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“Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar” 
Baharı senede bir kez, Mart ayı kapımıza dayandığında değil sadece 
düşüncelerimizle hayatımıza getirebileceğimizi hatırlatan Candan 
Erçetin’i, açacak papatyaları, laleleri, kardelenleri ve defneleri selam-
layarak karşılıyoruz baharı. 

İlk adımımızı Truva kentinin ihtişamlı surlarını şaşkınlıkla izlerken atı-
yoruz içeriye. Savaş naraları ve kasırga hiddetinde birbirine çarpan 
metal kılıçların kıvılcımları altında izliyoruz Paris’i. Bir hayat yaşamak 
için bir hayat feda etmek gerekir. Paris yaydan çıkan oku, kendi aşil 
tendonuna çoktan saplamıştır aslında.

Surların içine doğru ilerlerken Göbeklitepe insanlarının mitolojik 
kokusunu duymaya başlıyoruz. Maillerini incelemeyen, görüntülü 
konuşma ve arama motorundan haberi olmayan, dünyanın yuvarlak 
olup olmamasını kafasına takmayan insanlar hakkında fikir edine-
bileceğimiz son ve ilk nokta. Belki de tarih geçmişi değil, geleceğin 
nasıl olacağını anlatıyor.

Artık surların bittiği, her şeyin sonuna gelinen perdede Nilgün Mar-
mara karşımıza çıkıyor.
“ey iki adımlık yerküre
senin bütün arka bahçelerini gördüm ben!”
Kendi dizeleriyle tekrar uğurluyoruz bu dünyadan Nilgün Marmara’yı. 
Bu ne ilk ne de son uğurlamamız onu.

Ve Vecihi olmayı göze almış birisi, bilgiye, çalışmaya adanmış bir ha-
yat, Muazzez İlmiye Çığ…



AŞİL
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YERYÜZÜNDEKİ suyun tanrıçası, güzeller güzeli The-
tis ile Zeus birlikte olmak ister ama bir kehanet işleri 
değiştirir. Kehanete göre Thetis'ten doğacak çocuk ba-
basından daha güçlü olacaktır. Bunun üzerine Tanrılar 
Thetis'le evlenmek istememiş, onu bir ölümlü olan 
Phatya kralı Peleus ile evlendirmişler. Bir tanrıçayla bir 
faninin evliliğinden, yarı-tanrı olan Aşil dünyaya gel-
miştir. Aşil'in annesi Themis, oğluna ölümsüzlük kazan-
dırmak için, onu ölümsüzlük nehri Styx'de yıkar ancak 
Thetis'in elini bu nehre sokması yasaktır. Thetis, elleriyle 
Aşil'in topuklarından 
tuttuğu için, Aşil'in to-
pukları yıkanmamıştır. 
Aşil bu sayede ölüm-
süzlük kazanır, tek bir 
şartla; topuklarından 
vurulmadığı sürece. 
Aşil büyüdüğünde 
dünyanın en büyük 
savaşçısı olur. Karşı-
sında hiçbir düşman 
dayanamaz.

PARIS’IN HELEN’E OLAN AŞKI SAVAŞ BAŞLATIR
Efsaneye göre, Truva Kralı’nın 50 oğlundan birisi ve 

“ölümlü erkeklerin en güzeli” olarak bilinen Paris, Spar-
ta’da Kralı Menelaos’un konuğu iken, Menelaos’un gü-
zeller güzeli karısı Helen'i 
görür ve aşık olur. Helen 
de Paris'in aşkına karşılık 
verir ve birlikte Truva'ya 
kaçarlar. Menelaos'un 
şerefi iki paralık olmuş-
tur ve intikam ateşiyle 
yanmaktadır. Kılıçlar kı-
nından çekilir. Menelaos, 
güçlü kardeşi Mykene 
Kralı Agamemnon’dan 
yardım ister. Akhalar de-
nilen Yunan şehir devlet-
leri güçlerini birleştirip, 
yapılan küstahlığa haddini bildirmek ve kaçırılan He-
len'i geri almak için bir ordu kurup Truva kapılarına da-
yanır. Aşil de, Truva Savaşı'na katılıp öleceği kehanetine 
rağmen, adının sonsuza kadar anılması, nesiller boyu 
kahramanlıklarının anlatılması için, o güne kadar yaşan-
mış en büyük savaşa katılmaktan geri kalmaz. Agamem-
non'un liderliğindeki orduya katılır.

AŞIL: "BEN SAVAŞMADIĞIM SÜRECE AKHALAR ZAFER 

KAZANAMASIN!"
Sefer sırasında yapılan muharebelerde topladıkları 

ganimetler paylaşılırken büyük bir kavga çıkar; Büyük 
savaşçı yarı-tanrı Aşil ile Akha ordularının komutanı 
Agamemnon, esir kızlardan birisi için birbirine girer. 
Agamemnon, kızı Aşil’in elinden alır. Aşil deliye döner, 

savaştan çekilip çadırına kapanır ve tanrıça olan annesi 
Thetis’den tek bir şey ister: “Ben savaşmadığım sürece 
Akhalar zafer kazanamasın!”

Bundan sonra, Akhalar ile Truvalılar arasında sayısız 
muharebe olur. Aşil hiçbirinde yoktur. Bir türlü yeni-
şemezler. Üstünlük bir Truvalılara, bir Akhalara geçer. 
Savaş 10 yıl daha devam eder. Akhalar, Aşil savaşa 
dönmezse hiçbir şey elde edemeyeceklerini anlamıştır. 
İkna etmesi için Aşil’in kuzeni aynı zamanda can yoldaşı 
Patroklos elçi olarak Aşil'e yollanır. Patroklos arkadaşına 
yalvarır yakarır ama Aşil'e söz geçiremez, en sonunda 
“Korkunç Aşil, ne sarsılmaz yüreğin varmış senin, iste-
mem hiçbir zaman, girmesin yüreğime, öfkenin böyle-
si” diyerek pes eden Patroklos, “Sen gelmesen bile ben 
savaşacağım” der ve Aşil'in çadırından ayrılır. Savaşta 
büyük yiğitlikler gösteren Patroklos çok sayıda Truvalı 
askeri öldürür. Karşısına, Truva’daki en güçlü ve en yi-
ğit adam çıkar; Truva Kralı'nın büyük oğlu Hektor... Canı 
pahasına ülkesini savunan Hektor, Aşil’in dostu Patrok-
los'u kendi elleriyle öldürür.

YUNAN MITOLOJISININ EN ÖNEMLI 
KAHRAMANLARINDAN BIRI OLAN AŞIL (ACHILLE 

VEYA AKHILEUS), HOMEROS'UN M.Ö. 720 YILINDA 
YAZDIĞI 16.000 DIZELIK ILYADA DESTANI’NIN 

BAŞ KARAKTERIDIR. GELIN BIRLIKTE AŞIL’I DAHA 
YAKINDAN TANIYALIM…

Thetis'in Aşil'i Styx'de yıkaması



AŞIL, PATROKLOS’UN INTIKAMI IÇIN HEKTOR'U ÖLDÜRÜR 
Kara haber Aşil'e ulaştığında, öfkeden deliye döner. 

İki eliyle ocağın küllerini avucuna alıp yüzüne bastırır. 
Çığlığını duyup çadırına gelen annesine intikam ye-
minleri eder: "Hektor kargımla vurulup can vermezse, 
Patroklos’u öldürmenin cezasını ödetmezsem ona, ya-
şamak benim neyime!"

Aşil, böylece savaşa geri döner. Azgın kudurmuş bir 
canavar gibi düşmana saldırır. Bir sürü Truvalı askeri 
katleder, savaş meydanını kızıla boyar, cesetleri Ska-
mandros ve Simoeis ırmaklarına atar. Nehirler kan rengi 
akmaktadır. Truvalılar korku ve dehşetle kaçıp kentleri-
ne sığınırlar. Bir tek yiğit Hektor kalır surların önünde. 
Aşil’in karşısına çıkar. Teke tek vuruşurlar.

Aşil tanrıların da yardımıyla öldürmeyi başarır Hek-
tor'u. Can verirken Hektor'un ağzından şu sözler dö-
külür: "Senin ne olduğun yüzünden belli, demirden bir 
yürek var göğsünde. Ama uyanık ol, uğramayasın tanrı 
lanetine."

ZEHIRLI OK AŞIL’I TENDONUNDAN VURUR
Aşil'in öfkesi hala dinmemiştir. Hektor'un cesedini 

arabasının arkasında sürükleyerek Truva surlarının et-
rafını yedi kez dolaşır. Cesedini de vermez Truvalılara. 
Hektor’un babası Truva Kralı, Aşil'e yalvarır, oğlunun ce-
sedini vermesi için. Yüreği yumuşayan Aşil, Hektor'un 
cesedini kendi elleriyle yıkayarak teslim eder babası-
na. Bir kahramanın şanına 
yaraşır bir cenaze töreni 
düzenlenir, Truvalılar ağıt 
yakar Hektor'un arkasın-
dan. Savaş hala devam et-
mektedir. İntikamını alan 
Aşil, savaşın çıkmasına 
sebep olan, Helen'i kaçı-
ran Paris’in attığı zehirli 
bir okla topuğundan vu-
rulur. Tek zayıf noktasın-
dan aldığı yara, ölümüne 
sebep olmuştur.

Aşil'in okla vurulduğu 
bölge baldırda bulunan 

kasların topuğa bağlandığı yer-
dir. Burası vücudun en güçlü 
tendonudur ve 500 kg.lık geril-
melere bile dayanıklıdır. Tendo-
na bu efsaneden esinlenilerek 
Aşil tendonu ismi verilmiştir. Aşil 
tendonu rahatsızlıkları çok san-
cılıdır. Zedelenmesi durumunda 
yürüme esnasında ağrı ve acı 
verirken kopması durumunda 
ise yürümeyi imkansız hale getirir. Ödem oluşması ha-
linde iyileşmesi çok zordur ve sürekli tekrarlanır.

TRUVA ATI
Hektor ve Aşil'in ölümüne rağmen savaş devam etti. 

Akhalar, onca yıllık mücadelenin sonunda savaşmak-
tan vazgeçtiklerini, geri çekildiklerini ilan eder, hediye 
mahiyetinde dev bir 
tahta at yapıp Tru-
va surlarının önüne 
bırakırlar. Hediyeyi 
memnuniyetle ka-
bul eden Truvalılar, 
atı şehre alır ve kut-
lamalar başlar ama 
atın içinden Akha 
askerleri çıkar ve 
şehri ele geçirirler. Kenti yerle bir eden Akha askerleri, 
erkekleri sağ bırakmaz, kadınları da ganimet olarak bö-
lüşür. Bu yıkımdan sadece çok az Truvalı kurtulabilmiş-
tir. Kurtulanlar İda Dağı'na kaçar, orada bir gemi yaparak 
denizlere açılırlar. Bir efsaneye göre kaçan Truvalılar, 
İtalya'ya gidecek ve burada Roma şehrini kuracaktır.

AŞİL
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TARIHIN AKIŞINI DEĞIŞTIREN KEŞIF:

GÖBEKLİTEPE
Arkeolojinin geleneksel görüşü, sadece tarım devriminin topluluklara bol ve güvenli besin 
kaynağı ve zaman sağladığını, bu sayede anıtsal bir mimari ve zengin bir sembolik anlatım 

geliştirebildikleri yönündeydi. Ne var ki Göbeklitepe'yi yapanların tarımcı topluluklar 
olmadığı anlaşılıyor.

lar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yarattı. Bunun 
da ötesinde tarih öncesi insanın inanç dünyasını yan-
sıtan, animist figürlerle zenginleştirilmiş tapınaklar 
Göbeklitepe’nin arkeoloji tarihinin en önemli keşifle-
rinden biri olmasını sağladı. Kuşkusuz bu etkileyicili-
ğinin yanı sıra, kazılarda tarih öncesi yaşama dair elde 
edilecek her türlü veri ve bilimsel sonuç insanlık tarihi 
açısından büyük önem taşıyor.

Yakın zamana kadar bu ölçüde anıtsal yapıların an-
cak yerleşik yaşamın ileri aşamalarında gerçekleşebi-
leceği öngörülürken, Göbeklitepe bu görüşün doğru 
olmadığını; dönemin oldukça karmaşık bir toplumsal 
düzene ve teknolojiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. 
Keşfedilmeyi bekleyen birçok şeyin daha olduğunu 

ŞANLIURFA il merkezinin yaklaşık 22 km kuzeydoğu-
sunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbeklitepe 
bulunduğu yer itibariyle de, “Bereketli Hilal” olarak bi-
linen coğrafyanın, Fırat ve Dicle nehirleri ile filizlenen 
Mezopotamya’nın bir parçası. Bereketli Hilal, tarihteki 
ilk kentlerin, bürokrasinin, yazının ve devletin ortaya 
çıktığı, başka bir deyişle uygarlığın başlangıç noktası. 
Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan 
Göbeklitepe bu büyüklükteki en eski anıt, ilklerin 
ötesinde, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluş-
turuyor. Göbeklitepe ören yerinde sürdürülen kazılar 
bugüne kadar hep beklenmedik keşiflere sahne oldu. 
İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir 
dönemde, ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınak-



GÖBEKLİTEPE

akla getiriyor… İngiltere’de bulunan “Stonehenge”den 
yaklaşık 7.000, “Mısır Piramitleri”nden ise yaklaşık 
7.500 yıl eski olan Göbeklitepe Anadolu’nun uygarlık 
tarihindeki yerini göstermesi bakımından da ayrı bir 
öneme sahip.

YERLEŞIK TARIH ANLAYIŞINI DEĞIŞTIRIYOR
İnsanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden dü-

şünmemizi sağlayacak, yerleşik tarih anlayışını ve 
bilgilerini değiştirip, dinler tarihini sorgulatacak, bir 
kısmımızın varlığından haberi dahi olmadığı bir arke-
olojik çalışma 1995 yılından beri Urfa Göbeklitepe'de 
devam ediyor. İnşaası Milattan önce 10000 yılına uza-
nan Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet 
merkezi olarak biliniyor. Yerleşik hayata geçişi temsil 
eden kültür bitkisi buğdayın atasına da Göbeklitepe 
eteklerinde rastlanmıştır. İnşa edildikten 1000 yıl son-
ra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu 
tapınaklar yeniden gün ışığına çıkıyor. Neolitik döne-
me ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzün-
deki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. 
Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu 
ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmıştır.

GÜNÜMÜZDEN 11.600 YIL ÖNCESI
Göbeklitepe yapılarının ortak özelliği, T biçimindeki 

10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının taş 
duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha 
yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiş-
tir. Dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli 
hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak 
betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme 
olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompo-

zisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade et-
tiği düşünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban 
domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık 
görülen motiflerdir. Bir yerleşim yeri değil, kült merkezi 
olarak tanımlanmaktadır. Buradaki kült yapıların tarım ve 
hayvancılığa yakın olan son avcı grupları tarafından inşa 
edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer anlatımla Göbekli-
tepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir 
inanç sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısın-
dan önemli bir kült merkezidir. Bu durumda bölgenin en 
erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın (PPN, 
Pre-Pottery Neolithic) A evresine (MÖ 9.600-7.300), yani 
günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı 
ileri sürülmektedir. Bununla birlikte Göbeklitepe'deki en 
eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yok, fakat 
bu anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar 
uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar 
giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Göbekli-
tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının MÖ 8 bin 
dolaylarına kadar devam ettiği ve bu tarihlerden sonra 
terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır.

UNESCO DÜNYA MIRASI LISTESINDE
Bütün bunlar ve kazılarda ortaya çıkarılan anıtsal mi-

mari, Göbeklitepe'yi eşsiz ve özel yapmaktadır. Bu bağ-
lamda UNESCO tarafından 2011'de Dünya Mirası geçici 
listesine alındı ve 2018'de kalıcı listeye girdi.

Dikilitaşlar, stilize insan heykelleri olarak yorumlan-
maktadır. Özellikle D yapısı merkez dikilitaşlarının göv-
desinde bulunan insan el ve kol motifleri, bu konudaki 
her türlü şüpheyi ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla 
"dikilitaş" kavramı, işlev belirtmeyen yardımcı bir kavram 
olarak kullanılmaktadır. Esasen bu "dikilitaş"lar, insan vü-
cudunu üç boyutlu olarak betimleyen stilize tarzda yon-
tulardır. Buradaki kazılarda çıkartılan bazı heykel ve taşlar 
Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenmektedir.

KONUM VE ÇEVRE
Tepede ziyaret edilen bir yatır bulunması dolayısıyla 

yerel olarak ‘’Göbeklitepe Ziyareti’’ olarak bilinen yük-
selti, yaklaşık 1 km uzunluğundaki bir kireç taşı plato 
üzerinde, 300x300 metrelik bir alanı kaplayan 15 metre 
yükseklikte bir tepedir. Platoda kült yapılarının yanı sıra 
taş ocakları ve işlikleri bulunmaktadır. Buluntuların orta-
ya çıkarıldığı alan, batısında sarp kenarlı bir sel yatağı bu-
lunan, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, aralarında 
hafif çökmeler bulunan, çapı 150 metre kadar olan kırmı-
zı toprak yükseltiler grubudur. En yüksek iki tepecikteki 
mezarlar ortaya çıkarılmıştır.

Tepe üzerinden kuzey ve doğuya bakıldığında Toros 
Dağları ve Karaca Dağ etekleri, batıya bakıldığında Şan-
lıurfa platosu ile Fırat ovasını ayıran dağ silsilesi, güneye 
bakıldığında ise Suriye sınırına kadar Harran Ovası görül-
mektedir. Bu konumuyla Göbeklitepe'nin çok geniş bir 
bölgeyi görebildiği gibi kendisi de çok geniş bir bölge-
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den görülebilmektedir. Kült yapıları inşa etmek için bura-
nın seçilmesinde bu özelliğin etkisinin olması muhtemel-
dir. Diğer taraftan böylesi anıtsal yapılar için çok kaliteli 
taş kaynağına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Göbeklitepe'de 
kullanılan kireç taşı, her yerde bulunmayan oldukça sert 
bir taştır. Bugün bile bölgedeki en kaliteli kireç taşı olarak 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla Göbeklitepe Platosu'nun 
seçilme sebeplerinden biri de bu olsa gerektir. Urfa böl-
gesindeki Yeni Mahalle, Karahan, Sefertepe ve Hamzan-
tepe gibi merkezlerde T biçiminde sütunların yüzeyde 
bulunduğu, Nevali Çori'deki kazılarda da benzer mimari 
ögelerin ortaya çıkarıldığı, dolayısıyla Göbeklitepe'nin 
bu merkezlerle ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir. Söz 
konusu merkezlerde saptanan sütunların Göbeklitepe'de 
ortaya çıkarılanlardan daha küçük (1,5-2 metre) olduğu-
na da dikkat çekilmektedir. Sonuç olarak Urfa bölgesinde 
Göbeklitepe'nin tek inanç merkezi olmayabileceği, birkaç 
inanç merkezinin daha olduğu görüşü ortaya atılmaktadır 
fakat bu noktada önemli olan konu, diğer yerleşimlerde 
daha küçük boyutlu dikilitaşların Göbeklitepe'nin daha 
geç tabakası ile benzerlik göstermesidir.

ARAŞTIRMA VE KAZILAR

Göbeklitepe, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chi-
cago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu 
Tarihöncesi Araştırmaları Projesi” (Prehistoric Research 
in Southeastern Anatolia) yüzey araştırmaları sırasında 
tespit edilmiştir. Olağan ve doğal görünmeyen birkaç 
tepe, insan eliyle yapıldığı kesin olan binlerce kırık çak-
mak taşı döküntüyle kaplıydı. Yapılan yüzey araştırmaları 
sırasında höyüğün yüzeyinden toplanan buluntulara da-
yanılarak buranın Biris Mezarlığı (Epipaleolitik) ve Söğüt 
Tarlası 1 (Paleolitik ve Epipaleolitik), Söğüt Tarlası 2 (Ça-

nak Çömleksiz Neolitik) gibi bölgenin önemli yerleşim-
lerinden biri olabileceği sonucuna varılmış ancak başka 
bir çalışma yapılmamıştır. Bölgeden ilk kez, 1980 yılında 
yayımlanan Peter Benedict’in "Survey Work in Southe-
astern Anatolia" adlı makalesinde söz edilmiştir ancak 
yine de üzerinde durulmamıştır. Daha sonra 1994 yılında 
Heidelberg Üniversitesi’nden Klaus Schmidt tarafından 
bölgede bir araştırma daha yapılmıştır. Sitenin anıtsal ka-
rakteristiği ve buna bağlı olarak arkeolojik değeri ancak o 
zaman dikkat çekmiştir.

Kazı çalışmaları ise 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi baş-
kanlığında ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden 
(DAI) Harald Hauptmann bilimsel danışmanlığında yapı-
lan yüzey araştırmasından sonra başlatılmıştır. Hemen 
ertesinde yine Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Klaus 
Schmidt bilimsel danışmanlığında kazılar yapılmıştır. 
2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kuru-

lu kararlı kazı statüsüyle ve yine Alman Arkeoloji Enstitü-
sü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında devam 
ettirilmiştir. Projeye Almanya'daki Heidelberg Üniversite-
si Tarihöncesi Enstitüsü de katılmıştır. Yıllarca sürdürülen 
ayrıntılı kazı çalışmaları, Neolitik Devrim'i ve hazırlayan 
zemini yeniden yazmayı sağlayacak güvenilir bilimsel so-
nuçlar sağlamıştır.

MIMARI
Göbeklitepe'de yapılan kazılarda konut olabilecek her-

hangi bir mimari kalıntıya ulaşılamamıştır. Bunun yerine 
çok sayıda anıtsal kült yapı ortaya çıkarılmıştır. Yapılarda 
kullanılan dikilitaşların çevredeki kayalık platolardan tek 
parça olarak kesilip işlenerek Göbeklitepe’ye getirildiği 
ileri sürülmektedir. Bazılarının boyu 7 metreyi bulmakta-
dır. Jeofizik araştırmaları, bugüne kadar gün yüzüne çıka-
rılanlar da dahil olmak üzere Göbeklitepe'deki yapılarda 
toplam 300'e yakın dikilitaş kullanılmış olduğunu göster-
mektedir. Bölgede kesilmiş ama işlenmemiş dikilitaşlar 
bulunmakta olup çevredeki kayalık platolarda, ne amaç-
la yapıldığı anlaşılamayan birtakım oyuklar ve kazıntılar 
vardır. Diğer taraftan çoğunluğu platonun batı kesiminde 
toplanmış olan yuvarlak ve oval çukurların yağmur su-
larını toplamak için yapılan bir tür sarnıç olduğu düşü-
nülmektedir. Bu çukurlardan yuvarlak olanlar 1,20-3,00 
metre arasında derinlik gösterirken oval planlı olanların 
derinliği 0,50 metredir.

ÇEVRE DIKILITAŞLARI VE TAŞ DUVAR
Dikilitaşların arası çoğunlukla yontularak işlenmiş taş-

larla duvar olarak örülmüştür. Duvarın iç yanında boydan 
boya bir taş seti yer alır. Duvarın yapımında yer yer kırıl-
mış dikilitaşların parçaları veya civardan toplanan ve Prof. Dr. Klaus Schmidt
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yine işlenen taşlar kullanılmıştır. Taşların arasında 2 cm 
kalınlıkta balçık harç kullanılmıştır. Dikilitaşların stilize 
insan heykelleri olmasından hareketle, bu duvarların 
insanları bir araya getirdiği söylenebilir ancak bu harç 
ciddi sorunlara sebep olmuştur. Her şeyden önce yağ-
mur suları ve rüzgarın sebep olduğu aşındırma zarar ver-
miştir. Diğer taraftan çeşitli böcekler için oyuk açılması 
kolay bir alan oluşturmuştur.

Göbeklitepe'deki kazılara kadar bilim dünyası, göçebe 
küçük gruplar halinde örgütlendiği düşünülen avcı-top-
layıcı toplulukları oldukça basit standartlarda yorum-
lamıştır. Kazılarda ortaya çıkan, bir kült merkezi olarak 
anıtsal boyutlarda mimari, büyük taş yontular, sembolik 
motifler ve stilize edilmiş canlandırmalar, en azından bu 
bölgedeki toplulukların oldukça gelişkin ve çok yönlü 
bir sosyal yapıya sahip olmaları gerektiğini göstermek-
tedir. Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan bütün bu buluntu-
lar böylesi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için kalabalık 
grupları bir araya getirmekteki organizasyon gelişkinli-
ğinin, kişisel sanat becerilerin ve ritüel itkilerin, bir çeşit 
sanat anlayışının ve arayışının varlığını ortaya koymakta-
dır. Bu bilgiler ışığında bilim dünyası, avcı-toplayıcı top-
lulukların sosyokültürel yapısı hakkındaki hakim görüş-
leri gözden geçirmek zorunda olmaktadır.

Arkeolojinin geleneksel görüşü, sadece tarım devrimi-
nin topluluklara bol ve güvenli besin kaynağı ve zaman 
sağladığını, bu sayede anıtsal bir mimari ve zengin bir 
sembolik anlatım geliştirebildikleri yönündeydi. Ne var 
ki Göbeklitepe'yi yapanların tarımcı topluluklar olmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Bilim dünyası avcı-toplayıcı grupların 
küçük birimler olduğunu, her gün besin sağlamak için 
uğraşmak zorunda kaldıklarını ve sadece o günü kurta-
rabildiklerini kabul etmekteydi. Bu gibi kült yapıları inşa 
etmek ve bu merkezleri amaçları yönünde kullanmak, 

muhakkak kalabalık bir grup insanı avcılıktan ve topla-
yıcılıktan bir süre için de olsa çekmeyi gerektirmektedir. 
Kazı başkanı Klaus Schmidt ve ekibi, tonlarca ağırlıktaki 
dikilitaşları kayalardan kesip çıkarmak, işlemek, yarım ki-
lometreye yakın bir mesafeyi kat ederek Göbeklitepe'ye 
getirmek ve yapıları inşa etmek için en az 500 kişinin ça-
lışmış olması gerektiğini düşünüyorlar. Her şeyden önce 
bu insanların beslenmesi gerekmektedir. Bu durum göz 
önünde bulundurularak bu insanların ihtiyacı olan besin 
maddelerini sağlama gereğinin, tarımı keşfetme yönünde 
bu toplulukları zorladığı ileri sürülmektedir. Gerçekten 
de III. Tabaka yapılarının daha sonra örtülmesinde kulla-
nılan dolgu yığını içinde büyük sayılara ulaşan miktarda 
hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bulunan hayvan kemiği 
parçalarının sayısı 100 bini geçmektedir. Bu durum Gö-
beklitepe'de çok fazla et tüketildiğini göstermektedir. 
Bu et tüketimi, çalışanların ihtiyacını karşılamanın yanı 
sıra, burada düzenlenen ritüellerde yapılan şölenlerde, 
çevreden gelen insanların ihtiyacını karşılamış olabilir, 
hatta kurban törenlerinde kullanıldığı da düşünülebilir. 
Bu durum şüphesiz insanları daha geniş besin kaynakla-
rı aramaya itmiştir. Bütün bunlar arkeolog Ian Hodder'in, 
sosyokültürel değişmelerin tarımdan önce gerçekleştiği 

tezinde ifade bulmaktadır. Bu bağlamda, Göbeklitepe 
buluntularının ışığında Neolitik Devrim'in çekirdek böl-
gesinin Levant olmaktan çok Toroslar'ın güney etekleri 
olabileceği sorgulanır olmuştur.

Arkeologlarca üzerinde durulan diğer bir konu da bu 
yapıların inşa edilmesinin gerektirdiği son derece kar-
maşık organizasyonun avcı-toplayıcı topluluklarca nasıl 
sağlanabildiği konusudur. Alman Arkeoloji Enstitüsü'n-
den Harald Hauptmann, bu organizasyona "dini" liderle-
rin önderlik ettiğini ileri sürmektedir. Bu durumda "seç-
kin" bir tabakalaşmanın bu toplumlarda ortaya çıkmış 
olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Klaus Schmidt de 
Göbeklitepe'yi inşa eden toplulukların tabakalı bir top-
lum olduğunu ifade etmektedir. Halbuki bilim dünyasın-
da Göbeklitepe'ye kadar hakim olan bakış açısı, karma-
şık dini uygulamaların ve organizasyonun ancak tarımın 
hakim geçim tarzı olduğu topluluklarda ortaya çıktığı 
yönündeydi. Göbeklitepe bu yaklaşımı sorgulanmak 
zorunda bırakmaktadır. Gerçekten de bu denli anıtsal 
yapıları ortaya çıkaracak işgücünü, çevredeki avcı-topla-
yıcı gruplardan alarak çalıştırmak, ancak köklü bir inanç 
geçmişine dayanacaktır. Diğer taraftan özellikle hayvan 
kabartmalarında ister istemez dikkat çeken bir ustalık 
vardır. Farklı bir ifadeyle sanat denebilecek bir üsluplaş-
ma görülmektedir. "Uzman bir sanatçının elinden çıkmış, 
o üslubu bilen birilerinin yaptığı" eserler olarak görül-
mektedir. Dolayısıyla bu sanat üslubunun uzun bir geç-
mişinin olması gerektiği ortadadır. Göbeklitepe'de bulu-
nan bu sembollerin benzerleri, fakat daha küçük ölçekli 
olarak, Kuzey Irak ve Suriye'ye kadar yayılan bir bölgede 
yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Bu ve-
rilere dayanılarak Göbeklitepe'nin Neolitik Dönem'de 
kültürel etkileşim açısından bir merkez olduğu ileri sü-
rülmektedir.
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NİLGÜN MARMARA

"YABANCILARIN EN YAKINIYDIN SEN!"

Nilgün MarmaraNilgün Marmara
KISA HAYATINDA 
SAKİN BİR SERÇE
KISA HAYATINDA 
SAKİN BİR SERÇE
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NİLGÜN Marmara, Balkan göçmeni olan bir ailenin iki 
kızından biri olarak, 13 Şubat 1958'de İstanbul, Mo-
da'da doğdu. Babası Fikri Marmara, muhasebe müdü-
rüydü. Babası, Bulgaristan'ın Plevne şehrinden, annesiy-
se Vidin'den İstanbul'a göç etmişlerdir. Liseyi Kadıköy 
Maarif Koleji'nde okudu. Üniversite hayatına İstanbul 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başladı 
ancak siyasi sebeplerle burada devam edemeyip tekrar 
sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-
yatı bölümünü kazandı. Okulu, Sylvia Plath'in Şairliğinin 
İntiharı Bağlamında Analizi tezi ile 1985'te bitirdi. 

Sylvia Plath üzerine incelemeler yaptı. Plath'ın bire-
yin yalnızlığına ve varoluş sorununa bakışı genç şairi 
etkiledi. Nilgün Marmara, şiirlerinde çoğunlukla, 1. tekil 
kişinin düşle gerçek arasında gidip gelen, kırılgan izlek-
lerini kullandı.

SYLVIA PLATH'IN ÜLKEMIZDEKI YANSIMASI 
OLAN NILGÜN MARMARA, 29 YAŞINDA KENDINI 

BEŞINCI KATTAKI EVININ PENCERESINDEN 
AŞAĞI BIRAKARAK HAYATINI SONLANDIRMIŞTI. 

TÜRK EDEBIYATINDA ÖNEMLI BIR YERI OLAN, 
“IKI ADIMLIK YERKÜRE SENIN BÜTÜN ARKA 

BAHÇELERINI GÖRDÜM BEN” VE NICE DIZESIYLE 
ISMINI DUYURMAYA DEVAM EDEN NILGÜN 

MARMARA’YI ANMAK ISTEDIK…

ESERLERI

ŞIIR

Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1988)
Metinler (1990)

GÜNLÜK

Kırmızı Kahverengi Defter (1993, Gülseli İnal 
tarafından hazırlandı)
Defterler (2016)
Kağıtlar (2017)

INCELEME

Sylvia Plath'ın Şairliğinin Intiharı Bağlamında 

Analizi (1985, Dost Körpe tarafından 20 yıl 
sonra Türkçeye çevrildi)

Çok Güzel

Durma artık burada uysal âşık!

Aydınlık milinin yatağında.

Bilemiyoruz belki de meşe o ağacın adı,

Anlamıyoruz varolduğumuzu gölgesinde ağırbaşlılığın.

Veda geliyor şimdi, öğretmek için

Sergilenmeyi, uçuşan geriye dönen vakitte.

Kime, kime gönderiyor incelen yapraklarını

güzün, kavisin beyaz yanağıyla?

Bu aklıkta, minarem mavi benim.

Işığım denize kayıyor, bir sayıklama

Izleğiyle, bir zamanlar pay verdiğimiz insanlığa!



Nilgün Marmara'nın çeşitli dergilerde şiirleri yayım-
landı. Küçük İskender, Lale Müldür, Orhan Alkaya, Cez-
mi Ersöz, Ece Ayhan, Gülseli İnal, Onur Göknil ve Serdar 
Aydın gibi şairleri derinden etkiledi.

Mezun olduktan sonra Marmaris'te bir tatil köyünde 
çalışmaya başladı. Farklı şirketlerde sekreterlik, Mısır 
Konsolosluğunda memurluklarda bulunsa da iş haya-
tı çok uzun süreli olmadı. 1982'de, arkadaş ortamında 
tanıştığı endüstri mühendisi Kağan Önal ile evlendi. 
Eşinin işi dolayısıyla 16 ay Libya'da yaşadılar. Sylvia 
Plath sevgisi, Marmara'yı ölümde de sevdiği şairin yaz-
gısıyla birleştirdi. 13 Ekim 1987'de 29 yaşındayken 
kaldığı evin penceresinden atlayarak intihar etti.

NİLGÜN MARMARA

Hiç kullanılmamış bir zamanın gözka-

paklarını açıyorum

Dünyamsın benim, zorbam, düzenim

bundan gözlerim göğe çevrili

ellerim denizde

hiç katılmadan sende yaşıyorum

dirimimsin benim

doğarken öldüğüm

Aşağılık belirtileri sahipliğin, birleştirdi

ne geceyi ne gündüzü

kölelik yetişemedi aralık paylarına 

sevincin

Üşümüşüm

bu yaklaşan kışla değil

deniz ürpertisi, göğün alacasıyla değil

ellerimin soğukluğu hep bir kalabalıkta

kaçışının gizini gönlünde tuttuğun

bilisiz aşkı/nı ver bana

üşümeyeyim

Kendimizle oynayan güçsüz mahluklarız 

biz, yaptırımla ödülü gönlümüzde barışık 

tutan. mesafemiz kuyruğumuzla başımız 

arasında gider gelir, dehşetli sevincimiz 

bulunca ayrılmazlığını yengimizle yenil-

gimizin. devimimiz: felcimizin kayna-

ğından fışkıran. güçsüzlüğümüz: kıvrak 

istemimizin yatağı. böylece doldururuz 

biz her kaygının, her doyumun kucağını.

Daktiloya Çekilmiş Şiirler

Kimdi o kedi, zamanın

eşyayı örseleyen korkusunda

eğerek kuşları yemlerine,

bana ve suçlarıma dolanan?

Gök kaçınca üzerimizden ve

yıldız dengi çözüldüğünde

neydi yaklaşan

yanan yatağından aslanlar geçirmiş

ve gömütünün kapağı hep açık olana?

Yedi tül ardında yazgı uşağı,

görüldüğünde tek boyutlu düzlüktür o

ve bağlanmıştır körler

örümcek salyası kablolarla birbirine

sevişirken,

iskeletin sevincini aklın yangınına

döndüren, fil kuyruğu gerdanlıklarla.

Yine de, zaman kedisi

pençesi ensemde, üzünç kemiğimden

çekerken beni kendi göğüne,

bir kahkaha bölüyor dokusunu

düşler marketinin,

uyanıyorum küstah sözcüklerle:

Ey, iki adımlık yerküre

senin bütün arka bahçelerini

gördüm ben!

Düşü Ne Biliyorum“Niye izin vermiyorsun yoluna kuş 

konmasına

niye izin vermiyorum yoluma kuş 

konmasına

niye kimseler izin vermez yollarına kuş 

konmasına?

öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna"

“Çok yalnızım, mutsuzum

göründüğüm gibi değilim aslında

karanlıklarda kaybolmuşum

...bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum 

uzun zamandır

aradıkça batıyorum karanlık kuyulara

kimse duymuyor çığlıklarımı”

“Aydınlıkta köhneliği belirginleşen ve 

kentte ve konutta hiçbir şey neyse ben 

oyum. Öylesine

bağsız ve yeğniyim ki bu hafifliğin 

şiddetinin bedelini bir gün öderim diye 

düşünüyorum.

Sanki varoluş beni cezalandırmak ister 

gibi; yoğunluğundan bana düşen payını 

benden geri”

“Böyle düşüş görmemiştim ölgün ve 

kırık çakılmış

kalmıştım / gelecek zamanlı düşler 

çatıyordum

kapladığım şuncacık yerde; / bu ölçüm-

süz gökyüzünde…”
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ŞENOL GÜNEŞ

Filazof Teknik Direktör

ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş: “Eskiden futbolu aç ve fakirler oynar, tok zenginler 
seyrederdi. Şimdi ise tok oyuncular oynuyor, fakirler seyrediyor.”
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TRABZONSPOR VE BEŞIKTAŞ FUTBOL CAMIASI 
IÇIN BIR EFSANE OLAN ŞENOL GÜNEŞ, MILLI 

TAKIMIN UNUTULMAZ TEKNIK DIREKTÖRÜ 
OLARAK JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE 

DÜZENLENEN 2002 DÜNYA KUPASI’NDA 
TÜRKIYE’YE TARIHININ EN IYI DERECESI OLAN 
DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KAZANDIRDI. GÜNEŞ, 

SADECE BIR TEKNIK DIREKTÖR DEĞIL, AYNI 
ZAMANDA DERS NITELIĞINDEKI UNUTULMAZ 

SÖZLERIYLE ADETA BIR FILOZOF. 

TRABZON’DA 1 Haziran 1952’de dünyaya gelen Şe-
nol Güneş, genç yaşlarda sporla ilgilenmeye başladı. 
Çocukluk yıllarında basketbola ağırlık verdiyse de Trab-
zon’a hakim olan futbol sevdasına kapılarak futbolu ter-
cih etti. Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladık-
tan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 
1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk 
kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 
1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 
sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Tür-
kiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu 
bıraktı. Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktör-
lük yapıyor. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten 
Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezo-
nunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar 
Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Ayrıca 
Güneş, yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk 

teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Gü-
ney Kore ekibi FC Seoul'u yöneten teknik direktör, bura-
da da bir lig ikinciliği yaşadı. 2015'te Beşiktaş JK teknik 
direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde 
ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa 
Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da 
şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şam-
piyon yapan ilk Türk teknik adam oldu. 2000-2004 yıl-
ları arasında Türkiye milli futbol takımını yönetti. 2002 
yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya 
Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda bronz 
madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük 
başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da 
aynı başarıyı tekrarladı.

16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye milli futbol takımı-
nın başına getirildi. İlk maçı, 16 Ağustos 2000'de Bosna 
Hersek ile oynanan ve 2-0 kaybedilen hazırlık maçıydı. 

Eylül ayında 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri başla-
dı. Güneşli milli takım, 10 maçta sadece son dakikalarda 
yediği gollerle grup birincisi İsveç'e yenildi. Grup ikinci-
si olarak play-off'lara kalan Türkiye, Avusturya'yı 1-0 ve 
5-0'lık galibiyetlerle geçerek, 48 yıl aradan sonra ilk kez 
bir FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Japonya 
ve Güney Kore'de düzenlenen turnuvada sadece dünya 
şampiyonu olan Brezilya'ya iki kez yenilen Türkiye, tari-
hinin en iyi derecesi olan dünya üçüncülüğünü kazandı. 
Güneş, UEFA’nın resmî internet sitesinde düzenlenen 
ankette 2002 yılının en iyi teknik adamı seçildi. 2003'ün 
Haziran ayında Fransa’da yapılan 2003 FIFA Konfede-
rasyonlar Kupası’nda da Türkiye'yi üçüncülüğe taşıdı. 
Türkiye, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 
de sadece bir kez (grubunun birincisi olan İngiltere'ye) 
yenilerek, İngiltere'nin bir puan arkasında grup ikincisi 
oldu. Play-off'larda pek şans verilmeyen Letonya ile 

“Önemli olan neye sahip olduğun değil, kiminle paylaştığındır.”



eşleşen Türkiye, sürpriz bir şekilde rakibine elendi. Gü-
neş, bu mağlubiyetin ardından 6 Mart 2004'te görevin-
den ayrıldı. Güneş, milli takım performansı ile UEFA Yılın 
Takımına teknik direktör olarak seçilen ilk Türk ve dünya 
klasmanında milli takımı en yüksek sıralamasına (7. sıra) 
ulaştıran isim olarak Türk futbol tarihine geçti.

BAŞARILARINDAN BAZILARI
•  Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol 

yememe rekoru (1.112 dk) 1979
•  Süper Lig tarihinde bir sezonda en az gol yiyen kaleci 

rekoru (6 gol) 1979
•  UEFA - Dünyada Yılın Teknik Direktörü: 2002

•  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası: 
2002

•  Dünya klasmanında Türkiye milli takımını 7. sıraya 
oturtan tek teknik direktör

•  Türkiye milli takımını FIFA Dünya Kupası’nda 3. yapan 
ilk ve tek teknik direktör.

ŞENOL GÜNEŞ

GÜNEY KORE ÇOK DAHA PLANLI
Bir seminerde konuşan Şenol Güneş, Türkiye’de 
planlı programlı iş yapılmadığının altını çiziyor ve 
şunları dile getiriyor: “Güney Kore’de çalıştım. Tüm 
takımların bütçesi aynı. Maaşlar bir gün sarkmaz. 
Son 2 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Güney Ko-
re’den önemli takımlar ve futbolcular çıktı. Çünkü 
her şey planlı. Bizde futbolcuya devre arasında izin 
veriyorsun, program veriyorsun. Ancak uygulamadan 
geliyor. ‘Kamp neden erken’ diye sıkıntı yaratıyor. 
Eskiden futbolu aç ve fakirler oynar, tok zenginler 
seyrederdi. Şimdi ise tok oyuncular oynuyor, fakirler 
seyrediyor.” 

“Seçim oldu, o da hayırlı olsun. Kazanan, kaybeden 
olacaktır ama hayat devam ediyor. Maçlar da öyle. 
Çok sevinmek, çok üzülmek iyi birşey değil, yine 
birlikte yaşayacağız. Önemli olan sevgili, saygılı bir 
düzen kurmak. O zaman çok daha iyi olur.”

“Ben mükemmel değilim ama mükemmelliği kova-
layan biriyim.”

“Benim unvan, makamla öyle birşeyle işim yok. Bir 
görevliyim. Beşiktaş'ın bir üyesiyim, bir çalışanım. 
Takımın büyümesi için, başarısı için uğraşıyorum.”

“Benim için hayatın her döneminde merdivenler 
vardır. Bunun sonunda bir zirve vardır. Her basamak 
önemlidir. Basamağın ilkine basmadan o zirveye çı-
kamazsınız. Eğer zirveyi hedefleyen bir insansanız 
her basamağa tek tek basmalısınız. Atlayarak git-
tiğiniz de olabilir ama basamağı sindirerek gitmek 
daha yararlıdır.”

“Nereden geldiğini bilemezsen, bulunduğun yer-
den hep şikayetçi olursun.”

“Adalet zengin bir hazinedir, günü gelince herkese 
lazım olur.”
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inovatif
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MUAZZEZ 
İLMİYE ÇIĞ 

SÜMER VE HITIT KÜLTÜRLERINI TANITAN ÇOK SAYIDA KITAP YAZAN MUAZZEZ ILMIYE 
ÇIĞ, SÜMEROLOG ÜNVANINI KULLANMAYI TERCIH EDIYOR. ÇIĞ: ''ÇOCUKLUĞUMU DÜN GIBI 
HATIRLIYORUM. HAYATIM BOYUNCA NE ISTEDIYSEM BAŞARDIM, YAPAMADIĞIM HIÇBIR ŞEY 
YOK. ATATÜRK’ÜN DEDIĞINI YAPTIM, HALEN YAPIYORUM. ÇALIŞTIM, ÇALIŞMAKTAN HIÇ 
BIKMADIM'' DIYOR.

MUAZZEZ İlmiye Çığ’ın ailesi köken olarak Kırımlı 
göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya, Mer-
zifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya göç etti. Ailesi 
İzmir'de yaşamaktayken, 15 Mayıs 1919 tarihinde 
meydana gelen İzmir'in işgali ardından daha güvenli 
bir yer olan Çorum'a yerleşti.

EĞITIM VE KARIYER
İlkokula Çorum'da başladı. Daha sonra ailece Bur-

sa'ya taşındılar. Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mek-
tep'te Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınav-
la Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa Kız Öğretmen 
Okulu) girdi. 1931 yılında mezun oldu ve babasının 

Sümerolog
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da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin 
oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk 
yıl yaptı. 15 Şubat 1936 tarihinde Ankara Üniversite-
si Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne 
kaydoldu. Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye iltica etmiş 
olan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. 
Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü ders-
lerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve Akad 
Dilleri ve Mezopotamya Kültürü derslerini aldı. 1940 
yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olduktan son-
ra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler 
Arşivine uzman olarak atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile ev-
lenmişti. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı 
Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin 
deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde 
yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp 
numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı 
belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını 
yapıp katalog halinde yayımladı. 1957'de Münih'teki 
Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'ta Heidelberg 
Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'te 
Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak 
Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

SÜMER ÇIVI YAZISI
Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Mu-

azzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji 
kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at 
Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 
“Tarih Sümerle Başlar” adıyla Türk Tarih Kurumu ta-
rafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 
1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere 
Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 
kitap yazdı.

“Cumhuriyet’le elde ettiğimiz kazanımları yazıya dökmedik biz. 

Çünkü yazan da yoktu. Yazsanız da yayımlayan da yoktu. Bu 

nedenle Cumhuriyet’in değeri bilinmiyor."

“Laiklik! Laiklik dinsizliktir diyorlar. Bakın, laiklik ilan edildi-

ğinde, her devrin yalakası olduğu gibi o devrin yalakası olanlar 

hemen dinin aleyhinde konuşmaya başlamıştı ama ne oldu bili-

yor musunuz? O kişilere ceza verildi. Sonra kimse din aleyhine 

ağzını açamadı. Böylece insanlar çok daha rahat yaşadı ama 

ne yazık ki ben, benim yaşadığım gibi yaşatamadım kızlarımı. 

Onlar benim kadar özgür bir ülkede yaşayamadılar…”

“Atatürk, tarihte eşi görülmeyen bir devrimci idi. O, halkına 

dürüstlüğü ile kendini sevdirdi ve yaptırdığı her şeyi halka zorla 

değil, isteyerek severek yaptı. Bu çok önemli. Silah zoruyla de-

ğil, gönül hoşluğu ile devrimler oldu. Aksi olsaydı, onun yokluğu 

ile her şey eski haline hemen dönerdi.”

“Toplumda kadının durumu medeni kanunla değişti ama kadını-

mız da hazırmış bu değişikliğe. Yalnız kadınlar değil erkekler de 

bunu hemen kabul etti.”

“Aşk bir tür tutku bence… Kimi hayvan, kimi tabiat aşığıdır. 

Insana aşık olanları ‘teneşir paklar’ derler. Çok tehlikelidir. Ben 

aşık olmadım, sevdim, çok sevdim…"

“Cumhuriyet kurulurken ne bir bilim adamımız, ne sanatçımız 

vardı. Bugün dünya çapında kadın erkek bilim adamlarımız, 

dünyada ödüller alan sanatçılarımız, eserleri dünyada çalınan 

müzisyenlerimiz var. Bu çok büyük bir ilerleme.”
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KITAPLARI
•  Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni, 1995, 

Kaynak Yayınları
•  Sümerli Ludingirra - Zaman Tüneliyle Yolculuk, 

1996, Kaynak Yayınları
•  İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik 

Buluntulara Göre, 1997, Kaynak Yayınları
•  İnanna'nın Aşkı - Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme, 

1998, Kaynak Yayınları
•  Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk, 1998, Kaynak 

Yayınları (Genişletilmiş ikinci basım; ilk basım 1993, 
Kültür Bakanlığı Yayınları)

•  Hititler ve Hattuşa - İştar'ın Kaleminden, 2000, Kay-
nak Yayınları

•  Gilgameş - Tarihte İlk Kral Kahraman, 2000, Kaynak 
Yayınları

•  Ortadoğu Uygarlık Mirası, 2002, Kaynak Yayınları
•  Ortadoğu Uygarlık Mirası 2, 2003, Kaynak Yayınları
•  Sümer Hayvan Masalları, 2003, Kaynak Yayınları
•  Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, 2004, Kaynak Ya-

yınları
•  Vatandaşlık Tepkilerim, 2004, Kaynak Yayınları
•  Atatürk Düşünüyor, 2005, Kaynak Yayınları
•  Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, 2005, Kaynak Yay.
•  Çivi Çiviyi Söker - Muazzez İlmiye Çığ Kitabı, Serhat 

Öztürk, 2002, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
•  Sümerlilerde Tufan - Tufan'da Türkler, 2008, Kaynak 

Yayınları. 

“Sümerlilerde yazının icadı ve her alanda kullanılması, tekerle-

ği, mimaride kubbe ve kemerin onlarda başlaması…Matematik, 

astronominin onların buluşu olması nedeniyle Sümerliler ile 

uygarlık başladı, deniyor.”

“O dönem Nazi zulmünden kaçan hocaları dünya kabul etmedi, 

Türkiye kabul etti. O hocalar bize müracaat ettiğinde biz daha 

10 yıllık bir devlettik. Fakat Atatürk o kadar büyük bir insan ki, 

onlara kütüphane, laboratuvar, tercüman gibi her türlü imkanı 

sağladı. Bu sayede üniversiteler, yüksek okullar açıldı ve o 

hocalar, o dönem Avrupa’nın en yüksek düzeyde eğitimini ver-

diler Türkiye’de. Ben onlar sayesinde Sümerler’i memleketime 

yaydım ve Sümerler ile Türkler arasındaki bağı ortaya koydum. 

Bu bulguları benden başka elde edenler de var, istiyorum ki bu 

insanlar bir araya gelsin dünyaya tanıtsınlar, ancak ne yazık ki 

bu yönde bir çalışma yok. Gittiğim konferanslarda bile eskiden 

Sümerler’i anlatırdım, şimdi Atatürk’ü ve laikliği anlatıyorum, 

öncelikler değişti...”

“Benim bugün geriye dönüp baktığımda en çok dikkatimi çeken, 

kadın ve erkeğin toplumdaki bir aradalığı oluyor. 1933’te 

öğretmenlik yaparken, Eskişehir’e tiyatrolar gelirdi, sinema oy-

natılırdı. Biz ailece sinemaya giderdik ama bu toplu ortamlarda 

hiçbir zaman kadın erkek ayrımı olmadı.”

“Ben bugün Ortadoğu coğrafyasında yaşanan tarih katliamına 

çok üzülüyorum. Tarih yok ediliyor, müzeler yok ediliyor ama 

bunu yapan Batı. Batı, Ortadoğu’daki cahil halkı kışkırtıyor. 

Müzelerdeki eserleri yağma ettirip kendi müzelerine katıyor.  

Bu yağmalama da, terörün başka bir biçimi.”
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İRAN
      YAKIN KOMŞUMUZ       

İRAN
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TÜRKIYE’NIN COĞRAFI KOMŞUSU 
OLAN IRAN, MÖ 4000'LERE 

DAYANAN TARIHI VE VAR OLAN 
YERLEŞMELERIYLE DÜNYADAKI EN 

ESKI SÜREKLI UYGARLIKLARDAN 
BIRINE EV SAHIPLIĞI YAPIYOR.

GÜNEYBATI Asya'da yer alan ve resmi adı “İran 
İslam Cumhuriyeti” olan ülke, güneyde Basra Körfe-
zi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile 
çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pa-
kistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına 
sahip olan ve resmi dili Farsça olan İran’ın başkenti 
Tahran'dır. Türkiye’nin coğrafi komşusu olan İran, MÖ 
4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriy-
le dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine 
ev sahipliği yapıyor. Tarih boyunca İran Avrasya'daki 
merkezi konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip 
olmuştur ve bir bölgesel güçtür.

İran BM, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teş-
kilatı ve OPEC üyesidir. Siyasal sistemi 1979'da kabul 
edilen anayasaya göre oluşturulan İran, uluslararası 
enerji güvenliği konusunda ve  geniş petrol ve doğal 
gaz kaynakları sonucu dünya ekonomisinde önemli 
bir konuma sahip.

TARIHÇESI
İran'ın bir millet ve imparatorluk (MÖ 625-MS  559) 

olarak, Büyük Kiros Medler ve Persler'den Ahameniş 
İmparatorluğu'nu (MÖ 559-330) oluşturacak birleşik 
bir imparatorluk kurana ve daha ileride insanlar ve 
kültürler arası bir birleşme olana dek zamanının en 
büyüğü olmak üzere birleşmesi, Medler ile başlar. 
Kiros'un ölümünden sonra, oğlu Cambyses fetihleri-
ne Mısır'da önemli yerleri ele geçirerek devam etti. 
Ölümünü taht kavgası izledi ve kraliyet ailesinden 
gelmemesine rağmen I. Darius (MÖ 522-486 arasın-

da hüküm sürdü) kral ilan edildi. I. Darius antik İran 
krallarının en büyüğü olarak kabul ediliyor.

Büyük Kiros ve I. Darius yönetiminde Pers İmpara-
torluğu o zamana kadar insanlık tarihindeki en büyük 
imparatorluk haline geldi. Pers İmparatorluğu'nun 
sınırları doğuda İndus Nehri ve Ceyhun nehrinden 
batıda Akdeniz'e uzanıyor, Anadolu (günümüz Tür-
kiye'si) ve Mısır'ı kapsıyordu. Atina MÖ 499'da Sar-
des'in yağmalanması ile sonuçlanan Milet'teki bir 
isyana destek vermişti. Bu, MÖ 5. yüzyıl boyunca sü-
ren Yunan-Pers Savaşları olarak bilinen savaşları 



çıkartacak ve Yunanlara karşı bir Ahameniş harekatına 
neden olacaktır. Yunan-Pers savaşları sırasında Persler 
bazı büyük üstünlükler ele geçirmişler ve MÖ 480'de 
Atina'yı yıkıp yerle bir etmişlerdi, ancak Yunanların bir 
dizi zaferinden sonra Persler çekilmek zorunda kal-
mışlardı. Savaşlar MÖ 449'da Callias Barışı ile sona 
erdi. Ahamenişlerin en büyük çalışması imparatorlu-
ğun kendisiydi. Zerdüşt'ün öğretilerinden kaynakla-
nan kurallar ve ahlak, insan hakları, eşitlik ve köleliğin 
yasaklanmasına dayandırılan politikaları geliştiren 
ve uygulayan Ahamenişler tarafından sıkı bir şekilde 

takip edildi. Aristo, Eflatun ve Sokrates tarafından be-
lirlenen Atina'nın Altın Çağı sırasında Yunanların Pers 
İmparatorluğu ve Ortadoğu ile temasları oluşurken 
Ahamenişler hüküm sürmüşlerdi. Ortadoğu ve Balkan-
lar halklarına sağlanan barış, asayiş, güvenlik ve zen-
ginlik tarihte nadiren görülen bir dönemi oluşturmuş; 
bu dönem ticaretin bu oranda arttığı tek dönem olmuş 
ve bölge insanlarının yaşam standartları yükselmişti.

Büyük İskender, son Ahameniş İmparatoru III. Da-
rius'u MÖ 333'te Issus Savaşı'nda yenerek Ahameniş 
topraklarını imparatorluğuna kattı. Ölümünden sonra 

çatışmalara ve imparatorluğun bölünmesine yol aça-
cak bir kararla ele geçirdiği Ahameniş topraklarının çe-
şitli bölümlerini ordusunun üst düzey komutanlarının 
yönetimine bırakarak 328–327'de bu topraklardan 
ayrıldı. 700 yıl sonra hüküm süren Sâsânî İmparator-
luğu'na kadar bu topraklarda tek bir devlet yönetimi 
kurulamadı.

TAHRAN
İran’ın en büyük şehri ve başkenti olan Tahran, gör-

kemli sarayları, devasa meydanları, geniş park ve bah-

SEYAHAT / İRAN
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çeleri, nadide eserler sergilenen müzeleri, modern za-
manla geçmişi bir arada sunan kültürel dokusu ile Orta 
Doğu‘da görülmesi gereken en önemli destinasyonlar 
arasında. İran’ın bilim, ekonomi ve politika merkezi 
olan Tahran, Fars kültürünü gözlemleyebileceğiniz bir 
metropol.

Tahran, resmi adı İran İslam Cumhuriyeti olan İran’ın 
başkenti ve en büyük şehridir. Günümüzden 200 yıl 
öncesine kadar kendi halinde bir kasaba olan Tahran, 
80 milyona yakın nüfusu olan İran’ın 15 milyonu aşan 
nüfusuyla en kalabalık nüfusa sahip şehri. Tahran’da 

gelir farklılıkları ve yaşam tarzları kenti iki kutuplu bir 
hale dönüştürmüş. Tahran’ın kuzeyi daha zengin ve se-
küler bir bakış açısına sahip kişilerin yaşadığı bölgey-
ken, güneyde daha çok yoksullar ve muhafazakârlar 
yaşıyor.

TAHRAN’A NASIL GIDILIR
Türkiye’den Tahran’a en kolay ulaşım yöntemi 

uçakla yolculuk. İstanbul Havalimanı’ndan Tahran’a 
haftanın 7 günü direkt uçak seferleri bulunuyor. 
Toplam uçuş süresi 2 saat 45 dakika. İran’ın baş-
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kenti Tahran gezilecek görülecek yerler açısından 
zengin bir şehir. Tahran’da mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken yerler arasında Azadi (Özgürlük) Meydanı 
ve Kulesi, Gülistan Sarayı, Kapalı Çarşı (Bazar-ı Bo-
zurg), Seramik Müzesi, İran Ulusal Müzesi, Ulusal 
Mücevher Müzesi, Halı Müzesi ve Surp Sarkis Kilise-
si bulunuyor.

IRAN’IN FLORANSA’SI: ISFAHAN
İsfahan, görkemli mimarisi ile bir kartpostal güzel-

liğinde olmasının yanı sıra, tarihi boyunca bir kül-

tür, sanat ve bilim merkezi olmasıyla, adeta Avrupa 
Rönesans’ının başkenti Floransa’yı anımsatıyor. Çini 
kapılı, firuze kubbeli yüzlerce yıllık camileri, her biri 
etkileyici bir mimariye sahip köprüleri, sanat tari-
hi derslerinde okutulan yapıları, kadim kültürlerini 
sürdüren farklı kültürleri barındıran sokaklarıyla 
İsfahan, adım adım keşfedilmeyi bekliyor. Seyrine 
doyulmaz bir açık hava müzesi olan İsfahan, bir za-
manlar Doğu Rönesansı’nın gözde şehriydi.

Tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri 
olan bu eski İran başkenti, Roma ve Atina ile karşı-

laştırılabilecek ölçekte, Şark’ın en büyük şehriydi ve 
yarım milyondan fazla insan yaşıyordu. İsfahan altın 
çağını 16. yüzyılda yaşadı. Ülkede birlik ve barışı 
hakim kılan Safevi Hükümdarı Şah Abbas, başkentini 
kuzeybatı şehir Kazvin’den İsfahan’a taşıdığında İs-
fahan’ın tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyordu. İran, 
kurak geniş toprakların içerisinden geçerek şehre 
hayat veren Zayende Nehri etrafında, tarihinin en 
büyük programlarından biri olarak başlatılan şehir 
geliştirme projesi ile dünyanın en büyük başkent-
lerinden birini yarattı. Cami ve medreselerle şehrin 
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İslami kimliğini güçlendirdi, kervansaraylarla şehrin 
ekonomisini geliştirdi, görkemli saraylar ve halkın 
uğrak yeri çarşılar, hamamlarla sosyal hayatı renk-
lendirdi. Fars Körfezi ve İpek Yolu için önemli ticaret 
şehri haline gelen şehirde çok sayıda İslam Mimarisi 
eserleri yapıldı.

Safevilerin bu efsanevi başkenti, sultanların, gü-
cün, hırsın, başarının, rafine zevklerin ve gösterişin 
sahnesi oldu. İsfahan bu dönemde en refah dönem-
lerini yaşadı ve “Nısf-ı Cihan” (Dünyanın Yarısı) ola-
rak anılmaya başlandı. Öyle ki paralar bile bu cümle 

ile mühürlendi. 100 yıldan fazla süren bu parlak dö-
nem, 1732’de Afganların İran’ı işgali ile sona erdi. 
Başkent, önce Şiraz’a sonra da Tahran’a taşındı.

Modern, düzenli, yemyeşil bu kent, şimdilerde 3,5 
milyonun üzerindeki nüfusuyla İran’ın üçüncü bü-
yük şehri. Güzel bulvarı, bakımlı parkları, kocaman 
yaşlı ağaçları, temiz caddeleri ile çölün ortasındaki 
bu yeşil vaha, bir serap gibi duruyor. 

Bu eski başkent, siyasi gücünü Tahran’a devretmiş 
olsa da tarihi ve kültürel açıdan ülkenin başkenti ol-
maya devam ediyor. Coğrafi, mimari ve dini açıdan 

her dönem önemini koruyan şehir, günümüz kitle 
turizminin her yeri aynılaştırma etkisine maruz kal-
madan gelişimini sürdürüyor. 

Modernleşme projeleriyle şehrin tarihi mirası ve 
dokusu yitirilmeden gelişim sağlanmaya çalışılsa 
da kentin bazı bölümleri kontrolsüz büyüme ve ge-
cekondulaşma dolayısıyla bozulmuş durumda. İsfa-
han, sadece tarihi yerleri ile değil aile, yaşam şekli 
ve farklı etnik toplulukların bir arada yaşayabildiği 
bir şehir olarak da geleneksel yapısını koruyor ve 
çok sayıda kültürü bünyesinde barındırıyor.
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TEBRIZ
İran'da Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim mer-

kezi olan Tebriz, İran'ın kuzey batısındaki en büyük 
şehirdir. Şehir nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan 
Türkleri’nin oluşturduğu Tebriz’de halkın dili Azerice-
dir. İran’ın nüfus açısından Tahran, Meşhed ve İsfa-
han'dan sonra dördüncü en büyük şehri olan Tebriz, 
sanayi bakımından ise ikinci şehridir. Tebriz adının 
Farsçadaki teb (ateş) ve rîz (akıtan, döken) sözcükle-
rinin birleşmesinden meydana geldiği söylenir. Adın 
ortaya çıkışına dair bir hikaye bulunuyor. 791'de Ab-
basi Halifesi Harun Reşid'in ateşli hastalığa yakala-
nan eşi Zübeyde Hatun'un Tebriz'deki kaplıcalara 
girdikten sonra sağlığına kavuştuğu için buranın adı 
Tebriz (ateş döken) olmuştur. Evliya Çelebi de şehrin 
adını "sıtma dökücü" olarak aktarmıştır.

TARIHÇESI
Tebriz’in ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi 

yoktur. Şehirde yapılan arkeolojik kazılara göre Teb-
riz’in 5 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmek-
tedir. Eskiden beri önemli bir merkez olan Tebriz’in 
kuruluşunu hazırlayan etkenlerden biri de kuzey-gü-
ney ve doğu-batı doğrultularında önemli yollar üze-
rinde (İpek ve Baharat yolları üzerinde) bulunmasıdır. 
Tebriz, doğu ile batı arasında bir orta çağ kültür mer-
kezi olmuştur. Tebriz, gerek içinde barındırdığı Türk 
nüfus ve gerekse İran’ı yüzyıllar boyunca yöneten 
Türkler açısından önemli bir merkezdir.

1174 yılında Tebriz ele geçirilmiş Kızıl Arslan onu 
İldenizliler’in başkenti yapmıştır. Abaka Han devrin-
de (1265-1281) Tebriz, İlhanlıların başkenti oldu. Ga-
zan Han'ın saltanatı sırasında başkent olan Tebriz'de 

1299’dan sonra geniş bir imar faaliyetine girişildi. 
1336’dan sonra Celayirlilerin eline geçen şehir daha 
sonra Timur tarafından istila edildi. Timurlular zama-
nı imparatorluğun batı eyaletlerinin idari merkezi 
olan şehir, imar faaliyetleri ile daha da geliştirildi. Ti-
mur'un ölümünden sonra şehir onun oğulları arasında 
el değiştirdi. 1406’da Tebriz, Karakoyunlu hükümdarı 
Kara Yusuf’un eline geçti. Karakoyunlular zamanında 
da Tebriz başkent olarak kullanıldı. Timur’un yerine 
geçen Şahruh, 1436’da Tebriz’i kesin olarak ülkesine 
kattı. Şehrin yönetimini oğlu Cihanşah’a verdi. Cihan-
şah devrinde Tebriz’de meşhur Gökmescit ve daha 
birçok bina yapıldı. 1468’de Tebriz Akkoyunlular hü-
kümdarı Uzun Hasan tarafından alındı. 

I. İsmail, Akkoyunlu Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçı-
van) yakınlarında yendikten sonra 1501 yılının tem-
muz ayında Tebriz'de kendisini Şah ilan etti ve Türk 
devleti olan Safevi Devleti'ni kurdu. Safeviler'in baş-
kenti olan Tebriz, Yavuz Sultan Selim zamanındaki 
Çaldıran muharebesinden sonra Osmanlılarla Safevi-
ler arasında birçok defa el değiştirdi.

ILKLERIN ŞEHRI: TEBRIZ
Tebriz bulunduğu coğrafya nedeni ile İran'ın batı 

kapısı olarak görülür, bu yüzden birçok modern yapı 
ve etkinlik, İran’da ilk olarak Tebriz’de yapılmıştır 
veya görülmüştür. Bu yüzden Tebriz, İran'ın ilk mo-
dern hayata geçen şehri olarak görülür.
•  İran’da 1811'de ilk matbaa evi Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk modern okulu Tebriz’de Hasan Roşdiye 

tarafından 1888 kuruldu.
•  İran’ın ilk işitme engelliler okulu Cabbar Bahçıvan 

tarafından 1924 yılında Tebriz’de kuruldu.

•  İran’ın ilk özel dahi çocuklar okulu 1926 yılında Al-
manlar tarafından Tebriz’de kuruldu.

•  İran’ın ilk ana okulu 1923 yılında Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk belediyesi, şehir meclisi ve belediye sa-

rayı Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk modern polis teşkilatı Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk ticaret odası 1906 yılında Tebriz’de ku-

ruldu.
•  İran’ın ilk madeni para darphanesi Tebriz’de işe 

başladı.
•  İran’ın ilk umumi kütüphanesi Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk sinema salonu 1900 yılında Tebriz’de ku-

ruldu, ayrıca 1921 yılında Tahran’ın ilk sinema sa-
lonunu bir Tebrizli kurdu.

•  İran’ın ilk tiyatrosu ve tiyatro grubu Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk modern fabrikası Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın 1900'lü yıllardaki telefon sistemine kavuşan 

ilk şehri Tebriz idi.
•  İran’ın ilk kadın derneği Tebriz’de kuruldu.
•  İran’ın ilk öğrenci yurdu Tebriz’de kuruldu.

TARIHI YERLER
Kuzeyde Eynali Dağı, güneyde volkanik Sehend 

Dağı arasında bulunan Tebriz, bu yüzden dağlarla 
çevrili bir düzlükte kurulmuştur. Ayrıca Kömür Çayı 
(Mehran Çayı ya da Kuru Çay) ve Acı Çay’ın birleşme-
sinden oluşan nehir yatağında konumlanmıştır. İmam 
Humeyni Caddesi kenti doğudan batıya iki parçaya 
bölen bir ana caddedir. Bu caddenin bir ucunda Tah-
ran’a giden ana yol, diğer ucunda ise Tebriz Garı bu-
lunmaktadır. İran Ermenilerinin piskoposu Tebriz'de 
oturur. Şems-i Tebrizi 1185 yılında bu şehirde doğ-
muştur.
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Tebriz Kapalıçarşısı: Doğudaki en büyük ve en önemli 
pazarlardandır. Pazarının genişliği bir kilometre karedir. 
İçindeki küçük çarşıların ve kervansarayların sayısı yir-
miye ulaşır. Eskiden beri ticaret merkezi olmuş ve bugün 
de İran'ın kuzey batısının en görkemli ticaret merkezle-
rindendir.

El-Gölü (Şah-Gölü): Büyük bir havuz ortasında bulu-

nan binanın yapılış tarihi bilinmiyor ancak Abbas Mirza 
zamanında restore edildi ve 1931 yılından itibaren ge-
nel mesire yerine dönüştü. Bu mesire yeri, ferah yeşil bir 
alana sahip.

Şairler Anıtı (Megberet-ol Şoara): İran'ın yetiştirdiği 
birçok şairin ve önemli insanın mezarının bulunduğu 
yerdir. İran’ın çağdaş büyük şairi Şehriyar’ın mezarı da 

burada yer alıyor. Tebriz’in gezilmesi gereken diğer tarihi 
yerleri şunlardır: Erk-e-Alişah, Rob-e-Raşidi, İtfaiye Kule-
si, Tebriz Belediye Sarayı, Meşrutiyet Müzesi, Azerbaycan 
Müzesi, Senceş Müzesi, Şehriyar’ın Müzesi, Un İbn Ali 
Anıtı, Ferdowsi Lisesi, Alişah Camisi, Tebriz Ulu Camisi, 
Kebud Camisi, Ostad ve Şagerd Camisi, Seyyed Hamze 
Camisi, Magbare Camisi, Zehiriye Camisi, Tebriz Garı.



SPOR / İRAN

İran'da bir Türk Kulübü:

TRAKTÖR SAZİ

IRAN'IN, DOĞU AZERBAYCAN 
EYALETINDE BIR FUTBOL TAKIMI 
AMA BIR FUTBOL TAKIMINDAN 
DAHA FAZLA ANLAM TAŞIYAN, 
TARAFTARLARI TARAFINDAN 
IRAN'DAKI TÜRKLERIN SIMGESI 
HALINE GELMIŞ BIR KULÜP VAR: 
TRAKTÖR SAZI. 
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TEBRİZ'DEKİ Türkler'in sesi ve gururu olan Trak-
tör Sazi’yi “Futbol, sadece futbol değildir” sözünün 
İran'daki karşılığı olarak kabul etmek mümkün. Bu fut-
bol takımı, sadece İran’daki en büyük Türk şehri olan 
Tebriz’de yaşayanların değil, aynı zamanda bölgede-
ki milyonlarca Türk’ün sesi olmuş durumda. Maçlarını 
Tebriz’deki 70.000 kişi kapasiteli Yadigar İmam Stad-
yumu’nda oynayan Traktor Sazi’nin 2019’da teknik 
direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli, yıl bitmeden 
görevinden ayrıldı.

Adını Tebriz’deki, ülkenin en büyük traktör fabri-
kasından alan Traktör Sazi, İran sınırları içerisindeki 

Güney Azerbaycan’da yaşayan yaklaşık 40 milyon 
Türk’ün futbol takımı. Güney Azerbaycan Türkleri 
Traktör Sazi’nin maçlarında, bozkurt işareti yapıp, Tür-
kiye ve Azerbaycan sevgilerini ifade eden sloganlar 
atıyorlar. Traktör, sadece bir futbol takımı değil, onlar 
için Azerbaycan demek, Türkçe demek, özgürlük de-
mek. Lakapları “Kızıl Kurt” olan taraftarlar, gönülle-
rinden geçirdiklerini maç sırasında bağırarak dile ge-
tiriyor. Stadyumunu bu ateşli seyircileriyle dolduran 
Traktör Sazi’nin, Persepolis ile karşılaşması, 120.000 
seyirciyi stat ve etrafına toplayarak İran tarihinin re-
koru olarak 2009 - 2010 sezonunda kayıtlara geçti.
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Asya'nın fakir ama gururlu ülkesi

VİETNAMVİETNAM
Asya'nın fakir ama gururlu ülkesi
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Vietnam, coğrafi konumu ve özelliklerinin ötesinde kendi topraklarına sahip çıkmış ve 
küllerinden yeniden doğmuş, Asya’nın fakir ama gururlu ülkesidir.

GÜNEYDOĞU Asya Çinhindi Yarımadası’nın doğusunda 
bulunan Vietnam’ın sınırları; kuzeyde Çin, güneybatıda 
Kamboçya, kuzeybatıda Laos, güneydoğuda ise Malezya 
ile çizilmiştir. Bio çeşitlilik anlamında dünyada 25. sırada 
yer alan Vietnam, coğrafi konumu ve özelliklerinin öte-
sinde kendi topraklarına sahip çıkmış ve küllerinden ye-
niden doğmuş, Asya’nın fakir ama gururlu ülkesidir.

Sosyalist cumhuriyet ile yönetilen Vietnam, 5 idari böl-
geden ve 58 ilden oluşuyor. Ülkenin Başkenti adını Viet-
nam Savaşı’nda Amerika ordusuna kök söktürmüş, tam 
30 yıl boyunca Vietnam halkına önderlik etmiş Ho Chi 
Minh’den alır. 

Yaklaşık 55-60 arası etnik grubun yer aldığı Vietnam 
100 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkeleri ara-
sında 15. sırada yer alıyor. Ülkede 110 farklı resmi dil ko-
nuşuluyor. Tüm bu farklılıklarıyla ve doğal güzellikleriyle 
Vietnam Güneydoğu Asya’nın en gözde ülkelerinden biri 
olarak öne çıkıyor. Her köşesi ayrı güzel olan Vietnam’da 
gezilecek ve görülecek yer çok. Ülke de büyük olunca çok 
iyi planlama yapmak gerekiyor.

HO CHI MINH
Eski adıyla Saigon, ülkenin en kalabalık şehri. 1880’ler-

de Fransızlar tarafından inşaa edilen Binh Tay Market, 
şehrin en büyük Çin Mahallesi’nde yer alıyor. Yerel hayatı 
deneyimlemek isteyenler için mutlaka gidilmesi gereken 
yerlerden biri.

CU CHI TUNNELS
Her ne kadar savaş yıllarında acı anlara, ölüme şahitlik 

etse de Vietnam’ın en popüler turist aktivitelerinden biri. 
250 kilometre uzunluğunda kazılmış bu tüneller savaş 
zamanında Vietnam halkının bağımsızlık mücadelesini 
en iyi yansıtan yerlerden biri.

CAO DAI TAPINAĞI
Budizm, Hristiyanlık, İslam, Taoizm, Konfüçyanizmden 

etkilenen Cao Dai inanışının ibadet yeri. Enteresan mi-
marisiyle görülmeye değer yerlerden biri.

NGOC HOANG PAGODA
Şehirdeki en saygın ve eski tapınaklarından biri olan ve 

diğer adıyla Jade Emperor Pagoda, 1909 yılında Çinli bir 
Taoist tarafından yapılmış. 

Egzotik atmosferiyle hem ibadet edenler hem de tu-
ristler için önemli duraklardan biri.

YENIDEN BIRLEŞME SARAYI
Eski adıyla Bağımsızlık Sarayı, Vietnam’ın Fransız kolo-

nisi olduğu dönemde yapılmış eski Norodom Sarayı’nın 
yerine inşa edilmiş. 

Şehrin düşüşü sırasında, Kuzey Vietnam tankının ka-
pıdan girmesiyle Vietnam Savaşı’nın bittiği yer oldu. Bu 
anlamda bu bina Vietnam’ın bağımsızlık sembollerinden 
biri haline geldi.

MERKEZ POSTANE
Tipik bir Fransız mimarisi olan merkez Postane 1891 

yılında ilk kez açılmış. 
Binanın kendisi ziyaret edenler için nostaljik bir esinti 

sunuyor.

NOTRE DAME KATEDRALI
Paris Meydanı’nda yer alan Katedral, 1880’lerde Fran-

sızlar tarafından inşaa edilmiş.

BOT TURU ILE MEKONG NEHRI
Mekong Nehri, Tibet platosundan doğup Çin’i aşıp, 

Myanmar, Taylan, Laos ve Kamboçya’yı geçtikten sonra 
Vietnam’da Mekong Deltası’nı oluşturup denize dökü-
lüyor. 

Vietnamcada “Dokuz Ejder Nehri” demek olan Mekong 
Nehri, Asya kıtasının 7 büyük nehri arasında yer alıyor. 
Düzenlenen bot turları ile Mekong Nehri’nde muhteşem 
bot turları yapılıyor.

HOI AN
Vietnam’ın Venedik’i, fenerler şehri. Özellikle gece hem 

nehirde hem de mekanlarda yanan fenerlerle büyülü bir 
atmosfere kavuşan bu küçük kasaba bir masal kitabından 
fırlamış gibi adeta. 

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bu küçük ka-
sabada, ilk görülmesi gereken yer Japon köprüsü. 

DIDEM MOLLAOĞLU
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CANTONESE ASSEMBLY HALL
Çinlilerin yaptığı bu toplantı salonlarında tütsüler yakı-

lıp, dualar okunuyor.

KANAL TURU
Rengarek fenerlerle süslü botlarla nehir turu yapmak, 

bu küçük kasabanın büyüsünü daha da artırıyor.

BAI BIEN VE AN BANG PLAJLARI
Motosiklet kiralayarak kasabanın etrafını rahatlıkla ge-

zebilir, pirinç tarlaları arasında kaybolabilirsiniz. Eğer de-
nize girmek isterseniz Bai Bien ve An Bang bunlardan en 
meşhur olanları.

HA LONG KÖRFEZI
UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Ha Long Kör-

fezi, ülkenin en popüler yerlerinden biri. 
Vietnamcada “Alçalan Ejderha” anlamına gelen Ha 

Long’da kireçtaşından oluşan 2 bine yakın adacık bu-
lunuyor. 

Körfezi ziyaret etmek için günü birlik veya konakla-
malı bot turları düzenleniyor ve körfezde bulunan Sung 
Sot ve Luon Mağarası gibi mağaralar görülebilir.

HA NOI
Ülkenin başkenti ve ikinci büyük kentidir ve neredeyse 

nüfusu kadar motosiklet bulunur. 

HO CHI MINH’IN MOZOLESI
Mermerden yapılan mozole, kentteki en büyük anıttır 

ve Da Dinh Meydanı’nda yer alır. 

LITERATÜR TAPINAĞI
Konfüçyüs Tapınağı olan, Literatür Tapınağı aynı za-

manda İmparatorluk Akademisi’ne de ev sahipliği yapı-
yor. Vietnam’ın ilk ulusal üniversitesi olan Literatür Tapı-
nağı'nın inşaası 1070 yılında tamamlandı. 

HOA LO CEZAEVI
Fransız sömürgecilerin tutsak edildiği cezaevinde, Viet-

nam Savaşı sonrasında Amerikalı mahkumlar tutsak 
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edildi. Amerikalı mahkumlar tarafından “Hanoi Hilton” 
lakabı alan hapishane, Vietnamlıların tutsaklara nasıl iyi 
davrandıklarını gözler önüne seriyor.

BUN CHA HUONG LIEN
Burası Amerika Eski Başkanı ve Anthony Bourdanin’in 

yemek yediği lokal Vietnam lokantası. 
Hem yerel yemeklerden yemek, hem de uygun fiyata 

karnınızı doyurmak isterseniz mutlaka gitmeniz gereken 
adreslerdendir.

HA HOAN KIEM GÖLÜ
Lokal bir yeri deneyimlemek isterseniz sabah 7’de dı-

şarı çıkıp Ha Hoan Kiem Gölü’nün etrafında yürüyebilir, 
spor yapan ya da dans eden Vietnamlıları izleyebilirsiniz. 
Eski şehir merkezinde yürüyüp, ünlü Vietnam kahvesin-
den içebilir, çekirdek çitleyebilirsiniz.

HA GIANG ROTASI
Eğer motosiklet kullanıyorsanız, Vietnam’ın en ünlü 

motor rotalarından biri olan Ha Giang rotasını takip et-
melisiniz. Çin sınırına uzanan bu rota, Vietnam’ın bilin-
meyen gizli güzelliklerini sunuyor. Her kasabada birbirin-
den farklı kültürlerle ve etnik gruplarla karşılaşacağınız 
bu turda yerel insanların evine misafir olabilirsiniz. Dün-
yanın en tehlikeli geçitlerinden biri olan cennet geçidin-
den geçerek birbirinden güzel köyleri görebilirsiniz. 

SAPA VE MAI CHAU
Vietnam’ın kuzeyine çıktıkça doğası da kültürü de de-

ğişiyor. Ülkenin kültürünü tanımak ve doğayla iç içe ol-
mak isteyenler için Ha Noi’den yukarısı birbirinden güzel 
alternatifler sunuyor. Sapa ve Mai Chau bu kasabalardan 
ikisi. Farklı yürüyüş rotaları ile hem doğayı hem de Viet-
nam’ın kültürünü keşfetmek mümkün.
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ACHILLES
The goddess Thetis and Zeus want to be together, 
but a prophecy changes everything. According to 
the prophecy, the child born from Thetis will be 
stronger than his father. Thereupon gods married 
her to the mortal king of Phatia. From this marriage, 
Achilles was born. Themis washed him in the river of 
immortality, Styx, to give immortality, but his heels 
were not washed. 

While the Paris is the 
guest of King Mene-
laos in Sparta, he falls 
in love with Helen, 
King’s beautiful wife 
and she responds to 
the love of Paris and 

they flee to Troy. Menelaos' honor has been badly 
humiliated and he was burning with vengeance. The 
swords were drawn. Achilles decided to join the war 
when his friend Patroklos died.
Achilles kills Paris’ big brother, Hektor for the reven-
ge of Patroklos. While the war is going on, Achilles 
is shoot by his heel with a poisoned arrow  by Paris. 
Injury from the unwashed part of the heel causes 
Achilles' death.
Akhas declared that after all these years of struggle, 
they gave up fighting. They made a giant wooden 
horse as a gift and left it in front of the Trojan walls. 
Trojans accepted the gift and took the horse into the 
city and started celebrations. Akha soldiers came 
out of the horse and captured the city. According to 
the legend, The Trojans who escaped will go to Italy 
and establish the city of Rome.

GÖBEKLITEPE
The traditional view of archeology was that only the 
agricultural revolution provided communities with 
ample and safe food resources and time, so they 
were able to develop monumental architecture and 
rich symbolic expressions. However, it seems that 
those who built Göbeklitepe are not agricultural 
communities.
The excavations carried out in Göbeklitepe Ruins 
have always revealed unexpected discoveries. All 
kinds of datas and scientific results to be obtained 
in excavations will have great importance in terms 
of human history. Until recently, it is predicted that 
monumental structures can only be built in the later 
stages of settled life but Göbeklitepe proved the 
opposite; reveals that the period had a very comp-
lex social order and technology. It suggests that 
there are many things waiting to be discovered and 
Göbeklitepe was a center for cultural interaction in 
the Neolithic Period.
Göbeklitepe, which is approximately 7,000 years 
old from Stonehenge in England and 7,500 years 
older than the Egyptian Pyramids, has a special 
importance in terms of showing Anatolia’s importan-
ce place in the history of civilization. Göbeklitepe 

was added to 
the temporary 
World Heritage 
List by UNESCO 
in 2011 and 
entered the 
permanent list 
in 2018.

NILGÜN MARMARA
Nilgün Marmara, the reflection of Sylvia Plath in 
Turkey, committed suicide by leaving himself from 
the window on the fifth floor at the age of 29. We 
wanted to commemorate Nilgün Marmara, which is 
the melancholic princess of Turkish literature with 
her beautiful words "I saw all the backyards of you, 
two-step earth!".

Nilgün Marmara was born on February 13, 1958 in 
Moda, Istanbul, as one of the two daughters of a 
Balkan immigrant family.
She started the university at the Department of Tur-
kish Language and Literature at Istanbul University, 
but after leaving this place for political reasons, she 
took the exam again and won the Boğaziçi Univer-
sity English Language and Literature Department. 
She finished school in 1985 with the analysis of 
Sylvia Plath's Poetry in the Context of Her Suicide. 
Plath's view of the individual's loneliness and the 
question of existence influenced the young poet. In 
his poems, Nilgün Marmara mostly used the fragile 
themes of the first person which switches between 
dream and reality.
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ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş is a legend for the Trabzonspor and 
Beşiktaş football clubs. Thanks to him, Turkey won 
the 3rd place in Word Cup 2002 which held in Japan 
and South Korea. 
Şenol Güneş, who was born in TRABZON on June 1, 
1952, started to be interested in sports at a young 
age. Although he was interested in basketball in his 
childhood, he preferred football by being influenced 
by the love of football that was popular in Trabzon. 
He had six championships in Trabzonspor between 
1975-1984. He left football in 1987 and has been 
a coach since 1988. He was the head of the team in 
the first UEFA Champions League group matches in 
the history of Trabzonspor in the 2011-12 season.
Güneş became the first Turkish coach to make 
Beşiktaş the champion in a row. In the same sea-
son, Güneş played the quarter-finals of champions 
league with Beşiktaş.

MUAZZEZ ILMIYE ÇIĞ
Muazzez İlmiye Çığ, who has written many books 
promoting Sumerian and Hittite cultures, prefers to 
use the title of Sumerologist. Çığ: "I remember my 
childhood like yesterday. Whatever I wanted in my 
life, I succeeded, there is nothing I couldn't do. I did 
everything Atatürk said, I keep doing it. I worked, I 
never got tired of working.''

In 1926, she 
entered Bursa 
Girls Teachers' 
School after 
her success in 
examination. 
She graduated 
in 1931 and 
was appointed 
to Eskişehir, 

where his father was also a teacher. She worked as 
a teacher in Eskişehir for four and a half years. On 
February 15, 1936, he enrolled in Ankara University 
Faculty of Language and History Geography Depart-
ment of Hittitology. After graduating from Ankara 
University in 1940, she was appointed as an expert 
to the Documents Archives of Istanbul Ancient 
Oriental Works Museum.
During 31 years in the museum,Çığ cleaned and 
classified tens of thousands of tablets written in 
Akad and Hittite languages with her colleagues 
Hatice Kızılyay and Dr. Together with F. R. Kraus,  and 
created an archive of cuneiform documents consis-
ting of 74,000 tablets. She made copies of 3,000 
tablets and published them in catalogs.

IRAN
Iran, the geographical neighbor of Turkey, hosts 
one of the oldest civilizations in the world with its 
history and settlements dating back to 4000 BC. Big 
King Kiros  death was followed by a fight of thro-
ne, and although he did not come from the royal 
family, Darius I (reigned between 522-486 BC) was 
declared as a king. Under the rule of the Great Kiros 
and Darius I, the Persian Empire become the largest 
empire in human history. The borders of the Persian 
Empire in the east of the Indus River and stretches 
from the Mediterranean to the west of the river Cey-
han, Anatolia (modern Turkey), and covered Egypt.
Tehran, which is the largest city and capital of Iran, 
is among the most important places to be seen in 
the Middle East with its magnificent palaces, huge 
squares, large parks and gardens, museums displa-

ying rare artifacts, and a cultural 
texture that presents the past with 
modern time. Tehran, the science, 
economy and policy center of Iran, 
is a metropolis where you can ob-
serve the Persian culture.

With its magnificent architecture, postcard beauty, 
and culture, art and science center throughout its 
history, Isfahan reminds us of Florence, the capital 
of the European Renaissance. Isfahan is waiting to 
be discovered with its tiled doors, turquoise domes, 
hundreds of years old mosques, bridges with imp-
ressive architecture, structures taught in art history 
classes, and streets with different cultures. Isfahan, 
a tremendous open-air museum, was once the favo-
rite city of the Eastern Renaissance.
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TRACTOR SAZI
The Tractor Sazi Club, which is the voice of the Turks in Tabriz, shows us that 
football is not just about football. Tractor Sazi, named after the largest tractor 
factory in the country in Tabriz, is the football team of approximately 40 million 
Turkish people living in South Azerbaijan in Iran.  Fans whose nickname is "Red 
Wolf" say what they want throughout the match and at every opportunity they 
expressed their love for Turkey and Azerbaijan.

VIETNAM

Vietnam is a poor but proud Asian country that has take its own land and was 
reborn from its ashes. The borders of Vietnam, located in the Southeast Asia, 
east of Indochina Peninsula; It was drawn with China in the north, Cambodia in 
the southwest, Laos in the northwest, and Malaysia in the southeast. Vietnam 
managed by the socialist republic, consists of 5 administrative regions and 58 
provinces. The capital of the country takes its name from Ho Chi Minh, who had 
great success against the American army in the Vietnam War and led the peop-
le of Vietnam for 30 years. Vietnam, with about 55 ethnic groups, ranks 15th 
among the most populous countries in the world with a population of 100 mil-
lion. 110 different official languages are spoken in the country. There are many 
places to see in Vietnam, where each corner is beautiful.
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NARDİS JAZZ CLUB / MART 2020 ETKİNLİK TAKVİMİ

Kuledibi Sok. No:8 Galata, İstanbul
Tel: 0212 244 63 27 / 0532 244 57 78
Faks: 0212 244 63 28
focan@nardisjazz.com

Nardis Jazz Club

SWING A LA TURC TRIBUTE TO ART 
BLAKEY

YAZ BALTACIGİL 
TRIO

CEM TUNCER 
QUARTET

ÇAĞIL KAYA BAND ESRA KAYIKÇI 
BAND

JAZZ SISTERS

İPEK GÖZTEPE 
BAND

SKETCHBOOK 
QUARTET

ŞENOVA ÜLKER 
QUINTET

JULIA PERMINOVA 
TRIO FEAT CALOE 
INVITES F. ODMAN

SİBEL KÖSE 
QUINTET

HAKAN BEHLİL 
QUINTET

EVA KLESSE 
QUARTET

BARIŞ D. YAZICI 
QUINTET

FRANÇOIS 
LINDEMANN & 
FRIENDS

LOS AMIGOS DE 
HERMAN

FLAPPER SWING

GÖKSU SANDIKÇI 
BAND

İPEK DİNÇ BAND

SELEN BEYTEKİN 
PROJECT

TÜMER ULUÇINAR 
QUINTET

KAAN ÇELEN 
QUINTET

HASAN ARAN 
BAND

ALONISMA MEETS 
CAN ÇANKAYA

KAMİL ERDEM 
"DÜNYA 
ŞARKILARI"

MÜZİĞİ ve müzisyeni ön plana çıkarmak hedefiyle yola 
çıkmış bir mekan; Nardis Jazz Club. Mainstream caz, modern 
caz, fusion, etnik caz türlerini sıklıkla çalan Nardis Jazz Club, 
caz dışı türlere de haftanın bazı günlerinde şans veriyor. 
Tek kişi yerine birbirinden yetenekli sanatçıları karşımıza 
çıkaran mekan, yurt dışından gelen yabancı bir solisti de 
ayda bir kez ağırlıyor. Her performans bir konser havasında 
geçiyor ve kulüp olmasının rahatlığını hissettiriyor. 20:00’da 
başlayan yemek servisiyle birbirinden güzel lezzetlerini 
deneyebileceğiniz, caz severler için unutulmaz performanslar 
sunan Nardis Jazz Club bu ay da; birbirinden değerli isimlerle 
sizleri ağırlamayı bekliyor.
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*Samurayların etik felsefesi Buşido’nun 7 erdemi  // CVSair 10.yıl değerleri
jin: hayırseverlik ve şefkat, gi: doğruluk ve adillik, rei: saygı, yuu: cesaret, 
makoto: dürüstlük ve içtenlik, meiyou: onur, chuugi: sadakat ve görev bilinci
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makoto: dürüstlük ve içtenlik, meiyou: onur, chuugi: sadakat ve görev bilinci

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; 
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. 
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