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Bir dilek tut
Dilek dilemeyi severiz biz millet olarak. Nerede kutsal bir 
mekân var hemen bu mekânın yakınlarındaki bir ağaca bez 
parçası (çaput) bağlarız ki dileğimiz kabul olsun. Bodur bir 
ağaç üstelik meyvesi falan da yok. Ama gel gelelim kutsal bir 
mekânın yanında. Yanına birçok kişinin uğradığını üzerindeki 
çaputlardan anlıyoruz. 
Ebru Altunok
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Bir şey dikkatimizi çekiyor. Birisi hazırlıksız gelmiş buraya her haldeki, çaput bulamamış… Ama 
yurdum insanı hayal gücünü çalıştırmış ve ille de bağlayacak bir şey bulmuş. Ne mi? SALLAMA 
ÇAY POŞETİ! Yanlış okumuyorsunuz bildiğiniz sallama çayın poşeti. Üstelik üzerinin paketi de 
durmakta. Her kimse artık yanında sallama çay taşıyormuş ve feda etmiş ağaca bağlamak için. 
Ağaççım bana bir açık dilek çek oradan, az acılı olsun… Takdir etmemek elde değil.

Bu ağacın olduğu yeri anlatacağım sizlere bu ay.Ashab-ı Kehf efsanesini duymuşsunuzdur 
çoğunuz. Zorba bir kralın zulmünden kaçıp bir mağaraya saklanan 309 yıl uyuyan gençlerin 
hikâyesidir bu. Asab-ı Kehf mağara sahipleri anlamına gelmekte olup Kuran-ı Kerimde de Kehf 
suresinde ve aynı efsanenin hemen hemen benzer bir versiyonu ise”yedi uyuyanlar” olarak 
İncil de geçmektedir. İnanılan odur ki;  Kuran-ı Kerim’de adı geçen Asab-ı Kehf’in uyuduğu 
mağaralar, Türkiye’de Mersin ilinin Tarsus ilçesinde veya Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindedir. 
Hristiyanlıkta bu efsane şöyle anlatılır;
M.S. 250 yıllarında İmparator Decius (Dakyanus veya Dakyus) zamanında yaşayan yedi 
Hıristiyan gencin, imparatorun zulmü karşısında yanlarındaki bir köpekle mağaraya sığınırlar 
ve uykuya dalarlar. Uyandıktan sonra yiyecek almak için kente gittiklerinde anlarlar ki bir gece 
değil 200 sene boyunca uyumuşlardır ve Roma İmparatorluğunun her yanında Hıristiyanlık 
yaygınlaşmıştır. 
Efsanedeki gençlerin uyuduğu mağaranın ise İzmir’in Selçuk ilçesinde, Efes antik şehrinin 
yakınlarında Panayır Dağı eteklerinde bulunulduğuna inanılmaktadır. Vedius Gymnasiumu 
yanından doğuya doğru dönen asfalt yoldan gittiğiniz zaman ulaşabilirsiniz buraya.1927-28 
yıllarında bu yerde yapılan kazılarda bir kilise ile çokça mezar bulunmuş olup mezarlarda ve 
kilisenin duvarlarında Yedi Uyuyanlar’a hitaben yazılmış yazıtlar vardır.Yedi Uyuyanlar kutsal 

kabul edildiği için onların uyuduğu yere mümkün olduğu kadar yakın gömülme arzusu, yüzyıllar 
boyunca sürmüştür. Azize Maria Magdalene’nin de burada gömülü olduğu söylenmektedir. 
Yazımın başında bahsettiğim sallama çay poşetli ağaçta bu mağaraların yakınında olan bir 
ağaçtır. 
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Yedi uyuyanların mağaralarını gezdikten sonra hemen altındaki otantik gözleme evinde bu gibi 
ayran ve gözleme ile mola veriyoruz.

Buradan çıkarak 
çok yakın bir 
mesafede bulunan 
ve Meryem Ana’nın 
evi olduğu söylenen 
yere gidiyoruz. 

Meryem Ana Evi, 
İzmir Selçuk’taki 
Bülbül Dağı’nda 
Hz. Meryem’in son 
yıllarını geçirdiğine 
ve mezarının da 
burada olduğuna 
inanılan kilise. 
Hıristiyanlar için 
hac yeri olup 
papalar tarafından 
da ziyaret 
edilmiştir. 

Burası kötürüm 
olan ve Türkiye’ye 
gelemeyen bir 
Alman rahibenin 
tarifleri üzerine 
bulunmuştur.

Buranın girişinde 
Meryem Ana’nın 
temsili bir heykeli, 
yaşadığı yerin 
burası olduğunun 
kanıtlarının 
anlatıldığı bir tabela 
vardır. 
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Buraya gelen ziyaretçiler dua eder ve tabii ki dilek dilerler. Ayrıca dileklerinin yerine gelmesi 
için mum yakarlar. Mum yakmak için özel yerler ayrılmıştır.

Burada da yedi uyuyanlarda olduğu gibi bir dilek yeri vardır. Ama burası bir ağaç değil bir 
duvardır. Oldukça geniş olan bu duvarda her ülkenin dili ile yazılmış (en çok Türkçe ama!) ve 
yapıştırılmış dilek kâğıtları ile bağlanmış bez parçalarını görebilirsiniz.

Peki, yanınızda kâğıt veya 
bez parçası yoksa ne 
yaparsınız? Yine sallama 
çay poşeti diyebilirim. 
Ancak yurdum insanı 
burada kendini daha 
da aşarak başka bir 
çözüm bulmuş. Ne mi? 
ÇORAP… Eğer yazın çorap 
giyiyorsanız sorun yok 
çıkarın hemen duvara 
bağlanan çaputlara 
bağlayın. İşte çözüm budur.


