeceği ve yayılacağı ortamı bulur. Bu dönemde,
“Mezopotamya’nın Musa”sı olarak anılan Mor Yakup MS 326 yılında doğum yeri
olan Nusaybin’de dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Nusaybin Okulu’nu
kurar. Birçok Süryani kaynağında dünyanın ilk üniversitesi olarak geçse de, elimizde
kesin bir belge olmadığı için biz bu okulu dünyanın ilk üniversitelerden biri olarak
adlandırmayı tercih ediyoruz. Bu kadim ilim merkezinde faaliyet gösteren hocalar,
tarih, edebiyat, filoloji ve teoloji çalışmalarının yanı sıra Yunancadan Süryaniceye
yaptıkları çeviriler ile de bilinirler. Burada değinmek istediğimiz çok önemli bir
nokta daha vardır. Bu da, bölgedeki nüfusa Yunan düşüncesini ilk tanıtan eserlerin
Nusaybin Okulu’nda yapılan işte bu çeviriler olduğudur. Nusaybin’in önemini
vurgulamak için, birçok İslam alimini etkileyen ve sayısız düşünce ve yeniliğin
önünü açan bu Yunanca çevirilerin Ortadoğu’ya Nusaybin üzerinden kazandırılmış
olması bile yeterlidir. Yunan ve Latin çağdaşlarından bağımsız olarak yöreye özgü
bir Hristiyan edebiyat geleneği de yine Nusaybin Okulu’nda ve komşusu Edessa
(Urfa) Okulu’nda gelişir. Süryani kaynaklarında, Edessa Okulu’nun Nusaybin
Okulu’nun çağdaşı olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır.
Bütün bu anlattığımız tarihe büyük etkileri olan olayların
kahramanlarından biri Mor Yakup’tur. Nusaybin dağlarındaki mağaralarda çok az
yiyecekle yaşayıp kendini Tanrı’ya adayan Mor Yakup, MS 309 yılında Nisibis’teki
piskoposluk koltuğu boşalınca halkın ısrarı üzerine münzevi yaşantısını bırakarak
piskoposluk görevine başlar. Yine Süryani kaynaklarına göre, çağdaşı olan Mor
Evgin ile birlikte mucizelere imza atar, insanları iyileştirir ve birçok bölge insanını
Hristiyanlığa davet ederek vaftiz eder. Mor Evgin tarafından, İsa Mesih’in kardeşi
Yakup’un soyundan geldiği söylenen Mor Yakup, Nuh’un Gemisi’ni aramaya çıkan
ilk Hristiyan olarak da bilinir. Geminin, Mardin’in doğusunda bulunan günümüz
Şırnak ilinin sınırları içinde kalan Cudi Dağı’nda olduğunu söyler. Burada ilginç
bir detayı daha sizinle paylaşmak isteriz. Kur’an-Kerim’in 11. suresi olan Hud
Suresi’nin 44. ayetinde Nuh’un Gemisi’nin yeri şöyle belirtilir:
“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi.
Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun!”
denildi.
Tevrat’ın Yaradılış Kitabı ise daha farklı bir bilgi verir:
Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ararat dağlarına oturdu. (8: 4)
Burada dikkat çekmek istediğimiz konu şudur. Hristiyan rahiplerin Kur’an-ı
Kerim’de anlatıldığı şekline inanıp gemiyi Cudi Dağı’nda aramaları oldukça
ilginçtir. Zira bu anlattığımız olaylar İslamiyet’ten yaklaşık 300 yıl kadar önce
gerçekleşmiştir. Bu durum, inanç sistemlerinin gelişmesinde sözlü geleneğin
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oynadığı merkezi role bir örnek olarak gösterilebilir.
Nusaybinli Mor Yakup, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinin belki de
ilk önemli dönüm noktası olan 1. İznik Konsili’nde bulunmuştur. MS 325 yılında
toplanan bu Konsil, dünyadaki tüm Hristiyan cemaati temsilcilerini ilk kez bir
araya getirmiş ve İsa’nın gerçekten Tanrı olup olmadığı gibi bazı merkezi konularda
çoğunluk arasında görüş birliği sağlamıştır. Bazı kaynaklar, Hristiyanlığı ilk kabul
eden Roma imparatoru olan I. Konstantin’in İznik Konsili’nde tanıştığı Mor
Yakup’u en yüksek onur verilecekler arasında saydığını belirtir. Hristiyanlık tarihi
ve Ortadoğu’nun akademik çalışmalarının kurumsallaşmasında büyük emeği olan
Mor Yakup, Nusaybin’in gerek Müslüman gerekse Hristiyan toplulukları için halen
saygın bir kişidir. Halk arasında, Nusaybin Okulu’nun kurucusu Mor Yakup için,
kitabımızın bir diğer bölümünde anlattığımız Hz. Muhammed’in soyundan gelen
Zeynel Abidin’in, “Benim makamımı ziyarete gelmeden önce Mor Yakup’u ziyaret
edip ruhuna bir Fatiha okuyun, zira o gerçek bir mümindir,” dediğine inanılır.
Mor Yakup’un mezarı Nusaybin’de kendi adını taşıyan Mor Yakup Kilisesi’nde
bulunmaktadır.
Nusaybin ve Mor Yakup anlatılırken, onun öğrencisi ve Doğu Hristiyanlık
geleneğinin en önemli yazar ve şairi olan Nusaybinli Mor Efrem’den söz etmemek
olmaz. Mor Efrem, MS 306 yılında Nusaybin’de doğmuş ve Mor Yakup tarafından
vaftiz edilmiştir. Dört piskoposun görev süresi boyunca Nusaybin’de diyakoz
(papaz yardımcısı) olarak görev yapmış olan Mor Efrem, Sasanilerin Nisibis’i
fethinden sonra doğduğu şehri terk etmek ve Edessa’ya kaçmak zorunda kalmıştır.
Buradaki veba hastalarını tedavi ederken kendisi de bu hastalığa yakalanmış ve MS
373 yılında ölmüştür. Mor Efrem’in dört yüze yakın ilahisi günümüze ulaşmıştır.
Kısa bir sürede Mezopotamya sınırlarını aşan ve tüm Ortodoks Süryani dünyasında
bugün de duyabileceğiniz bu ilahilerin çoğu, işte burada, Nusaybin’de kaleme
alınmıştır.
Bu kısımda sizinle paylaşacağımız bir diğer önemli şahıs ise Mor
Evgin’dir. Yazılı kaynakların ve kiliselerde görevli din adamlarının bize aktardığı
bilgilere göre, aslen Mısır diyarlarındaki Kluzma adasından olan Mor Evgin, ruhani
hizmeti ve ruhsal derinliği kendine sanat edinmiş bir şahısmış. Yaşadığı adada
bir dalgıç olarak denize iner, denizin derinliğinden çıkardığı mercanları satar,
kazandığı parayı kilise ve manastırlara, fakir ve ihtiyaç içinde olanlara dağıtırmış.
Anlatılanlara göre, yirmi beş yıllık bir ruhsal derinleşmeden sonra, ilahi bir esinle
gördüğü yıldızın vasıtasıyla, denizin sularında karada yürür gibi yürüyebiliyormuş.
Adı kısa sürede o yörede bulunan bütün adalarda dilden dile anlatılır olmuş.
Mütevazi kişiliğinden dolayı bu ün ve şöhretten rahatsız olan Mor Evgin,
tanınmayacağı bir yere gitmeye karar vermiş ve Beth Fakum Manastırı’na gitmiştir.
Manastıra basit ve sıradan giysilerle girdiği için, rahipler onu tanıyamamışlardır.
Kısa süre sonra, burada da saygın bir konuma yükseldiğini görünce, hiç kimse
farkına varmadan buradan da ayrılmıştır. Mısır’da bulunan ve kendisinin gelişinden
haberdar olan yetmiş iki rahip ile birlikte Beth Nahrin’de (Mezopotamya) Nusaybin
dolaylarındaki Moşoğ Nehri’ne kadar gelmiştir. Moşoğ Nehri, diğer bir bölümde
anlattığımız Beyaz Su veya Çağ Çağ Çayı olarak bilinen nehir olmalıdır. Gittikçe
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büyüyen bu kafile, Nusaybin’in güneyinden geçerek, nehrin kenarında gördüğü
bir kamışlık alanın yanına yerleşmiş ve orada yedi gün kalmıştır. Nusaybinliler ile
yaptığımız görüşmelerde, Suriye sınırlarında kalan ve Nusaybin’in bir nevi devamı
niteliğinde olan kentin adının da bu kamışlık alandan geldiği söylenmektedir. Zira
şehrin günümüzdeki adı, Qamishlo veya Kamışlı olarak geçmektedir. Mor Evgin,
bu kamışlık alanda yaşayan ve otuz üç yıl boyunca kötü ruha çarpılmış bir adamdan
kötü ruhu kovunca, bu mucize kısa zamanda duyulmuş ve şehrin bütün insanları,
Mor Evgin’in yanına gelerek şehirlerine girmesi için ondan ricada bulunmuşlardır.
Ama mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mor Evgin, aynı gece kendisine eşlik eden
rahiplerle birlikte oradan ayrılmıştır. Şehrin doğusunda bulunan İzla Dağı’ndaki
(Bagok/Tur Abdin) M’aare/Marin köyüne yakın bir yere çıkıp orada bulunan
mağaraya yerleştiklerinde ise sayıları artık 350 kişi olmuştur. Bu mağara aynı
zamanda onlara gelecek otuz yıl boyunca ev sahipliği yapacaktır.
Mor Evgin’in bir gece gördüğü rüya, hayatında yeni bir dönemin
başlamasına neden olacaktır. Rivayete göre, ilahi bir melek Mor Evgin’e şöyle
seslenmiştir: “Sen ve kardeşlerin, kendinizi herkese tanıtın. Rabbin melekûtunun
gerçeğini burada açıkça duyurun ve anlatın.” Bunun üzerine Mor Evgin ve
kardeşleri, büyük bir gayretle İsa Mesih’in ismini köylerde duyurmaya ve yaymaya
koyulmuşlardık ki bu, bölgede Hristiyanlık dininin büyük bir hızla yayılmaya
başladığı dönemdir. Daha önce belirttiğimiz gibi, Mor Yakup ile çağdaş olan Mor
Evgin’in yollarının çakışması da yine bu süreçte gerçekleşir. O dönemdeki adıyla
Amid, yani Diyarbakır’da toplanmış olan ve Antakya patriğinin da hazır bulunduğu
başpiskoposlar toplantısında, Nusaybin’e başpiskopos olacak kişinin Mor Yakup
olduğu patriğe açıklanmıştır. Mor Yakup’un başpiskopos oluşu, Nusaybin’deki
bütün halkları büyük bir sevince boğmuştur. Bu tarihten sonra yolları Nusaybin’de
birleşen Mor Yakup ve Mor Evgin’in birlikte birçok mucize gerçekleştirdiklerine,
ölümcül birçok hastalığa şifa olduklarına inanılır. Kısa sürede geniş bir coğrafyada
tanınan biri olan Mor Evgin’in adı, eyalet valisinin mektubuyla Kral Kostantin’in
kulağına kadar gider. Mor Evgin’in mucizelerinin, dağıttığı şifanın ve dine adanmış
ömrünün anlatıldığı bu mektuba cevaben, Kral Kostantin şunları yazar:
Dünyada üç kişi var ki, Rabbimiz bunları sütun gibi, dünyanın dört bir
yanına yerleştirdi. İnsanlığımızda doğan göksel ışınlardan aydınlanarak, karanlık
düşünceleri aydınlatıyorlar. İğrenç tutkuları ve kötü çiftçinin ektiği bulanık
fikirleri insanı düşüncelerden uzaklaştırıp atıyorlar. Gönülleri temizleyip işlerken,
tarlalarında İsa Mesih öğretisinin güzel tohumunu ekiyorlar. Zayıf gibi gözüken
bu üç mucize adamı, aslında tanınmış yiğit insanların kamplarını perişan edip
bozguna uğratıyorlar. Kendileri yabancı ve ihtiyaç içinde iken, çok insana zenginlik
kaynağı oluyorlar. İmparatorluğumuzun, bu üç kahraman insandan çoktan haberi
var: Antunyos Mısır diyarında. Aleryon deniz sahillerinde [Filistin]. Ve Mısır
diyarından gelerek yörenizi aydınlatan Mor Evgin. Bizim ve imparatorluğumuzun
bütün sınırlarının korunması için, kendilerinden Rabb’e dua etmelerini diliyor ve
istiyoruz. Öyle ki, Allah’ın nezdinde makbul olan dualarıyla, Doğruluk Güneşi İsa
Mesih’in rahmetlerinin doğacağı günde, onlarla birlikte göksel melekûta girmeye
nail olalım.
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İmparatorun bu övgü dolu mektubu, Nusaybin’in dağlarında yaşayan ve ömrünü
dine ve Tanrı’ya hizmete vakfetmiş bu yaşlı azizin ne kadar önemli bir şahıs
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Yukarıda daha önce anlatmış olduğumuz Mor Yakup’un Cudi Dağı’na
gidip Hz. Nuh’un gemisini araması olayına tekrar geri dönmek istiyoruz. Zira bu
olayın Mor Evgin ile de bir bağlantısı vardır. Nuh Tufanı aslında bir bakış açısına
göre, dünyanın yeniden yaratımı ve kuruluşudur. Hâl böyle olunca, Hz. Nuh’un
gemisi de içinde bir dünya taşıyan, bir dünyaya bedel olan bir kıymet taşıyor
sayılırdı. Bunu bilen Mor Yakup, geminin üstüne demirlediğine inandığı Cudi
Dağ’ına gitmiştir. Kilise kaynaklarının bize aktardığı bilgilere göre, dağın eteğine
vardığında, önünde yürüyen ve ona yol gösteren melek, onu geminin yutulduğu yere
kadar götürmüştür. Mor Yakup oracıkta ilâhi kudretle bir tahta görmüştür. Geminin
bir parçası olan bu tahtayı bereket amacıyla alıp Mor Evgin’in yanına gelmiştir.
Yaşlı Mor Evgin, o tahtadan aldığı parçayı haç yaparak, odasına koymuştur.
Haçın kime miras bırakılacağı merak konusu olmuşken, o bunu kimseye miras
bırakmayıp, günümüzde kendi adını taşıyan manastırda saklamıştır ve haç halen
Mor Evgin Manastırı’ndadır.
Şifaya yönelik birçok mucizesi olduğuna inanılan Mor Evgin’in en büyük
mucizelerinden biri de su üstünde yürümesidir. Rivayete göre, Mor Evgin, bir gece
yarısı Cudi Dağı’nda yaşayan paganları Hristiyanlığa davet edip vaftiz ettikten
sonra manastırına dönerken, Bethzabday (Şırnak’ın Cizre ilçesi) yakınlarında Dicle
Nehri’yle karşılaşır. Yanındakilerle bulunduğu yerden karşı tarafa geçebileceği bir
gemi bulamayınca, suyun üstünde yürümeye başlar. Dicle’nin ortasına ulaştığında,
geriye şöyle bir bakınca, kafilesinden kendisine inanan on cesur yaşlının arkasından
yürüdüğünü görür. Mor Evgin’in bu mucizesi uzun yıllar Cizre bölgesinde
anlatılagelmiştir.
Mor Evgin, Hristiyan Süryani geleneğinin oluşmasında katkısı bulunan
onlarca rahibin ve din görevlisinin hocası ve yol göstericisi olmuştur. Öncelikle
onun öncülüğünde ve daha sonra öğrencileri tarafından yaygınlaştırılarak
sürdürülen misyonerlik faaliyetleri sonucunda Tur Abdin bölgesi büyük ölçüde
Hristiyanlaşmıştır. Hristiyanlığın Hindistan’a kadar gitmesinde en büyük rolü yine
bu şahıs üstlenmiştir. Bu büyük çabaları ve gerçekleştirmiş olduğu mucizelerden
dolayı, Süryani tarihinde Mor Evgin İkinci Mesih olarak zikredilir ve büyük saygı
görür. Onun adıyla halen ayakta duran manastır, kendisini ziyaret eden herkesi
asırlar öncesine taşıyacak derinlikte mistik bir havaya sahiptir. Aziz Mor Evgin’in
ölüm ile buluşması 21 Nisan 363 tarihine denk gelir. Mor Evgin, manastırında ilk
yerleştiği mağaraya defnedilmiştir.
Son olarak unutmamak gerekir ki, 4. yüzyıl Hristiyanlık dininin
emekleme dönemidir. Günümüzde mezhepleri, kuralları ve inanç sistemi ile belirli
bir kurumsal çerçeveye oturmuş olarak tanıdığımız Hristiyanlığın bu şeklini alması
tartışmayla, ayrılıkla ve mücadeleyle dolu uzun bir sürecin sonucudur. Bu süreçte
Hristiyanlığı ayakta tutan, geleneğine ve tarihine şekil veren ve dinin yayılmasında
büyük rol oynayan Süryani azizlerin başkentlerinden biri Nusaybin’dir. Görüldüğü
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gibi, küçük ve önemsiz gibi görünen bir sınır kasabası olan Nusaybin’in Süryani
Hristiyanlık tarihini derinden etkilemiş olan isimlere ev sahipliği yapmıştır.
Nusaybin gibi, tarihin başlangıcı ile yaşıt olan bu topraklara her dokunduğunuzda
başka bir derin sesin yankısı ile karşılaşırsınız.
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ŞİFANIN KAYNAĞI ŞAHMARAN
Mezopotamya’nın da içinde bulunduğu Yakın Doğu veya Ön Asya diye tabir
edilen alanda, mitosların birçoğu bölge halklarının ortak mirası gibidir. Mitolojiler
hiçbir zaman her şeyi bütünüyle açıklamazlar. Toplumlara derin boşluklar ve
yorum alanları bırakırlar ki, herkes bu boşlukları kendi sosyal yapısına uyarlasın
ve mitosları öyle kullansın. Eğer böyle olmasaydı mitosların bin yıllar sonra bile
var olması mümkün olamazdı. Öyleyse, mitosları bu topraklarda var olmuş bütün
toplumların kolektif bir ürünü olarak görmek gerekir.
İşte Mardin de, coğrafi olarak oldukça zor ve bir o kadar da güçlü bir
alanda bulunduğundan, bu kolektif üretimlerin ve yaratımların ya paydaşı ya da
kendisi olmaktadır. “Mezopotamya” isimli bölümümüzde daha detaylı anlattığımız
üzere, yerleşik hayata geçmek için en uygun yer olan Bereketli Hilal için, Kuzey
Mezopotamya’yı, Güney ve Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmını içine alır
demiştik. Bu Bereketli Hilal’in tam orta yerinde bulunan Mardin, insanlık tarihinde
yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte göçebe yaşam kültüründe sözle anlatılagelen
düşlerin, türkülerin, mitosların, destanların ve efsanelerin belli bir alanda birikmesi
sürecine birinci elden tanıklık etmiş bir yerdir.
Yerleşik hayatın ve toplu yaşamın bir zorunluluğu olarak hayatımızda yer
bulmaya başlayan yazı ile toplumların bellekleri, daha güçlü bir şekilde geleceğe
aktarılmaya başlar. Mitoslar geleceğe aktarılmakla kalmazlar; farklı kültürlerde de
yaşam alanı bulur ve bölgeler arasında transfer olurlar. Mor Evgin ve Mor Yakup ile
ilgili bölümümüzde anlattığımız ve burada biraz daha değineceğimiz Nuh Tufanı,
bu duruma güzel bir örnektir. Birkaç küçük farklılıkla da olsa bu destan hemen
hemen dünyadaki bütün din ve kutsal kitaplarda yer alır.
Mardin gibi şehirler, mitosların, dinlerin ve tanrıların bir bölgeden
diğerine geçmesi aşamasında bir köprü görevi görürler. Başka bir deyişle, bu
kentte olmak aşk ve savaş tanrıçası İştar’ın Artemis’e ve Afrodit’e; Ay tanrısı
Sin’in Bendis’e; güneş tanrısı Şamaş’ın Helios’a dönüşümüne şahit olmaktır.
Bakırın tunç, taşın boncuk, yontunun rölyef oluşuna dokunmaktır, Mardin. Bu
anlattığımız dönüşümlere ve ortak belleğe en güzel örnek ise elbette ki Şahmaran
(ya da Şahmeran) olarak bilinen mitolojik hikayedir. Binbir Gece Masalları’nda
“Yılanların Kraliçesi Yemlika’nın Hikayesi” olarak geçen ve Anadolu’nun farklı
bölgelerinde değişik anlatım biçimleri olan Şahmaran hikayesi, Mezopotamya
kültürlerinin ortak bir motifidir. Hikayenin birçok anayurdu, birçok farklı
versiyonu vardır. Yukarıda anlattığımız bilgilerden yola çıkarak hepsi doğru demek
mümkündür. Zira hikayeye yapılan ekleme ve çıkarımlar ya masalcının tercihi
sonucu ya da sosyal gerekliliklerden dolayı oluşmuş denebilir. Bu hikaye birçok
kültürde ve mitolojide yer bulmasına karşın, hiçbir şehir bu hikayeyi Mardin kadar
sahiplenmemiş ve yaşatmamıştır. Mardin sokaklarında yürüdüğünüzde hangi esnaf
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veya vatandaşa sorarsanız sorun, herkesin Şahmaran ile ilgili söyleyeceği birkaç
cümle olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni sadece Şahmaran değildir. Bu aynı
zamanda bin yıllardan beri çeşitli hikayelerde karşımıza çıkan yılan figürü ile de
ilgilidir.
Bu nedenle, Şahmaran hikayesi özelinde sizinle paylaşmak istediğimiz konulardan
biri de yılanın neden bu kadar hayatımızın içinde olduğudur. Bir canlı düşünün
ki zehrinden tek damla bir insanın hayatına mal olsun ve aynı canlı dünyadaki
bütün kültürlerde şifanın ve ilacın sembolü olsun. Şahmaran hikayesine geçmeden
önce, Mezopotamya ve çevresindeki kültürlerde yılanın var oluş şekline kısaca bir
göz atalım. Çünkü bilinmesi gereken şeylerden ilki, Şahmaran’ın başta Mardin
olmak üzere birçok yerde tasvir edildiği gibi yarı insan, yarı yılan değil, tamamen
yılan oluşudur. Bundan dolayı yılanı anlatırken aslında Şahmaran’ı anlatmış, ona
dokunmuş olacağız.
Yılan figürü, Antik Yunanistan’dan Mısır’a birçok kültürde farklı
şekillerde varlık gösterir. Yunan mitoslarında gizemli güçleri temsil eden tıp tanrısı
Asklepios’un asasındaki yılan, tıp sembolü olarak karşımıza çıkar. Eski Mısır’da
ise, yılan kılığında resmedilen tanrı Apofis kötülüğün ve karanlığın simgesidir.
Museviler, yılanı şeytanın, günahın, baştan çıkarmanın yani cinsel tutkunun simgesi
olarak görürler. Bunun temel nedeni, Şeytan’ın Havva’yı kandırmak için büründüğü
yılan kılığı olabilir. İslamiyet’te de yılan, Musevilikte olduğu gibi, Şeytan ile
eşleştirilir. Hristiyanlık ‘ta da aynı şey söz konusudur. Hz. Adem ve Havva’nın
günah işlemesine neden olan Şeytan’ın seçtiği hayvan olan yılanın bütün tek tanrılı
semavi dinlerde aynı sıfatlara sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Yılan figürünün yansımalarını Mardin’de de görmek mümkündür. Deyrulzafaran
Manastırı’ndaki eskiden tıp sınıfı olarak kullanılmış, şimdi ise mezar odası olan
alanda, bir vazonun içine zehrini akıtan iki yılan figürü olduğu görülür. Bunun,
mekanın kullanım amacını açıklayan bir sembol olduğu aktarılır. Bazı görüşlere
göre ise, bunlar yılan değil asma ağacıdır ve vazodan dışarı fışkıran da sembolik
hayat ağacıdır. Bir diğer örnek ise, Kasımiye Medresesi’nin ders verilen hücrelerinin
(sınıflarının) giriş kapılarının üstüne işlenen motiflerdir ki bu işlemeler günümüz tıp
sembolüne çok yakındır. Her iki mekanda şifa ve tıp ile ilişkilendirilen bu semboller,
cam altı boyama sanatına nazarlık olarak aktarılır. Mardin ve çevre ilçelerindeki
birçok evde Şahmaran figürünü bezlerin üzerine nakşedilmiş veya boyanmış olarak
görmek mümkündür. Bu efsanevi figürün evlerde bulunmasının nedeni ise onun
tılsımlı olduğuna ve kötülüklere karşı evi koruyacağına inanılmasıdır. Gördüğünüz
gibi yılan sürekli bir tezat ve çelişkiler yumağı olarak karşımıza çıkar. Bir yerde şifa
iken, başka bir yerde kötülük ve günah olarak anlam bulur.
Şahmaran hikayesinin Hint, İran, Yunan, İbrani ve Arap kaynaklarından
izler taşıdığı söylenebilir. Anadolu ve Mezopotamya kültürlerindeki yılan
kadın kültünün de, Şahmaran’ın oluşmasında etken olduğu düşünülebilir. İslam
toplumlarındaki Ashâb-ı Kehf hikayesi de (Yedi Uyuyanlar) Şahmaran ile
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ilişkilendirilmiştir. Şahmaran mitosunu Mersin’in Tarsus ilçesi ile de bağdaştıranlar
vardır. Şahmaran hikayesinin 13. yüzyıl alp-erenlerinden Sarı Saltuk’un efsanevi
hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından Battalnâme ve Saltuknâme’yi de
etkilediği öne sürülmüştür. Saltuknâme’de, Sarı Saltuk’un kuyuya atıldıktan sonra
yılanlar ülkesinde kadın başlı yılan gövdeli olan Şahmaran’la tanıştığından söz
edilmektedir. Şahmaran’ın anlatıldığı bir diğer eser ise, isim benzerlikleri ve coğrafi
betimlemelerden dolayı İran merkezli gibi görülse de aslında Tevrat kaynaklı olan
ve sonradan İslami bir karaktere bürünen Câmâsbnâme’dir. Bu eserde Danyal
peygamberin oğlu Camasb’ın, Şahmaran’ın yanında geçirdiği zaman anlatılır.
Câmâsbnâme’ye göre, Danyal peygamber evrenin bütün sırlarına hakim,
her derdin devasını bilen hikmet sahibi biridir. Kendisi ölüm döşeğine düşmeden
önce eşi hamile kalır. Danyal ölmeden önce tüm bildiklerini bir kitaba aktarmış ve
bu kitabı doğacak olan oğluna vermesi için eşine teslim etmiştir. Danyal’ın doğan
oğluna Camasb adı verilir. Camasb okula gönderilir fakat başarı gösteremez ve
geçimini odunculukla sağlamaya başlar. Burada küçük bir parantez açmak isteriz.
Dünyadaki her sırrı içeren bir kitaba sahip bir şahsın okulda başarısız olması elbette
ki düşünülemez. Lâkin mitoslarda mantıksal bağlantılardan çok, olayın kurgusunun
devam etmesi esastır. Yani Camasb’ın odunculukla uğraşması gerekir ki ormana
girebilsin. Eğer girmezse ormanda kaybolması ve bir mağaraya sığınması mümkün
olmaz ve hikayenin kurgusu sekteye uğrar. Bundan dolayı biz de, anlatılan öykünün
mantıksal tutarlılığına çok takılmadan öykümüze devam edelim.
Camasb ve arkadaşları birlikte gittikleri ormanda yağmura yakalanır
ve çok ıslanmamak için bir mağaraya sığınırlar. Bu sığındıkları mağarada bol
miktarda bal bulurlar. Mağarada bir de bal dolu bir kuyu vardır. Balın tamamını
alan arkadaşları ona pay vermek istemedikleri için onu mağaradaki kuyunun içinde
bırakırlar. Camasb, çaresizlik içinde burada beklerken, birden kuyunun duvarındaki
bir delikten sızan ışığı görür ve bu deliği genişleterek içine girip ışığı takip eder.
Vardığı yer gerçek dışı bir dünya gibidir. Geldiği yer Şahmaran’ın ülkesidir.
Şahmaran ona zarar verilmeyeceğini söyler ve Camasb’a neden burada olduğunu
sorar. O da başından geçen bütün olayları anlatır. Buna karşılık, Şahmaran da ona
Bulukiya’nın (bazı kaynaklarda ve Mardin’de anlatılan şekli ile Belkiya) hikayesini
anlatır. Camasb uzun bir süre burada kalır. Ancak bir gün artık dayanamaz
ve Şahmaran’dan kendisini bırakmasını ister. Şahmaran, başından geçenleri
anlatmaması şartıyla, onu kendi dünyasına götürecek olan yola bırakır. Ne yazık
ki o sırada ülkenin hükümdarı Keyhüsrev, Şahmaran’ın etinden başka tedavisi
olmayan bir hastalığa yakalanmıştır. Uzun süre ortalıkta görünmeyen Camasb’ın
şehre geri gelmesinden sonra onun nerede olduğunu merak edenler, Şahmaran’ın
onu tutsak ettiğini düşünürler ve yerini söylemesi için Camasb’a baskı yaparlar.
Camasb, baskılara dayanamaz ve Şahmaran’ın yerini söylemek zorunda kalır.
Şahmaran büyü ve efsunlarla yakalanarak öldürülür. Hükümdar, Şahmaran’ın etinin
suyundan içer ve iyileşir. Camasb ise, uzun sure yanında kaldığı Şahmaran’dan
öğrendiği ve babasının kendisine bıraktığı kitaptan edindiği bilgilerle ünü yaşadığı
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yerin sınırlarını aşan bir bilge olur.
Hemen hemen her evde ya duvara asılı bir cam altı boyamaya ya da bir
bez örtüye sureti işlenmiş olan Şahmaran’ın bu bölgede yeri ve önemi büyüktür.
Mardin’de herkesin bildiği bu öykünün burada gerçekleşmiş olduğuna inananlar
bile vardır. Çarşıda gezindiğinizde cam altı boyamalardan, takılara, restoran, kafe
ve dükkan isimlerine kadar birçok yerde Şahmaran karşınıza çıkar. Bu yönüyle
Şahmaran, Mardin ile özdeşleşmiş mitolojik bir kahramandır.
Fakat Mardin’de duyacağınız Şahmaran hikayesi yukarıda anlatılandan
biraz daha farklıdır. Bu hikayede, Camısab (ya da Camısan) arkadaşları ile
avlanmaya çıkmıştır. Uzun bir günün ardından hiçbir şey avlayamamış, ancak
ormanın derinliklerine kadar gitmiş bulunmuşlardır. Burada içi bal dolu bir kuyu
bulup çok sevinirler. Aralarından iki kişi hemen şehre gidip balı çıkarmak için
zembiller ve kovalar getirir. Kuyudan bal alıp küplere ve zembillere doldururlar.
Derken bir süre sonra birinin kuyunun içine inip kovaları bal ile doldurup yukarı
göndermesi gerekir. Bunun için Camısab seçilir ve kuyuya sarkıtılır. Kovaları
doldurup yukarı gönderen zavallı Camısab kendini bekleyen kaderden habersizdir.
Son kovayı da doldurup yukarı gönderdikten sonra, arkadaşlarından ipi geri
sarkıtmalarını ve kendisini yukarı çekmelerini ister. Lâkin arkadaşları, balı onunla
paylaşmak istemedikleri için Camısab’ı kuyuda bırakıp çıkarılan bütün bal ile
kaçarak ona ihanet ederler. Camısab, çaresizce derin bir sessizlikte günlerce
bekler, tâ ki kuyunun duvarında bulduğu bir deliğin içinden gelen seslere dikkat
kesilinceye kadar. O küçük deliği genişletip içine bakmak isterken, yüzlerce yılan
o delikten kuyuya sızar ve Camısab’ı alıp o delikten içeri sokarak tüm yılanların
şahı, kraliçesi olan Şahmaran’ın yanına götürürler. Kolları ve bacakları yılandan
oluşan devasa bir yılan olarak tasvir edilen Şahmaran, Ademoğlu diye hitap ettiği
Camısab’a burada ne aradığını sorar. O da başından geçenleri ve arkadaşlarının
ihanetini anlatır. Şahmaran, Hz. Adem’e olan saygısı ve korkusundan dolayı onu
öldürmeye kıyamaz ama, yılanlarını beslediği sihirli kuyunun balını bitirdiği için
de ona kızar. İnsanoğluna güvenmediği için Camısab’ın artık burada kendileri
ile birlikte yaşayacağını söyler. Camısab ne kadar yalvarsa da nafile... Kraliçe,
Ademoğlu’nun yerini ifşa edeceğinden korktuğu için bunu kabul etmez.
Aradan günler, haftalar, aylar ve yıllar geçer. Camısab artık isyan eder. Ya
kendisini öldürmelerini ya da serbest bırakmalarını ister. Bu karanlık ve insansız yerde
daha fazla dayanamayacağını söyleyip yine Şahmaran’a yalvarır. Şahmaran, onun
bu haline acır ve bir şartla onu bırakacağını söyler: Yerini kimseye ifşa etmeyecek
ve bir daha buraya dönmeyecektir. Para ve pul vaatleriyle aklı çelinmesin diye de
ona yüklü miktarda değerli taş ve altın vererek gitmesine izin verir. Camısab, aldığı
bu hediyeler ve orada edindiği bilgiler sayesinde ülkesinde kısa sürede hali vakti
yerinde bir adam olur. Her şey çok güzel giderken, bir gün çarşıda tellalların sesini
duyar. Halka duyurdukları haber, Camısab’a ihanetin kapısını aralayan şeydir. Kral
hastadır ve hastalığının tek çaresi, tüm dertlerin dermanı olan Şahmaran etidir. Bu
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yaratığın yerini gösterene, kral kızını verecek, onu başvezir yapacak ve ölümünden
sonra da kral olmasını sağlayacaktır. Camısab kibir ve hırsına yenik düşer, saraya
giderek Şahmaran’ın yerini bildiğini söyler. Yanına büyücüler ve askerler verilen
Camısab, kuyunun olduğu yere vardığında, büyücüler büyülü dualar ve danslarla
Şahmaran’ın kuyudan çıkmasını sağlarlar. Kuyudan çıkan bu canlıyı zapt etmek zor
gibi görünse de Şahmaran direnmez, teslim olur. Camısab’ın kulağına da şunları
fısıldar:
Arkadaşların nasıl sana ihanet ettilerse, sen de bana ettin ey Ademoğlu! Ama
unutma ki senin kralın da bir Ademoğlu ve sana ihanet edecek, iyileştiğinde seni
öldürecektir. Bunun için ona beni sunarken sen kuyruğumdan bir parça kes ve
ye, benim kuyruğum zehirsizdir. Ona da başımdan bir parça ver ki o zehirlidir. O
zaman o ölecek ve sen ülkenin başına hükümdar olacaksın.
Şahmaran’ın celladı olan Camısab’a bu bilgiyi vermesi onu hem derinden
üzmüş, hem de sevindirmiştir. Kralın sarayına vardıklarında, kral önce Camısab’ın
Şahmaran’ın etinden yemesini ister. Camısab da Şahmaran’ın kendisine söylediği
şeyleri hatırlar ve kuyruğundan bir parça yer. Başından bir parçayı krala uzatır ve
kral da yer. Bundan sonra olanlar ilginçtir, zira hem kral hem de Camısab ölürler.
Çünkü Şahmaran Camısab’tan intikam almış, kendi celladını da öldürmüştür.
Mardin çarşılarında bakırcılar ve cam altı boyama ustaları, Şahmaran
karakterini, başı kadın ve boynuzlu; gövdesi, ayakları ve kuyruğunu ise yılan olarak
resmederler. Yaşlılara bu öyküyü ve Şahmaran’ın neden böyle resmedildiğini
sorduğumuzda, insanlara kendi ihanetlerini ve ikiyüzlülüklerini anımsatması için
bu canlının hem insan hem de yılan suretinde resmedildiğini anlatırlar. Böylece,
insanlar Şahmaran’a her baktıklarında ihaneti, kötülüğü ve beraberinde getirdiği
ölümü hatırlayacak ve ders alacaklardır.
Hikaye bu şekillerde anlatılır, diyar diyar ve dilden dile gezer. İlginç
olan, hikayenin halen güçlü bir şekilde yaşıyor olmasıdır. Gerek Danyal peygamber
versiyonunda gerekse Mardin’de anlatılan versiyonunda Şahmaran şifa ve bilgelik
kaynağıdır. Zaten bizce Camısab’ın kuyuda geçirdiği zaman da, bir arınma ve
kendine dönüş sürecidir. Bu süreç, Hz. Yusuf’un öyküsünde de anlatılır. Hristiyan
mistikler, Müslüman dervişler, Budist rahiplerin hepsi kendilerini çilehanelere
kapatıp benzer bir arınma ve meditasyon sürecine girerler. Yaşadıkları bu
süreçte buldukları iç huzur ile dünyayı başka bir gözle görmeye ve algılamaya
başlarlar. Camısab’ın kuyunun duvarında gördüğü o delikten duyduğu seslere
kulak kabartması ve deliği açmaya çalışması, geçmek üzere olduğu öteki boyutu
simgeliyor olabilir. Unutulmamalıdır ki Şahmaran bu hikayede tüm bilgilerin
kaynağıdır ve şifa sembolüdür. Peki sadece Şahmaran öyküsü, yılanın şifa kaynağı
sayılması için yeterli bir delil midir? Elbette ki değildir. Zira yılanın şifanın kaynağı
sayılması ve yaşam ile özdeşleştirilmesi daha eski çağlara uzanır. Bunun en güzel
örneği de Gılgamış destanıdır.
Eski Ahit’te adı Warka olarak bilinen Uruk şehri krallarından biri olan
Gılgamış, herkes tarafından bilinen destanından dolayı en çok tanınan antik çağ
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karakterlerindendir. Kitabımızın Mezopotamya ile ilgili kısmında da değindiğimiz
gibi, yazının güney Mezopotamya’da bulunmuş olması en erken yazılı kayıtların
da buradan gelmesi anlamına geliyordu. Kil tabletler üzerinde bulunan yazılı
metinlerde, Kral Gılgamış’ın şehrini korumak için yaptırdığı sur duvarlarından
ve en yakın arkadaşı olan Enkidu’nun ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı
ölümsüzlüğün peşine düşmesi anlatılır. Tapınakta görevli rahiplere ölümsüzlüğü
nerede bulacağını soran krala Dilmun Adası cevabı verilir. Dilmun aynı zamanda
Sümerlerin ana vatan olarak gördükleri ve mitoslarda buradan geldiklerini iddia
ettikleri yerdir. Orada Utnapiştim adında bir kral bulması gerektiğini, onun ölümsüz
olduğunu anlatırlar. Gılgamış da uzun ve bir o kadar da meşakkatli bir yolculuk
sonunda, güneşin doğduğu ülke olarak zikredilen Dilmun Adası kıyılarına ulaşır. O
kadar yorulmuştur ki oraya varır varmaz uykuya dalar. Gözünü tekrar açtığında baş
ucunda sıcak bir somun ekmek görür. Yanında onu izleyen kadına nerede olduğunu
ve ne kadar uyuduğunu sorar. Kadın, Dilmun Adası’nda olduğunu ve yedi gün
yedi gece uyuduğunu söyler. Buna inanmayan krala, sıcak ekmeğin yanında duran
diğer altı bayat ekmeği gösterir. Her sabah birinin yapıldığını ve uyanır diye baş
ucuna bırakıldığını söyler. Bu son ekmeğin de bu sabah yapıldığını anlatan kadına
Gılgamış inanır. Biz, Gılgamış’ın uykusunu Camısab’ın kuyuda geçirdiği o arınma
zamanına benzetiyoruz. Herhangi başka bir rakam değil de her dönemde kutsal
yayılan yedi sayısının kullanılmış olmasının da tesadüf olmadığını düşünüyoruz.
Sözü çok uzatmadan hikayemize geri dönelim. Bu esnada içeri bir adam
girer ve kendini Utnapiştim olarak tanıtır. Gılgamış, aradığı kişinin bu adam olduğunu
anlar ve ona başından geçenleri ve buraya geliş sebebini anlatır. Nuh Tufanı olarak
bilinen olayın en erken anlatımı da ilk kez burada karşımıza çıkar. Herkesin bildiği o
tufanın kahramanı olarak kendisini ve ailesini gösteren Utnapiştim, insanlık soyunu
kurtardığı için tanrıların ona ve eşine ölümsüzlüğü hediye ettiklerini söyler. Bundan
dolayı, ona ölümsüzlüğü veremeyeceğini ama kabul ederse gençlik otunu/bitkisini
verebileceğini söyler. Otu kabul ederse Gılgamış yeniden gençleşebilecek ve ikinci
bir hayat yaşayabilecektir. Gılgamış, çaresiz bunu kabul eder ve evinin yolunu tutar.
Yolculuğu esnasında bir nehirde balık avlarken, içinde gençlik otu olan heybesini
kıyıya bırakır. Nehirden dönerken heybenin içinden bir yılanın çıktığını ve çıkarken
de üzerindeki deriyi değiştirdiğini görür. Maalesef yılan gençlik otunu yemiş ve
derisini atarak yeniden gençleşmiştir.
Burada kısaca değinmeye çalıştığımız Gılgamış öyküsünde, yılan
yeniden doğuş ve hayatın tekrarı olarak karşımıza çıkar. Buna benzer olarak, Êzîdî
inancında anlatılan Nuh Tufanı hikayesinde, Nuh’un gemisi sular çekilmeden bir
dağa çarpar ve su almaya başlar. Diğer her canlı kaçarken, yılanların arasından
bir tane kara yılan gelip su alan deliği gövdesiyle kapatır ve kendini feda ederek
geminin kurtulmasını sağlar. Bu örnekte de yılanın yine hayatın devam etmesini
sağlayan canlı olduğu görülür.
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Gılgamış başta olmak üzere, bir çok antik ve yakın çağ mitosları veya
destanları bir araya geldiğinde, yılanın insan için ne kadar önemli olduğunu
anlamak mümkündür. Şahmaran öyküsü ile günümüze kadar anlatıla gelen, aslında
yılan ve onun şifa öyküsüdür. Yeri, yurdu ve zamanı ne olursa olsun, her öykü,
mitos ve destan onu anlatan ve yaşatan halkındır.
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İSLAMİYET’İN İKİ KADİM İSMİ:
Selmân-ı Fârisî ve Zeynel Abidin
Mardin gibi, ticaret yolları ve önemli kültür alanlarının birleştiği
coğrafyalarda bulunan kentler, büyük toplumsal hareketliliklere şahit olurlar.
Halklar, devletler, tüccarlar ve ordular bu kentlerden geçerken hem onlardan
etkilenmiş hem de onları etkilemişlerdir. Bu etkileşimler bazen kişi, bazen de cemaat
ya da tarikat gibi küçük ölçekli topluluklar boyutunda gerçekleşir. Bu bahsettiğimiz
etkileşimler gerçekleştiğinde, önem ve anlamlarını sonradan kavrayacağımız
birçok değerli kişilik, topraklarımızda yer edinmeye başlar. Bu değerler, kente
yerleşmemiş olsalar bile, bir müddet yaşayıp ayrıldıkları coğrafyaya çok şey katar
ve onda derin izler bırakırlar. Örneğin, Urfa’da doğmuş olduğuna inanılan Hz.
İbrahim ömrünün çoğunu başka yerde geçirip vefat etmesine rağmen, adı hep Urfa
ile birlikte anılır. Buna benzer birkaç örnek daha verilebilir. Mesela, Türkiye’de çok
az insan Hz. Muhammed’in ayak izinin ve sakal-ı şerifinin Mardin’de olduğunu
bilir. Herkes tek örneğin İstanbul’da olduğunu düşünse de, Mardin de iki önemli
İslami emanete ev sahipliği yapmaktadır.
İşte Selmân-ı Fârisî de böyle bir örnektir. Selmân-ı Fârisî ismi, birçok
Mardinli için tanıdık bir isim olmasa da, biz kendisinin bilinmesi gereken önemli
bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Peki, kimdir Selmân-ı Fârisî ve Mardin ile ne
ilgisi vardır? Selmân-ı Fârisî, Müslüman olduktan soran Hz. Muhammed’in
yanından bir kere bile ayrılmayan ve Hendek Savaşı’nda hendek kazılma fikrini
öneren kişidir. Yine bu şahıs, Hz. Muhammed’in kendisiyle kan bağı olmamasına
karşın ailesinden sayarak “Ehl-i Beyt’tendir” dediği kişidir.
Selmân-ı Fârisî, isminden de anlaşılacağı üzere, Fars yani İran kökenlidir.
Eski ismi Mâbe olan Selmân-ı Fârisî’nin ne zaman doğduğu tam olarak bilinmese
de, Hz. Muhammed’in doğum tarihinden (571) beş ilâ on yıl sonra dünyaya geldiği
yönünde bilgi veren bazı yazılı kaynaklar mevcuttur. Babasının adı Lüzehşân (ya
da Büzehşân) olan Selmân’ın dedesi Behnüzân’ın İran hükümdarlarından olduğu
bilinmektedir. İbn Abbas ile yaptığı bir konuşmada anlattığı hayat hikayesine
göre kendisi, İran’ın İsfahan bölgesinin Cey kasabasında doğmuştur. Birçok
Aryan/Hint-Avrupalı toplumda olduğu gibi, antik İran toplumu da kast sistemi
ile yönetilmekteydi. Selmân’ın babası imtiyaz sahibi Dahkan sınıfına mensuptu
ve kasabanın idarecisi olarak görev yapmaktaydı. Babasının konumundan dolayı
onun eğitimine büyük önem verilmiş ve kendisi Zerdüşt rahipleri olan Mobadların
yanında eğitimine başlamıştır. Selmân ve ailesi, o dönemde tüm İran coğrafyası gibi,
ismini kurucusundan alan Zerdüşt dinine mensuplardı. Halk arasında Mecusilik
olarak bilinen bu din, baş tanrı Ahura Mazda ve kutsal kitap Zend Avesta üzerinden
şekillenmiş, güneş ve ateş dinin en kutsal unsurları olarak öne çıkmıştır. Selmân,
Zerdüşt tapınaklarında (ateşgeh) ateşi yakma ve sönmeden koruma görevine
yükseltilmiştir.
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Kendisinin aktardığına göre, babası kendisine aşırı düşkündür ve başına
bir iş gelmesin diye dışarı çıkmasına pek izin vermez. Günlerden bir gün, babası
onu bir iş takibi için çiftliklerinde bir yere gönderir. Çok fazla dışarı çıkmadığı
için diğer dinlerden ve inanışlardan habersiz olan Selmân, o gün çiftliğin dışında
bir kilise ve içinde ibadet eden insanlar görür. Onun için bu deneyim, hayatının
dönüm noktalarından biri olur. Kendi yaşadığı ülkede herkesin Zerdüşt (Mecusi)
olduğunu zannederken, farklı bir din görmek ve yeni bir öğreti ile tanışmak onu
derinden etkiler. Büyük bir ilgi ile bu topluluğu seyre dalan Selmân, haliyle eve
geç kalır. Telaşa kapılan babası adamlarını gönderip oğlunu aratmaya başlar. Kısa
sürede bulunup eve getirilen Selmân’ın nerede olduğunu duyan babasının kendisini
azarladığı nakledilir. Bazı kaynaklar, babasının o günden sonra dışarı çıkmasını
yasakladığını da yazar.
Tanıklık ettiği Hristiyanlık dininden ziyadesi ile etkilenmiş olan Selmân,
kendi ait olduğu dinin öngördüğü hayat tarzı ile daha fazla yaşamayacağına kanaat
getirir ve kilisede tanıştığı kişilere haber göndererek, onların yardımı ile evden
kaçmayı başarır. Şam’a giden bir kafilede kendisine yer bulur ve buraya vardığında
din adamlarının lideri olan piskoposa ulaşıp şöyle der: “Ben bu dine girmek,
kiliseye hizmet etmek, Hristiyanlığı öğrenmek ve sizinle birlikte ibadet etmek
istiyorum.” Piskopos onu kabul eder. Burada uzun süre kalan Selmân, piskoposun
ölüm döşeğinde olduğunu anlayınca kendisine, ondan sonra kimin yanına gitmesi
gerektiğini sorar. Bu onun hayatında bir diğer önemli kırılma noktasıdır. Piskopos
onu Musul Kilisesi’ne yönlendirir. Hocasının vefatından sonra Selmân, buraya
gider. Ayrılıklar, onun hayatında hakikatin peşinden gidişin sembolü olmuştur. Her
gittiği yerde bilgi dağarcığını genişleten, ruhunu aydınlatan Selmân için zaman ve
mekandan çok inanç, bilmek ve ibadet esastır.
Şam piskoposunun tavsiye ettiği Musul’daki Hristiyan din adamının
yanına giden Selmân, onun da dinine bağlı bir kimse olduğunu görür ve ondan
istifade eder. Ancak çok geçmeden bu zat da ölüm yatağına düşer ve kendisinden
nasihat isteyen Selmân’a şöyle der: “Evladım, ben Nusaybin’deki arkadaşımdan
başka bizim yolumuz ve gidişatımızda bir kimse olup olmadığını bilmiyorum.
Sen benden sonra onun yanına git.” Musul’daki hocasının bu vasiyeti ile Selmân-ı
Fârisî’nin yolu Mardin topraklarına düşer. Nusaybin Okulu’nda kendini din ve ilim
işlerine adayan Selmân’ın buradaki izlerini daha sonra yeniden ele alacağız.
Selmân, Nusaybin’deki hocasının vefatından önce verdiği nasihat üzerine,
günümüz Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Ammuriye Kilisesi’ne gider.
Burada da hocası uzun yaşamaz ve Selmân buradaki hocasından aldığı tavsiye ile
Kâbe’nin olduğu topraklara doğru yola çıkar. Burada katıldığı bir kervanda köle
olarak bir Yahudi tüccara satılır. Hz. Muhammed ile tanışınca kölelikten azat edilir.
İslam dinini ilk kabul eden İranlı olan Selmân’a Peygamber tarafından “Selmânu’lHayr” lakabı verilir. Bundan sonra tüm hayatını İslamiyet’e ve onu yaymaya
vakfeden Selmân, erken İslamiyet döneminin en önemli şahsiyetlerinden biri
olarak her kaynakta karşımıza çıkar. Öyle ki, Selmân’a kendisinin soyu ve kabilesi
sorulduğunda, kendisini “İslam ibn İslam” (İslam oğlu İslam) olarak tanıtır. Bazı
kaynaklarda, Hz. Muhammed’in berberi olarak da adı geçen Selmân-ı Fârisî’nin
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berberler tarafından pir/üstad olarak kabul gördüğü aşağıdaki şu dizelerden
anlaşılmaktadır:
Hamd ü minnet Hüda’ya, bize verdi devleti
Hazreti Selmân-ı Pâk’tır pirimizin şöhreti
Hem Resul’un berberidir ol kemâl-i zat-i pak
Gafil olma gel tıraş ol, eyle icra sünneti
Her sabah besmele ile açılır dükkanımız
Hazreti Selmân-ı Pâk’tır pirimiz, üstadımız
Selmân-ı Fârisî’nin Nusaybin’de kaldığı yere halk arasında Selmân-ı
Pâk veya Hz. Selmân Makamı denmektedir. Nusaybinli yaşlılarla yaptığımız
sözlü tarih çalışmalarında, Selmân-ı Pâk Camii minaresinin Selmân-ı Fârisî’nin
kendisi tarafından yapıldığına inanıldığı görülmüştür. Halk arasında, cami
yapımında kullanılan tüm taşları Selmân’ın dağdan tek başına sırtında taşıyarak
getirdiğine inanılır. Bundan dolayı, bu camiye ve Selmân’ın Nusaybin’deyken
kaldığına inanılan makama büyük bir saygı söz konusudur. Bu genel inanışa karşın,
yukarıda da belirttiğimiz üzere Selmân, Nusaybin’de kaldığı dönemde Müslüman
değil Hristiyandır. Zira, kendisi Nusaybin’e, Musul’da yanında eğitim gördüğü
piskoposun tavsiyesi üzerine gönderilmiştir. Bu nedenle, kendisinin bu camiyi
inşa etmiş olması veya cami iken içinde ikamet etmiş olması mümkün değildir.
Kanaatimizce Selmân-ı Fârisî’nin Nusaybin’e geldiğinde kaldığı yer, Nusaybin
Okulu olarak bilinen Mor Yakup Kilisesi olmalıdır. Selmân-ı Fârisî’nin geç Roma
döneminde Mezopotamya’nın en önemli eğitim merkezlerinden biri olan bu okulda
kalmış olması güçlü bir ihtimaldir. Burada eğitim gördüğü sırada eğer başka bir
yerde yaşıyordu ise, bu yer Selmân-ı Pâk Camii’nin üzerinde bulunduğu parsel
olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde, halk Selmân’a duyduğu saygının bir göstergesi
olarak buraya bir cami inşa etmiş olabilir.
Sonuç olarak, Selmân-ı Fârisî ile ilgili belirtilmesi gereken en önemli
nokta şudur: Zerdüşt olarak doğup daha sonra Hristiyan olan, ardından köle olarak
satıldığı Yahudilerin yanında bu dini öğrenen ve son olarak İslamiyet’i seçen
Selmân-ı Fârisî bu nitelikleriyle sürekli hakikatin peşinden giden bir kişi olmuştur.
Bu arayış esnasında, ait olduğu her dine sonsuz bir itaat ve kanaat getirmiştir.
Nusaybin’de Mor Yakup, Zeynel Abidin, Selmân-ı Fârisî ve Mor Evgin gibi zatların
varlık göstermiş olması kentin ne kadar kadim ve bir o kadar da büyük bir kültür
hazinesi üzerinde kurulduğunun en güzel kanıtıdır.
Bu bölümde sizinle paylaşmak istediğimiz bir diğer önemli şahıs ise
Zeynel Abidin’dir. Zeynel Abidin ismini duyan herkes, bu zatın Hz. Muhammed’in
torunu olan İmam Zeynel Abidin olduğunu düşünür. Bizi bu düşünceye sevk eden
Nusaybin’de bu isim ile bir cami, daha doğrusu bir külliyenin olmasıdır. Başta
Alevi ve Şii topluluklar olmak üzere, bütün İslam alemi için çok büyük bir değer
taşıyan ve Nusaybin’de kabri olan bu şahıs, Ehl-i Beyt’tir ama, Hz. Hüseyin’in oğlu
olan İmam Zeynel Abidin değildir. Peki, nedir Ehl-i Beyt ve Nusaybin’de bulunan
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bu külliyenin Hz. Muhammed ile ilişkisi nedir?
Arapçada “evden olan, ev halkından olan” anlamına gelen Ehl-i Beyt,
İslam literatüründe Hz. Muhammed’in soyundan gelen kişiler için kullanılan bir
tabirdir. Bu soya mensup olan kişilere, halk arasında, “seyit” denmektedir. Hz.
Muhammed’in kızı Hz. Fatma’nın amcasının oğlu Hz. Ali ile evlenmesi ile bu
ailenin soy ağacı şekillenmeye başlar. Hz. Fatma’nın Hasan ve Hüseyin adında
iki oğlu olur. Dönemin iktidar kavgalarında, maalesef ikisi de yaşamını yitirir.
Hz. Hüseyin’in oğlu olan İmam Zeynel Abidin, aynı zamanda, Alevilik inancında
kutsal sayılan on iki imamın da dördüncüsüdür. On iki imamların ilki Hz. Ali’dir.
Sonrasında, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Zeynel Abidin gelir. Yazımıza konu olan ve
Nusaybin’deki külliyeye adını veren Zeynel Abidin ise kız kardeşi Sitti Zeynep ile
birlikte Hz. Muhammed’in on üçüncü göbekten torunudur. Nusaybin’deki Zeynel
Abidin Camii’nin yapımı ise, üzerinde bulunan kitabeden anlaşıldığı üzere MS 12.
yüzyıldır. Bu dönem, bölgede Artuklu Beyliği varlığının başladığı zamana denk
gelir.
İlk kurulduğu dönemde bir mescit olan yapı, zaman içerisinde gelişerek
külliye halini alır. İçinde iki tane türbe bulunmaktadır. Bu türbelerden biri Zeynel
Abidin’e, ötekisi ise kız kardeşi Sitti Zeynep’e aittir. İmam Zeynel Abidin
Vakfı olarak kayıtlara geçen bu külliyenin vakfı, arşivlerde kuruluş tarihi olarak
kaydedilen 1158 yılı ile Mardin’in en eski vakfı olma özelliğini taşır.
Külliyenin 1956 yılında yapılmış minaresinin, 1914 yılında Mimarbaşı
Sarkis Lole tarafından inşa edilen Mardin’deki Şehidiye Medresesi’nin adeta bir
kopyası olması ilgi çekicidir. Yeri gelmişken, Şehidiye Medresesi’nin minaresiyle
ilgili güzel bir notu da sizinle paylaşmak isteriz. 13. yüzyıla tarihlenen bu
medresenin önceleri bir minaresi yoktur. Mardin’e çok önemli ve eşsiz mimari
yapıtlar bırakan Ermeni asıllı Mimarbaşı Sarkis Lole’nin, 1914 senesinde, hiçbir
ücret talep etmeden ve iskele kurmadan bu minareyi yaptığı söylenir. Minare üslup
açısından Mardin’deki hiçbir minareye benzemez. Üzerindeki desenler de eşsiz
güzelliktedir.
Tekrar konumuza dönecek olursak, Zeynel Abidin Külliyesi’ndeki
minarenin hemen güneyinde bir cami ve caminin batı bitişiğinde de, Zeynel
Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep’in türbeleri bulunmaktadır. Bu türbelerin
güney bitişiğinde batıya doğru devam eden ve yapının orijinalliğini korumuş olan
medreseye ait hücreler bulunmaktadır. Bu yapı kompleksinin güneyi mezarlık alanı,
doğusu ise Mor Yakup Kilisesi ve arkeolojik kazı alanıdır. Külliye, Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün desteği ile restore edilerek eski görünümünü kısmen kazanmış ve
betonarme görünümünden kurtulmuştur.
Yazımızda kısaca anlatmaya çalıştığımız Zeynel Abidin şahsı ve onun
adını taşıyan külliyeye dair vakıf kitabesinde bulunan bilgiler, bize Nusaybin
şehrinin 12. yüzyıldaki durumu hakkında oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır.
Vakfedilen mülklerin sıralandığı listede, birçok yapı ve hanın adı geçmektedir.
Ne yazık ki, bunların birçoğu günümüzde mevcut değildir. Hicri takvime göre
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553, miladi takvime göre ise 1158 yılında yapılmış olan İmam Zeynel Abidin
Külliyesi’nin vakfına Nusaybin’de verilmiş olan mülkler ve bunlardan alınan
kiralara örnek vermek gerekirse, günümüzde nerede olduğunu bilmediğimiz ve
Nusaybin’e bağlı iki dağ arasında Ebu Nasri Bostanı adıyla bilinen sulu iki bostan
arazisinin tamamı; kitabımızın Gırnavaz bölümünde anlatmış olduğumuz Gırnavaz
tepesi ile aynı yer olduğunu düşündüğümüz Ebu Nüvas Tepesi’ne bitişik bir bostan
tarlası; günümüzde nerede olduklarını bilmediğimiz Kantara Kapusu ve Ebu Nernud
bölgesinin her birinde ikişer tane olmak üzere dört değirmen; modern şehirde hiçbir
kalıntısı kalmamış olan Ham Hanı’nda yirmi ve Okçular Çarşısı’ndaki Nokta
Camii’ne bitişik yirmi dükkân olmak üzere toplam kırk dükkan; yine Nusaybin’de
nerede olduğunu bilmediğimiz Yagoba Kilisesi’ne bitişik yeni yapılmış olan han
ve bu kilisenin kirasından her yıl alınan yüz altmış dirhem ile Yahudi Kilisesi’nden
(havrasından) her yıl alınan yüz dirhem kira.
    Yukarıda paylaştığımız bilgilerde, iki nokta özellikle dikkat çekicidir.
Bunlardan ilki, dönem itibari ile vakıflara verilen önem ve destek, ikincisi ise
Nusaybin’in ne kadar kozmopolit bir yer olduğudur.
Bu külliyenin günümüzde dikkat çeken bir başka yönü ise, bölge halkı
tarafından kutsal sayılması ve her gün yüzlerce insan tarafından ziyaret edilmesidir.
Çocukları olmayan kadınların Sitti Zeynep Türbesi’ni, yeni bir işe başlayan veya
bir işten hayırlı medet uman insanların da Zeynel Abidin Türbesi’ni ziyaret edip
adaklar adadıkları bilinmektedir. Mor Evgin ve Mor Yakup’u anlattığımız bölümde
belirttiğimiz gibi, bu külliye ve Mor Yakup Kilisesi arasında, örnek sayılabilecek
devamlı ve sıcak ilişkiler kurulmuştur. Nusaybinlilerden edindiğimiz bilgiye göre,
Zeynel Abidin, kabrini ziyarete gelenlerin önce Mor Yakup’a uğramalarını ve ona
dua etmelerini istemiştir. Yine, Selmân-ı Fârisî’yi anlattığımız yukarıdaki bölümden
hatırlayacağınız üzere, Selmân, Hristiyan olduğu dönemde hayatının bir kısmını bu
kilise ve çevresinde geçirmiştir.
Şii ve Alevi inancına mensup topluluklar başta olmak üzere, İslam tarihi
için oldukça kutsal sayılan bu iki şahsiyetin Nusaybin gibi bir yerde farklı dönemlerde
yaşamış olmaları, Nusaybin’in nasıl köklü bir mirasın üzerinde bulunduğunun
işaretidir. Aynı şekilde, Mardin il merkezinde bulunan Birinci Cadde’deki Şeyh
Çabuk Camii’nde Hz. Muhammed’in postası olan Şeyh Çabuk’ın türbesinin
olması, Kutbettin İlgazi’nin annesi Sıtti Radviye için yaptırdığı medresede Hz.
Muhammed’in ayak izinin olması, Ulu Camii’de yine Hz. Muhammed’in sakal-ı
şerifinin olması, Mardin’in İslam tarihi için nasıl önemli bir eşik olduğunu gösterir.
Êzîdî, Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı bir renk cümbüşü
olarak Nusaybin, Mardin gibi hoşgörünün hat safhada yaşandığı bir yerdir. Nasıl ki
Mardin sokaklarında yürüdüğünüzde çan seslerinin ezan seslerine karıştığına şahit
oluyorsanız, Nusaybin’de de aynı bahçeyi paylaşan bir kilise ve cami gördüğünüzde,
ne kadar zengin bir kültürün içine adım attığınızı anlarsınız. Hayata anlam ve değer
katan şey farklı olana benzemek değil, herkesin farklı olanı olduğu gibi sevmesi ve
kabul etmesidir. Kültürlerin mozaiği olan Anadolu’nun ebrusu bu topraklardır. Bir
rengin ötekinin yanında katı durması değil, ona karışması ve iki renkten yeni bir
renk bulmaktır, Mardin.
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KILLIT KÖYÜ: Üç Mezhep, Üç
Kilise ve Bir Cami
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KILLIT KÖYÜ:
Üç Mezhep, Üç Kilise ve Bir Cami
Mardin tarihine bakıldığında, onunla kader birliği yapmış, şehir yapısı
ile de ona oldukça benzeyen bir ilçesinin olduğu dikkati çeker. Bağlı bulunduğu
Mardin şehrinden yaklaşık olarak 1000 yıl kadar daha eski bir yerleşime ve tarihe
sahip olan Savur ilçesi, iki vadinin kesiştiği yerde uzanan bir masal şehri gibidir.
Kitabımızın Mezopotamya kısmında da bahsetmiş olduğumuz Assurlulara ait
metinlerde, bu halkın Kuzey Mezopotamya ve Anadolu’ya yaptığı askeri seferlerden
bahsedilirken birçok yerleşimin adı ve tanımı da verilmiştir. Assurluların Kaşiyari
dağlarına yaptıkları seferlerden bahsedilirken Matiyatu (Midyat) ve Şaru (Savur)
adlı iki önemli şehirden söz edilir. Roma döneminde de, aynı bölge kast edilerek
burada Sauras adında bir kent olduğundan bahsedilir.
Günümüzden 3000 yıl kadar daha eski bir döneme tarihlenen ve
kentin her dönemine şahit olan Savur Kalesi, kendisini çevreleyen iki vadiye
hakim bir konumdadır. Savur Kalesi harabelerinde herhangi bir arkeolojik kazı
yapılmadığından tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Savur Kalesi,
Mardin Kalesi’ne kıyasla biraz daha küçük ölçeklerdedir. Yazılı metinlerden
edindiğimiz bilgilere göre, Mardin MS 3. yüzyılda, küçük bir karakol kale
görünümündeyken, MS 5. yüzyıldan sonra bir kale kent görünümüne bürünmeye
başlar. Zaten Dara isimli bölümümüzde bölgedeki Roma-Sasani çekişmesinden söz
edilirken bölgede birçok kentten söz edilirken Mardin’in adı geçmez. Bu durumun
temel nedeni, Mardin’in kurulduğu alanın yükseltisi ve elbette ki sahip olduğu su
kaynaklarıdır. Mardin Kalesi gerekli durumlarda kendini dar bir alana hapsetmiş ve
böylelikle aylarca süren kuşatmalardan zaferle çıkabilmiştir.
Peki, Şaru veya Sauras isimli bu kentin büyümesi ve Mardin gibi bir dağ
şehrinden farklı olarak daha erken bir dönemde yerleşime maruz kalmasının nedeni
sadece bereketli ve suyu bol olan vadileri midir? Bu etkenler elbette ki önemlidirler,
ancak tek başlarına tüm nedenselliği karşılamazlar. Biz bu kenti var eden en
önemli etkenlerden birinin ticaret olduğunu düşünüyoruz. Nitekim, antik çağın
yolları öncelikli olarak vadiler ve nehir yataklarıdır. Küçük nehirler ara arterleri
oluştururken, Dicle ve Fırat gibi büyük nehirler ise günümüz otobanlarına karşılık
gelir. Savur’daki bu iki vadi de muhtemelen bu ara arterleri oluşturan iki tali yol idi.
Zira bunları takip ettiğinizde Dicle’ye ve sizi Amedu yani Diyarbakır’a ulaştıracak
olan dağ yoluna ulaşmış olurdunuz. Bu da sizin artık Anadolu’da dilediğiniz yere
gidebileceğiniz anlamına geliyordu. Savur ve Mardin arasındaki vadi, aynı zamanda
Mardin-Midyat karayolunu teşkil eder. Bu yol sayesinde nüfusunu koruyan kent,
Mardin-Midyat yol güzergahının değişmesinden sonra önemi kaybederek göç
vermeye başlamıştır. Eskiden bölgenin en büyük sebze, meyve ve kereste üreticisi
olan Savur dışarıdan mevsimlik işçi bile alırken, günümüzde yolun değişmesi ile
birlikte belki de tarihinin en suskun dönemlerinden birini yaşamaktadır.
Ticaret yollarının varlığı sadece Savur’u değil, güzergahları üzerindeki
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diğer bütün yerleri de zenginleştirmekte ve gelişimlerinin önünü açmaktaydı.
Bunlara en güzel örneklerden biri, elbette ki Kıllıt veya yeni adıyla Dereiçi
Köyü’dür. Dağların iç kesimlerinde hayatın yoğun hengamesinden uzak olan bu
köyün çok kimlikli yapısı dikkat çekicidir. Burada sadece Süryani, Müslüman,
Türk, Arap, Kürt ve Ermeniler gibi farklı halklar değil, aynı dinin farklı mezhepleri
de büyük bir ahenk içinde yaşayabilmiştir. Savur’un Kıllıt Köyü işte tam bu noktada
dünyada eşine az rastlanan bir örnek olarak karşımıza çıkar.
Savur ilçe merkezinin 7 kilometre doğusunda bulunan Kıllıt isimli
küçük Süryani köyünde Ortodoks, Katolik ve Protestan olmak üzere üç Hristiyan
mezhebinin ibadethanelerinin bulunması, gören herkesi şaşırttığı kadar farklılıkların
çok dar bir alanda bile yaşam alanı bulabilmesinden dolayı mutlu da etmektedir.
Başka bir deyişle, bir metropol kentten bekleyeceğiniz bu zenginlik, bu kadim
topraklarda bir köy yerinde karşınıza çıkar. Gerek Mor Evgin ve Mor Yakup’un
öykülerinde, gerekse diğer yazılarımızda sık sık vurguladığımız üzere, 4. yüzyıl
Hristiyan aktivitesinin bölgede çok yoğun olduğu bir dönemdir. 1. yüzyıldan itibaren
Hristiyanlaşmaya başlayan Savur’da, 4. yüzyılın ortalarına doğru bir episkoposluk
merkezi kurulur. Bu merkezin ilk başpiskoposu, Mor Gabriel Manastırı’nı inşa
eden Mor Şmuel’in hocası olan Mor Krafus’tur. Mor Krafus, Sasani kralı II. Şapur
Nisibis’i (Nusaybin) aldığında kılıçtan geçirilerek öldürülür. Bunun üzerine, MS
370 yılında Kıllıt Köyü’nde Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Ortodoks Kilisesi inşa
edilir. Mor Yuhanon Kilisesi, 2006 yılında restore edilmiştir ve köyde ibadete açık
tek kilise budur.
Kilisenin adına inşa edildiği Mor Yuhanon, bugün Irak’ta bulunan Haditha
şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta Dahle Manastırı’nda dini eğitimine başlamış ve
anlatılara göre rahiplik hayatı boyunca, bölgedeki binlerce putpereste Hristiyanlığı
kabul ettirip mucizeler gerçekleştirmiştir. Irak bölgesinin Hıristiyanlık tarihi
için önemini Mardin merkezde bulunan Kırklar Kilisesi’ni ziyaret ettiğinizde ve
kilisenin eski adını duyduğunuzda anlayacaksınız. Bu hikayeyi Kırklar Kilisesi’nde
dinlemenizi arzu ettiğimiz için burada anlatmıyoruz.
Yine konumuz olan Kıllıt Köyü’ne dönecek olursak, Süryani geleneğinde
rahipliğin yayılmasında önemli rol oynayan iki İranlı azizin adını taşıyan (Mor
Abay ve Mor Dimat/Dimet) iki manastırın daha varlığından söz etmemiz gerekir.
Bu belki de bu kitapta İran kökenli karakterlerin adlarının geçtiği üçüncü anlatım
olacaktır. İlki Anıtlı Köyü’nde kurulan en eski kiliselerden biri anlatılırken, ikincisi
ise Selmân-ı Fârisî’den bahsettiğimiz bölümdeydi. Burada bahsedeceğimiz azizlerin
İranlı olması ve onların adına manastırların inşa edilmiş olması, toplumların
birbirleriyle etkileşimlerine güzel bir örnektir.
İnşa edildiği zaman bölgenin en büyük manastırlardan biri olan yapıya
ismini veren Mor Abay, asıl adı Mir Şobur olan bir İranlıdır ve babası Sasani
ordusunda generaldir. “Mir” kelimesi gerek İranlılar gerekse de bölgede yaşayan
Kürtler tarafından çok sık kullanılan bir terimdir. Prens anlamına gelen “Mir”
sözcüğü, Mor Abay’ın adında da görüldüğü üzere yanında bir isimle kullanılır.
Nisibis’i yani günümüz Nusaybin’ini ve bu kentin Hristiyanlığın ilk dönemindeki
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önemini anlattığımız bölümlerden hatırlayacağınız gibi, Nisibis, Sasanilerin
Romalılardan almak için çok uğraştığı ve başarılı olana kadar üç defa kuşattığı
stratejik önemi çok yüksek bir kentti. Bu kuşatmalardan birinin başında da Mir
Şobur’un babası vardır ve oğlunu da bu yolculukta yanına almıştır. Dara şehrine
vardıklarında, Mir Şobur arkadaşlarıyla ava çıkar ve yolları Kıllıt’a kadar gelir.
Burada karşılarına Mor Abay adında bir rahip çıkar. Ondan o kadar etkilenirler ki,
orada hemen vaftiz olurlar ve Hristiyanlığa geçerler. Mir Şobur da bu çok etkilendiği
rahibin adını alır. Oğlunun Hristiyanlığa geçtiği haberini alan Mir Şobur’un babası,
askerlerini Savur’a gönderir ve oğlu da dahil olmak üzere 5.000 kişiyi kılıçtan
geçirtir. Suçluluk duygusundan mı bilinmez, oğlunun ölümünün ardından Mor
Abay’ın babası amansız bir hastalığa yakalanır. Mor Abay, annesine rüyasında
görünür ve şöyle der: “Babamı öldüğüm yere götürün. Kanımın döküldüğü toprağı
onun vücuduna sürün. O zaman iyileşecektir.” Mor Abay’ın babası bu söylenenler
yapıldığında gerçekten de iyileşir. Bunun üzerine Mor Abay’ın babası da Hristiyan
olur. Bütün malını mülkünü satar ve elde ettiği parayla Kıllıt’ta oğlu için bir manastır
inşa eder. Ölümüne kadar da bu manastırda kalır.
Mor Abay’ın ölüm tarihi kaynaklarda MS 352 yılı olarak geçer. Mor
Abay, Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi geleneğinde 1 Ekim tarihinde anılan
önemli bir aziz olarak kabul görür. Bu manastır ayrıca, 15. ve 18. yüzyıllar arasında
Savur bölgesinin metropolitlik merkezi olarak da görev yapmıştır. Bugün, köyün
kuzeyinde tarlalar içinde rastlayacağınız kalıntılar işte bu manastıra aittir. Kıllıt’ta
bir diğer İranlı aziz anısına yaptırılan manastır da Mor Dimet Manastırı’dır.
Romatizmaya iyi geldiğine inanıldığı için halk arasında “romatizma manastırı”
olarak da anılır. Köyün üçüncü manastırı, bugün tamamen yıkılmış olan Mor
Teoduto Manastırı’dır. Halk arasında “başağrısı manastırı” olarak anılır. Manastırın
yapılışı 7. yüzyıl sonlarına tarihlenmiştir. Burada dini mekanların aynı zamanda
önemli birer şifa merkezi olarak görülmesi de dikkatimizi çekmektedir.
Savur deyince, Süryani tarihinde önemli bir isim olan Mardinli Muşe’yi
de paylaşmak gerek diye düşünüyoruz. Süryanice ilk İncil’i bastıran ve Avrupa’daki
Süryani çalışmalarına öncülük eden Mardinli Muşe (Musa) Savurludur. Kendisini
Beth Nahrinli rahip İshak’ın oğlu olarak tanımlayan Muşe, Savur’un Qaluq
köyünde doğmuş ve Antakya Süryani Patriği Ignatius Abdullah tarafından 1549
yılında, Yeni Ahit’in Süryanice basılması için Avrupa’da yeni icat edilen matbaa
teknolojisini araştırmak üzere Roma’ya gönderilmiştir. 1555 yılında bin adet
Süryanice İncil bastırarak bu görevinde başarılı olan Mardinli Muşe, kadim Süryani
halkına da böylelikle kendi dillerinde basılmış ilk İncil’i kazandırmıştır. Muşe, bin
adet Süryanice İncil’in yarısını Doğu’da dağıtmak için kendisi almıştır. 1562 yılına
kadar Avrupa’da kalan Muşe, Avrupa’ya tekrar dönmüş ve 1581 yılında Roma’daki
Neophytes Koleji’nde Süryanice hocalığı yapmaya başlamıştır. Bu özelliğiyle,
Avrupa’da Süryani kültürü ve dili üzerine yapılan çalışmaların başlamasını
sağlamıştır.
Kıllıt Köyü’ne gittiğinizde sizleri bekleyen muazzam görüntü, maalesef
köy büyük oranda boşalmış olmasına rağmen hâlâ ayakta duran üç farklı mezhebe
bağlı üç kilise ve bir camidir. 1980’li yıllara kadar 300’den fazla ilkokul talebesi
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olan Kıllıt Köyü’nün sakinleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere batıya göç
etmeye başlayınca köy boşalmaya başlamıştır. Köyde Süryani nüfus azalınca bazı
Müslüman aileler köye göç etmeye başlamış ve kendi ibadetleri için bir cami inşa
etmişlerdir. Dünya geneline yayılmış 20.000’den fazla nüfusu olduğu düşünülen
Kıllıt Köyü’nde, üç çan kulesi ve bir minare olmak üzere dört farklı mekandan aynı
Tanrı için edilen dualar halen göğe yükselmektedir.
Gördüğünüz üzere, Mardin bölgesinde en küçüğünden en büyüğüne bir
çok köy, mezra veya hane; kişi, aziz ya da şeyh kendi sınırlarına sığamamış, tarihe
bir şeyler katmış veya tarihi değiştirmişlerdir. Tur Abdin bölgesi, küçük köylerin
büyük kahramanlara gebe olduğu, tarihe mal olmuş isimlerin kadim ve sessiz ev
sahibidir. Bu topraklardır belki de, bilmek için susmamız gereken yer.
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ANTİK ÇAĞIN BİYOLOJİK SAVAŞLARI:
DARA’NIN DOĞUŞU
Tur Abdin Dağları’nın güney eteklerinde, Kurdis veya antik adı ile Qordis
vadisinin hemen girişinde bulunan bir köyün öyküsünü paylaşmak istiyoruz sizinle.
Mardin kent merkezinin yaklaşık olarak 30 kilometre güneydoğusunda, Nusaybin
kent merkezinin 9 kilometre doğusunda bulunan Dara köyü, bir kentin doğumu,
büyümesi ve ölümünün olmasa bile, küçülmesinin en güzel örneğidir aslında.
Bir dönem adı Oğuz olarak değiştirilse de, halkın hafızasında ilk ismi Dara ile
hatırlandığı için, Bakanlar Kurulu kararı ile adı yine Dara olarak değiştirildi. Bu
kentin tarihini anlatmadan önce, isterseniz onu ortaya çıkaran nedenleri konuşalım.
Dara diye bir kent neden ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Bu soruların cevabını
bulmak için biraz eskilere ve doğuya, savaşlarda mucizelerin yaşandığı, mucizelere
karşı biyolojik savaşların planlandığı bir kente, Nisibis, yani Nusaybin’e, gitmek
lazım.
Kuzey Mezopotamya ile ilgili olarak hangi kaynağa bakarsanız bakın,
ne okursanız okuyun ilk birkaç satırdan sonra, bu kadim şehrin adını duyarsınız:
Nisibis. Kitabımızın diğer bölümlerinde de bahsettiğimiz üzere, Nusaybin Kuzey
Mezopotamya’nın başkentlerinden biri sayılırdı. Bu kente sahip olmak, çoğu zaman
bütün Kuzey Mezopotamya’da söz sahibi olmak anlamına geliyordu. Bu nedenle,
bölgeye gelen her politik güç, her ordu öncelikle Nusaybin’i fethetmek istemiştir.
Hâliyle, böylesine önemli bir kenti ele geçirmek o kadar kolay olmamalıydı. Kentin
güçlü bir savunması olması gerekirdi ve öyleydi de. Dönemin süper gücü olan
Assurlular bile bu kenti beşinci ya da altıncı denemelerinde alabilmişlerdir. Kentin
sur duvarları, akan suyu ve bereketi, onu dış saldırılara karşı koruyan en büyük
etkenlerdi. Büyük İskender’in Kuzey Mezopotamya için başkent olarak seçtiği bu
kent, ilk olarak Partlar ve Romalılar, daha sonra ise Sasani ve Roma imparatorlukları
arasında sürekli bir çekişme ve savaş alanı olmuştur. Bu kente benzer stratejik
yerler, ticareti ve yolları kontrol etmek anlamına geldiğinden, fethedilmeleri
çok önemseniyordu. Batıya açılmak isteyen Sasanilerin de en büyük arzusu,
elbette ki, bu bereketli kenti almak ve güçlü bir şekilde Roma İmparatorluğu’nun
içinde ilerlerken, kentin ticari ve tarımsal faaliyetlerden de gelir elde etmekti. Bu
amaçla, Sasaniler Nisibis şehrine saldırmaya başlarlar. Mardin Müzesi’nin sikke
bölümünde, bu dönemden kalma nadir ve güzel Sasani ve Part sikke örneklerini
görmek mümkündür.
MS 4. yüzyılda, Kral Şapur (ya da Şabur), kuşattığı Nisibis’ten kesin
bir zaferle ayrılmaya kararlıdır. Amacına ulaşmak için, kentin su kaynağı olan
Mygdonia Nehri’ni (Çağ Çağ Çayı) zehirlemeye başlar. Bununla yetinmez, nehrin
üzerine inşa ettiği barajın sularını şehrin üzerine salmak suretiyle kentin aşılmaz sur
duvarlarını yıkarak kente girmeyi planlar. Barajda yeteri kadar su toplandığında,
barajın bendini yıkar ve büyük bir kuvvetle akan su, sur duvarlarını yıkar. Ancak
duvarlar yıkıldığında Kral Şapur, içeride Mor Yakup ve öğrencilerinin yardımı ile
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halkın ikinci bir duvar daha inşa etmiş olduğunu görür. Mor Yakup hakkında daha
detaylı bilgi için, kendisini ve Mor Evgin’i anlattığımız bölüme bakabilirsiniz.
Bu hikayenin bir başka versiyonu daha vardır. Buna göre, kentin
duvarlarını bir gece göklerin üzerine nehirler taşınmışçasına yağan yağmur
yıkmıştır. Ancak şehre saldıran Sasani orduları, yine ikinci bir duvar görmüşler ve
büyük hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu esnada sur duvarlarının üzerinde görünen
Mor Yakup, ettiği dualar ile bir arı ve sinek bulutunu Sasanilerin üzerine salar. Arı
ve sineklerden rahatsız olan filler ve atlar yüzünden, Sasaniler kuşatmayı kaldırıp
geri çekilmek zorunda kalırlar. Burada da biyolojik diyebileceğimiz bir unsur söz
konusu olmasına karşın, asıl biyolojik savaş hikayemiz bu değildir.
13. yüzyıl coğrafyacılarından Yâkût el-Hamevî’nin Mu’cemu’l-Buldân
ve Zekeriyya Kazvinî’nin Âsâru’l-bilâd ve Ahbâru’l-ibâd adlı eserlerinde,
Nusaybin’in ölümcül akreplerinden ve bu akreplerin kökenlerinden bahsedilir.
Aktarılan rivayet şöyledir: Nusaybin’i kuşatan ama bir türlü ele geçiremeyen Sasani
hükümdarı Anuşirvan, Şehrizor köylerinden akrepleriyle meşhur Tayranşah’tan
testilerle akrep getirterek bunları mancınıklarla şehre attırmıştır. Günlerce süren bu
akrep saldırısı karşısında daha fazla direnemeyen Nusaybinliler, şehrin kapılarını
bizzat kendileri açmak zorunda kalmışlardır. Böylece Anuşirvan savaşmadan şehri
almayı başarmıştır. İşte, Nusaybin’deki akreplerin kökeni bu olaya dayanmaktadır.
Bu olay, bizce antik çağlarda biyolojik unsurların açık bir şekilde kullanıldığı
önemli bir olaydır. Belki de bölgenin ilk biyolojik savaşıdır. İlginç bir şekilde,
Nusaybin’e gelen hemen hemen her seyyah ve coğrafyacının bölgeyle ilgili ilk
uyarıları arasında bu ölümcül akrepler bulunmaktadır. Şimdi gelin, bu savaşın en
önemli sonuçlardan biri olarak ortaya çıkan bir kentin doğuşundan söz edelim.
Kralların şehri Dara’dan…
Romalılar, Nisibis’te yenilgiye uğradıktan sonra batıya doğru çekilirler.
Ancak kısa bir sure içinde güçlerini toparlayamazlarsa, Edessa (Şanlıurfa) şehrine
kadar olan bütün topraklarını kaybedeceklerini de bilirler. Bu nedenle, İmparator
Anastasius büyük bir bütçe göndererek, Qordis vadisinin girişindeki Dara isimli
eski bir yerleşimin tahkim edilmesi ve bir garnizon kente dönüştürülmesi emrini
verir. Bu bilgilerden yola çıkarak, konumuz olan Dara şehrinin ilk olarak Romalılar
tarafından kurulmadığını ve daha eski bir tarihinin olduğunu söylemek mümkündür.
Peki, bu kentin adı nereden gelir? Anlamı nedir?
Dara’nın ismi tarihte ilk defa Anastasius zamanına tarihlenen antik
kaynaklarda Daras olarak geçer. Birçok kaynakta Dara’nın ismi, Pers krallarından
Darius ile ilişkilendirilir. Antik çağ tarihçilerinden Evagrius, Malalas ve Abu’lFarac, “Pers kralı Darius ile Büyük İskender burada savaş yapmışlar ve bu nedenle
bu yerleşmenin adı Dara’dır” demektedirler. MS 839-923 yıllarında yaşamış olan
Arap tarihçisi Tabari’ye göre, Darius Cezire bölgesinde büyük bir kent kurmuş
ve adını Daranawa koymuştur. Burası günümüz Dara’sıdır ve Darius bu bölgede
Büyük İskender ile savaş yapmıştır. Bir Roma garnizon kenti olarak Anastasius
tarafından tekrar inşa edildikten sonra, şehrin adı kurucusuna ithafen Anastasiapolis
(Anastasius’un Şehri) olarak değiştirilmiştir. 530’larda İmparator Justinian
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zamanında, Dara’nın ismi bu kez Justiniana Nova olmuştur. Ancak yerel halk Daras
veya Dara ismini kullanmaya devam etmiş ve şehir günümüze kadar bu isimle
yaşamıştır.
Anastasius’un Dara’daki faaliyetleri ile ilgili elimizde oldukça detaylı
bilgiler bulunmaktadır. Bu belgelere göre İmparator, Dara’nın yeniden inşası
sürecinde Amid (Diyarbakır) piskoposuna para ve altın gönderir, çünkü bu küçük
yerleşim yeri o dönemde Diyarbakır piskoposuna bağlıdır. Böylelikle burada
yaşayan halka arsaları ve meskenleri için garanti verilmiş ve karşılığında da paraları
ödenmiştir. Şehrin hızlıca inşası için ne yapılması gerekiyorsa yapılmıştır. Buna
en güzel örnek, kiliseye kentin inşası için ayrılan paranın kullanımında serbestlik
verilmiş olmasıdır. Hızlı bir şekilde yükselen kenti inşa edenler ise köle sınıfıdır.
Pers kralı Kavadh, bu şehrin inşa edildiğini duyduğunda durdurmak
için bir şey yapmamıştır. Çünkü artık şehrin duvarları çoktan yükselmiştir ve
arkasında yaşayan halkı ve askerleri koruyabilmektedir. Yaklaşık olarak 4 kilometre
uzunluğunda inşa edilen sur duvarlarının ortalama yükseklikleri 8 ilâ 12 metre
arasında değişirken, duvarın tahkiminde 28 adet kuleden söz edilir. Devasa su
sarnıçları, köprüleri, sarayı, büyük kilise alanı, çarşısı, hamamı, yolları ve diğer
askeri yapıları ile görkemli bir kent Mezopotamya’nın kuzeyinde artık söz sahibidir.
Kent hızla inşa edilmesine karşın estetikten ödün verilmemiştir. Günümüzde Mardin
Müzesi’nde sergilenmekte olan sütun başlıkları ve mimari unsurlar, kentin ne kadar
zengin bir estetik duruşa sahip olduğunu göstermektedir. Dara Köyü’nü ziyaret
ettiğinizde, bu yapıların bir çoğunun halen ayakta olduğunu ve hatta içlerinde
yaşamın devam ettiğini görmek size inanılmaz deneyimler yaşatacaktır.
Konumuza kaldığımız yerden devam edecek olursak, Anastasius’un
yarım bıraktığı veya hızlı davrandığı için sağlam inşa edemediği her yapıyı,
Justinian tamamlamıştır. Bazı kaynaklarda Justinian’ın Dara’da en az Anastasius
kadar imar faaliyetinde bulunduğu belirtilir. MS 530 yılında Roma ordusu ile
Pers ordusu Dara sınırları içinde karşı karşıya gelmiş ve I. Pers Savaşı olarak
bilinen savaş gerçekleşmiştir. Bu tarihte gerçekleşen Pers savaşı ile ilgili bilgileri
iki kaynaktan, tarihçi Mytileneli Zachariah ve Romalı bilgin Procopius’tan
almaktayız. Procopius, bu savaş için özellikle önemli bir kaynaktır; çünkü bu
savaşın komutanı olan Belisarius’un askeri sekreteri olduğu için Dara’ya gelmiş
ve savaşa bizzat tanık olmuştur. Mytileneli Zachariah’ya göre, Pers kralı Kavadh
ordusu ile Ammodius (günümüz Dara köyünün tam güneyinde, Suriye sınırlarında
bulunan Amuda şehri) yakınlarındadır. Roma komutanı Belisarius ise, ordusunu
Dara’nın dışındaki düzlükte konuşlandırmıştır. Romalılar, Pers ordusuyla birçok
defa çarpışırlar ve bu çarpışmalar çok kanlı geçer. Fakat sonuçta Romalılar Pers
ilerlemesini durdurmayı başarırlar. Daha sonraki gergin süreç, Pers kralı Khusro
ve ordusunun tekrar Dara önlerine gelmesiyle savaşa dönüşür. Pers kralı, Dara’yı
kuşattığında henüz onu durdurmayı deneyen hiç kimse yoktur. Bunun üzerine
Khusro, hemen komutanlarından birini çevre kaleleri alması için gönderir ve buralar
teker teker alınır. Khusro’nun kendisi de Dara’yı kuşatmaya devam etmektedir. Bu
kenti almaya kararlı görünen Khusro, 23.000 süvari, 40.000 piyade ve 120.000
köylüden oluşan bir ordu ile geldiğinden kendisinin eli boş dönmeye niyeti yoktur.
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Khusro’nun ordusunu göz önünde bulundurduğumuzda, Dara’nın aslında ne kadar
güçlü ve büyük bir kent olduğunu bir kez daha anlamamız mümkündür.
Bu kuşatma esnasında bir başka ilginç savaş yöntemi daha denenmiştir.
Dara’nın sur diplerine ulaşan kral, taş kesicileri çağırır ve şehrin kuzeydoğusunda
bulunan kayalık yerdeki ana kayayı kesmelerini emreder. Ana kayayı bir türlü
kesmeyi başaramayan işçiler, kolaylıkla akla gelmeyecek bir teknik kullanırlar.
Buna göre, kayanın üzerinde önce ateş yakarlar, sonra da üzerine sirke dökerler.
Böylelikle, kayanın çatlamasını sağlarlar. Kral şehri almak için daha başka yollar
da dener. Örneğin, şehrin su kaynağı olan nehrin yönünü değiştirir. Adamlarına
şehir surlarının dışına tuğladan bir duvar ördürtür. Bu eylemlerden gördüğümüz
kadarı ile, kentin fethi için her şey denenmiş, her bilgiden istifade edilmiştir.
Şehri almak için gece gündüz savaşılmasına karşın, kuşatma altı ay sürmüştür.
Pers kralı, Dara’yı alamayacağını anlayınca şehre haber gönderir ve Romalılardan
beş centenaria (bir Roma ağırlık birimi) altın ister. Fakat Romalılar ona karşılık
vermezler, çünkü kralın Dara’yı nasılsa alamayacağına inanırlar. Pers kralı, bu
duruma çok sinirlenir ve şehre şiddetli bir şekilde saldırmaya devam eder. Pers
askerleri sur üzerine kütükler uzatarak sonunda şehre girmeyi başarırlar. Bunun
üzerine Romalılar yukarı şehre doğru kaçarlar. Bu alan, Dara’yı ziyaret ettiğinizde
Büyük Sarnıç olarak zikredilen alanın hemen yukarısında, köy odasının olduğu
kısmın ise doğusundadır. Konum itibari ile de bütün alana hakim tek tepedir. Dara,
MS 573 senesinde, Perslerin eline geçer. 18 yıl sonra Romalılar şehri geri alır. 13
yıl sonra, MS 604 senesinde, Pers ordusu ve onun savaş makinaları tekrar Dara
kapılarına gelir. 18 ay süren kuşatmadan sonra, kale duvarları yerle bir edilir. MS
620 senesinde, Roma İmparatoru Heraclius Dara’yı tekrar alır. MS 640 yılında,
artık bölge Müslümanların eline geçmiştir. Kuruluşundan itibaren uğrunda verilen
savaşlar neticesinde yorgun düşen Dara, bize yine de tenine iz bırakan bu öyküleri
bahşetmiştir.
Dara kenti, bizce Kuzey Mezopotamya’nın saklı Efes’idir. Kentin içinde
1985 senesinden beri Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında kazılar yapılmasına
karşın, şehrin ancak %5’i gün yüzüne çıkarılabilmiştir. Hayatın köyde halen devam
ediyor olması bölgenin tarihsel devamlılığına en güzel örnektir. Dara’nın batısında
kayaların içine oyulmuş olan mezarlık alanı sizi alıp bir anlığına Ürgüp dolaylarına
götürür. Büyük mezar odası ve üzerindeki kabartmalar birçok doğu mitosunun
özeti gibidir. Dara gibi yaşayan tarihi kentler, onunla birlikte kendinizi keşfettiğiniz
yerlerdir.
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BERLİN’DEN BAĞDAT’A: DEMİRYOLU HATTI
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit’in en ses getiren icraatlarından
biri Berlin-Bağdat Demir Yolu hattının inşasıdır. 1890’lı yıllarda sözleşmesi
imzalanan proje, hala süregelen bir çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
1 Kasım 1913’te açılan Bağdat Demiryolu Hattı’nın Türkiye’deki son durağı
Nusaybin ilçesidir. Akıllara gelen ilk soru, bu hikayenin bu kitap ve Mardin ile
ne gibi bir ilişkisi olduğu olabilir. Bu demir yolu hattının bu kitapta yer almasının
birçok haklı nedeni olmasını karşın, Mardin kent merkezini gezdiğinizde, karşınıza
çıkacak ilk somut örnek ile başlamak isteriz: Mardin Birinci Cadde.
Evet, ilginç bir şekilde, bu caddenin inşası da aynı döneme denk gelir.
Zira Almanlar, araçlarının kent merkezinde rahat hareket edebilmesi için, var olan
sokağı genişletmek ve yol üzerinde bulunan yapıların bir kısmını yıkmak sureti
ile Mardin Birinci Cadde’yi inşa etmişlerdir. Bizce bu olay, kent merkezinin
kaderinin değişmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemden sonra kentin
içine araçların girebiliyor olması, Mardin için küreselleşmesinin ilk adımıdır.
Uzağın daha yakın olması, olmayan ürünün daha büyük oranda taşınması ve
hareketliliğin artmasıdır. Kent merkezinin araçlara açılmış olması, artık Mardin’de
önüne geçilemez bir etkileşim sürecini de başlatmıştır. Demir yolu hattının Mardin
sınırları içindeki durumunu anlatmaya başlamadan önce, isterseniz, biraz da olsa
onun nasıl ve neden yapıldığına kısaca bir göz atalım.
Ortadoğu’da Batı etkisinin giderek daha kuvvetle hissedildiği 19. yüzyıl,
bu etki karşısında Ortadoğu toplumlarının ekonomik, toplumsal ve düşünsel
alanlarda Batı etkisine yerel cevaplar bulma çabalarıyla şekillenmiştir. Düşünsel
alanda, Batı’da yükselen milliyetçilik fikirleri Mısır, Arap ve Türk dünyasında
Batı tarzı okullarda eğitim görmüş yeni elit kesimlerin zihinlerini meşgul ederken,
bölgedeki İslami aydınlar da batılılaşmayı ve batılılaşarak modernleşme olgusunun
İslam dünyasına uygulanabilirliğini tartışmaya başlamışlardır. Ekonomik bağlamda
ise, Ortadoğu’yla ticari ilişkileri devasa boyutlara ulaşan Avrupalı güçler için (ki
bu dönemde Britanya, Ortadoğu ile ticari ilişkilerinin hacmini %800’e katlamıştır)
Ortadoğu yalnızca büyük bir pazar değil, Avrupa içindeki siyasi dengeleri de
etkileyen en önemli unsurdur. Çünkü bölgede elde edilen güç, son vadede Avrupalı
güçlerin birbirlerine karşı pozisyonlarını ve güçlerini belirlemektedir. İşte bu
nedenle, bölgenin merkezi gücü olan Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceği ve bu
geleceğin hangi Avrupalı gücün lehinde şekilleneceği tarihin bir türlü tozlanmayan
sayfalarında “Doğu Sorunu” olarak bilinen konunun çekirdeğini oluşturur.
Günümüz coğrafyasını şekillendiren bu çalkantılı dönemin en görkemli
fiziki kalıntılarından birini görmek için Nusaybin’e yolunuzun düşmesi yeterlidir.
Karşınızda uzanan, bugün Türkiye-Suriye sınırını bir kalem gibi çizen ve günümüz
Ortadoğu’sunu anlamamız için bizleri doğru sorulara yönlendirecek olan meşhur
Berlin-Bağdat Demir Yolu ve bu tarihi demir yolunun Türkiye’deki son durağı olan
Nusaybin’dir.
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Peki bu önemli yapı, neden Londra-Bağdat ya da Paris-Bağdat Demir Yolu
değildir de Berlin-Bağdat Demir Yolu’dur? İngiltere, 19. yüzyılda Ortadoğu’nun
en büyük gücüdür. 1882’de Mısır’daki Avrupa mevcudiyetine karşı gösterilmiş
olan en muazzam muhalefet olan Urabi İsyanı’nı İskenderiye’yi yerle bir ederek
bastırdıktan sonra, İngiltere tamı tamına 70 yıl sürecek olan Mısır hakimiyetine
başlamıştır. Çünkü Mısır, Süveyş Kanalı vasıtasıyla Britanya’nın “İmparatorluğun
tacı” olarak adlandırdığı Hindistan kolonisine en kısa ulaşım yolunu sağlamaktadır.
Fransa ise, 1860 yılında o zamanlar Osmanlı himayesinde bulunan Lübnan’da Dürzi
ve Maron Hristiyan nüfus arasında çıkan sivil savaşa Maronları korumak amaçlı
müdahale ederek bu bölgenin kendisi için ne kadar önemli olduğunun sinyallerini
vermiştir. Hatırlatmakta yarar vardır ki, Lübnan ve Suriye, 1. Dünya Savaşı sonrası
Fransa mandası olmuşlardır. Dönemin bir diğer önemli gücü olan Rusya ise, 1783’te
Kırım’ı Osmanlılardan alarak Karadeniz’i bir Osmanlı gölü olmaktan çıkarmış ve
Osmanlı himayesi altında bulunan Ortodoks Hristiyan tebaanın çıkarlarını korumak
amacı altında Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki baskısını giderek arttırmıştır. Bu
bölgesel yarışta geride kalan Almanya ise, işte tam bu dönemde, yani 19. yüzyılın
ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Deutsche Bank yoluyla demir yolu
inşası için imtiyazlar satın alarak Ortadoğu yarışına dahil olmuştur.
Ticaretin hızlı akışı için büyük öneme sahip olan demir yolları sadece
verimli alanları limanlara bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda askerlerin de daha
etkin bir şekilde yer değiştirmesine olanak sağlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nda
ilk demir yollarını inşa edenler Fransızlar ve İngilizlerdi. Öncelikle Batı
Anadolu’da kısa mesafeler arasında demir yolları inşa eden Fransızlar ve İngilizler,
1888 yılından itibaren demir yolu ağlarını Suriye ve Filistin’e doğru genişlettiler.
Almanya da, bölgede İngilizler ve Fransızlar lehine gelişen güç dengelerini kendi
lehine değiştirmenin yolunu Osmanlı İmparatorluğu’nun kendisiyle olan bağlarını
demir yolu ihaleleriyle güçlendirmekte bulmuştu. Bu çerçevede ortaya çıkan BerlinBağdat Demir Yolu ile, Almanya hem Osmanlı ile ilişkilerini geliştirebilecek hem
de kendisini Basra üzerinden İran Körfezi’ne ulaştırarak Afrika’da bulunan Alman
Doğu Afrikası ve Alman Güneybatı Afrikası kolonilerine (günümüz Tanzanya ve
Namibya’sı) daha kolay bir geçiş yolu sağlayabilecekti. Bu dönemde hızlı toprak
kayıpları yaşayan Osmanlı İmparatorluğu ise, bu demir yolu hattıyla hâlâ egemenliği
altında bulunan Arap Yarımadası’ndaki hakimiyetini güçlendirebilecekti.
Böylelikle, Almanya’nın Anadolu ve Bağdat Demir Yolları Şirketi, Sultan
Abdülhamit’ten aldığı izinle 1903 yılında Berlin-Bağdat Demir Yolu’nun yapımına
başlamıştır. Ancak, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı sonunda
yıkılması, gerekse bu dönemden sonra bölgenin İngiltere ve Fransa sömürgelerine
dönüşmesinden dolayı, demir yolu ancak 1940 yılında tamamlanabilmiştir. Mardin
bölgesinde, az sayıda olmakla birlikte bu süreci hatırlayan insanlarla sohbet etmek
halen mümkündür.
Yolun tamamı göz önüne alındığında, Mardin sınırları içinde kalan
kısımlarının en son yapılmış olması gerekmektedir. Demir yolu hattının Mardin
topraklarındaki ilk durağı Akdoğan’dır. Kızıltepe ilçesinin güneybatısında bulunan
bu köy, aynı zamanda Mardin’in sınır köylerinden birini teşkil eder. Bilindiği üzere,
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Türkiye-Suriye sınırı 20 Ekim 1921 yılında Fransa ve Türkiye arasında imzalanan
Ankara Antlaşması ile belirlenmiştir. Hiçbir sosyal hassasiyet gözetilmeden
imzalanan bu antlaşma ile çizilen sınır, büyük oranda Berlin-Bağdat Demir Yolu
hattı esas alınarak belirlenmiştir.
Bu yol güzergahı, dünyanın çok az yerinde mümkün olan bir seyahat
imkânı da sunar. Demir yolu hattı boyunca bir yanınızda Türkiye’yi, öte yanınızda
Suriye’yi görerek yolculuk yapabilirsiniz. Günümüzde Suriye’de süregelen
karışıklıklarının bir an evvel sonlanmasını ve bu keyifli deneyimi bir gün herkesin
yaşayabilmesini umuyoruz. Konumuza devam edecek olursak, Akdoğan’dan sonra
ikinci durağımız, Şenyurt beldesi veya yeni belediye uygulamaları sonucu Şenyurt
Mahallesi’dir. Şenyurt, Kızıltepe ilçe merkezinin 13 kilometre güneyinde, sınıra
sıfır bir noktadadır. Demir yolunun Şenyurt’tan geçen kısmı bizce önemlidir. Bunun
sebebi, Şenyurt’un hemen karşısındaki Suriye topraklarında Derbesiye adında bir
kentin olmasıdır. Bu beldede küçük bir sınır kapısının olması, vakti zamanında bu
iki yer arasında bir ticari ve sosyal etkileşim olduğunun göstergesidir. Şenyurt veya
Derbesiye’den sonra, bu beldenin yaklaşık olarak 5 kilometre doğusunda demir
yolu hattı ikiye ayrılarak, tali bir yol ile Mardin kent merkezine doğru yönelir. Bu
yol, Mardin şehrinin güneyinde halen İstasyon olarak adlandırılan yere kadar gelir.
Bu tali yolun yapılmasının başlıca nedenlerinden biri korunaklı yapısı nedeniyle
Almanların Mardin kent merkezini kendileri için bir üs olarak kullanıyor olmaları,
ikincisi de bu bölgede bulunan odun kömürü gibi hammaddelerin ana demir yolu
şebekesine ulaştırılmasıdır.
Mardin kent merkezinde Almanların görülmeye başlaması da bu döneme
denk gelir. Almanlar, kent merkezinde kendilerine bir karargah binası tutar ve
burada konumlanırlar. Mardinliler ile yaptığımız görüşmeler ve bu dönemden kalan
tarihi fotoğraflar, bu binanın İskender Atamyan Konağı olduğunu göstermektedir.
Bu konak, Birinci Cadde üzerinde ve Cumhuriyet Meydanı’nın yaklaşık 50 metre
doğusunda bulunan eski adıyla Beyt Çerme, şimdiki adıyla Şahkulubey Konağı’nın
doğu bitişiğindedir. İskender Atamyan Konağı, daha sonra trahom (bir çeşit göz
hastalığı) hastanesi olarak kullanılmıştır.
Almanların kent merkezine gelişleriyle birlikte, kentin dokusuna da
müdahale başlar. Birinci Cadde’yi genişletme çalışmalarının tam olarak ne zaman
başladığı bilinmese de, elimizde bulunan 1917 yılına ait bir fotoğraf, yıkım
çalışmalarının bu tarihe yakın bir zamanda başlamış olabileceğini göstermektedir.
Çoğu Mardinlinin bile bilmediği bir diğer detay da, Berlin-Bağdat Demir Yolu
ile Mardin’in hemen güney eteklerinde bulunan İstasyon mevkiine kadar gelen
Almanların Mardin’de bir tali yol daha yapmış olduklarıdır. Bu yol, günümüzde
kireç fabrikası için hammaddenin çıkarıldığı dağın eteğinden (ki bu dağ KızıltepeMardin karayolunun hemen batısı, Valilik Konağı’nın güney ve batı etekleridir)
yukarı doğru tırmanır ve Mazıdağı ilçesine doğru devam eder. Mazıdağı ve
Diyarbakır yolu üzerinde bulunan köylerdeki yaşlılarla yaptığımız görüşmelerde,
asıl trenden daha küçük bir lokomotif ile Almanların bu bölgeden büyük
miktarlarda odun ve odun kömürü taşıdığı bilgisine ulaşıyoruz. Dağlardan taşınan
hammadde ve gıda maddeleri İstasyon mevkiine, oradan da Şenyurt üzerinden ana
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hatta aktarılıyor olmalıydı. Bu tali yolun izleri hemen hemen hiç kalmamış olmakla
birlikte, günümüzde Mardin Yenişehir olarak adlandırılan alandaki birinci etap
TOKİ konutlarının hemen batısında bulunan vadide bu yolun izlerine rastlamak
mümkündür.
Şenyurt’tan doğuya doğru yola devam ettiğinizde, daha çok askeri
bir ikmal merkezi olarak kullanılmış olan Toruntepe Durağı’na varırsınız.
Toruntepe’den sonra ise, sınırın tam orta yerinde bulunan ve demir yolu hattının
Nusaybin’den önceki son durağı olan Serçehan Köyü’ne ulaşırsınız. Eski metinlerde
adı Sargeton/Sargethon olarak geçen bu köyün eski bir kale kalıntısı içinde kurulu
olduğu hâlâ ayakta olan harabelerden hemen anlaşılır. Türkçe’de Durakbaşı olarak
da bilinen bu yere halk arasında Kürtçe Kesra denmektedir. Serçehan, tarihi
geçmişinin yanı sıra, demir yolu hattı sürecinde hammaddelerin toplandığı bir ana
merkez görevi görmesi açısından da önem taşır. Omeryan ve çevresinde bulunan
bütün odun ve odun kömürünün toplanma alanı olan Serçahan, aynı zamanda
önemli bir pazar yeridir. Bu durak, dağlık alana 3 ilâ 5 kilometre mesafede, yani
ormanlara çok yakın bir alandadır. Böylelikle, Almanlar odun ve odun kömürü
ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla karşılayabilmişlerdir. Ancak bu süreç, bölgede
ciddi bir orman kıyımının yaşanmasına sebep olmuştur. Oldukça zor zamanlardan
geçmekte olan halk, zamanında ve tam ödeme yapan Almanların bu odun ihtiyacına
bilinçsizce akın etmiş ve kendi yaşam alanlarına ciddi zararlar vermişlerdir. Bize
aktarılan bilgilere göre, bazı ağa ve beyler o kadar çok odun kömürü satmışlar veya
satılmasına aracılık etmişlerdir ki, bindikleri atlara gümüş eğer yaptıracak kadar
zengin olmuşlardır.
Serçehan’dan yaklaşık 14 kilometre sonra, Berlin-Bağdat Demir Yolu’nun
Türkiye sınırları içinde bulunan son durağına, yani Nusaybin’e ulaşmış olursunuz.
Nusaybin’in kuzeyinden geçen tren yolu, kentin kuzeydoğusunda yapılmış olan
istasyonda ikmallerini yapar ve Kamışlı kenti üzerinden Suriye topraklarına doğru
yoluna devam ederdi. Nusaybin’e yolunuz düştüğünde, kentin herkesçe bilinen tek
eski yapısının “Alman Köprüsü” olduğunu görürsünüz. Yapıldığı dönemden bugüne
kadar belki de hiçbir onarım görmeden hizmet vermiş olan bu köprü, orijinal hali
ile ayaktadır. Yakın geçmişe kadar hem yolcu hem de yük taşımacılığında aktif
olarak kullanılan bu demir yolu hattı, son süreçte, Suriye’de yaşanmakta olan
karışıklıklardan dolayı düşük yoğunluklu olarak sadece yük taşımacılığında
kullanılmaktadır.
Berlin’den başlayıp Bağdat’ta biten bu binlerce kilometre uzunluğundaki
hat, Mardin gibi birçok kentin kaderini değiştirmiş ve doğasında derin izler
bırakmıştır. Kütüphaneleri karıştırdığınızda hakkında cilt cilt kitapların yazılmış
olduğunu gördüğünüz bu demir yolunun sosyo-politik ve ekonomik çarpanlarını
kısa bir yazıda dile getirmek, elbette ki, mümkün değildir. Bizim kısa bir anlatımla
sizinle paylaşmak istediğimiz, Mardin kent merkezinin yaklaşık olarak 25 kilometre
güneyinden geçen bu tarihi demir yolu hattının, kentin hayatını ve yapısını nasıl
derinden etkilediği ve değiştirdiğidir. Berlin’den başlayan ve her durağında
konaklayıp yolu üzerindeki her kültürü yaşadıktan sonra Bağdat’ta sonlanan bir
tren yolculuğunu bir gün yaşayabilmenin umuduyla...

86

87

88

not defteri

not defteri

89

90

not defteri

not defteri

91

92

not defteri

