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Pelin Çift ile Gündem Ötesi Kitaplığı - 5
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Erhan Altunay

Tarihin karanlık geçmişine hapsedilmiş yüzlerce yıllık 
sırlar açığa çıkıyor...

İSTANBUL’UN
GİZLİ TARİHİ



Tarih boyunca bu vatan için
samimiyetle mücadele edenlerin aziz hatırasına...



-7-

ÖNSÖZ

İstanbul’un gizli tarihini yazarken neden bu kutsal şehrin 
güç odaklarının hedefinde olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir kez 
daha gördük ki sembolleri bilmeden, ezoterik tarihi öğrenme-
den İstanbul’un neden hep arzu edildiğini anlamak mümkün 
değil...

Ayasofya’nın Gizli Tarihi ve Kudüs’ün Gizemli Tarihi kitapla-
rını okuyanlar için bu kitap yapbozun eksik parçalarını tamam-
layacak ve büyük resmi gözler önüne serecek.

Bu şehri çok seviyorum.
Hepimiz seviyoruz...
O halde sahip çıkmalıyız!
Taşıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihi yapılarıyla, manevi mi-

rasıyla...
Gündem Ötesi’nin sloganını tekrarlayalım:
Bilgi en büyük güçtür!
Güçler savaşı hiç bitmeyecek. Bu büyük savaşı ancak bilgi-

nin gücünü kullananlar kazanacak.
Allah kötülere fırsat vermesin.

Pelin Çift
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ŞÖVALYE EFSANELERİNİN KÖKENİ

 Televizyon programlarında, özel sohbetlerimizde 
hatta Masalcı adlı romanında sürekli Şövalyelerden söz edi-
yorsun. “Şövalye” kavramının arkasında aslında neler var, 
“Şövalye” dediğinde kimleri işaret etmiş oluyorsun?

Günümüz dünya siyaseti, malum, belli toplulukların elinde. 
Dünyadaki servetin yaklaşık yüzde seksen beşine yüzde onluk 
bir kitle ve daha da derine inersek belli aileler hükmediyor. 
Dünya tarihi aslında doğal mecrasında gelişen bir süreç değil, 
bazı toplulukların hegemonyası hâkim olmuş. Özetle onların 
şekil verdiği, müdahale ettiği alanlarla dünya bu hale geldi. İşte 
bu hegemonyanın kökenlerine indim ve eski efsanelerin dün-
yasına dalmış oldum. Bu aslında kolay bir çalışma değil. Bu 
araştırmalar insanın yıllarını alıyor; dünyanın birçok yerine, 
bölgesine yaptığım seyahatlerde bilgi toplamak ve eski kitapla-
rı okumak zorunda kaldım, hatta kimseye güvenmediğim için 
eski dilleri kendim öğrendim.

Bu efsanelerin dünyası öyle internette bilgi aramaya ben-
zemez. Gerçekten gidip, kaynağı yerinde görmeniz, araştırma 
yapmanız ve ilgili kişilerle konuşmanız gerekebilir. Bir kaynak 
Roma’da iken öteki Paris’te, bir başkası da Dakar’da olabilir.

Batı’nın hegemonik emperyalist yapısını ben “Şövalye” ismiy-
le tanımlıyorum, bu gelenek Tapınak Şövalyeleri’nden geliyor.

Bizim akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, ezoterik ta-
rihe “komplo teorisi” gözü ile baktıklarından, dünya tarihini 
şekillendiren bu konuyu sürekli es geçiyorlar ve tarihi normal 
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dinamikleri ile gelişen bir olgu olarak görüyorlar. Sanki dünya 
üzerindeki gelir ve kaynak kullanımı adaletsizliği çok doğal so-
nuçlarla oluştu; birkaç devletin siyasi ve ekonomik olarak dün-
ya üzerine söz söyleme hakkının bulunması, tamamen normal 
ve rastlantısal gelişmelerle oldu. Bunun böyle olmadığını, arka 
planda bambaşka olaylar silsilesinin varlığını, ezoterik örgütle-
rin ve paranın gizli tarihini bilince anlayabiliyorsunuz. Elbette 
bu alan da kirlenmeye, dejenere olmaya çok müsait. O yüzden 
dikkatli seçimler yapmak gerekiyor.

Ezoterik örgütler gizli ve katı yapılarını korudukları için, 
toplumsal ve ekonomik değişimlerden etkilenmez. Mesela 
Fransız Devrimi, ezoterik yapıyı etkilememiştir. Ezoterik top-
luluklar, toplumsal gelişim açısından asimile olmayan yapılar-
dır, yani yeraltında, gelişime karşı koyan, statükoyu koruyan ve 
kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden gruplardır.

Çok sorulan bir soru var. Ezoterik topluluklar nasıl bu kadar 
zengin olabildi? İlginçtir ki, en çok “komplo teorisi” suçlama-
sı da hep bu husus üzerinden yapılır. Ancak 2016 yılı başında 
çıkan Ayasofya’nın Gizli Tarihi adlı kitabımızda belirttiğimiz 
gibi, Tapınak Şövalyeleri paradan para kazanma konusunda 
yetenekliydiler. Senet kullanımı ile oldukça zenginleşmişlerdi. 
Tabii ki senet uygulaması antik çağlara kadar uzanan bir yön-
tem. Ancak bunu günümüzün bankacılık mantığı ile hayata 
geçirenler ve kâğıt para sürecinin oluşmasında rol oynayanlar 
Şövalyelerdir. Şövalyeler, Yahudilerin de yardımı ile servetleri-
ne servet katmışlardır. Ancak amaç sadece para değildir. Para, 
hedeflerini kolaylaştıracak bir araçtır.

Ortaçağ boyunca bu izi süren araştırmacıların karşısına çı-
kan ilginç bir efsane var. Biz de konuya bu efsane ile başlaya-
lım. Ortaçağ’da çıkmış, gelişmiş ve günümüze kadar gelmiş bir 
inanç ve efsane yumağı, kuşkunuz olmasın, bazı siyasi gelişme-
leri hızlandırmıştır.
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BEKLENEN MESİH KUTSAL KAN’IN TAŞIYICISI 
KABUL EDİLEN HZ. DAVUT’UN SOYUNDAN MI 

GELECEK?

 Efsanenin kökeninde kutsal kitapların olduğunu bi-
liyoruz. Peki bu durumda Şövalyeler Eski Ahit’e mi, Yeni 
Ahit’e mi inanıyorlar? En önemlisi kutsal olduğunu düşün-
dükleri hangi kehanetleri yerine getirmeye çalışıyorlar?

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Şövalyeler Eski 
Ahit’e inanırlar ancak Yeni Ahit’te sadece Yuhanna’ya göre İncil’i 
ve Vahiy bölümünü muteber kabul ederler. Yuhanna’ya göre 
İncil’in de aslında bir sır içerdiğini, ilk okunuşta anlaşıldığı gibi ol-
madığını, aslında daha derin bir anlam barındığını iddia ederler.

Bu bilgi ışığında, efsaneye geri dönelim. Biliyorsunuz, Eski 
Ahit’in Yaratılış bölümü, evrenin, insanın ortaya çıkışını ve Hz. 
Âdem’den itibaren olan soyları anlatır.

Eski Ahit’in Yaratılış bölümündeki bir cümle, bu efsane bağ-
lamında çok önem kazanır. Buna göre:

“Tanrı oğullarının insan kızları ile evlenip çocuk sahibi 
oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. 
Bunlar eski çağ kahramanları, zorba kişilerdi.”

Şimdi bu cümle Yaratılış bölümü içinde çok alakasız ve an-
lamsız görünmektedir. Ancak Eski Ahit içinde kabul edilmeyen 
kitaplardan Enok’un Kitabı’na baktığımızda bu konu hakkında 
çok geniş bilgi buluruz.

Bu bilgi de, “gökyüzünden” gelen “gözcü” meleklerin in-
san kızları ile evlendikleri ve onlara “büyü” dahil birçok sanatı 
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öğrettikleri şeklinde Enok’un Kitabı’nda yer almaktadır. Daha 
sonra bu “melekler” Tanrı tarafından cezalandırılmış ve hapse-
dilmiştir. Batı’nın gizemci literatüründe bu melekler “Düşmüş 
Melekler” diye anılmaktadır. Batı’da, Kraliçe Elizabeth’in “bü-
yücüsü” John Dee gibi, “Enochian” büyü yaptığını öne süren 
kişiler de çıkmış, Düşmüş Melekler’le irtibatta olduğunu iddia 
eden önemli isimler olmuştur.

Bu inanç içinde, efsaneye kaynak teşkil eden nokta, bu pa-
sajdan yola çıkarak, ilk zamanlardan beri bir “tanrısal” ya da 
“göksel” kanın belli bir soya karışmış olmasıdır; yani sözü ge-
çen ve “Tanrı oğulları” ile beraber olan “insan kızları” bir soya 
kaynaklık etmişlerdir. Ve bu efsaneye göre, bu kanı taşıyan aile, 
Hz. Davut Peygamber’in ailesidir ya da başka bir deyiş ile, Hz. 
Davut, bu Kutsal Kan’ı taşıyan aileden gelmektedir.

Yine bu inanca göre gelmesi beklenen Mesih bu kanı taşıyan 
aileden, yani Hz. Davut soyundan çıkacaktır.

Bir Ortaçağ yazmasında Hz. Davut
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Eski Ahit’in “Sayılar” bölümünde de bu soya ve Mesih’e atıf-
ta bulunulmaktadır:

“Yere kapanan, Tanrı’nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak
İsrail’den bir Asa (Önder) yükselecek
Moavlıların alınlarını, Set oğullarının başlarını ezecek
Düşmanı olan Edom ele geçirilecek, evet Seir alınacak
Ama İsrail güçlenecek, Yakup soyundan gelen kişi önderlik 

edecek
Kentte sağ kalanları yok edecek.”

Bilindiği gibi Hz. Davut, Hz. Yakup’un soyundan gelmekte-
dir ve böylece gelecek Yıldız’ın ‒buna “Yıldız Soyu” da diyebi-
liriz‒ yani Mesih’in, bu soydan geleceği Eski Ahit’te belirtilmiş 
olur.

Bu bilgiler Eski Ahit’e dayansa da yıllar içerisinde üzerine 
eklene eklene geliştirilen bir efsane halini almış ve Ortaçağ’da 
dikkati çekecek bir noktaya ulaşmıştır.
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KUTSAL KAN
DEVAM EDİYOR MU?

 Hz. İsa’nın doğduğu ve yaşadığı dönemde Filistin böl-
gesinde Yahudilerin yaşamları ve inanışları nasıldı? Tarih 
boyunca bir Mesih beklentisi içinde olduklarını biliyoruz. 
Ayrıca o dönemde Roma işgali var ve zulüm görüyorlar. Bu 
durum Mesih beklentisini artırmış mıdır?

Hz. İsa’nın doğumuna yakın zamanlarda Ortadoğu’da Ya-
hudilerin yaşamı ve inanışları çok karmaşıktı. O dönemde Ya-
hudilerin büyük bölümü Filistin’de yaşıyordu. Hz. İsa’nın va-
tanı olarak kabul edilen Celile de Filistin’in kuzey bölgesinde 
bulunuyordu. Celile halkı, tarım ve göl balıkçılığının yanı sıra 
ticaretle de geçiniyordu. Yahudi halkı her dönemde olduğu 
gibi o dönemde de dinine çok bağlı idi. O zamanın belirleyici 
özelliği, özellikle de Roma işgalinden sonra, Mesih beklentisi 
idi; her yerde Mesih’in geleceğine dair söylentiler vardı ve or-
talarda dolaşıp alametlerin göründüğünü söyleyenler sokak-
ları dolduruyordu. Bu arada birçok tarikat türemiş ve çeşitli 
inançlar ortaya çıkmıştı.

İşte böyle bir dönemde ve ortamda Hz. Yahya ortaya çık-
tı ve Mesih’in geleceğini haber vermeye başladı. Önceleri Hz. 
Yahya’nın Mesih olduğuna inananlar vardı; hatta bu gruplar o 
kadar inanmışlardı ki, Hz. Yahya’nın beklenen Mesih olduğunu 
iddia eden gizli örgütler türemişti. Bu örgütler ilginç bir şekilde 
günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerdir.
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Hz. Yahya’nın Hz. İsa’yı vaftiz edişi (13. yy. İngiltere)

Hz. Yahya’nın öğretisi bütün çağlarda çok ilgi çekmiştir. Günü-
müz yazarları, Hz. Yahya’yı, o dönemde çok popüler olan Yahudi 
kardeşlik örgütü Essenilere bağlarlar. Esseniler, çok sıra dışı öğreti-
leri olan, Mesih üzerine kurulu bir Yahudi tarikatıdır. Hz. Yahya ile 
Essenilerin ilişkilendirilmesi çok da nedensiz değildir. Çünkü bir 
defa bu topluluğun bulunduğu yerle Yahya’nın ortaya çıktığı yer 
arasında coğrafi bir yakınlık vardır. Luka’ya göre İncil’de şöyle der:

“Tanrı, sözünü çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya’ya du-
yurdu.” (Luka: 3, 2)

Buradaki “çöl” sözünden belli bir coğrafi konumu da anlayabi-
liriz; başka bir deyişle çöl burada Kumran ya da Esseni toplulukla-
rının yaşadığı yer anlamında alınabilir. Buna göre Yahya toplulukla 
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birlikteyken Tanrı’nın sözünü duyduğunu iddia etmiş olabilir. Ay-
rıca İşaya’da da (40, 3) “Çölde Rabb’in yolunu hazırlayın” denmesi, 
bütün dindar Yahudi topluluklarını çöle yöneltmişti. Bu ifade, Esse-
niler ile de ilişkilendirilen Ölü Deniz yazmalarında da geçmektedir.

Hz. Yahya’nın ailesinin de ruhban sınıfından gelmesi, 
Hz. Yahya’nın bu konuda eğitim almış olma olasılığını güç-
lendirmektedir. Öte yandan Yahya’nın doğumunda babası 
Zekeriya’nın şükran ilahisinde (Luka: 1, 67-80) geçen birçok 
motif de aynı zamanda Ölü Deniz yazmalarında geçmektedir. 
Matta’ya göre İncil’de (3, 4) “Yahya’nın deve tüyünden giysisi, be-
linde deriden kuşağı vardı. Tek yediği, çekirge ve yaban balıydı” 
der. Aynı şekilde, Ölü Deniz yazmalarında da (Şam Belgesi), 
çekirge yendiği yazmaktadır.

Essenilerde de o dönemde bir ezoterik Mesih beklentisi oldu-
ğu bilinmektedir. İşte Hz. Yahya da bunu dile getirmiş ve Hz. Da-
vut soyundan olduğunu bildiği Hz. İsa’ya “Sen Mesih’sin” demiştir.

Mesih sözcüğü köken olarak “yağlanmak” sözcüğünden 
gelmektedir. Eski İsrail krallarının tahta çıkarken yağlanma-
ları, gelecek olan kurtarıcının da krallar gibi yağlanacağını 
düşündürtmüştür. Bu Mesih sadece İsrailliler için gelecektir 
ve onları esaretten kurtarıp kral olacak bir Mesih’tir. Yani 
yeni bir din kuracak olan kurtarıcı, hiçbir Yahudi’nin bek-
lentisi olmamıştır. Bu bağlamda Hz. İsa hiçbir zaman Yahu-
diler tarafından Mesih olarak tanınmamıştır.

Aynı şekilde Şövalye ideolojisinde de Hz. İsa beklenen 
Mesih değildir, Hz. Yahya onu Hz. Davut soyundan gördüğü 
için Mesih zannetmiştir ancak Mesih Hz. İsa’nın soyundan 
gelecektir. Yani Hz. Yahya bir Mesih geleceğini bildirmiş, an-
cak o Mesih daha gelmemiştir.
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HZ. İSA’NIN SOYU KORUNUYOR MU?

 Bildiğimiz kadarı ile Hz. İsa hiç evlenmemiş ve çocu-
ğu da olmamıştır. Ancak günümüzde Hz. İsa’nın evlendiği, 
çocuğu olduğu ve soyunun gizlice korunduğu ile ilgili çok 
popüler efsaneler var. Bunlar nereden çıkıyor?

Ortaçağ boyunca ve sonrasında çok bilinen bu efsane, gü-
nümüzde iki kitapla epey meşhur oldu. Bunlardan biri Michael 
Baigent, Richard Leigh , Henry Lincoln’ın yazdığı Kutsal Kan 
Kutsal Kâse adlı kitap, diğeri de Dan Brown’un Da Vinci Şifresi 
adlı romanı... Sonrasında birçok yazar konuyla ilgili yazmaya 
başladı.

Efsanenin orijinaline bakarsak, Hz İsa, Mecdelli Meryem, 
yani Maria Magdalena ile evleniyor ve sonrasında Mecdelli 
Meryem Fransa’ya kaçıyor ve soy buradan yürüyor. Bu tezin sa-
vunucuları buna İncil’den de birçok kanıt buluyorlar. Örneğin 
Hz. İsa’nın suyu şaraba çevirdiği Kana düğününün kendi dü-
ğünü olduğunu iddia etmek gibi. Biz şimdi bu tartışmaları bir 
yana bırakalım ve efsane ile devam edelim.
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Meleklerle çevrili Maria Magdalena (15. yy.)

Bu inanca göre, Hz. Davut’un ya da Hz. İsa’nın soyu Fransa’da 
sürmektedir ve Kutsal Kan Merovenj kraliyet ailesine geçmiştir. 
Merovenj sülalesi Ortaçağ’da Fransa’da hüküm sürmüş bir ha-
nedandır.

Merovenjler sülalesine adını veren Merove hakkında yeter-
li bilgimiz yoktur. Efsane onu bir Frank kraliçesi ile bir deniz 
tanrısının aşklarının ürünü olarak gösterse de, onun gerçekten 
yaşamış bir kişi olduğu bile şüphelidir.

Aslında Merovenj sülalesi Fransa tarihi için çok önemlidir; 
çünkü 482 yılında kral olan Clovis, Avrupa tarihinde dönüm 
noktası olacak bir karar almış ve o zamana kadar Germen 
inançlarına bağlı olmasına rağmen 496 yılında vaftiz olarak 
Katolik Hıristiyanlığa geçmiştir.
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Kral Clovis’in vaftizi

Merovenj hanedanının son dönemlerinde, krallardan çok 
saray nazırları devleti yönetmiş ve sonunda da Merovenj ha-
nedanından gelenleri manastıra kapatarak iktidarı ele geçir-
mişlerdir.

Efsane ise Merovenj hanedanının hepsinin manastıra kapa-
tılmadığını ve sülalenin bazı üyelerinin kaçırılıp “Kutsal Kan”ın 
koruma altına alındığını söylemektedir.

Kutsal Kan, Fransa’nın hâlâ pagan kültürüne sahip, en ko-
runaklı yerine kaçırılmış ve orada “koruyucuların” gözetimine 
alınmıştır. Bu gizemli yer, Champagne bölgesidir.

Kutsal Kan’ın koruyucuları ise, temeli Kabala’ya dayanan 
ezoterik bir örgütün mensuplarıydılar.


