Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ)
Phần 2: Cappadocia
Sóng Việt Đàm Giang biên soạn
Chúng tôi rời Istanbul đi Cappadocia. Đây là một khu vực ở miền trung Turkey, phần lớn trong
tỉnh Nevsehir. Khoảng cách giữa Istanbul và Cappadocia là 346 miles. Đi máy bay chưa đến 1
giờ.
Cappadocia (cũng Capadocia; Kapadokya) là một khu vực đất ở Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ
ngày nay). Tên gọi Cappadocia này được dùng trong các nguồn từ phương tây và truyền thống
Kitô giáo qua lịch sử và hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong tài liệu du lịch quốc tế để xác định
một khu vực kỳ quan thiên nhiên, đặc biệt với các ống khói đá độc đáo. Tên chữ Cappadocia
này, dùng trong tài liệu du lịch, gần tương ứng với tỉnh Nevşehir ngày nay của Turkey.

Lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ
Vì đi thăm Cappadocia liên quan đến nhiều thời đại lịch sử nên tưởng cũng cần tóm tắt vài hàng
về lịch sử của Cộng Hoà Thổ (Anatolia cổ xưa), qua các thời kỳ.
Thời Hitties (1900-1200 BC): thời tranh đấu chống Pharaoh.
Thời Phrygia (1200-600 BC): thời kỳ mà Vua Midas đã phát triển Thổ trong ngành thêu, dụng
cụ âm nhạc, v.v….
Thời kỳ Hy Lạp hóa (Hellenic Civilization) (1200-600 BC): văn minh Tây phương bắt đầu xâm
nhập.
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Thời kỳ La mã ở Thổ (250 BC-330 AD): thời kỳ này, người La mã gọi vùng Anatolia là vùng
Tiểu Á.
Thời kỳ Đại đế Alexander và Văn minh Hy Lạp hóa (334 BC).
Thời đại Byzantine (330-1453 AD): thời kỳ phát triển nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo và chính trị
sôi động.
Triều đại Seljuk (1071-1243) Thổ-Ba tư (Turk-Persian): thời kỳ có nhiều nhân tài trong lãnh
vực chính trị, kiến trúc, và cũng có chiến tranh liên miên, biết đến nhiều nhất là Mevlana
Jelaleddin Rumi.
Thời đại Ottoman (1288-1923): đây là thời kỳ Hồi giáo phát triển rộng trong vòng hơn 600 năm.
Thời điểm cực thịnh của Ottoman trong khoảng thế kỷ 16 và 17. Đế quốc Ottoman mang đủ ảnh
hưởng văn hóa phương Đông và phương Tây .
Cộng hoà Thổ (1923- hiện tại): thể chế công hòa xây dựng lại trên những tàn tích của một đại đế
chế huy hoàng.
Cappadocia
Vùng Cappadocia có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên được con người cải biến và sử dụng qua
nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Qua lộ trình du lịch ngày hôm nay chúng tôi đi thăm những nơi
chính và dọc theo quốc lộ xe cũng dừng tại những nơi có cảnh đẹp để chụp hình.
Cappadocia, xuất phát từ tên Katpatuka theo tiếng địa phương có nghĩa là “Vùng đất của
những con ngựa đẹp, là vùng núi đá tại Thổ Nhĩ Kỳ,và được xem là vùng núi đá đặc biệt nhất
trên thế giới địa cầu.
Hơn ba triệu năm về trước, núi Erciyes phun lửa và trào ra dung nham rất mạnh tạo nên những
khối nham thạch khổng lồ và những cột đá lớn trên mặt trái đất. Rồi thời gian, gió và nước đã soi
mòn tạo ra những nét điêu khắc tự nhiên trên bề mặt các khối đá nguồn gốc nham thạch này. Rồi
lại trải qua nhiều thời gian biến đổi, những ngọn gió tiếp tục ngày đêm thổi vào đá đã làm bóng
bề mặt các khối đá dần dần tạo nên những khung cảnh một quần thể các cao nguyên, vực thẳm
hay cột đá khổng lồ có nguồn gốc nham thạch núi lửa với hình thù rất đa dạng của Cappadocia
ngày nay.

Vùng này có rất nhiều những căn nhà đá. Vì cấu trúc của đá nham thạch mềm nên thay vì tìm
kiếm nguyên vật liệu xây dựng để cất nhà, người dân ở vùng trung tâm Cappadocia đã đục đẽo
và chạm khắc hang động tạo nên những căn nhà để trú ẩn, cùng hệ thống nhà thờ, tu viện chung
quanh để sinh hoạt cộng đồng.
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Kaymakli và thị trấn ngầm
“Thị trấn ngầm” ở Kaymakli được đục sâu dưới lòng một quả đồi đá, với nhiều tầng nhà ở
thông với nhau bằng một hệ thống đường hầm chằng chịt.
Nhà trong đá có từ lâu kể như từ thời Hitties có nghĩa cả ngàn năm trước công nguyên
(TCN). Một trong số vùng nhà đá có thể kể ra đây là những thành phố ngầm do những người Cơ
Đốc đầu tiên đến Cappadocia xây dựng để trốn tránh sự săn đuổi của quân đội La Mã vào trước
thời kỳ mà Ki tô giáo đuợc chấp nhận.Tổng cộng có khoảng 36 thành phố, khu dân cư ngầm rải
rác ở Cappadocia, trong đó có 6 địa điểm mở cửa cho khách thăm viếng và hai thành phố ngầm
lớn nhất, được nhắc đến nhiều nhất là Kaymakli, Derinkuyu. So sánh các khu thành phố ngầm
này thì Kaymakli rộng nhất, và Derinkuyu sâu nhất.
Dưới đây là vài hình ảnh về đô thị ngầm Kaymakli
Thành phố ngầm này có tới 7-8 tầng sâu được tổ chức với những căn phòng thông nhau,
hệ thống hành lang và cầu thang lên xuống, hệ thống ống thông khói cũng như hệ thống cửa đá
đóng mở từ bên trong để tránh kẻ thù. Phiến đá tròn được dùng làm cửa có chốt bên trong, chặn
lối lên tầng trên ngăn sự xâm nhập từ bên ngoài . Tuy có tới 7-8 tầng sâu nhưng hiện tại chỉ có 4
tầng được mở cho khách vào thăm, xem. Những khu nhà này hiện diện từ thế kỷ thứ 4, người
dân sống ở đó có đời sống bình thường, ít bị phá hoại vào thời đại Byzantine, nhưng qua đến
thời đại Hồi giáo Ottoman thì vùng này được xem như một tiền đồn chống lại sự chinh phạt của
người Hồi.
Theo mũi tên chỉ dẫn khách đi vòng vòng thăm từ lầu 1 đến lầu 2 rồi sang lầu 3. Lầu ba
quan trọng với phòng chứa lương thực, rượu, và nhà bếp. Ở đây có một tảng đá tròn bằng
andesite có những lõm khoét sâu. Tài liệu nói đó là tảng đá dùng làm khuôn đổ quặng đồng.
Đồng có lẽ được chở đến từ vùng quanh đó giữa Aksaray và Nevsehir. Dựa trên khoảng dự trữ
lương thực và rượu vang, người ta cho rằng người sống ở đô thị ngầm dưới lòng đất nàylà
những người khá đầy đủ trong cuộc sống thời đó. Ta cũng thấy những ống giếng thông khí suốt
qua các từng giống như thang máy trong chung cư thời bây giờ. Các nhà khảo cổ địa chất
phỏng đoán có thể có cả vài ngàn người sống trong một thành phố ngầm như thế.

Mô hình thành phố ngầm (hình internet)
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Pasabag
Thung lũng Pasabag và các Ống khói dị kỳ.
Rời Goreme, đi về phía đông qua đường Avaros đến Zelve sẽ tới vùng thung lũng
Pasabag nằm ở đông bắc của Goreme. Vùng này có những cột đá cao nằm ngay giữa vùng trồng
nho nên còn được mang tên vườn nho của Pacha (Pacha là chức Đại tướng gọi trong quân đội
Thổ và thường là một biệt hiệu thông dụng). Vùng này cũng được mệnh danh là thung lũng tu sĩ
do hình dạng đặc biệt của các chóp đỉnh cấu tạo bởi hàng nghìn khối đá núi lửa bị xói mòn thành
những hàng cột cao có chóp hình nấm. Chúng ta có thể thấy rải rác những ống đá có chóp hình
nấm này dọc theo đường lộ.
Một số cột đá chia làm hai ba nhánh ở gần đỉnh, và một số được dùng làm nơi trú ẩn của
những tu sĩ ẩn dật thuộc dòng Simeon ngày xửa ngày xưa. Đặc biệt nhất là chuyện thánh Simeon
sống ẩn dật vào thế kỷ thứ 5 trong một ống đá này. Những tu sĩ dòng này nạo đá làm rỗng bụng
những ống khói từ đáy lên đỉnh và sống ở bên trong.
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Uchisar: Lâu đài đá của Uchisar.
Uchisar tọa lạc ở điểm cao nhất của vùng Capadocia, trên đường Nevsehir-Goreme, cỡ 5
km từ Goreme. Nếu đứng nhìn từ đỉnh lâu đài Uchisar ta có thể nhìn thấy cảnh rộng lớn bao la
bát ngát của cả vùng với núi Erciyes phía xa. Lâu đài đá thành lập bởi một khối nham thạch rất
lớn, tại lâu đài có đủ cả cây cầu đá, quán nước, đường phố, nhà và các đồ dùng cũng làm bằng
đá.
Do sự tự tàn lụi với thời gian nên hiện nay chỉ có thể thăm viếng một số phòng trong lâu
đài đá này. Những phòng ở phương bắc của lâu đài nay được coi như nhà chim bồ câu, nơi mà
nhà nông thường đến để lấy phân chim về làm chất bón cho vườn trái cây và vườn nho của họ.
Chúng ta cũng sẽ thấy nhiều nhà chim bồ câu sơn phết vôi trắng tại Thung lũng Bồ câu, nơi nối
liền Uchisar với Goreme.

Rời Uchisar chúng tôi đến thung lũng Goreme trong Lâm viên Quốc gia thăm bảo tàng
ngoài trời Goreme. Nơi đây có rất nhiều thánh đường Ki-tô giáo đục trong hang đá.
Bảo tàng ngoài trời Göreme
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Goreme là một khu của quận Nevsehir ở miền trung Turkey. Sau khi núi Erciyes (cao độ 3,916
m) bùng phát lửa cỡ hơn 2 triệu năm trước, nham thạch tràn ra phủ trùm khoảng hai chục ngàn
km vuông. Các tầng đá vùng Göreme bị xói mòn trở thành hàng trăm cột đá ngoạn mục. Dân
trong vùng này lợi dụng đá mềm dễ nạo gọt để xây nhà, tu viện, nhà thờ. Göreme trở thành một
trung tâm tu viện vào khoảng giữa 300-1200 CN.
Bảo tàng ngoài trời Göreme là địa điểm được chú ý nhiều nhất trong các cộng đồng tu
viện ở Cappadocia và là một trong những nơi có cộng đồng thầy tu phát triển nhất, bởi các tăng
sĩ đã xây dựng và để lại đây rất nhiều di tích tu viện, nhà thờ khoét sâu trong hang có niên đại từ
những năm 300 - 1200 sau Công nguyên. Những căn nhà đá /tu viện này dần dần được trang
hoàng mang nhiều nét tiêu biểu của thời nghệ thuật Byzantine với nhiều tranh họa đủ màu. Khi
những người gốc Hy lạp ở vùng Capadocia bị đuổi ra khỏi Turkey vào năm 1923 trong thỏa hiệp
trao đổi dân chúng giữa Hy-Lạp và Turkey, thì những nhà thờ này bị hoàn toàn bỏ hoang.
Goreme hiện vẫn còn tới hơn 30 nhà thờ hang đá xây dựng từ thế kỷ 9-11, với những mái vòm
còn nguyên với những bức họa trên tường màu sắc sống động. Ngày nay, toàn bộ khu này không
còn ai sinh sống và được tổ chức theo hình thức bảo tàng mở.
Dưới đây là chi tiết một vài tu viện đá

Tu viện dòng nữ (Nunnery)
Nhà tảng đá ngay bên trái cửa vào khu bảo tàng mở này là tu viện cho các nữ tu. Tầng một là
phòng ăn, nhà bếp, phòng cầu nguyện ở tầng hai, nhà thờ ở tầng ba. Những bức họa trên tường
vẽ bằng màu đỏ. Những tầng khác nhau trong tu viện nối liến với nhau qua cửa đá xay tròn lăn
được giống như ở trong những đô thị ngầm, và dùng để đóng tu viện lại khi gặp nguy hiểm.
Tu viện cây táo Elmali
Tu viện này nổi nhất vì có màu sắc rực rỡ, trong có cấu trúc chữ thập. Tranh họa trên tường vẽ từ
giữa thế kỷ 11 và 12, có màu đỏ miêu tả cuộc đời chúa Chris và chuyện trong Thánh kinh. Mang
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tên tu viện cây Táo ám chỉ màu đỏ trên tay trái của thánh Micheal trong bức họa trên trần, hay vì
ngày đó có cây táo trồng đằng trước.

Tu viện St. Barbara (Azize Barnara)
Nằm ngay sau tu viện đá Elmali cũng theo cấu trúc chữ thập có hai cột chống, tranh họa trên
tường cũng màu đỏ. Và cũng như thực hiện nửa cuối thế kỷ 11. St Barbara là một thánh tử vì đạo
người Ai Cập, bà đã bị chính ông bố hành hạvà giết chết vì bà theo đạo Ki tô giáo.
Tu viện Rắn (Snake /Yilanli Church)
Nhà thờ này có hai phòng, phòng trước có trần vòm, phần sau là trần thẳng. Tranh trên tường có
hình đế vương Constantine và mẹ ông là St Helena. Cạnh bên là tranh vẽ St George giết rắn
(hay rồng). Ngoài ra có vẽ St Onophrius, ông thần ẩn dật hermit mang râu dài và chỉ che thân
bằng một lá fig.
Tu viện Tối (Dark Church /Karanlik Kilise)
Karanlık Kilise (or the Dark Church) có tranh mô tả Chris trong Tân Ước. Sau k hi Thổ xâm
chiếm thì tu viện này đuợc dung làm nhà cho chim bồ câu cho đến những năm 1950s. Sau những
khổ công cào quét dọn dẹp, nay bên trong tu viện đã đuợc trùng tu đẹp đẽ. Tên Tu viện Tối có lẽ
vì ánh sáng rất yếu trong tu viện chỉ do một lỗ hổng nhỏ soi rọi ánh sáng vao.
Tu viện có nhiều bích họa tạo nên trong thế kỷ thứ 12 miêu tả câu chuyện của Ki-tô giáo.
Tu viện Sandals (Carikli Church)
Tu viện mang tên dep sandal do dấu vết chân miêu tả trong chuyện Ki-tô giáo ở trong tu viện.
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Cách xa ngoài nhóm nhà thờ trong Bảo tàng mở Goreme cỡ 50 m là Tu viện Tokali.
Buckle (Tokali) Church
Tu viện Tokali là tu viện đá cũ kỹ nhất trong vùng Capadocia và đuợc tạo với 4 khu phòng chính
Tu viện cũ dẫn đến tu viện mới có nhiều tranh họa đẹp. Tokali cũng là nơi có những tranh họa
đẹp nhất miêu tả cuộc đời của chúa Ki-tô giáo.

Sóng Việt Đàm Giang
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