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MISIRDAN ESİNTİLER ………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                              Sabit Orçun ÇAPKAT

 

 

        Kuzey Afrika’nın en kalabalık nüfusuna sahip olma 

özelliğiyle 1.020.000 km²’lik yüzölçümüyle tarihi geçmişi ve 

kültürüyle, Batıda Libya Güneyde Sudan Kuzeydoğuda 

Filistin ve İsrail’le sınırı olan yüzyıllardan bugüne kadar 

insanlık tarihinde önemli sahnelerde yer almış olan Al-Masr 

yani Mısır’dan esintiler… 

 

   

          Mısır geçmişten günümüze bir çok devlete ve hanedanlığa ev sahipliği yapmış en son 

olarak 26 Temmuz 1952 tarihinde günümüzdeki adı olan Mısır Cumhuriyeti (Gumhuriyet 

Masr’al Arabiye) halini almıştır. Başkenti Kahire olan ülkede etnik gruplar 99% Mısırlı 

Araplar 0.9% Kıptiler %0.1 kısmınıda Yunanlılar oluşturuyor. Mısırda Müslümanların hafta 

tatili Cuma günü iken Hıristiyan ve Yahudi vatandaşların hafta tatili cumartesi pazar günüdür 

ve bu ülkede bankalar Cuma, Cumartesi günleri kapalıdır.  

       

  Dünyanın 7 harikasından birincisi olan piramitlerde bu ülkenin tarihi miraslarındandır. 

Mısırda 100 den fazla piramit vardır, piramitlerin birçoğu Eski Krallık döneminden Orta 

Krallık Dönemine kadar firavunların mezarı için yapılmıştır. En eski piramit Basamaklı 

Piramittir, en büyük olanı ise Keops Piramitidir. 

 

                   
  Resim 1: Keops Piramidi                                                               Resim 2: Mısır Haritası  

  

       

   Eğer Mısıra yolunuz düşerse gezeceğiniz yerler sadece piramitlerlede sınırlı değil 

birçok han hamam saraya sahip olan Mısırda ayriyeten Kızıldenizde tekne turları veya 

adrenalin tutkunları için köpek balıklarını Kızıldeniz’e dalarak yemlemek büyük bir deneyim 

olacaktır. Tarihinden bugüne kadar gelen şuanda sadece hediyelik bir eşya olan papirüsüde 

unutmamak gerekir Mısır’a gittiyseniz bir papirüs almadan dönmeniz olmaz. Papirüs Nil 

Deltasında büyüyen, kırmızımtırak renkte, saz türü bir bitkinin ortalama 15-25 metre 

uzunluğunda ve 30-50 cm eninde olan yapraklarıdır. Bu yapraklar kesilip, birleştirilip, 

preslendikten ve bazı işlemlerden geçirildikten sonra, kağıt yerine yazı yazmak için 

kullanılırmış ve ‘paper’ ‘papier’ gibi batı dillerindeki kağıt karşılığı sözcükler papirüsten 
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türetilmiştir. Bir papirüsün saklanma süresi yaklaşık 300 yıldır ve 300 yıldan sonra pul pul 

olup dökülmeye başlar. 

        

  Mısır coğrafi konum olarak 3 önemli bölgeye ayrılyor ve birinci bölge 1000 

kilometrelik Akdeniz kıyı şeridi ve yine doğuda 1000 kilometrelik Kızıldeniz kıyı şeridi, 

ikinci bölge Nil Deltası, üçüncü bölge ise Nil nehrinin ve Sina yarımadasının ortasında 

bulunan çöl. Bu bölgeler Mısırdaki insanların yeme içme alışkanlıklarına yön veriyor. Nil 

deltasında daha çok kümes hayvanları ve pirinç tüketilirken, çöldeyse tüketim daha çok kuzu, 

koyun ve bakliyat oluyor, kıyı şeridindeyse insanlar daha çok deniz ürünlerini tüketiyorlar. 

Mısır’ın coğrafi konumu yeme alışkanlıklarınıda belirlemektedir. Genelde Mısırlılar’ın 3 

öğünü bellidir. Sabahları kahvaltıda ekmek, bal, reçel, tereyağı ve çeşitleri peynirler yerler, 

yanında süt veya çay içerler. Bazı bölgelerde sabah kahvaltısında kaynamış yumurta yerler 

bazı bölgelerdeyse Tameya denilen Mısır’a özgü olan yemeği yerler. Tameya bakla ve undan 

yapılmış bir çeşit sebze köftesidir. Kızartıldıktan sonra üzerine susam dökülerek yenir. 

Mısırlılar öğle yemeğini saat 4 civarında yerler. Öğle yemeklerindeyse çorba, tavuk veya 

kuzu eti, salata veya sebze, pilav veya makarna tüketirler ve ardından meyve yerler. Akşam 

yemeklerindeyse coğrafi konuma göre değişir. Baharatları çok seven Mısır halkı türk 

kahvesini bile kakule ile tatlandırıp kokulu hale getiriyorlar. Mısırda ünlü olan bir tatlı vardır 

ki ommu ali (alinin annesi) adlı tatlıdır. Ommu ali’nin hikayeside şudur; Mısır Hidivi 

(Osmanlının Mısır Valisi) bazı günler tebdili kıyafet giyerek geceleri evleri tanrı misafiri 

olarak gidermiş. Günlerden bir gün yine halka karışan vali Kahirenin ara sokaklarından 

birinde bir eve girer Valiyi tanıyan aile ne yapacağını şaşırır, ikramda bulunmaları lazımdır 

ama evde bir şey yoktur evin annesi mutfağa girer ve biraz yufka çeşitli çerez ve süt bulur 

bununla çok hoş ve hafif olan bir tatlı yapar, Vali tatlıyı çok sever, adını sorar. Tatlının bir adı 

olmadığından ev sahibi şaşırır ne diyeceğini bilemez ve tatlıyı karısı yaptığı için ‘ommu Ali’ 

(Alinin annesi) der ve o günden sonra ünlü olan bu tatlıya Ommu Ali denmektedir ve herkes  

tarafından yenen bir tatlı halini alır.………………………………………………………….. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         ……… Resim 1: Ommu ali (Alinin annesi) Tatlısı………………........... 

 

 

  Mısır tarihi dokusuyla yöresel tatlarıyla sıcak kanlı insanlarıyla stratejik konumu ve 

ticaretin merkezleriyle dünya üzerinde gezilecek ve yatırım yapılacak yerler arasındadır, 

birçok yatırımcıda bunu görmemezlikten gelerek bu aralar yatırımlarını Mısırda yapmaktadır. 

Bu ülkeye gitmek hayatınızda kendinize yapacağınız güzelliklerin başında gelir, vakit 

kaybetmeden Mısır yoluna düşmeniz dileğiyle.…………………………………………… 

 

 

 
 

 


