
Şatolar
Evlenilecek

Loire Vadisi diye bir masal aleminden haberiniz var 
mı? Yeni bir akım başladı tüm dünyada. Şatolar restore 
edildikçe, düğünler buralara taşındı. Efsanelere konu 

olan şatolar artık efsane düğünlere ev sahipliği yapıyor. 
Serda Büyükkoyuncu - instagram - @serdabuyukkoyuncu / Fotoğraflar: iStock

133132

Wedding



Loire Bölgesinde 30’u tamamen sağlam
300 şato yer alıyor. Bölge UNESCO Dünya

Koruma Mirası Listesi’nde bulunuyor.

kanattan oluşuyor. Şatonun en büyük problemi de bu 
taşlar. Kolay işleniyor diye tercih edilmiş ama bölge 
nemli olduğu için taşlar kolayca çatlıyormuş ve sık sık 
onarılma zorunluluğu doğuyormuş. 

HHH

Blois kontlarına ait şato, Fransa kralı V. Charles’ın oğlu 
Louis d’Orleans’a satılmış ama Paris’te öldürmüşler 
kendisini. Louis ölmüş fakat karısı bu şatoda yaşamaya 
devam etmiş. Ama mutsuzmuş kadın, bunu da şatonun 
bir duvarına yazdırdığı “Hiçbir şey beni mutlu etmiyor, 
daha fazlasına sahip olsam da benim için hiç bir 
değer taşımıyor. ” sözleriyle tarihten günümüze kadar 
taşıtmış.

HHH

Ardından oğlu savaşta esir düşmüş, tam 25 yıl sonra 
dönmüş İngiltere’den. Kuzeni olan kral hiç çocuğu 
olmadan bu dünyadan göçünce, VIII. Charles’ın oğlu 
Louis d’Orleans Fransa tahtına çıkmış. Bahtları açılmış, 
tam açılmış kral XII. Louis olmuş.

HHH

XII Louis sığamamış şatoya biraz büyütelim de 
bir kanat ekleyelim demiş. Bu arada da Amboise 
şatosunda yaşamış. Oraya da götüreceğim sizleri. Söz…
XII. Louis kanadı demişler taş ve tuğladan yapılan bu 
bölüme. Bir de cephesine atlı heykelini dikmişler kralın, 
hanedanın sembolü zambak motifleriyle süsleyerek. 

HHH

XII. Louis, bu şatoda doğan küçük kızı daha iki 
yaşındayken, henüz bir yaşındaki İspanya tahtının 

mirasçısı Charles ile evlenmesi için yine bu şatoda 
evlilik anlaşması imzalamış ama kabul edilmemiş ve 
kuzeni I. François ile evlenmiş. 

HHH

Adet olmuş herhalde I. François’ de “Sığamıyorum 
ben.” deyip, genişletmiş şatoyu. Şatoya, kendi adını 
taşıyan İtalyan etkisi ve Rönesans mimarisinin izlerini 
yansıtan bir bölüm ile şatonun dışında sekizgen 
biçimindeki merdivenleri yaptırmış.

HHH

Fransız tarihinin önemli karakterlerinden Kraliçe 
Catherine de Medici bu şatoda ölmüş. Alexander 
Dumas’nın yalancısıyım.  
Dediğine göre duvar süslemelerinin arasında gizlenmiş 
bir pedal sayesinde açılan küçük bir bölmede 
Catherine de Medici kötü amaçlara hizmet eden 
zehirlerini saklarmış!

HHH

Son olarak şatonun son ünlü ev sahibi Gaston 
d’Orleans da şatoya kendi adını taşıyan kanadı 
eklemiş. Krala karşı giriştiği entrikalar nedeniyle buraya 
sürülmüş. 

HHH

Bundan sonra şato, uzun yıllar bakımsız kalmış. 1788’de 
Kral XVI. Louis, “Şatoyu satın ya da yıkın.”demiş. İhtilal 
zamanında yağmalanmış ama daha sonra yapılan 
yenileme çalışmaları ile şato, bugünkü haline gelmiş. 
Artık günümüzde sergiler, konserler, tarihi anlatan çok 
etkileyici ses ve ışık gösterileri yapılıyor. Programı takip 

etmenizi öneririm.    

Azay-Le-Rideau: Şiirsel sahnelerin 
diyarı
Azay-Le-Rideau şatosuna yaklaşıyoruz. Bu kez 
gözlerinizi bağlamıyorum. Manzaraya açılan 
balkonlarıyla anıtsal merdiven, sivri uçları göğe 
uzanan kuleler, bütün cepheleri kaplayan geniş ve 
bol pencereler, ağaçlar içindeki sakinlik sizi kendine 
çekmeye başlasın diye…

HHH

Şatonun dış yüzey süslemeleri abartıdan uzak, zarif 
ve ölçülü ama en güzel, en şiirsel sahneler, şatonun 
çevresinde dolaşmaya başladığınızda gözlerinizin 
önüne serilecek. Durgun sularda yansıyan ve ağaç 
dallarıyla bir perdelenip bir açılan şato, unutulmaz 
görüntüler veriyor çünkü. 

HHH

Indre Nehri üzerinde şatonun bulunduğu bu güzel 
mevki, Roma devrinde küçük bir kasabayken, daha 
sonra askeri amaçla kullanılan bir merkez hâline 
gelmiş. Şatoya ismini veren ise 12. yüzyılda buranın 
sahibi olan ve zalimliğiyle ünlü Ridel d’Azay olmuş. 
Daha sonra el değiştiren şato, Burgonya düküne 
bağlanmış.

HHH

Burgonya dükleri ile Armanyak dükleri arasındaki 
çarpışmalar sırasında, 1418 yılında VII. Charles şatoyu 
kuşatmış. Ele geçirince de içindeki dört yüz civarında 

Fransa, İskoçya ve Almanya’nın birbirinden 
muhteşem şatolarına yaptığı turlarla ülkemiz 
gelin ve damatlarının vizyonunu da geliştiriyor. 
Şato turlarının öncüsü Sıra Dışı Kıtalar Turizm. Ne 

dersiniz? Siz ya da çocuklarınız şatoda masal gibi bir 
düğünle evlensin ister misiniz?

HHH

Öyle ağır aheste salınarak aktığına bakmayın… Tam 
1020 kilometrelik bir nehir var Fransa’da. En uzun nehri 
ülkenin. Loire deniyor adına. Çevresi de kendisi gibi 
Rönesans’ta kalmış, tarihini geleceği yapmış. 

HHH

Hani bizde de sakin şehirler vardır ya. Loire Bölgesi’nin 
her noktası sakin. Yüzyıllar öncesinin acelesi olmayan 
insanlarının torunları da aynı ruh halinde. Verimli 
toprakların vatanı ama, bu topraklar uğruna hep 
savaşlar yapılmış, kanla sulanmış nehrin orta 
bölümündeki 800 km2’lik yeşil vadiler. 

HHH

116 yıl süren 100 Yıl Savaşları diye adlandırılan Fransa-
İngiltere savaşı sırasında ve sonrasında güvende 
hissedememiş vadinin sakinleri. Çeşitli zamanlarda 
çeşitli krallara ev sahipliği yapmış şatolar, kaleler inşa 
etmişler hep kendilerini korumak için. Ama krallar için 
de oyun bahçesi olmuş buralar için av sahaları, arazi 
ve doğanın etkileyiciliği yüzünden.

HHH

UNESCO 2000 yılından beri bölgeyi koruma altına 
aldı. Hoş UNESCO ya da ihtiyaçları yok çünkü 
bölge halkı kendileri de korumuşlar tarihten gelen 
miraslarını… 30’ u sapasağlam 300’den fazla şatoya 
sahip çıkmışlar. Sadece şatoları değil bölgenin 
tamamını korumuşlar. 

HHH

Topraklar verimli, her taraf sebze bostanı, hak etmiş 
bence Fransa’nın Bahçesi unvanını. Her mevsimi güzel 
ama yılın ilkbaharda gelince bölgenin coşkusunu, 
soluduğunuz her nefeste, vadinin her taşında 
hissediyorsunuz. Pek çok sanatçıya, edebiyatçıya 
ilham olmuş vadi. Örneğin Balsac Eugenie Grandet’yi 
bu topraklarda yazmış. Edebiyatçılar bölgeyi 
Fransızcanın en iyi konuşulduğu yer kabul etmişler. 
Romantizm tavan yapmış, evlenmek için kızlar sıraya 
girmiş…

HHH

Bu şatolar yüzyıllar boyu Fransa tarihinin krallarına, 
varislerle dolu saray entrikalarına, iktidar 
mücadelerine, gizli aşklarına, din savaşlarına 
Rönesans zarifliği ve şıklığı ile ev sahipliği yapmış. 
Fransız Rönesansı ve aydınlanma çağı buradan 
başlamış kabul edilse de, uzun bir zaman Paris’e 

rakip olsa da Versay Sarayı yapılana kadar sürmüş 
saltanatı bölgenin… Ne dersiniz gezelim mi şatoların 
içlerini? Çınlasın mı kulaklarımızda fısıltıları yüzyıllık 
entrikaların?

HHH

Haydi gelin, girin koluma… 
Ağır ağır ilerleyelim şatolara..
Tıpkı bir Fransız soylusu edasıyla…

Blois
Son derece güzel ve sevimli bir şehir. Beğenmeseniz 
döneriz… söz… Ama beğenirseniz şık restoranlarla dolu 
bu şehirde şık bir yemeği hak ettim demektir sizden.

HHH

Arduvaz kaplı çatılı binaları ile Blois şehri gezenleri 
eski çağlara taşıyor. 50 bin nüfuslu küçük bir yer ama 
bir dönem Fransa krallarının ikametgah yeri olmuş. 
Çevresinin Fransa’nın kraliyet döneminden kalma eşsiz 
güzellikte şatolarla dolu olması sebebiyle, Fransa’nın 
en çok turist çeken bölgelerinden biri şimdilerde. 

HHH

Blois, Loire Irmağı’nın kıyılarında kurulmuş, yokuşu 
bol bir yer. Cezbedici dar ve şirin sokaklar var. 
Blois sakinlerinin ekonomik durumları gayet iyi ki 
caddelerde çok sayıda lüks mağaza ve restoranlar 
var. Şehrin refah durumu her yerde dikkati çekiyor. 
Gelinlerin çeyiz düzmesi için her türlü ortam yaratılmış 
yani, Paris’in son modası her sokakta…

HHH

Çağdaş illüzyonizmin kurucusu sayılan Jean Eugène 
Robert-Houdin Blois’lı. Anısına oluşturulan “La Maison 
de la Magie” yani “sihir evi” adı verilen evde sihirbazın 
kullandığı eşyalar sergileniyor. Müzede türlü sihirbazlık 
gösterileri yapılarak, ziyaretçilere eğlenceli vakitler 
geçirtiliyor. Ne dersiniz yakışıklı bir damat adayı 
çıkartabilir miyiz buralardan bir sihir rica etsek…

HHH

St. Vincent ve St. Saturnin kiliseleri ile 1700’lerden 
kalma Jacques-Gabriel Köprüsü gerçekten çok şık. Bu 
köprü ile Blois manzaralı düğün fotoğrafları olmadı 
romantik fotoğraflar instagram albümleriniz için 
kaçırılmayacak fırsat.

Blois şatosu: Fransa krallarının en 
sevdiği yer
Açıyorum gözünüze bağladığım göz bandını. Sürpriz… 
Loire Vadisi’nin kraliyet saraylarından birine getirdim 
sizleri… Rönesans yıllarında Fransa krallarının en çok 
sevdiği yermiş. Bir dönem Fransa’nın yönetim merkezi 
bile olmuş. Şato, geniş bir avlunun çevresinde… Her 
biri ayrı mimarilerdeki tüf taşının kullanıldığı dört AzAY-LE-RıdEAu ŞAtoSu

BLoıS ŞAtoSu
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askeri kılıçtan geçirip, şatoyu yaktırmış. Bu olayın 
etkisiyle şato 18. yüzyıla kadar ”Yanık Azay” olarak 
bilinmiş.

HHH

1500’lerin başından itibaren, maliye ve hazine bakanı 
diyebileceğimiz bir görevde bulunan Gilles Bertholet, 
civardaki araziyi ve en sonunda da şatodan kalanları 
bölüm bölüm satın almış. İtalyan mimarlarının estirdiği 
Rönesans rüzgârına ve yeni edindiği asalet unvanına 
uygun bir şato yaptırmak için eski şatonun bir kısmını 
yıktırmış.

HHH

Sekiz yıl devam eden inşaat, projesine göre 
tamamlanamadan ortalık karışmış. Krallığın maliye ve 
hazine işlerine bakan görevlilerin peş peşe yaptırdığı 
şatoların görkemi ve kendi hazinesinin boşluğu 
arasındaki çelişki I.François’nın dikkatini çekmiş. Üst 
düzey görevlilerin çoğu hakkında yolsuzluk iddiasıyla 
soruşturmalar yapılmış ve Bertholet’nin bir kuzeninin 
de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında idam 
kararları verilmiş.

HHH

Soruşturmalar sonucunda el konulan paralar, şato 
ve araziler de kralın hazinesini beslemekte çok yararlı 
olmuş. Bertholet ise sıra kendisine gelmeden kaçmış 
ve el konulan Azay-le-Rideau da kral tarafından 
muhafızlarının komutanına verilmiş. Şatonun sahipleri 
daha sonra defalarca değişmiş, çok parlak günler 
yanında parasızlıktan bakımsız kaldığı, hemen hemen 
terk edildiği günler de olmuş.

HHH

Fransız devriminden sonra şato zengin bir aile 

tarafından alınıp, birçok yenileme ve ekleme yapılmış. 
1905 yılında devlet Azay-le-Rideau şatosunu satın 
almış. Tekrar restorasyon ve düzenleme çalışmaları 
başlamış. Şatonun sudaki yansımasının daha da güzel 
olması için suyu durgunlaştırmak amacıyla, nehre bile 
müdahale edilmiş. Sonuç ise gerçekten çok etkileyici…

HHH

Binanın içini gezmek için “şeref merdiveni”nden 
birinci kata çıkarak, sol taraftan, kral için ayrılmış 
olan bölüme ulaşıyoruz. Duvarları kırmızı tonlu bir 
kumaşla kaplı olan ve zamanında kralla görüşmek 
isteyenlerin bekletildiği ön odada, krallar ve kraliçelerin 
resmedildiği birçok tablo var gördüğünüz gibi.

HHH

Buradan geçilen, nehrin ve parkın görülebildiği 
aydınlık, güzel odada XVIII. Louis kalmış. Gelin sizi 
balolar ve toplantılar için kullanılan büyük salona 
götüreyim.

HHH

Bu boyutlarda, yüksek tavanlı bir salonu ısıtabilmek 
kolay olmadığından çok büyük bir şömineye ihtiyaç 
duyulmuş. Şöminede de şatodaki pek çok şey gibi 
Fransa kralı I.François’nın semender amblemi var. 
Duvarlarda sergilenen ve konularını Eski Ahitten alan 
çok büyük ölçülerdeki halılar da güzelliklerini hâlen 
koruyor. 

HHH

Büyük salondan sonra, ev sahibinin kullanımına 
ayrılmış bölüme ulaşıyoruz. Buradaki ilk oda ”mavi 
oda” adıyla anılıyor ve mitolojik Pysche’nin öyküsünün 
anlatıldığı üç büyük duvar halısıyla tanınıyor. 
Bu odayı takip eden küçük bir bölümden sonra ev 

sahibinin yatak odasına geliyoruz. Bu katın sonunda 
bulunan vida şeklindeki merdiven ev sahiplerinin, 
şatonun diğer bölümlerinden geçmelerine gerek 
kalmadan girip çıkabilmelerini sağlıyor. 

HHH

Azay-le-Rideau şatosunun giriş katında; kütüphane, 
küçük yemek odası, çok büyük ölçülerdeki ve kullanılan 
malzemelerin de korunduğu çok büyük bir mutfak, 
depo, bilardo salonu ve bir dönem şatonun sahibi 
olmuş Biencourt ailesinin adını taşıyan bir diğer salon 
gezilebiliyor.

HHH

Amboise şatosu: Loire Nehri’nin 
bekçisi, Da vinci’nin mezarı
Bölgenin önemli merkezlerinden birisi Amboise. 
Burası Loire Nehri’ne tepeden bakan Amboise kraliyet 
şatosunun çevresinde oluşmuş küçük bir yerleşim. 
Aslında şato çok büyükmüş. Uzun yıllar bakımsız 
kalması nedeniyle bir bölümü yıkılmış. 

HHH

Davet ve baloların, büyük toplantıların yapıldığı 
salonun köşelerinde büyük kulaklı insan yüzleri 
var. Burada toplananlara yerin kulağı vardır 
deyimini hatırlatıyormuş. Osmanlı ise bu işi toplantı 
salonlarında fıskiye ve su sesi ile çözmüş. Böylece 
dışarıdan dinlenmeyi engelliyorlarmış. O yüzden 
bizim saraylarımızın önemli salonlarında bu tür 
düzenlemeler bulunuyor.

HHH

Bu bölümdeki taht orijinal. O dönemlerde sofra 
düzenini gösteren odada masanın bir kapıdan 

Balsac Eugenie Grandet’yi bu topraklarda
yazdı. Pek çok edebiyatçı bu bölgeyi Fransızcanın 
en iyi konuşulduğu yer kabul ediliyor.

yapıldığını göstereyim size. O yıllarda krallar sürekli yer 
değiştirdiğinden yanlarında taşıdıkları eşyalarla sofra 
düzeni kurarlarmış. Bir diğer odada da şekerlemelerle 
süslü kurulmuş bir sofra örneği var. Üst kat Orleans 
ailesine ait bölümlere ayrılmış. 

HHH

Leonardo da Vinci ömrünün son üç yılını Amboise’da 
geçirmiş. Fransa kralı I.Françoise davet etmiş 
Leonardo’yu. Kendisine şatonun çok yakınında 
“Château du Clos Luce” adlı kocaman bahçeli bir ev 
de tahsis etmiş. Da Vinci Amboise’e Mona Lisa, Vaftizci 
Yahya ve Çocuk İsa eserleriyle gelmiş. Bugün bu eserler 
Louvre Müzesi’nde. Hemen havaya girmeyin tam 
gelinle damat için poz verme mekanı diye.

HHH

Dendiğine göre öyle severmiş ki Vinci’ yi I. François, 
O’na baba dermiş. Bugün Clos Luce Leonardo müzesi 
olmuş. Bahçesinde de Leonardo’ nun pek çok eserinin 
maketi var.

HHH

Amboise Paris’ ten önce Fransız krallarının gözdesiymiş. 
Tarihi Kelt’lere kadar uzanıyormuş. 1214’te krallığa 
bağlanmış. Sonra derebeyi krala karşı bir entrikaya 
karıştığı gerekçesiyle bölge krala devredilmiş.

HHH

Amboise şatosunda doğan VIII. Charles, tahta 
geçtikten sonra burayı kraliyet ikametgâhı olarak 
kullanmaya başlayınca şato da ihya olmaya 
başlamış. VIII. Charles ölünce, hayatta kalan çocuğu 
olmadığından Louis d’Orleans’ a geçmiş kraliyet ve 
XII. Louis adı ile Fransa kralı olmuş. Blois şatosuna 
yerleşmiş. Amboise’ı da veliahtı I.François’ a bırakmış. 

HHH

Ülkesi istila edilen ve tutuklanan I.François kendisinden 
yardım isteyince 1526’da yazdığı mektupta 
gönlünü ferah tutmasını, esaretin hükümdarlar 
için beklenebilecek bir durum olduğunu söylemiş 
Sultan Süleyman. Bu yüzden kendisinin daima kılıçla 
gezdiğini, her an savaşmaya ve kendisine yardıma 
hazır olduğunu yazmış mektubunda. O kılıçlardan 
biri şimdi Louvre Müzesi’nin İslam eserleri bölümünde 
sergileniyor. 

HHH

II. François zamanında ise şato Protestan-Katolik 
hesaplaşmalarıyla çalkalanmış. Protestanlar Louis 
de Conde’yi kral yapmak amacıyla bir entrika 
düzenlemişler. Ama bunu saray ve Katolikler 
öğrenince Protestanlar yakalanmış ve idam edilmiş. 
Amboise şatosunun büyük balo ve toplantı odasının 
balkonlarından da 70 aristokrat protestanı asarak 
göz dağı vermişler. Olaylar büyümüş ve bir Protestan 

dA Vıncı müzESi

ŞAtonun içindEn BiR odA

SERdA BüYükkoYuncu

AmBoıSE kRALiYEt 
ŞAtoSu, AmBoıSE 
ŞEhRinin YukARıSındA, 
güzEL LoıRE 
mAnzARASınA BAkAn 
BiR FALEzin üzERindE 
BuLunmAktA.
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Villandry şatosu göz alıcı bahçeleri 
ile ziyaretçilerini büyülüyor.

kıyımı hâline dönüşmüş. Bundan sonra da Amboise bir 
daha kraliyet ikametgâhı olarak kullanılmamış. Şato 
zamanla oturulamaz hâle gelmiş. İhtilal yıllarında kışla 
olmuş. 1821 yılında ise daha sonra Fransa kralı olan 
Louis-Philippe miras yoluyla şatoya sahip olmuş ve 
şatoyu restore etmiş. 

HHH

Şato yıllar önce, Cezayir’i sömürgeleştiren Fransa’ya 
teslim olan emir Abdülkadir’e ve adamlarına 
hapishane olmuş. Cezayir, Fransız ordusunun 
1830’da ülkeyi işgaline değin, Osmanlı devletine 
bağlı bir eyaletmiş. Ama bundan hoşnut olmayan 
Cezayirliler, 19. yüzyıl başlarında sürekli ayaklanma 
halindeymişler. Ülke, bu nedenle Hıristiyan istilacılara 
karşı koyamayacak kadar bölünmüş durumdaymış. 
Abdülkadir Fransız birliklerine karşı yapılacak yıpratma 
savaşının başına gelmiş, iki yıl içinde gerçek anlamda 
bir devlet kurmuş. 

HHH

Abdülkadir kiminde yendiği, kiminde yenildiği pek çok 
savaş yapmış. 1846’da yorgun düşmüş askerleriyle 
Fas’a sığınmış. Ancak kendisini bir yük olarak gören Fas 
sultanının desteğini yitirince Fransız boyunduruğundaki 
Cezayir’e dönmüş. Doğu’ya gönderileceğine söz 
verilmesi üzerine, onurlu bir biçimde teslim olmuş. 
Ama verilen söz tutulmamış ve tutuklanmış. Amboise’a 
hapsedilmiş. Dört yıl kalmış burada askerleriyle... Bugün 
hala zindanlarda kalan mahkumların bıraktıkları izleri 
görmek mümkün.

HHH

Yakışıklılığı ve karizmasıyla da gönülleri kazanan 
Abdulkadir’in Bursa’ya gitmesine izin vermiş III. 
Napolyon. Oradan Şam’a geçmiş. Fransız hükûmeti 
kendisine yüklü bir emekli maaşı bağlamış. Hatta 
Osmanlı denetiminden çıkarmak istedikleri Mısır ile 
Anadolu arasında bir yerlerde hükümdar olması 
yönünde girişimde bulunulmuş.1883’te Şam’da ölmüş.

HHH

Bahçedeki büyük sedir ağacının olduğu tarafta şatoda 

esir kalıp hayatını burada kaybeden 25 Cezayirli 
anısına düzenlenmiş “Doğu Bahçesi” var. Kabedeki 
tavafı simgleyen top şeklindeki bitkilerle oluşmuş 
bahçe. Yedi tane selvi ağacının önüne yerleşmiş 25 
mezar taşının üzerindeki yuvarlak madenlerin tümü 
kıble yönüne dönük. Bahçeyi Cezayirli bir müslüman 
tasarlamış. 

HHH

Bahçede bir de Saint Hubert şapeli var. Avcıların 
koruyucusu Aziz Hubert’ e adanmış kraliyet ailesine 
hizmet veren şapelmiş burası. Ünlü Leonardo da 
Vinci’nin mezarı da bu şapel içinde. Ayrıca bahçede 
bir de beyaz büstü var. Vinci 2. Bayezid’ e yazdığı 
mektupla döneme göre çok sıra dışı bir köprü 
tasarladığını yazmış, hatta projelerini de göndermiş 
ama kabul edilmemiş. Bugün o projenin bir küçük 
kopyası Norveç’ te.

HHH

Şato iki kanattan oluşuyor. VIII. Charles kanadı ve 12. 
Louis kanadı. VIII. Charles kanadı, ömrü yetmediği 
için çizdiği planların tamamlanmasına izin vermemiş. 
İçinde iki ucundaki şömineleriyle dikkat çeken büyük bir 
konsey salonu, muhafızlar salonu ve balo salonu var. 
Süslemelerde VIII. Charles ve eşi Anne de Bretagne’ 
nin isimlerinin baş harfleri ile hanedan simgesi zambak 
ve Brötan Düklüğü’nün simgesi ermin adlı hayvanın 
kürkleri kullanılmış. Duvarlarda 13. Louis ile IV. Henry’nin 
portreleri var. 

HHH

Şatonun diğer kanadında ise Rönesans mimarisindeki 
odalar ve dönem dekorasyonunu tamamlayan eşyalar 
var. Şatonun en ilginç özelliği ise merdiven yerine 
rampa kullanılmış olması. Böylece atlılar şatonun 
tepesine dek rahatlıkla tırmanabiliyorlarmış. 

HHH

Ambois kasabası küçük, şirin ve özellikle şato 
çevresinde İtalyan etkisindeki restoran ve kafeleri ile 
dinlenmek için ideal bir yer. Haydi şimdi 1913 yılında 
kurulmuş şatonun hemen karşısındaki Bigot isimli 

pastahaneye gidip soluklanalım biraz. Şatonun hemen 
karşısında. Günlük ürünleriyle ünlü burası. En bilinen 
tatlıları amboisines, Puşkin truffles ve Leonardo da 
vinci, ancak hepsinin tarifi gizli..

Villandry şatosu: Görülmemiş bir 
güzellik, eşsiz bahçeleriyle bir masal 
Size bir şey diyeyim mi açtığımda gözlerinizi, şok 
geçireceksiniz. Öyle bir yerdeyiz çünkü. Hazır mısınız? 
Haydi başlıyoruz o zaman. Müthiş bir şato burası. 
Mimari güzelliği ve estetiği yetmemiş bir de bahçeleri 
ile sanat ve estetikle dans etmişler. Villandry’yi diğer 
şatolardan ayıran en önemli özelliği, muhteşem 
tasarımlarla düzenlenen eşsiz bahçeleri. 
1536 yılında I. François’nın bakanlarından Jean Le 
Breton satın alınca kaderi değişmiş şatonun. O 
zamana dek sadece bir kaleymiş yapı. Kalenin burcu 
hariç her şeyi yıktırmış ve yerine bu şatoyu yaptırmış. 
Bu kule tarihi bir öneme sahip. 1189’da İngiltere Kralı 
Aslan Yürekli Richard ile Fransa kralı Auguste arasında 
İngiltere’nin yenildiğini kabul ettiği anlaşma bu kulede 
imzalanmış.

HHH

Birçok kez alınıp satılmış şato. Hatta 19. yüzyıl 
sonlarında Napolyon Bonapart’ın kardeşine hediye 
edilmiş. En son 1906 yılında İspanyol bir doktor 
olan koleksiyoncu Carvallo satın almış ve bahçe 
düzenlemeleri yapmaya başlamış. Bugün torunları 
yaşıyor şatoda. Ve günümüze kadar da bu estetik 
güzellik günden güne artarak gelişmiş. 

HHH

Şatonun üst pencerelerinden ya da özellikle donjon 
denen burca çıkarsanız kuşbakışı görmeniz mümkün 
bahçeleri. Dikkatli bakarsanız bahçelerin üç farklı 
seviyeden oluştuğunu göreceksiniz. 
Alt bahçe giriş katı seviyesinde. Birbirinin eşi dokuz 
kare şeklinde düzenlenmiş. Burada meyve ağaçları 
ve süs bitkileri var. Ortada ise dört kısma ayrılmış 
gül bahçeleri var. Orta kat bahçeleri ikinci seviyede. 

Müzik aletleri ve notalar şeklinde kesilmiş çiçeklerle 
üç ayrı kare oluşturulmuş. Buraya “Müzik Bahçesi” 
deniyor. Güzel kokulu bitkilerle üç ayrı daire oluşturulan 
bahçeye “Basit Bahçe” adı verilmiş. 
En favori bölüm ise aşkın sembolleri ile bezenmiş “Aşk 
Bahçesi”. Bu bahçede her renk ayrı bir anlam ifade 
ediyor.

HHH

Aşkın dört türü anlatılıyor bu bahçede. 
Şefkatli aşkı simgeleyen kalp, köşelere dağıtılmış. .. 

HHH

Ortada aşkta yaşanan sahtekarlıklar ve riya maske 
figürleriyle ifade edilmiş. 

HHH

Tutkulu aşkın işlendiği bölümde bölünmüş bir kalp 
var. Bir labirent etkisi yaratılmış. Tutkunun dinamizmi 
sembolize ediliyor.

HHH

Dengesiz aşk ve aldatma sarı çiçeklerin olduğu bölüm. 
Aralardaki bölümler, iki aşk arasındaki geçişleri, 
aldatmayı çağrıştırıyor deniyor. 

HHH

Ortadaki beyaz bölüm ise aşk mektupları bölümü.
HHH

Trajik aşk bölümünde, kadınlar yüzünden yaşanan aşk 
rekabeti ve düellolar için çekilen kılıçlar ifade ediliyor. 
Aşk uğruna dökülen kanlar, bu bölümündeki kırmızı 
renkli çiçeklerle yansıtılmış.

HHH

En yukarıda ise asma bahçeleri ve gölün bulunduğu 
üst bahçe var.  Bahçeleri dört bölümle sınıflamışlar. 
Süs Bahçesi, Su Bahçesi, Sebze Bahçesi, Şifalı Bitkiler 
Bahçesi. Şato’nun iç bölümlerinde ise Osmanlı 
İmparatorluğu da dahil çok sayıda ülkeye ait değerli 
koleksiyonlar bulunuyor. Şatonun 18. yüzyıldaki 
sahibi kont Castellane 1741-1747 tarihleri arasında 
Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu elçiliğini yapmış. 
Hatta anılarında Osmanlı padişahlarının içinde zehir 
olursa renk değiştiren tabaklarda yemek yediklerini 

yazmış ama bunu doğrulayan başka bir kaynağa 
rastlanmamış. Castellane’ nin Osmanlı’ da elçi olması 
sebebiyle Osmanlı’ ya bir oda ayrılmış şatoda. 

Chenonceau şatosu:  
Her taşında kadın zarafeti…
Şimdi sizi getirdiğim şatoyu çok beğeneceksiniz. 
Aman dikkat yerlerde çakıl taşları var. Evet açıyorum 
gözlerinizi, Vee açtım… Kadın zarafetini her taşında 
göreceğiniz, en güzel şatolardan birindeyiz. Burası 
Chenonceau Şatosu. Şato hep güçlü kadınlara nasip 
olmuş. Nice asil kadınlara, kraliçelere, kral sevgililerine 
ev sahipliği yapmış. Zaten bu yüzden de buraya 
kadınlar şatosu diyorlar. Emin değilim ama romantik 
havasıyla sizce de şato biraz feminen görünmüyor mu? 
Gelin olmalık tam. Her genç kızın rüyası…
Bu gördüğünüz nehir Loire Nehri’nin bir kolu olan ”le 
cher”. Aslında ilk olarak burada bir değirmen varmış. 
Şato onun kalıntıları üzerine yapılmış ve sonra köprü ve 

galeri ile karşı kıyıya bağlanarak iki yaka arasında çok 
görkemli bir köprü olmuş. 

HHH

Eski değirmen ve bulunduğu arazi ve üzerindeki 
şato Marques ailesine aitmiş. 16. yüzyılda, o zamanın 
ekonomi işlerinin başında olan Thomas Bohier satın 
almış ve şatoyu şimdiki hali ile inşa ettirmiş. Şatonun 
bahçesindeki kule ve su kuyusu, eski şatodan kalmış. 

HHH

Bohier çifti ana binayı 1521’de tamamlatmış. Birçok 
kez başkaları kullansa da Bohier arması hâlâ ana 
giriş kapısında. Kral 1.François, bir takım yolsuzluklar 
yapıldığı gerekçesi ile şatoya el koymuş ve şato 
Chenonceau kraliyet malı olmuş. 

HHH

Şatoyu muhafız odasından başlayarak gezeceğiz. 
Burada bir rölyef yazı var. Üzerinde ne yazıyor biliyor 
musunuz? Bir tür Bohier yaşam amacı. ”Chenonceau’yu 
inşa etmeyi başarabilirsem, beni hatırlayacaklar”. 
Gerçekten de bu amaçlarına ulaşmışlar ki biz bile hala 
isimlerini anıyoruz. 

HHH

Odanın duvarındaki 16. yüzyıl halılarında bir evlilik 
teklifi, şatodaki yaşam ve bir av partisi sahneleri 
işlenmiş. Hah işte sonunda bulduk. Çağırın fotorafçıları. 
Çocukların düğün töreni resimleri burada çekilecek. 
Sandıklar eşya taşımak için kullanılıyormuş. Tavanda ve 
şatonun bir çok yerinde de gördüğümüz içi içe geçmiş 
iki ”C” harfi, II. Henry’nin karısı Cathrine Médici’nin 
arması.

HHH

Şık vitraylarla süslü şapelin vitrayları güzel ama orijinal 
değil. 2. dünya savaşında bombardımanlarda camlar 
kırıldığı için savaş sonrasında yeniden yaptırılmış. 1789 
Fransız ihtilalinde odun deposu olarak kullanmışlar 
burayı. 
Soylu bir aileden gelen ve eşsiz bir güzelliğe sahip 
olduğu söylenen Diane de Poitiers, önce kral 1.François 
ile sonra da onun oğlu II.Henry’nin sevgilisi olmuş. II. 
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Henry, Diane’dan 20 yaş küçükmüş ama çok aşıkmış 
ona. Öyle aşıkmış ki düşeş unvanı vermiş yetmemiş, bir 
de bu şatoyu hediye etmiş. Benden söylemesi bakın ne 
şanslı kadınlar var dünyada.

HHH

 Odada dini konulu duvar halıları ve bir tablo ile 
üzerinde Henry ve eşi Catherine’i simgeleyen H 
ve C harflerinin işlendiği gösterişli şömine ilk göze 
çarpanlar. Şömineni üzerindeki resim Catherine de 
Medici’ nin. 

HHH

Şatoyu karşı kıyıya bağlayan 60 metrelik köprüyü 
Diane yaptırmış. 2.Henry ölünce Catherine de Medici 
şatoyu Diane’dan geri almış. Diane’ nın resmini az 
sonra gezeceğimiz I. François’nın odasındaki Diane’in 
mitolojik av tanrıçası Diana olarak resmedildiği bir 
tablo göreceğiz. 

HHH

Kraliçe Medici, köprünün üzerine yaptığı eklemelerle 
burayı balo salonu hâline getirmiş.  
Bu galerilerden başka, şatoda Catherine’ in özeline 
ait harika manzaralı küçük bir kütüphane, görkemli 
bir yatak odası ve yeşil oda denen çalışma odası 
görülemeye değer. Yatak odasında, gerçekten 
kraliçelere layık bir karyola, mitolojik kahraman 
Samson’un tasvir edildiği 16. yüzyıl duvar halısı, 
Rönesans döneminden şömine ve Le Correge 
tarafından ahşap üzerine yapılmış bir tablo bulunuyor. 
Kütüphane küçük olmasına karşın çok güzel bir 
manzaraya bakıyor ve yine sanat eserleri içeriyor. 
Çalışma odası ise duvarındaki yeşil fonlu halıdan 
etkilenerek ”yeşil oda” olarak da adlandırılıyor. 

HHH

Catherine de Medici İtalyan tarihinin sanatsal 
yapısını şekillendiren Medici ailesinden… Fransa kralı II. 
Henry’nin eşi. Ama O’nun ölümünden sonra hakkında 
hala bir çok tartışma yürütülen güçlü bir kadın olarak 
ülkeyi bizzat yönetmiş. Ama yine O’nun döneminde 
yaşanmış en kanlı Protestan-Katolik mezhep savaşları.

HHH

Şatonun birinci katında ise , 1560’tan 19. yüzyıla kadar 

Chenonceau’nun tarihinin anlatıldığı gravürler, kral 
4.Henry’nin odası ve Catherine de Medici’nin iki kızı, üç 
gelini için yapılan beş kraliçe odası var. 

HHH

İkinci katta ise Louise de Lorraine’in odası var. Çok 
sevdiği bir suikast sonucu ölünce, kendisi de ölene 
dek bu odada yas tutmuş. Bu sebeple de odanın 
dekorasyonunu siyah yaptırmış ve kendisi de yas 
geleneği gereği hayatı boyunca beyazlar giymiş.

HHH

Şato pek çok kez el değiştirmiş. Birinci dünya savaşı 
sırasında askeri hastane olarak kullanılmış. Şu anki 
sahipleri 1888’ de binayı almışlar. Şatonun arazisinde; 
Diane de Poitiers ve Catherine de Medici bahçeleri, 
labirent bahçeleri ile şatoda yaşamış ünlü kişilerin bal 
mumu heykellerinin sergilendiği bir de mumya müzesi 
var. 

Cheverny şatosu: Haydi çocukluk 
yapın… hem evlenin, hem eğlenin…
Ve sizinle yaptığım seyahatin sonuna geldim. Eğer 
hala çocukların ya da sizin düğününüz için uygun şato 
bulamadıysanız size son olarak Cheverny Şatosu’nu 
göstereyim. Haydi düşelim yola, hala ayaklarınıza 
karasular inmediyse.

HHH

600 yıldan fazla zamandır Hurault ailesine ait olan 
topraklar üzerinde kurulmuş çok etkileyici ve devasa 
bahçeleri olan bir şato. Hurault ailesi Fransa tarihinde 
önemli bir isim. 12.Louis’den IV.Henry’e kadar devletin 
pek çok kademelerinde çok önemli görevler üstlenmiş 
bir aile. Şato, 1634 yılında Henry Hurault tarafından 
burada bulunan eski kalenin yerine yaptırılmış. 
Cheverny, değerli orijinal mobilyalar ile döşenmiş çok 
sayıda odası ile diğer şatolardan ayrılıyor. 

HHH

O dönemlerde Don Kişot romanı çok popülermiş. Giriş 
katındaki yemek salonunun duvarları bu romandan 
sahneler canlandırılmış ahşaba yapılmış 34 resimle 
süslenmiş. İnce bir işçilikle yapılmış altın varaklı 
şöminenin üzerindeki büst IV.Henry’e ait. 

Büyük yemek salonu Hurault’ların zenginliğini 
ve gücünü göstermek için şatonun en gösterişli 
yerlerinden biri olarak döşenmiş. Yine giriş katındaki 
büyük salonda aile üyelerinin çok sayıda resmi 
sergileniyor. 1. katta bulunan “Kral Odası” içindekilerle 
gerçekten krallara layık bir oda olarak dekore edilmiş.. 

HHH

Şato sahiplerinin kullandıkları özel daireler de bu katta. 
Yatak odalarından biri olan Gelin Odası’nda içinde 
şimdiki markizin 1994 yılında evlenirken giydiği gelinlik 
sergileniyor.  
Esinlenmek isterseniz bir fotoğrafını çekin bence. Hatta 
ben çekeyim yanyana durum bakalım yakışacak mı? 
Bir diğer oda ise “Doğum Odası”. Doğum odasında, 
ailenin yeni doğan bebeğini görmek isteyen yakınlar 
kabul edilirmiş. 

HHH

Birinci kattaki en büyük bölümü Silah Salonu. 15,16 
ve 17. yy dönemlerinde kullanılan silahlar ve zırhlar 
sergileniyor burada. Küçük zırh, Chambord dükünün 
dört yaşındayken giydiği zırhmış. 

HHH

Napolyon döneminden kalma zarif mobilyalarla süslü 
2000 kitaplık kütüphane şatonun en güzel yerlerinden 

biri. 18. yüzyıl yapımı hassas bir saat halen çalışıyor 
ve şatonun diğer saatlerinin ayarlanmasında temel 
alınıyor.  
Merdiven sahanlığında bir zırh ile 6000 yıllık 
olduğu söylenen bir tür ren geyiği boynuzları var. 
Dendiğine göre 200 yıl önce aile üyelerinin biri Sibirya 
buzullarında bulmuş ve hayvanın gerçek boyuna 
uygun bir yüksekliğe asılmış.

HHH

Şatonun bir de hüzünlü öyküsü var. 1600’lerde 
şatonun sahibi Henri Hurault kral ve maiyetindekilerle 
Paris’teyken, kralın parmaklarıyla kafasına boynuz 
işareti yaptığını aynadan görerek aldatıldığı şüphesiyle 
şatoya dönmüş. Karısının odasına girdiğinde onu genç 
bir soyluyla birlikte bulmuş. Genç, pencereden atlamış 
ama kaçamamış. Hurault düştüğü yerde genç aşığı 
öldürmüş. Karısını ise zehir içmek ya da kılıçla ölmek 
arasında tercihe zorlamış. Kadın da çaresiz zehri içmiş. 
Bunu öğrenen kral IV. Henry, Hurault’ u topraklarından 
sürmüş.

HHH

İkinci dünya savaşı sırasında ünlü Mona Lisa tablosu 
ve pek çok eser bu şatoda ayrılmış bir bölümde 
saklanmış. Bugün bu bölüm kongre merkezi olarak 

değerlendiriliyor. Ama sorsak düğüne de izin verirler 
bence.

HHH

Cheverny, çizgi roman meraklılarının yakından tanıdığı 
Tenten’in şatosu olarak da biliniyor.  
Belçikalı ressam Georges Hege, bu şatodan 
esinlenerek kahramanı Tenten’e Moulinsart Şatosu’nu 
yaratmış. Pek çok sayısında da bu şato kullanılmış çizgi 
romanlarda. 50 dile çevrilen, 200 milyon satan Tenten 
için, şatoda özel bir bölüm yapılmış. Burada Tenten 
figürünün bulunduğu anahtarlıktan tişörte onlarca 
farklı hediyelik satılıyor. Güzel bir anı olarak buradan 
birkaç hediyelik alabilirsiniz. 

HHH

1922’de ziyarete açılan şatonun 17. yüzyıldan kalma çok 
geniş ve gösterişli bir bahçesi var.  
Yaban hayvanlarının yaşadığı özel bölümde 
ziyaretçiler, görevliler tarafından otomobil ya da 
kayıkla gezebiliyorsunuz. 

HHH

Şatonun 100 özel eğitimli av köpeğinden oluşan bir 
gösteri ekibi var. Fransa’da av yasağı olmasına karşın, 
bu şatonun sahibi özel izinle yılda sekiz geyik avlama 
hakkına sahip.
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 Cheverny Şatosu 600 yıldan fazla zamandır Hurault 
ailesine ait olan topraklar üzerinde kurulmuş, şato 
etkileyici ve devasa bahçeleri ile dikkat çekiyor. 
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