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Eski bir sevgilinin adı 
Ani, şeneldi* mi?

B ende, eski bir sevgilinin adı 
gibi çağrışım yapıyor Ani… Pek 
haksız da sayılmam. Kökeni 
konusunda farklı görüşler 
olsa da, bazı metinlerde Pers 

mitolojisinde aşk ve doğurganlık tanrıçası 
Anahita, bazılarında ise Ermenice bir kadın 
adı olduğundan söz edilir. Hepsini kabul 
ediyoruz, çünkü Ani; Pers (İran), Bizans 
(Eski Yunan), Ermeni, Selçuklu, Gürcü, Arap 
ve Anadolu’da yaşayan kültürlerin ortak 
mirası... Binlerce yılı bulan köklü tarihi 
boyunca Hurriler, Urartular, Kimmerler, 
İskitler (Kars’a adını verdikleri söylenen), 
Karsaklar, Sasaniler, gibi halklara ev 
sahipliği yapmış. Sonrasında Selçuklu, 
Moğol, Ermeni, Gürcü, Osmanlı, Rus 
hükümranlığında kalmış bir ortaçağ şehri.
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Yaklaşık on yıl önce, Ermenistan sınırında 
olduğu için özel izinle gezilebilen, anı 
fotoğrafı çekmenin bile yasak olduğu ancak 
meraklısının arayıp bulduğu bu ilginç şehri; 
eşim ve kalabalık bir Japon turist kafilesiyle 
birlikte gezmiştim (Tarihi eserin değeri 
nedeniyle değil sınır güvenliği nedeniyle 
asker gözetiminde tabii ki…). Binbir zahmet, 
yorgunluk ve kısıtlama ile gezdiğimiz Ani’den 
içimiz sızlayarak ve tekrar geleceğimize söz 
vererek ayrıldık. On yıl sonra KAİSİAD (Kars 
– Ardahan – Iğdır İşadamları Derneği) ile  
yakaladığım bir fırsatla bölgeyi 40 işadamı, 
basın ve STK temcileri ile  tekrar ziyaret 
ettim. Bu kez zorluklar iklimseldi. Olsun… 
Bize yaşattığı duygular, -26 derecede titreyen 
bedenlerimizin buzunu çözmeye yetiyordu… 
Rehberimiz bile bir “Kardelen” di; üzerindeki 
donmuş beyaz toprağı delerek açmış renkli bir 
çiçek, zorlu bir mücadele ile okuyup Kars’taki 
tek resmi Ani Rehberi olmuş bir kardelen, 
Bengül … 

Kars’a 42 km uzaklıkta, Türkiye ve 
Ermenistan’ı ayıran Arpaçay nehrinin 
batısında volkanik bir tüf tabakası üzerine 
yaklaşık 5 hektarlık bir alanda kurulmuş 
Ani. Tarih öncesi dönemlerdeki ilk yerleşim 
alanları olan volkanik oluşumlu mağaralar; 
Bostanlar Deresi olarak bilinen ama eski adı 
Tsagkotsadzor, yani Çiçek Bahçeleri Vadisi (Bu 
ad daha güzel bence, yörenin tadına doyulmaz 
çiçek ballarını çağrıştırıyor insana) denilen 
alanda. 1878-1918 Çarlık döneminde Ruslar 
tarafından Ani’de önemli arkeolojik çalışmalar 
yapılmış ve bir müze kurulmuş. Sonraki 
yıllarda askeri yasak bölge kapsamında kalmış 
ve uzun süre bakımsızlığa terk edilmiş. Yakın 
dönemde, Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde 
kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmış. 

Günümüzde birinci derece arkeolojik sit alanı 
olan Ani’de -toprak altında bekleyenler hariç- 
tescilli 20 den fazla taşınmaz kültür varlığı 
bulunuyor. Bir dönemin eseri diğer bir dönem 
ile yan yana iç içe… Şehir defalarca görmüş 
olduğu saldırılar ve depremlerden dolayı 
neredeyse harabe haline gelmiş.
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Ansiklopedik bilgilere 
göre; 8. Yüzyıl’da siyasi ve 
ticari anlamda gücünün 
zirvesine çıkan Ani, 100 
bine yakın nüfusuyla İpek 
Yolu boyunca Kafkasya, 
Orta Asya ve Çin’e kadar 
uzanan bir ticaret ağının ana 
duraklarından biriymiş. İpek 
Yolu, Anadolu’ya kuzeyden 
bu noktada girdiği için 
şehir ticaretle gelişmiş… 
Antik zenginliğini de en 
çok buna borçlu olmalı… 
1877–78 Osmanlı-Rus 
Savaşı sonrasında 40 yıl Rus 
egemenliğinde kalmış. Kent 
alanının neredeyse tamamı, 
1921’de yapılan antlaşmalarla 
çizilen Türkiye-Rusya sınırı 
ile Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında kalmış. 

Ani, Hristiyan Ermeni 
inanışına göre kutsal 
sayılıyor. Camiler, kiliseler, 
saraylar, kervansaray ve 
hamamlar gibi anıtsal 
yapılarıyla 15. Yüzyıl’ın sonuna kadar ticari önemini korumuş. Bu zaman içinde 
farklı inançların, uygarlıkların kültür ve sanatının etkisinde kalıp onların izlerini 
barındırmış. 
Bu nedenle belki, tüm dünya için bir kültür mirası aslında… Ya bizim için ne 
anlama geliyor? Yalnızca “harabe” (mi?). Kafamızın bu kadar harap olduğuna 
inanmıyorum. İhmal kurbanı Ani, bu topraklar üzerinde geçmişi olan herkesin 
ortak sorumluluğu bence.   

Makus talihini pek güzel anlatan bir efsane bile var Ani hakkında; Urum Papa 
adında, Ani’nin hem kudretli hem terk edilmiş zamanlarına tanıklık etmiş uzun 
ömürlü bir ihtiyar varmış Ani’de. Yedi yılda bir yatağından doğrulur ve 7 olmaz 
iş sayarmış. Yedinci soru her zaman “Ani şeneldi mi?” olurmuş. İnanışa göre, 
bu 7 olmaz iş gerçekleşirse Ani yeniden şenlenecekmiş. Bunlar olmaz ise Ani 
kıyamete kadar insan yüzü görmeyecekmiş. Urum Papa’nın saydığı 7 olmaz iş 
ise; Göğe direk dikildi mi? Denize köprü kuruldu mu? Yumurtaya kulp takıldı 
mı? Deveye nal çakıldı mı? Katır doğurdu mu? Ölüler dirildi mi? Ani şeneldi mi? 
(*Şenelmek: insanların yerleşmesiyle yurt durumuna gelmek, neşelenmek, 
büyümek gelişmek)…

Yüzyıllar boyunca birbiri ardına ve iç içe geçmiş uygarlıkların yaşam alanı 
olan Ani bir zaman tüneli gibi… Bu büyük alanda nereye gideceğinizi neye 
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bakacağınızı şaşırıp “Hangi dönemin 
tanığı oluyorum acaba?” duygusuna 
kapılıyorsunuz. 

Görmeye pek alışık olmadığınız, batı 
ya da güney de gördüklerinizden 
farklı yapısal özelliklere sahip biblo 
gibi duran anıtlara, tablo gibi doğa 
manzarasına hayranlık ve şaşkınlıkla 
bakacak, hiç bilmediğiniz şeyler 
öğreneceksiniz. 

Ani’yi çevreleyen uçurumlara dağılmış 
mağaraları, yedi-sekiz metrelik, bej, 
kırmızı ve siyah taşlarla örülmüş, 
çeşitli sembollerle süslü Surları, 
Surların ana giriş kapısı olan Aslanlı 
Kapı ve diğer kapıları, Selçuklu 
Sarayı’nı, Gagik Kilisesi’ni, karmaşık 
ve ilginç bir planı olan Havariler 
Kilisesi’ni, 12 yüzlü, silindirik biçimli 
sekizgen kubbeli, üzerinde oyma 
tekniği ile yapılmış bir güneş saati 
bulunan Aziz Krikor (Poladoğlu) 
Şapeli’ni, neredeyse yuvarlak çokgen 
bir yapı olan ve uzun, zarifçe işlenmiş 
yazıtlarında Gerçek Haç’ı barındırması 
için yapıldığı kayıtlı olan Aziz Prkitch 
(Halaskar) Kilisesi’ni, İstanbul’da 
depremden zarar gören Ayasofya 
Kilisesi’ni onaran, Ortaçağın ünlü 
mimarı Ani’li Terdat tarafından yapılan 
ve 11. Yüzyıl’da Selçuklular tarafından 
camiye çevrilip fetih sonrası ilk 
namazın kılındığı, günümüze kadar 
ayakta kalabilen Büyük Katedral’i 
(Fethiye Cami), Hazreti İsa ve Aziz 
Krikor’un hayatını anlatan fresklerle 
bezeli Tigran Honents (Resimli) 
Kilisesi’ni, Türk (Selçuklu) fethinden 
sonra Türkiye topraklarında inşa edilen 
en eski cami olan Manuçahr Cami’ni, 
Selçuklu dönemi hamamları, 3500 
yıl önce İran da kurulan, en eski tek 
tanrı inançlarından olan Zerdüşt dini 
mensuplarının ateş yakıp dua ettikleri 

tapınak demek olan Ateşgede’yi (Anadolu’daki ilk Zerdüşt ateşgedesiymiş)… Fazladan 
bir iki saatiniz ve gücünüz varsa uçurumlarla dolu dolambaçlı ve zorlu yolları aşarak 
muhteşem manzaraları, Rahibeler Manastırı’nı, Kız Kalesi Burnu’nu da görebileceksiniz. 

 Sınırı belirleyen Arpaçay’ın kenarında (30 metrelik kemeri yıkılmış olsa da) 10. 
Yüzyıl’da yapılmış İpek Yolu köprüsünden karşıya geçmeyi hayal edeceksiniz… Çünkü 
karşıdakilerle Ani buluşturacak bizi…

Ani’ ye gitmek istiyorsanız -uzaklığı düşünerek- uçak en iyi seçenek. Kars’tan Ani’ye 
giden geniş asfalt yol çok iyi. Kars’ta kalabileceğiniz iyi oteller, Ani’ye gidebileceğiniz 
ticari dolmuş ve taksiler var. Oralara kadar gitmişken; her biri bir yazı konusu olabilecek 
yöresel tatları denemeyi, yıllık peynir ve bal stoklarını yapmayı, Boğatepe’yi (Türkiye’deki 
tek “Peynir müzesi” orada), Sarıkamış’ı (kayak tesisi var) kısaca Kars ve çevresini 
gezmeyi de unutmamak gerek…

Biliyorum. Bu yazıyı okuduktan sonra hemen İnternet’e girip “Bu Ani de neymiş?” deyip, 
küçük, sabırsız bir araştırma yapacak ve bundan sonra “Evet biliyorum Kars’ta bir şehir 
harabesi” olarak hatırlayacaksınız. Ama daha fazlasını hak ediyor Ani…

(Bir avuç meraklı, farkında ve aklı başında insan dışında) üzerinde yaşadığımız 
coğrafyayı, bizi biz yapan tarihi anlamayı, değer vermeyi, sahip çıkmayı, yaz sıcağının 
rehavetinde deniz banyosu arası ören yeri gezme şeklinde kavrayabilen ülkemin 
insanlarına, pek cazip gelmeyecek bir yer Ani… Doğunun doğusunda, uzaklarda, en az 8 
ay karla kaplı ama tüm ulaşılmazlığına rağmen çağırıyor yine de… 
Dokunarak ve yerinde görerek, nasıl bir zenginliğin, kültürün, uygarlığın, güzelliğin 
içinde yaşadığınızı, bizi oluşturan her unsuru tek tek nasıl sevip benimseyeceğinizi, 
onunla barışacağınızı, sahipleneceğinizi, onur duyacağınızı öğretecek size… Çünkü 
bunun için hâlâ orada, hâlâ bekliyor…


