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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Hamdolsun, yarattığı her şeyi güzel yaratan Rabbimize,
Salat olsun, Allah’ın güzel olduğunu ve güzeli sevdiğini 
bize bildiren Rasulüne,
Selam olsun, ehl-i beytine, ashabına ve gök kubbede 
hoş sada bırakanlara…

“İslam Medeniyeti güzellikleri layık oldukları bir mah-
remiyet içinde düşünür. Bu medeniyette güzele birden 
bire erişilemez, güzelin bir bahası vardır, bu yüzden 
güzel mesturdur.” Üstadımız Saadeddin Ökten güze-
lin bahasını ve erişmenin zorluğunu tarif ederken hak 
sahibinin hakkını ne güzel teslim etmiş. Bu sayımızda, 
camilerimizde, tekkelerimizde, bayramlarda ve sair özel 
günlerimizde asırlardır adeta milletimizin imanının ta-
zelenmesinde önemli rol oynayan tekbirin bestekarı, 
musikimizin kendisine kadar süregelen devrin zirvesi, 
medeniyetimizde sanat bilincinin ne kadar köklü oldu-
ğunun en nadide örneklerinden biri olan Buhurizade 
Mustafa Efendi’yi yani çiçekçilik ve meyvecilikle uğraş-
tığı için mahlası olan Itri’yi tanımaya, tanıtmaya çalıştık. 
Artık kültürel, medeni, manevi değerlerimizi banknot-
ların üzerinde görmekten öteye taşımak lazım geldiği 
hepinizce malum. Zira değerlerimizi yeterince tanıma-
dan üzerine bir şeyler ilave etmek pek mümkün görül-
müyor. Yine malumunuz yoldaki işaret ve işaretçilere 
uymadan yapılan yolculuklar pek meşakkatli ve çetin 
olur. Her şeyin kendisiyle güzelleştiği, anlam kazandığı 
dinimizde böyle tavsiye etmiyor mu? Sevgili okurlar, işa-
retler olanca parlaklığıyla yerinde duruyor, işaretçilerse 
arkalarında nice eserler bırakarak, vazifelerini layıkıy-
la tamamlayarak, tabiri caizse bayrak yarışında bayrağı 
ahirlerine bırakarak terk-i diyar ettiler. Allah, cümlesine 
rahmet etsin. Ne demişler? “Sultana sultanlık yaraşır, ge-
daya gedalık.” Dilerseniz bu kadarla iktifa edip, sözün 
sultanı Itri’ye kulak vererek sizi sayfalarımızla baş başa 
bırakayım. 

“Aşık oldum bin can ile
Gözlerim doldu kan ile
Geçti ömrüm hicran ile
Terk eyledin ahir beni” 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, hayırda kalın…
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İmam-Hatip okullarının, mezun ve mensuplarının, bu milletin varoluş serüvenine çok benzer bir 
hikâyesi var. Haddi zatında İmam-Hatipler; milletimizin tarihi birikimi ve öz medeniyet değerleriyle 
modern çağda kendini var etmek ve milletler dengesinde esaslı bir yerde var olmak için geliştirdiği 
özgün kurumlardır. İmam-Hatip davası, varlığını çağlar boyu insanlığın kadim değerlerini sürdürme-
ye, ortak iyilik ve kalkınmasına hizmete adayan bir milletin temel medeniyet iddiasıyla tarih sahne-
sinde yeniden dirilişini temsil eden bir davadır.

Canıyla, başıyla, dişinden ve tırnağından artırdığı 
kıt imkânlarla, bazı dönemlerde bütün hasmâne 
tutumlara ve engellemelere rağmen milletimiz 
tarafından İmam-Hatiplerin büyük bir teveccühe 
mazhar olması, binalarının yapılması ve yaşatıl-
ması ve her bakımdan sahiplenilmesi, bu okulların 
sivil bir millet projesi olduğunun en açık gösterge-
sidir. Asil milletimizin modern tarihi yazıldığında, 
İmam-Hatipler en destansı anlatıyı oluşturacak 
simge referanslardan biri olacaktır.

Bu açıdan bakınca, toplumun her kesiminde mezun ve mensubu bulunan İmam-Hatiplerin şahsında 
somutlaşan ana misyon, sadece Türkiye’nin değil, başta gönül coğrafyamız olmak üzere bütün yeryü-
zünün ortak insanlık ufkunu temsil etmektedir. Nitekim kısa sayılmayacak geçmişinde İmam-Hatipler 
sözde aydınlanma düşüncesinin ve batı modernleşmesinin kendini üzerine inşa ettiği seküler dünya 
görüşünün dayatmacı ve ayartıcı kitle araçlarına karşı insanlığın varoluşsal güvenliğini gerçekleştire-
bileceği nadir eğitim modellerinden biri olduğunu göstermiştir.

Dr. Hüseyin KORKUT
ÖNDER Genel Başkanı

İmam-Hatipler
sivil bir millet projesidir
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ÖNDER İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Der-
neği anılan istikamette camiamızın çeşitlenen talep 
ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla önde 
gelen bir çatı kuruluş olarak hizmet alanlarını 
günden güne artırmaktadır. Şu inkâr edilemez bir 
gerçek ki, toplumun her kesiminde temsil edilen 
ve dünyanın dört bir tarafında bulunan mezun ve 
mensuplarımıza, İmam-Hatip misyonunu daha ge-
niş kitlelere ulaştırmada, bugün her zamankinden 
daha büyük görevler düşmektedir.

sivil bir millet projesidir

Normalleşen Türkiye’de eğitim sistemimizin tek tipleştirici bir felsefeden sıyrılıp çoğulcu ve de-
mokratik bir hüviyete bürünmesine paralel olarak gelişen yeni yönetişim yapılarıyla İmam-Ha-
tipler daha sağlıklı bir zeminde işlevlerini yerine getirme fırsatı bulacaktır. Öz niteliğine kavuşan 
İmam-Hatipler, Türkiye’nin insani kalkınma vizyonu doğrultusundaki hedeflerini gerçekleştirme-
de önemli bir yere sahip olacaktır.
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Bu sayımızda geleneksel Türk el 
san’atlarının dayandığı medeniyet 
anlayışını tahlil edelim. Bu san’atlar 
temelinde İslami öğretinin hakim 
olduğu bir medeniyet ailesinde 
gelişmiştir. Bu medeniyetin ye-
tiştirdiği san’atkarın sorduğu 
evrensel soruların cevaplarıdır. Bu 
cevaplar İslam medeniyetinin temel 
kaynaklarının biçimlendirdiği bir anla-
yış çerçevesinde verilmiştir. Ya da başka 
kelimelerle ifade edilirse evrensel sorula-
ra bu kaynaklarda bulunan cevapların plastik 
bir ortamdaki tezahürleridir. Bütün san’atkarlar 
için geçerli olmak üzere şu tespit ileri sürülebilir, 
san’atkarın yaşadığı hayat ile ortaya koyduğu san’at 
eseri arasında birebir bir benzerlik ve ilişki vardır. 
San’at eserinin etkinliği ve derinliği buradan do-
ğar. San’atkar hayatın duygusal yönüne çok ağırlık 
veren bir ruhsal yapıya sahiptir. Hayatın pratik ve 
akli yanı onu fazlaca ilgilendirmez. San’atkar için 

duygusal alemde yaşanmışlık önemlidir, 
fiziksel boyutlardaki düzey ve dene-

yim onu tatmin etmez. Bu yüzden 
onun dış görünüşü ve yaşadığı 

fiziksel ortam çok sıradan olabilir, 
ama eseri bütün insanları etkiler. İs-

lam medeniyetinde yetişen san’atkar da 
bu medeniyet ortamında kendisine benzer, 

kendisi gibi ve hatta kendisini aşan yaşanmış-
lıkları arar, sorularının cevaplarını bu hayatlarda 

bulmak ister.

İslam medeniyetinde böyle duygusal yaşanmışlık 
tasavvuf sahasındadır. Tasavvufta deruni alem, içe 
bakış ve batın önemlidir, daha belirgin bir vasfı ile 
tasavvuf bireyseldir. Tasavvufun tanımladığı ruhi 
macera ferdidir, içe dönüktür ve sonsuza doğrudur. 
Bu vasıfları ile tasavvuf san’atkarın ruhi yapısı için 
aradığı ortam ve tam bir kaynaktır. İslam medeni-
yeti san’atkarının tasavvuf ile derin ülfeti bu uyum-
dan ileri gelir. Tasavvufta ferdin kendi iç dünyasın-

Geleneksel
Türk el 
san’atlarının 
dayandığı 
medeniyet 
anlayışı

Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN
Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

San’atkar sorduğu soruların cevaplarını ilk merhalede tasavvufi be-
yanlardan alır, bunun ötesine geçer, bu beyanları bizzat yaşayanlarla 
ülfet eder, onların iç alemlerindeki seyranlarını müşahede imkanına 
kavuşur ve bu seyran ona bizzat yaşatılır. Bu ruhi paylaşım sonunda 
ilmelyakinden, aynelyakine oradan da hakkelyakine vasıl olur.
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da sonsuza doğru yönlenen yolculuğu için gerekli 
umdeler ve usuller İslam öğretisinin ana kaynakla-
rından çıkarılmıştır. Ve daha da önemlisi bunlar ya-
şanarak hayatın içine nakşedilmiştir. San’atkar sor-
duğu soruların cevaplarını ilk merhalede tasavvufi 
beyanlardan alır, bunun ötesine geçer bu beyanları 
bizzat yaşayanlarla ülfet eder, onların iç alemlerin-
deki seyranlarını muşahade imkanına kavuşur ve 
bu seyran ona bizzat yaşatılır. Bu ruhi paylaşım so-
nunda ilmelyakinden, aynelyakine oradan da hak-
kelyakine vasıl olur. İslam medeniyetinin san’atkarı 
bu mertebeden sonra eser verir, ondan evvelkileri 
bir tilmizin temrinleri addeder.

Tasavvufun tarif ettiği ve tasavvuf erbabının yap-
tığı ve yaptırdığı sonsuzluğa dönük yolculuk bu 
alemden olabildiğince az almaya hatta mümkün ise 
hiçbir şey almamaya dayanır. Dünyaya ait maddi 
ve manevi izler silindikçe sonsuz yolculuğu mer-
hale merhale ilerler. Dünyevi izlerin atılması ancak 
bunların asli ve tek sahibine teslimiyetle mümkün 
olur. Tasavvuf yolunun yolcusu dünyaya ait ağırlık-
ları atarak hiç’lesir ve hiçliği nispetinde teslim olur, 
ya da teslimiyeti nispetinde hiçliği artar. Eski mistik 

mekanların duvarlarında görülen 
“hiç” ve “ah” teslimiyet hatları bu iliş-
kiyi remizlerle ifade eder. Hiçlik ve teslimiyet insan 
varlığının bedensel ve akli boyutu ile çatışır, dola-
yısı ile bunları kabul etmek ve hayata geçirmek sa-
dece bedensel ve akli güçleri kullanarak mümkün 
değildir. Birbirinin mütemmimi olan hiçlik ve tes-
limiyet aşk ve muhabbet olmadan gerçekleşemez. 
Aşk ve muhabbet ise nakillerden öğrenilmez, onu 
bizzat yaşamış birisi sizi de yaşatarak bizzat size 
öğretir daha doğrusu tattırır.

Geleneksel el san’atları ile meşgul olan san’atkar 
da bu ortamda yaşamış ve buradan nasibdar ol-
muştur. Eseri bütünü ile bu ruhi tecrübenin plas-
tik ifadesidir. San’atında ben değil hiç olmak, isyan 
ve sorgulama değil teslimiyet hakimdir. San’atı bu 
özellikleri ile vardır ve anlamlıdır. Çünkü bu sayede 
beslendiği kaynak ve ortam ile verdiği eser arasın-
da bir tutarlılık ve ahenk görülür. Bu tutarlılık ve 
ahenk esere sade, vakur ve dengeli bir hava verir. 
San’atkar ağırlıklardan arındığı için eseri o derece 
mücerret ve deruni olur. Maddi malzeme ve biçim-
lerle mücerret ve sonsuz ne kadar ifade edilebilirse 

Hat ile süslemenin beraberliği ideal ile re-
elin bütünleşmesidir, hat idealin haberidir, 
tezhib ve ebru ise ideale yönelmiş ona var-
ma çabası içinde olan reelin gayretidir.

İslam medeniyeti güzellikleri layık oldukları bir 
mahremiyet içinde düşünür. Bu medeniyette güzele 
birdenbire erişilemez, güzelin bir bahası vardır, bu 
yüzden güzel mesturdur.
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eser o kadar simgesel sonsuzluğa açılıcıdır. Bu arın-
ma ve tecrit esere bir muhabbet lezzeti intikal ettirir 
ki onu yüzyıllar sonra temaşa edenler dahi bu tadı 
hisseder ve paylaşırlar. Bu eserlerin temaşasında 
duyulan iç ferahlatıcı ve hafifletici haz san’atkarın 
yaşadığı ve eserine aksettirdiği muhabbetten başka 
bir şey değildir.

San’atkar hat ile meşgul-
dur, yazdığı şey sorduğu 
evrensel soruya İslam me-
deniyetinin ana kaynakla-
rında bulduğu cevaptır. Bu 
hadiseyi sadece bir soru ve 
onun cevabı olarak alırsak 
işi bilgi düzeyine indirge-
miş ve orada hapsetmiş 
oluruz. San’atkarın sorusu 
bir şey öğrenmek için so-
rulan bir soru değildir, var-
lığını bütünü ile kuşatan 
ve hayatının mihveri olan 
bir sorudur, cevabı da bil-
gi düzeyinde olamaz, olsa 
olsa bizzat yaşanılarak va-
rılmış bir itminan olur. Bu 
yaşama çilesi ve sonunda 
erişilen itminan hattın biçi-
mi, dengesi, gizli gerilimi ve sitemi veya vakar ve 
sukuneti olarak ortaya çıkar. San’atkarın yolculuğu 
ve vardığı merhale yazının nev’inde, eserin biçim 
ve istifinde üstü örtülü olarak ifadesini bulur. Sonra 
bu hat tezhib edilir. Süsleme san’atları hatta göre 
daha özgür ve daha renklidir, burada biçimler ve 
renkler devreye girer, hattın sade ve vakur plastik 
ifadesi hareketli ve renkli bir anlatım ile bezenir. 
Hat bir umdenin evrensel bir cevabın ifadesidir, 
süsleme san’atları bu haberi hayatın içine taşır. Söz 
tek başına kuramsal ve soyut bir ifadedir, toplum 
içinde yaşanmaya başlanınca hayatiyet ve mana 
kazanır. Hat aşkın aleme ait bir ilkeyi söyleyen bir 
bilgedir, tezhib ve ebru çok renkliliği ve biçimsel 
değişimi ile onun toplumudur, ilkenin yaşanmışlı-
ğını temsil eder.

Toplumda her renk ve çizgide insan bulunduğu 
gibi süsleme san’atlarında da tabii belli soyutlama 
süzgeçlerinden geçmiş renkler ve biçimler vardır. 
Hat ile süslemenin beraberliği ideal ile reelin bü-
tünleşmesidir, hat idealin haberidir, tezhib ve ebru 
ise ideale yönelmiş ona varma çabası içinde olan 
reelin gayretidir. Bu beraberlik gerçekte her insa-
nın serüvenidir, bunu bazıları fark eder bazıları da 
etmez. Böyle bir eser ile örselenmemiş bir zaman 

diliminde ve kendisi olarak baş başa kalabilen her 
insan onda kendi varlığından bir parça, kendi ma-
cerasından bir iz mutlaka bulacaktır. Şimdi sıra bu 
asil beraberliğin muhafazasına ve setredilmesine 
gelmiştir. Burada muhafaza işlevsel bir olgu, setre-
dilme ise esrarlı bir remizdir.

İslam medeniyeti güzellikleri layık oldukları bir 
mahremiyet içinde düşü-
nür. Bu medeniyette gü-
zele birdenbire erişilemez, 
güzelin bir bahası vardır, 
bu yüzden güzel mestur-
dur. Buradan cilt san’atı 
zuhur eder, bu san’at hem 
güzelin muhafazasına me-
murdur hem de bunun 
ötesinde güzelin örtüsü-
dür. İnsanı bir güzellik ile 
tanışmaya hazırlar. Cild, bi-
çimi, süslemesi, malzeme-
si, rengi, dokunulduğunda 
verdiği duygular ve hatta 
kokusu ile birkaç saniye 
sonra nasıl bir dünyaya 
açılacağınızı söyler. Böyle-
ce beşeri ve evrensel sual-

lerin medeniyetin ana kaynaklarından gelen cevabı 
yaşanır, muhafaza edilir ve saygı duyulur bir biçim-
de toplumla bütünleşir. Geleneksel san’atın yaptı-
ğı budur. Bu bütünleşmenin daha büyük ölçekli-
si, sadece talip olana değil bütün topluma temsil 
edilmesi ile celi yazılar, nakış, çini ve taş işleme 
san’atları ortaya çıkar. Büyük ve topluma mal edil-
miş yapıların dış cephelerinde ve iç mekanlarında 
yer alan celi yazılar, İslam medeniyetinin, insanlığın 
sorduğu sorulara verdiği cevaplardır. Bu cevaplar 
nakışlar, çiniler ve varak işleri ile süslenerek top-
lumsallaştırılmıştır. Burada gaye daha yaygın ve ge-
nel bir kitleye hitap ve o kitleye anlaşılabilir bir 
haber iletmektir. Celi yazı eb’adı istifi ve süslemesi 
ile toplumda ilgi uyandırır. Zihninde bazı sualler 
taşımayan bir kimse dahi bu yazının bir özelliği-
ne takılarak mesele sahibi olabilir. Bu tür san’atlar 
toplumun her gün gördüğü bir eser olduğu için 
eğitici bir özelliğe de sahiptir. Celi yazı, nakşı, çi-
nisi, varak işleri ve ihtişamı ile sabırlı ve sessiz bir 
eğitici gibi insanlara İslam medeniyetinin temel 
umdelerini aktarır, zevkleri bu medeniyetin estetik 
ölçütlerine göre terbiye eder, ruhi derinliği arttırır. 
Toplumsal boyutu öne çıkan bu san’atta muhafaza 
ve tazim görevi tabii ve şahsiyet sahibi bir malze-
meye, taşa ve taş işleme san’atkarına yüklenmiştir. 
Topluma intikal ettirilen haberin ebediliği ve ona 



gösterilen tazim taşın zamana karsı direnen, direndikçe yaşlanan ve 
kişilik kazanan yapısından okunabilir. Bu eserler yaşlı ve bilge bir 
insan gibi sakin, vakur ve sabırlı hakikati ilana devam ederler. Gele-
neksel el san’atlarının meydana çıkıp geliştiği ortam içindeki anlamı 
ve dayandığı arka plan ifade edebildiğimiz kadarı ile kısaca budur. 
Değişen toplumsal şartlardan dolayı ana kaynakları ile olan irtibatı 
farklı biçimlere giren kesimler için bu san’atların ne ifade ettiği ve bu 
kesimlere mensup olup bu san’atlarla uğraşanların tahlili bir başka 
denemenin konusudur.

Büyük ve topluma 
mal edilmiş yapıla-
rın dış cephelerinde 
ve iç mekanlarında 
yer alan celi yazı-
lar, İslam medeni-
yetinin, insanlığın 
sorduğu sorulara 
verdiği cevaplardır.
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Önce “İmam ve Hatip” kavramlarının izah ve anla-
şılması gerekir, konunun mânâ ve önemini etraflıca 
anlayabilmemiz için. 

İmam; yalın bir ifade ile önder, lider, hatip ise; top-
luluklara hitap eden, onları yönlendiren, etkileyen 
demektir. Geniş açıdan baktığımızda İmam; Ümme-
tin önderi, kıyamete dek değişmeyecek lideri Hz. 
Muhammed (SAV)’in vârisi olma azim ve kararlılığı-
nı kuşanmış, O’nun nurlu yolunun onurlu yolcusu, 
O’nun sırat-ı müstakime çıkan aydınlık izinin takip-
çisi olabilme şuuruna ermeyi hedeflemiş er kişidir. 
Hatip ise; Rahmet Pınarı’nın şefkat musluğundan 
ab-ı hayat iksiri içmeye talip, bu iksirin manevi tesi-
riyle, yaratılış gayesini unutmuş, şeytanın, nefsinin 
esiri olmuş, Allah’a kulluğu terk ettiği için şehvetin, 
şöhretin, makam ve mevkinin esaret tuzağına düş-
müş olanlara, acıyarak, şefkat elini ve merhamet 
bağrını açarak “Durun kalabalıklar! Bu cadde çık-
maz sokak” diye seslenen muhabbet fedaisidir.

Bu girizgahtan sonra, İmam-Hatipli olmak nedir? 
Nasıl olmalıdır? İmam-Hatipli’nin görev ve sorum-
lulukları nelerdir? faslına geçmezden önce, kurulu-

şundan günümüze İmam-Hatip Okullarının, lisele-
rinin serencamına bir göz atmak, konuya vukufiyeti 
sağlayacak ve konun daha iyi anlaşılmasına zemin 
hazırlayacaktır.

Cihan devleti Osmanlı’nın, iç ve dış düşmanların 
entrikaları neticesinde yıkılışından sonra, yerine 
kurulan-kurdurulan genç Cumhuriyet’in kurucu-
larının dine ve dindara şaşı baktıkları, düzmece 
komplolarla dindarları zindanlara attıkları, dara-
ğaçlarında sallandırdıkları, medreseler, tekke ve 
zâviyeleri kapattıkları, bazı camilerin kapılarına kilit 
vurdurdukları, bazılarını depo-ahır gibi kullandık-
ları, inkarı mümkün olmayan tarihi hakikatlerdir. 
Kendi tembellik, kin, düşmanlık ve becerisizlikle-
ri sebebiyle, kendi çıkarları ve saltanatlarını koru-
ma uğruna, ülke çıkarlarını kenara iten zihniyet ve 
Osmanlı’nın zor dönemlerinde kıt imkanlarına rağ-
men Avrupa’nın sanayi devriminin şifrelerini ve kal-
kınma modellerini öğrensinler diye Avrupa’ya gön-
derdiği Jön Türkler ve İttihat Terakkiciler ihanete 
varan komplolarıyla, İslam aleyhindeki faaliyetleri 
kapsamında “İslam bizi geri bıraktı, Hıristiyanlığa 
geçelim” teklifinde bulunma küstahlığını göstermiş-

Sabri OTAĞ
onder@onder.org.tr

İmam Hatipli Olmak
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lerdir. İslamî eğitim yasaklanmış, dindarlar takibata 
uğramış, ülkede cenaze namazı kıldıracak hoca bile 
bulunamaz olmuştu. Anadolu’muzun en ücra kö-
şelerine varıncaya kadar her yerinde din ve dindar 
aleyhinde aleni faaliyetlerin, bizzat idare tarafından 
yürütülmesi, ülkemizde bu elem verici manzarala-
rın oluşumunu hızlandırmıştı. 

Müslümanları isyanın eşiğine getiren bu tür baskı-
ların dozu zaman zaman hafifletiliyordu. Bu fetret 
döneminde, bazı şehirlere de sus payı niteliğinde 
İmam-Hatip Kurslarının açıldığına, sudan sebep-
lerle bunların ilk fırsatta kapatıldığına şahit oluyo-
ruz. Şeflik döneminin ve tek partili hayatın sona 
ermesini müteakip, bugünkü şekline yakın İmam-
Hatip Okullarının 1951 yılında,  ülkemizin 7 ilinde 
açıldığını görmekteyiz. Kuruluşundan günümüze 
geçen 61 yıllık zaman içersinde bu okullara, bir-
çok sinsi tuzaklar kurulmuş, önlerine engeller kon-
muş, 3. dünya ülkelerinde bile rastlayamayacağımız 
haksız uygulamalara maruz bırakılmıştır. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen, bu okullar güzel insanlar 
yetiştirdi. Sevgi esaslı eğitimin merkezi ve önde-
ri oldu. Bu okullar, madde ile manayı sinesinde 
mezcetmiş güzide insanlar yetiştirdi, yetiştirmeye 
de devam edecektir. Bu okulların mezunları, hal-
ka hizmeti Hakk’a hizmet şuuruyla yapan, vatan 
ve milletini aşk derecesinde seven örnek insanlar 
oldu. İmam-Hatipli olmak, zaten başka türlü ola-
mazdı, olmamalıydı. İmam-Hatip Okulları, vefakâr 
halkımız tarafından sahiplenilmiş, binaların % 90’ı, 
hamiyetperver insanlarımızın yardımlarıyla yaptırıl-
mış eğitim kurumlarıdır. Sadece binalarını yaptır-
makla kalmamış, masasından sırasına, mescidinden 
laboratuarına kadar bu okulların araç-gereçleri de 
halkımızca sağlanmıştır. Bu okullar, devlet-millet 
kaynaşmasının yaşayan efsaneleridir. Temelleri ih-
las, samimiyet, sevinç gözyaşları, dualar ve alınteri 
helal kazançlarla atılan bu okullardan vatan haini, 
millet-mukaddesat düşmanı, soyguncu-hortumcu 
çıkmamıştır. Bu güzide eğitim kurumlarından, mil-
letine ve değerlerine yabancı ve onlara tepeden ba-
kan eyyamcılar yetişmemiştir. Onun için bu okullar 
milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Fenni ilimle-
rin yanında, fıtri bir ihtiyaç olan din ve mukadde-

satın da eğitiminin yapıldığı bu okullar, inşaallah 
kıyamete kadar devam edecek, “bu okullar miadını 
doldurdu” diyenlerin kehanetleri boşa çıkacaktır. 
2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu okullara olan 
teveccüh, bu tür indi ve de kıt düşünenlere okkalı 
bir cevap olsa gerektir. 

İmam-Hatipler, kimilerinin, kirli siyasetlerine alet 
ederek “arka bahçe” söylemlerinin aksine, bu aziz 
milletin has bahçesi, bu şanlı ümmetin umududur. 
İmam-Hatipliler de, bu has bahçenin nadide, latif 
gülleridir. Güllerin Efendisi’nin aydınlık izinde, hu-
zur veren ortamında, her daim en güzel açan ve 
kokan. Çağımızda, İmam-Hatipli olmak, ülkemizde 
İmam-Hatipli olmak, peşinen ağır bir yükümlülüğü 
kabullenmek, kutsal yükün hamallığına soyunmak-
tır.

Bu girizgah ve izahtan sonra, ideal İmam-Hatipli 
nasıl olmalıdır konusuna geçilebilir:

İmam-Hatipli, Rahmet Peygamberinin nurlu yolu-
nun onurlu yolcusu ve O’na lâyık vâris olma ideali-
nin sahibidir. Tebliğ görevinin en önemli Peygambe-
ri vâris ve emanet olduğunun bilinciyle, bu görevi, 
Kur’ani metotla yapma gayretinde olandır. Önce 
nefsinden, yakın akrabasından başlayarak, daireyi 
genişleterek, mahallesinde çalmadık kapı, ilahi me-
sajı ulaştırmadık kimse bırakmamayı hedefleyendir. 
İmam-Hatipli, gönül doktorudur. Nazargâh-ı ilahi 
olan gönlün, masivâ ile kirletilmesi ve işgali karşı-
sında, gönüllerin mânevi şifası olan Kur’anı, güzel 
söz ve örnek hâl ile kırık kalplere, istila edilmiş 
gönüllere nakşetme sevdalısıdır. O, bunu yaparken, 
hâli ve davranışları ile örnek olur. Onun her hali bir 
tebliğdir. O, dâvâ adamıdır, dâvâsını dert edinen ve 
derdini seven diğergamdır. 

İmam-Hatipli, sırat-ı müstakimden, Allah’ın razı ol-
duğu dosdoğru yoldan her ayağı kayanın üzüntü-
sünü derinden hisseder, her tuzağa düşende, kendi 
ihmalini hesap eder ve yapılması gerekeni sadece 
Allah (cc) için yapar. Dünyanın neresinde olursa 
olsun, ayağına bir diken batan mü’min kardeşinin 
acısını yüreğinde hisseder.

Temelleri ihlas, samimiyet, sevinç gözyaşları, dualar ve alınteri helal ka-
zançlarla atılan bu okullardan vatan haini, millet-mukaddesat düşmanı, 
soyguncu-hortumcu çıkmamıştır. Bu güzide eğitim kurumlarından, mille-
tine ve değerlerine yabancı ve onlara tepeden bakan eyyamcılar yetişme-
miştir. Onun için bu okullar milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
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İmam-Hatipli, her yaratılanın Hz. Adem’in, Hz. 
Nuh’un soyundan gelen Peygamber evlatları oldu-
ğunun idraki içerisinde, yaratandan ötürü yaratılanı 
sever. Elinin erdiği, sesinin eriştiği her yere tevhidi, 
ilahi mesajı ulaştırmanın gayretinde olur. O, küfür 
bataklığında olanlara da, küfür tuzağına düşürülen-
lere de kızmazdan önce acır. Muhabbet fedaisi ola-
rak onlara şefkat elini uzatır, hidayetleri için kavli 
ve fiili duada bulunur.

İmam-Hatipli, dünyanın kıvamının, huzur ve 
sükûnunun son hak dine uymaktan geçtiği ve bir 
insanın hidayetine vesile olmanın, Allah katındaki 
mükâfatının bilinciyle hareket eder. 

Dünya idaresinin, Allah’a layıkıyla kul olamayan-
lara bırakılmasının, mü’minlerin, Allah’ın halifeleri 
olduğu gerçeğiyle bağdaşmadığının ve ihtiyar dün-
yamızdaki tüm olumsuzlukların temelinde, emaneti 
ehline vermeyişin yattığının farkındadır İmam-Ha-
tipli.

İmam-Hatipli, sinelerde semtlerde, hanelerde, ya-
kılan maneviyatsızlık ateşini söndürmek için müca-
dele eder. Fitne ateşine odun taşıma basiretsizliğini 
göstermez. Oynanan oyunların perde arkasını fera-
setle görerek oyunlara gelmez, piyon ve oyuncak 
olmaz.

İmam-Hatipli, tüm insanlığa rahmet olarak gön-
derilen Hz. Muhammed (SAV)’in, âlemlere rahmet 
oluşunun yaşayan örneğidir. O, merhametiyle, şef-
katiyle, sevgi ve saygısıyla, Rahmet Deryası’nın gü-
zel ahlakını yansıtır, her haliyle, beraber yaşadığı 
topluma “işte bu, son peygamberin ümmeti, O’nun 
nurlu yolunun şerefli yolcusu” dedirtir.

İmam-Hatipli, ihlâsı, samimiyeti, ihsan derecesine 
ulaşan kulluğu, ahde vefası, Yaratandan ötürü ya-
ratılanlara şefkat ve sevgisiyle bir paratoner gibi-
dir. Etrafını aydınlatırken, kendisi bir mum gibi erir, 
çünkü ümmetin derdi onun derdidir, insanlığın is-
yanı onun elemi ve kederidir.

İmam-Hatipli dâvâ adamıdır, mânâ eridir, münker 
karşısında “bana ne” diyemez, ideal ve mefkûresi 
olan, niçin yaratıldığının farkına eren ve yapması 

gerekenleri vaktinde, ilahi ölçü ve değişmeyen reh-
ber eşliğinde en mükemmel yapmayı şiar edinen-
dir. 

Asım’ın nesli ümmetin umudu, maneviyatımızın si-
gortaları, gönül semamızın yıldızları, yolunu kay-
bedenlerin kutup yıldızı, küfrün, şirkin, isyanın 
kahredici batağında boğulmak üzere olanların can 
simidi olan İmam-Hatipliyi, bu şuur ve erdemde 
yetiştiren vefakar insanlar, öğretmenlerdir. Bu okul-
ların idaresinden-eğitimine, güvenliğinden-temizli-
ğine hizmet edenlerin hepsinin hakları vardır bu 
nesil üzerinde. Hele, ders saatlerini dopdolu geçi-
ren, konuları en faydalı şekilde işledikten sonra, 
her dersin sonunda 5-10 dakikayı Kur’an, Hadis ve 
hayatın gerçekleri ışığında, gençlere hedef gösterir-
cesine, şuur aşılarcasına sohbete ayıran, teneffüs-
lerde etrafı öğrenciler tarafından çevrilen, babacan 
tavırlarıyla öğrencilerine güven veren hocalarımız, 
öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, belletmenlerimiz 
yok mu, o eli öpülesi dâvâsını dert edinenler. Bu 
tabloda onların pâyesi çoktur. 

Fetret devrinden sonra, elhamdülillah bir milat 
oldu. İmam-Hatip Ortaokulu ve Liselerine akın baş-
ladı.

Tüm İHL mezunları, okul idaresi, öğretmenleri, 
mezun dernekleri, okul aile birlikleri, bu konuda 
hassas olan STK’lar, bu dâvâya gönül veren hayır 
sahipleri ve İHL câmiası olarak, bu yeni dönem-
de okullarımıza, öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. 
Okul idarecilerimizi yalnız bırakmamalı, daima on-
larla beraber olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. 
Ancak o zaman İmam-Hatipli olmanın hazzına erer 
ve şükrünü edaya muvaffak oluruz. İmam Hatiplile-
re iade-i itibarın yapıldığı ve İmam Hatiplerin mille-
tin gözbebeği olarak vasıflandırıldığı bir zamanda, 
yeni okul ve dersliklere şiddetle ihtiyacın bulun-
duğu anda, 28 Şubat döneminde el konulan halkı-
mızın İHL olarak yaptırdığı binaların hâlâ amaçları 
dışında kullanılmalarını anlamakta güçlük çekti-
ğimizi, bu binaların acilen amaçlarına uygun hale 
getirilecekleri umut ve inancıyla 2012-2013 eğitim-
öğretim yılının ümmetin, aziz milletimizin ve insan-
lığın huzur ve sükûnuna vesile olmasını diliyorum.
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1. 

Buhurizade Itri Mustafa Efendi. 
Vefatının 300. Yılı. 300 yıldır bu 
toprakların bitmeyen bir hoş sa-
dası. Unesco, 2012’yi Itri yılı ola-
rak ilan etti. 

Bugün ne kadar işitebiliyoruz. Ne 
kadar anlayabiliyoruz bu büyük 
bestekarı. Milyarlarca Müslüma-
nın okuduğu o muhteşem tekbiri 
besteleyen bu büyük sanatkara 
ne kadar vefalıyız.

2.

Bugün elimizde 40 civarında bes-
tesi mevcut. 1000 civarında bes-
tesi olduğu rivayet edilen Itri’nin 
bugüne ulaşabilen eserleri niçin 
bu kadar az. Yunus’un şiirleri gibi 
bir akıbete mi maruz kaldı yoksa 
onlarda devrin Molla Kasımlarının 
elinde. Kader. “Tarih kaderdir” 
demiş bir Alman düşünür. Itri’nin 
kaderi bu ve bizim kaderimiz. Bu 
kadarmış nasibimize düşen o bü-
yük bestekarın eserlerinden.

3.

Itri’den bize yadigar sadece tekbir 
bestesi kalmış olsaydı bu bile ka-
fidir onun büyük dehasını ortaya 
koymaya. Küçücük bir komposiz-
yon içine, 6 notaya, İslam’ın bü-
tün estetiğini sığdırabilmiş olağa-
nüstü bir bestekardır Itri. 

4. 

Itri’yi en iyi anlayanlardan ve 
onu şiirinde en iyi anlatanlardan 
biri Yahya Kemal’dir. Ulemanın 
Itri’yi anlamadığından bahseder 
bir şiirinde. Bugün de anladığını 
söylemek mümkün değildir. Keş-
ke anlaşılsaydı Itri, keşke anla-
yabilselerdi Itri’yi yaşayan Molla 
Kasımlarımız. Sadece Segah tek-
birini anlasalardı. Tekbir bestesin-
deki mucize nağmeleri.

“Büyük Itri’ye eskiler derler
Bizim öz musikimizin piri
O kadar halkı sevkedip yer yer
O şafak vaktinin cihangiri
Nice bayramların sabah erken
Göğü top sesleriyle gürlerken
Söylemiş saltanatlı Tekbir’i”

Yahya Kemal’de yaşayan Itri’yi, 
Segah tekbirde yaşayan Itri’yi kaç 
kişi duyabildik o ilahi sesi, o ilahi 
melodiyi?

5.

Bir Batılı bizim büyük Itri’ye reva 
gördüğümüz saygısızlığı Bach 
için görmüş müdür?

41 sene önce “Atatürk Devrimleri-
nin” arkasına sığınıp Devlet Kon-
ser Salonunda “Itri” konserinin ya-
pılmasını Başbakan Nihat Erim’e 
yazdığı bir mektupla engellemek 
isteyen, konser yapılırsa eğer, 
devlet sanatçılığı görevinden istifa 
edeceğini söyleyen sanatçı kim-

300 YILLIK BİTMEYEN BİR SADA
Buhurizade Mustafa Itri Efendi

Mustafa Baki Efe

ITRİ ÜZERİNE NOTLAR

Bu milletin Allah’a imanı 
asırlardır adeta bu beste 

ile tazelenmiştir. Camilerde, 
tekkelerde... Bayramlarda ve 

zikir meclislerinde…



15

di? Ve hangi kalple, hangi akılla, 
hangi sanat ahlakı ile buna karşı 
çıkıyordu. Hangi ideoloji ile. An-
lamak ne mümkün. Bu konser bu 
yıl yapıldı. İlk kez Devlet Konser 
Salonuna girdi Itri. Ne acı! Ulema-
yı geçtim, müziği bilen bir sanat-
karın buna karşı çıkması akıllara 
ziyan. 41 yıl önce Itri için bu kon-
ser fikrinin sahibi ve bu hayali ne-
deniyle koltuğundan olan devrin 
Kültür Bakanı Talat Halman’dır. 
Bunu da özellikle belirtelim bir 
teşekkür sadedinde. Bu konseri 
engelleyenin adını anmak doğru 
olmaz sanırım. Geçelim.

6.

Bir makale şöyle başlıyor: “Itri 
hakkında kaynaklarda fazla bilgi-
ye rastlayamıyoruz.” Ortada Tek-
bir gibi bir beste dururken, Salat-ı 
Ümmiye, Dilkeshaveran Sala, Ne-
vakar, Nat-ı Mevlana dahası Segah 
Ayin-i Şerif gibi bir beste varken 
ve 42 civarında beste varken… 
Itri’nin hayatı hakkında bilgi için 
yetmiyor mu bu muhteşem eser-
ler. Kaynaklarda neyi arıyorsun 
be adam! 42 eserinde gürül gürül 
akan bir ırmak gibi dururken kar-
şımızda Itri. Ne arıyorsun daha!

7. 

İlahi aşkın terennümü Segah tek-
bir 6 sesle oluşan bir beste. Sade-
ce altı ses. La, si, do, re, mi, fa… 
Bu milletin Allah’a imanı asırlar-
dır adeta bu beste ile tazelenmiş-
tir. Camilerde, tekkelerde... Bay-
ramlarda ve zikir meclislerinde… 
Toplam altı sesle bu kadar zen-
gin ve çoğalan bir besteyi, küçük 
bir kompozisyon içinde dolanan 
seslerle insanı madde ikliminden 

alıp mana iklimine taşıyan bu bes-
teyi Itri hangi meleklerin elinden 
almıştır, hangi İlahi aşkın feyzi 
ile yoğrulmuştur bu eser. Neden 
kendinden önce ve kendinden 
sonra gelen musikimizin üstadla-
rına bu güzellikte bir eser ortaya 
koymak nasip olmamıştır. Neden 
1600’lü yılların sonu ve 1700’lü 
yılların başında yaşayan Itri’ye na-
sip olmuştur bu eseri bestelemek. 
Kendinden önce yaşayan musiki-
şinaslarımızın eksiği neydi? Neydi 
onlarda olmayıp Itri’nin kalbine 
doğan esrar? 

8.

Salat-ı Ümmiyye de tekbir gibi bir 
eserdir. Hazreti Peygambere ima-
nımızı, ona ve onun ehl-i beytine, 
ali ve ashabına muhabbetimizi ve 
aşkımızı daima taze ve diri tutan 
bir eserdir Salat-ı Ümmiyye. 

9. 

Bu iki eser: Segah tekbir ve Salat-ı 
Ümmiyye, Itri’nin büyüklüğünü 
anlatmaya yeter. Itri’nin Allah ve 
Peygamber aşkını anlatmaya ye-
ter. Itri’nin aşkının ve muhabbe-
tinin, Allah ve Peygamber katında 
makam ve rütbesinin ne olduğu 
konusunda bizi fikir sahibi kılma-
ya yeter mi, elbette yeter. 

10.

Asıl soru şu: Biz bugün bu aşkın 
ve muhabbetin neresindeyiz. 

Asıl sorun şu: Biz bugün Itri’yi an-

layabiliyor muyuz? Itri’yi işitebili-
yor muyuz? 

Kulağımızı ve dimağımızı kirleten, 
bizim medeniyetimizin bu olağa-
nüstü eserleriyle bizim gönül ba-
ğımızı kopartan ne idüğü belirsiz 
adına ezgi, çözgü bilmem ne de-
nen günümüzdeki bozuk seslerin 
arasında boğulup kalırken nasıl 
işitelim Büyük Itri’yi. Bu modern 
dünyaya kendini kaptırıp gitmiş 
bizler, bir ahlaksız duruşun kah-
ramanı biz modernler Itri’yi işite-
bilecek, anlayabilecek bir aşktan 
yoksunuz. Asıl sorun bu? Ne ka-
dar çok yoksunuz o aşktan biz. 

11.

Buyurun ezgi dinlemeye devam 
edin öyleyse

Unesco 2012’yi Itri yılı İlan etti.

300 yıllık bitmeyen hoş sadayı 
Itri hatırladı, Batı medeniyetinin 
bir kurumu hatırladı. Biz vefasız-
lık etmeye devam edelim ezgiler 
dinleyerek, Itri adına bir şey yap-
mayarak.

Hala Itri’nin o büyük bestesi Se-
gah tekbirini adam gibi aslına 
uygun okumayıp kaşını gözünü 
yara yara okuyarak. 

İslam Medeniyetinin bu büyük 
ses mimarına en büyük hakaret 
onun bestelerinin sadece Devlet 
Konser Salonunda yasaklanmış, 
okunmamış olması değil. Asıl ha-
karet, asıl sorun bizim gönlümüz-
de ne kadar az yaşadığıdır. Ne 
kadar az işitildiğidir? Adını daha 
bugün okullarımızda çocukları-
mızın duymamış olması, duysa da 
adını doğru dürüst telaffuz ede-
meyişidir.

ITRİ  TOHUM

Milyarlarca Müslümanın 
okuduğu o muhteşem tekbiri  
besteleyen bu büyük sanatka-

ra ne kadar vefalıyız.
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Buhurizade Mustafa Efendi, Sultan IV. Mehmed, III. 
Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed Han-
lar olmak üzere beş padişah dönemini yaşar. Dö-
nemin musiki üstatlarının yetişmesinde çok önemli 
rol oynayan tasavvufun, Buhurizade Mustafa Itri 
üzerinde de büyük tesiri olmuştur. Kaynaklarımız-
da Itri’nin Yenikapı Mevlevihanesi’ne devam ettiği, 
ayinlerden aldığı ruhani neşveyle Mevlevi olduğu, 
mevlevihaneye gelen hocalardan istifade ettiği ve 
dervişlerden ney üflemeyi öğrendiği bilgileri yer 
almaktadır. (Nuri Özcan, Itrî Efendi Buhurizade, 
TDVIA, İstanbul 1999, XIX, 220-221.)

Hocaları

Itri’nin sanatçı kimliği, klasik Osmanlı sanatkârının 
zirvedeki bir timsali olarak, bir değil birkaç sahada 
temayüz gücüne sahip, çok yönlü bir sanatçı kimli-
ğidir. Itri iyi düzeyde bir şair, talik hattında ileri se-
viyelere erişmiş bir hattat ve büyük bir bestekârdır. 
Kaynaklarımız, onun dehasını, özellikle musiki sa-
natında ortaya koyduğunu ifade etmektedir.

Itri’nin şiirlerinde kullandığı sade ve açık ifadeleri, ne 
kadar güçlü bir şair olduğunu ortaya koymaktadır.

Musiki sahasındaki hocaları konusunda farklı gö-
rüşler olmakla birlikte Derviş Ömer, Kasımpaşalı 
Koca Osman, Küçük İmam Mehmed Efendi, Hafız 
Post, Vakıf Halhali diye bilinen Nasrullah Efendi’I-
erden istifade ettiği anlaşılmaktadır.

Kendisinin yetiştirdiği talebe konusunda kesin bilgi 
olmamakla birlikte şu bir hakikattir ki Buhurizade 
Mustafa Itri, günümüze kadar yetişmiş Türk Musi-
kisi üstatları için her zaman büyük bir hoca olmuş, 
besteleri daima en güzel örnekler ve ışıklar olarak 
musikişinaslara yol göstermiştir.

Dini musiki eserleri

Itri, Türk Musikisi’ne büyük katkılarda bulunmuş-
tur;  bununla birlikte dini müziğe yepyeni bir hava 
getirmiştir.

Itri’nin musiki tarihimizde yeri doldurulamayacak 
yönü hiç şüphesiz bestekârlığıdır. Türk musikisi-
nin cami, tekke ve klasik alanlarında saz eserleri 
ve ayin-i şerif, nat, durak, tevşih, ilahi, peşrev, kar, 
beste, semai başta olmak üzere hemen her formun-
da eserler bestelemiştir. Bestelerinin bilhassa melo-

Türk Din Musikisinde
Buhurizade Mustafa Itri Efendi

Prof. Dr. Ahmet Hakki Turabi
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dik örgüsünün alışılmışın dışında olması, bedii ve 
yüksek hislere hitap etmesi, güfte olarak genellikle 
Fuzuli, Nabi, Nevi, Şehri gibi büyük üstatların şi-
irlerini -nadiren kendi şiirlerini- kullanması, onun 
bestelerini ayrıcalıklı, nitelikli ve kaliteli kılmıştır. 
Şeyhulislam Mehmed Esad Efendi, Atrâbü’I-âsâr 
isimli eserinde her ne kadar binin üzerinde bes-
tesi olduğunu söylese de bu eserlerden maalesef 
günümüze sadece 50 kadarı ulaşabilmiştir. Yılmaz 
Öztuna’nın 42, Ekrem Karadeniz’in 49 olarak bildir-
diği eserler içerisinde dini musikiye dair elimizde 
10 tane bestesi vardır.

Saadettin Nuzhet Ergun, Itri’nin en büyük kıymeti-
nin bestekârlığında olduğunu ifade ettikten sonra, 
kendinden önce gelenlerin fevkinde bir muvaffaki-
yete ve şahsi bir üsluba sahip olduğunu söyleyerek, 
Rauf Yekta Bey’in “Itri’den evvelki bestekârlarımızın 
eserlerinde -o devre ait edebiyatımızda olduğu gibi- 
az çok İran tesiri görülür. Itri, bu tesirin son izleri-
ni de silmiş ve halis bir Türk musikisi üslubunun 
mucitliği şerefini kazanmıştır.” tespitini destekler. 
Ergun’a göre, Itri’nin eserlerinde zahidane bir eda 
vardır. Buhurizade Mustafa Efendi, Osmanlı Türk 
musikisi üslubu en belirgin özellikleriyle biçimlen-
dirir ve musikimiz onun kişiliğinde doruk noktası-
na ulaşır. Meragalı Hoca Abdülkadir’Ie şekillenen 
formlar onun dâhiyane buluşları ile erişilmesi güç 
bir kalıba dökülür. Kâr formunda bestelediği ese-
rinde, erişilmesi güç melodik zenginliği usûl geç-
kileriyle birleştirerek musikiyi zirveye taşır ve alışıl-
mışın dışında bir bestecilik anlayışı sergiler.

Bestelediği “tekbir ve salat-i ümmiye” günümüzde 
dünya üzerinde en çok bilinen ve okunan eser-
lerdir. Özellikle çok kısa birer cümle olmalarına 
rağmen, bıraktıkları tesirin gücü bakımından Türk 
Musikisi’nde ustun bir sanat gücü taşımaktadırlar. 
Kanaatime göre Itri’nin bestekârlıktaki yüceliğini 
göstermesi açısından bu iki eser yeterli olacaktır. 
Hatta hiçbir eseri günümüze ulaşmasaydı dahi tek-
bir ve salat-i ümmiye onun şöhreti, bestekarlıktaki 
kalitesi ve üstün konumunu görmek adına yetecekti.

Ayrıca tevşih formunda bestelediği eserler yıllarca 
mevlid-i şerif bahirleri arasında okunmuştur. “Çün 
doğup tuttu cihan” mısrasıyla başlayan rast maka-
mındaki tevşihi bugün halen mevlithanlar tarafın-
dan zevkle okunmaktadır.

Bunlardan maada Itri’yi bizce asıl önemli kılan, 
cami musikisi olarak işlediğimiz ve camilerimiz-
de “cumhur müezzinliği” geleneği içerisinde uy-
gulanan pek çok ritüelin Itri’ye ait olmasıdır. Aynı 
zamanda teravih namazı arasında “teravih tertibi” 
olarak bilinen makam değiştirme uygulamasının 
kurallarını da bestekârımız koymuştur.

Cami musikisine dair eserleri:
1. Segah tekbir
2. Segah salat-i ummiye
3. Dilkeşhaveran sala
4. Maye cuma salati
5. Pençgâh Tevşih, “N’ola tacım gibi başımda gö-

türsem daim”
6. Rast Tevşih, “Çün doğup tuttu cihan”
7. Nühüft Tevşih,”Sayesi düşmez yere bir böyle 

nahl-i tursun”
8. Rehavi-Rast Tevşih/Fahte, “İlahî Mefâtîhü’I Hûdâ 

oldu hilâlin Yâ Resûl Allah

Tekke Musikisine dair eserleri:
1. Rast Na’t-i Şerif (Na’t-i Mevlana)
2. Segâh Âyin-i Serif

Buhurizade’nin yaşadığı XVII. ve XVIII. yüzyıl-
lar Türk Musikisi`nin nazari sahada zayıf olsa da 
beste ve bestekâr açısından en velut dönemleridir. 
Özellikle Türk Din Musikisi’nin en önemli gelişme 
kaydettiği ve günümüz cami ve tekke musikisinin 
temellerinin atıldığı dönemlerdir. Bu konuda Buhu-
rizade, dini musikimize yön vermiş ve çığır açmıştır.
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Itrî’yi diğerlerinden ayıran husus ne idi, hangi 
noktada çığır açtı?

17. yüzyılı iyi anlamak lazım. O dönem Osmanlı 
Devleti’nin 16. yy’daki ihtişamının, kültürel, poli-
tik gücünün devam ede geldiği bir dönem; ancak 
bazı politik sorunların da yavaş yavaş başladığı, bir 
anlamda çöküşün sinyallerinin verilmeye başladığı 
da bir yüzyıl. Bu güç ile o dönemin sanatkârları, 
bilim ve teknolojide, müzikte, sanatta geleneksel 
olanı muhafaza ederken bir yandan da geliştirme 
yoluna gittiler, yani “geçmişle bağlantıyı kesip; bitti 
artık bu dönem! Yepyeni bir şeyler yapalım” gibi 
bir arayış içine girmediler. Genel anlamda da orta-
ya koyduğu eserlerdeki bestecilik üslubuyla, Türk 
Musikisinde zirve noktası kabul edilebilecek şahe-
serler kazandırmış bir müzik adamıdır diyebiliriz. 
Cami musikisi olarak adlandırılan alanın içindeki 
tekbirlerin, salâların, cumhur müezzinliği ile ilgili 
olan bugün Enderun teravihi adı altında ihya edi-
len Ramazan ayının teravih formatının ve benzeri 
pek çok noktadaki uygulamaların menşei Itrî ola-
rak biliniyor. Maalesef ki yazılı olarak pek kayda 

alınmamış olması nedeni ile ve meşk usulünün, çö-
küş dönemi içinde giderek zayıflaması nedeni ile 
eserlerinin çok büyük bir kısmının unutulduğu söy-
lenir. Mehmed Esad efendinin “Atrabü’l Âsâr” isim-
li eserinde Itri’nin bin küsur eserinin olduğundan 
bahsededilir. Bunlardan bir kısmının enstrümantal 
yapıtlar olduğu, bir kısmının divan şiirini merkeze 
alan eserler olduğu, bir kısmının da direkt camii 
içinde icra edilen bugünkü dini musiki eserleri ol-
duğunu biliyoruz; fakat elimizde 40-50 civarı eser 
ulaşmıştır. Cami musıkîsi diye adlandırdığımız ala-
nın içinde tekbir, salâ, salâvat gibi birtakım formlar 
var. Itrî bu gibi formlarda o kadar seçkin eserler 
ortaya koydu ki, bundan sonraki dönemlerde hep 
Itrî’nin ortaya koyduğu salâtlar, tekbirler ön plana 
çıkartıldı.

Bunlar İslam Dünyasına ait ortak eserler mi 
yoksa milli bir hüviyete mi sahip? 

Bütün İslam coğrafyasında söylendiği iddiası pek 

Itrî’nin müziği, 
kendisine kadar süregelen
devrin zirvesi kabul edilir

Salavat ve tekbirleriyle dünyaya nam salan, din dışı mü-
zik ve diğer sanat dallarında da başarılı icraları olan Itrî, 
ölümünün 300. Yılı sebebiyle Unesco tarafından anma 
programına alındı ve 2012 Itrî yılı ilan edildi. Bu münase-
betle Itrî’nin müzik geleneğimize katkısını, eserleri hak-
kında bilinmeyenleri, yaşadığı dönemi ve dönemin sanat 
algısını,  dünyanın kültürel müziğimize ve bestekârımıza 
bakış açısını Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik bölümü başkanı Doç. Dr. M. Safa Yeprem’e sorduk.

Röportaj: Ayşe ÇOBAN
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gerçekçi olmayabilir. O kadar güzel ve derin bir 
etkisi var ki. Herhalde böyle olduğunu söylemek 
işimize geliyor olsa gerek… Ancak Anadolu’da bile 
bilinen Itri’nin segâh tekbiri dışında, farklı beste-
lenmiş tekbirlerin söylendiğine bizzat şahidim. 
Bütün İslam Dünyasında söyleniyor mudur, oku-
nuyor mudur? Bu çok ciddi bir iddia olurdu; ama 
bilindiğini düşünüyorum. Örfler, adetler, gelenekler 
ve pek çok başka unsurların da devreye girmesini 
tekbirin değişik versiyonlarının da olabileceğini dü-
şünmek mümkündür elbette. Bir yandan da “o dö-
nem, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının geniş ve farklı 
milletlerden müteşekkil olmasından ötürü biliniyor-
du” diye düşünmek, sanırım yanlış olmaz.

Itrî’nin bestelerinin icra edilmesinin zor oldu-
ğu söyleniyor, bu doğru mu?

Bence bu tamamen müzisyenlerin kişisel görüşü ile 
ilgili bir meseledir. Kimi müzisyene bazı bestecile-
rin eserleri çok zor gelir, aksine “en rahat Itrî’nin 
eserlerini yorumluyorum” diyen müzisyenler de çı-
kabilir. Itrî’nin besteleri, ele alınış şekli itibari ile 
kanaatimce çok özel kompozisyonlardır, onların 
içindeki ruhu, teknik detayları ön plana çıkartacak 
bir noktadan bakıyorsak, evet zor ve yer yer çok 
karmaşık yapılar olduğu söylenebilir. Bu sadece Itrî 
için geçerli değil, eğer detayları hakkıyla ön pla-
na çıkartma endişesi içinde olan bir müzisyenseniz 
pek çok bestecinin eseri, genel yaklaşımın aksine 
size oldukça zor gelebilir; ama bir müzisyen olarak 
besteleri olabildiğince derinlemesine algıladıysanız, 
o zaman müzik yapmaktan başka bir iş kalmamıştır 
bence. Oturun ve icra edin...

Segâh makamı, sadece Türk din musıkîsinde 
kullanılmıyor!

Segâh makamını kullanarak bestelediği “tek-
bir” üzerindeki teknik detaylardan bahseder 
misiniz?

Segâh makamı, müzikoterapide de kullanılan, et-

kisi itibari ile “mistik” duyguların ön plana çıkar-
tılabildiği bir makamdır. Kültürel, coğrafi ve tarihi 
koşulları, değişkenleri hesaba katarak bu dizinin 
daha farklı etkiler de bırakabileceğini düşünmek 
mümkündür. Kapsamlı olarak araştırılması gere-
kir… Öte yandan, bu makamın insanlar üzerinde 
“rahatlatıcı ve gevşetici” etkisi olduğunu ileri süren 
kaynaklar da mevcuttur. Bayram namazlarında ve 
Cuma günleri okunan tekbirleri bir düşünün; güçlü 
etkisiyle insanlarda -daha özelde cemaatte- manevi 
birlik duygusunu oluşturması bakımından Itrî tara-
fından Segah makamının bilinçli olarak seçilerek 
kullanıldığını düşünüyorum; çünkü Itrî hakikaten 
eserlerinde ortaya koyduğu kompozisyon anlayışıy-
la, ortaya koyduğu tınıları ve sonuçlarını tesadüfe 
bırakmayacak kadar usta bir bestekar bence. Diğer 
taraftan, Segâh makamının ve buna benzer ses di-
zilerinin oluşturduğu mistik duygularla ilgili etki, 
sadece Türk din musıkîsi alanında karşımıza çıkan 
bir tercih değil. Doğu müziğinde benzer dizileri 
kullanan kültürler de bu etkileri kullanmış; mese-
la eski Grek dizilerinden hipo miksolidyen, mik-
solidyen, locrian ve phrygian gibi bazı modların, 
benzer etkileri oluşturduğu tarihi kaynaklardan bi-
liniyor ve bunlar çalgısal olmaktan çok vokal ağır-
lıklı olarak kullanılmış. Tek sesli dini müzik sahası 
içinde segâh makamının kullanıldığı pek çok eser 
söz konusudur. Rum kiliselerinde, Ortodoks ayinle-
rinde de bunları görmek mümkün. Bence Itrî bunu 
çok iyi biliyordu, durumun farkındaydı ve bilinçli 
olarak kullandı. Osmanlı coğrafyası içindeki Müs-
lümanlarca bu benimsendi, hepimiz benimsedik ve 
hala da tekbirin getirildiği neresi varsa, en yaygın 
şekliyle Itri’nin segâh makamındaki bu muazzam 
şaheserini icra ediyoruz.

Hayatına dair bilgilerin kesinliği tartışıldığı 
halde Itrî hakkında bilgiler veren akademik 
yazılar da var. Bu bilginin kaynağı nereden ge-
liyor, onun hakkında kesin olarak bildikleri-
miz nelerdir?

Eserleri hakkında bildiklerimiz kabaca, Mehmet 
Esad Efendi tarafından yazılan Atrabü’l Âsâr isimli 
eserden edindiklerimizle sınırlı. Bu eser, 1. ve 3. 
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Ahmet döneminde yaşamış, aşağı yukarı yüz bes-
teciden bahseden bir kitap bu ve ilk bibliyografik 
çalışma. Orada bahsedilen yüz civarı bestecinin ha-
yatları hakkında da çok sınırlı bilgi var ve eserleri 
üzerinde özellikle sayıları üzerinde çok ciddi ihtilaf 
var, neden? Bazı kaynaklar der ki, Atrabü’l Âsâr’da 
her ne kadar Itri’nin 1000’in üzerinde eseri oldu-
ğu belirtilmiş olsa da günümüze 40 veya 50 tanesi 
ulaşmıştır. Çok da net olmayan bir takım bilgiler 
geliyor, bu nasıl oluyor? Bir kaynak bu meseleyi 
edindiği bilgilere istinaden “şu kadar sayıda eseri 
vardır” diyor. Bir başka kaynak başka bir taraftan 
edindiği bilgiye göre onun söylediğinin üzerine yüz 
tane ekliyor, elli tane çıkartıyor. “Biz bunun han-
gisini dikkate alacağız?” noktasındaki soru işareti-
ni şu şekilde gideriyoruz; en düşük ve en yüksek 
değerleri alarak bunun arasındaki sayıyla sınırlan-
dırıyoruz, “şu tarihler arasında doğduğu, öldüğü 
tahmin edilmektedir ya da şu civarda eser sahibi 
olduğu bilinmektedir” gibi ifadelerle aktarıyoruz. 
Hayatı hakkındaki çok kesin bilgiye sahip olun-
maması meselesine yazılı kültür noktasından bakı-
nız. İlk bibliyografik çalışma Atrabü’l Âsâr, ondan 
öncekilerin çok net olmaması çok şaşırtıcı değil. 
Özellikle müzik yazarlığı konusunda; tarihin doğru 
algılanması ve sonraki kuşaklara doğru aktarılması 
fikrinin, ihtiyacının, bizde maalesef ki pek üzerine 
gidilmemiş. Peki hiç mi bilgi, belge yok elimizde 
derseniz, o kadar da değildir elbet. Ancak varsa 
da arşivlerden bunların bir an önce çıkarılmasın-
da fayda vardır diye düşünüyorum. Notasyon üze-
rinde Türk Müziği tarihinde çok fazla operasyon 

yapıldığını biliyoruz. Bu meseleyi birkaç boyutuy-
la ele almaya çalışalım. Avantaj olabildiği gibi de-
zavantajı da olabilir, söz gelimi yeni bir notalama 
sistemi üzerinde çalışan bir müzik adamı o güne 
kadar yazılı ortama alınamamış birtakım frekansla-
rı, aralıları, sesleri yazmayı başarmış olabilir. Bunu 
bir avantaj olarak kabul edebiliriz. Öte yandan yeni 
notasyonla, bin küsur senedir aktarılan noktaları 
eğer o yeni sistem içine aktarmayı başaramadıysa-
nız, bu durum bir anda geçmişle olan bağlantınızın 
kopması anlamına da gelebilir ki bunu bir boyu-
tuyla bir dezavantaj olarak kabul edebiliriz. Meşk 
usulünün devam etmemesi veya kesintiye uğraması 
durumunda elimizde eserleri olması gerektiği gibi 
-ne bir eksik ne bir fazla- geleceğe ulaştıracak bir 
notasyon sistemimiz hala yok. Makamsal yapıların, 
tınladığı gibi yazılamadığına dair pek çok tartışma 
hali hazırda devam ediyor. Bugün Türk müziği ile 
ilgili yaşadığımız en önemli sorun bu bence.

Eserlerin yazılı ortama “olduğu gibi” geçiril-
mesi lazım

Meşk usulü, eserlerin notaya aktarılmasını na-
sıl etkiledi?

Eserler Batı müziği notasyonuyla notaya alındığı 
zaman icradan kaynaklanan birtakım farklar göz 
ardı ediliyor. Notayı okuyarak yapılan icranın o 
dönemin icrasını tam manasıyla yansıttığını söyle-
mek çok zor. Her seferinde yenilenen bir doku var 
ve sözkonusu yaklaşım bu musikinin doğası gere-
ği çok normal kabul ediliyor. Ancak bu noktada 
yeni bir tartışma alanı çıkıyor. Bazı meslektaşları-
mız meşk usulünün çok kıymetli olmasını ön plana 
çıkartır. Deniliyor ki “meşk usulü yapılan çalışma-
larda nota önemli değildir”. “Meşk usulünde usta 
icra eder, çırağı da onu taklit eder”. Farz edelim ki 
günün birinde savaş çıkıyor; ne gelenek kalıyor, ne 
meşk, ne de o uygun ortam... Aradan iki-üç nesil 
geçiyor, elimizde tek satır yazı yok, “olsa biz onu 
icra ederdik” diyorsunuz. Dönemin üslubunun nasıl 
olduğunu ispat edeceğiniz, kulaktan dolma bilgiler 
dışında elinizde hiç bir şey de kalmamış. Eskileri 
nakledilen kaynakların söylediklerini “doğru” kabul 
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ediyorsunuz. Arşivlerden de tatmin olabileceğiniz 
bir bilgi belge çıkmadıysa, o noktalardan hareket-
le yeni bir “modelleme” çalışmasına gidiyorsunuz... 
Bugün dini musıkî alanında okunan pek çok eser 
maalesef bu durumdadır. Itrî’nin dönemi Türk mü-
ziği için muazzam bir dönem aslında. Maalesef o 
döneme ait elimizde yok denecek kadar az sağlam 
tarihi kaynak var. Öte yandan eserlerin detaylarıyla 
notalanması “Meşk” usulünün yok olması anlamı-
na gelmiyor bence. Öyle bir üslup geliştirirsiniz ki 
icradan kaynaklanan incecik farklılıkların hepsini 
koruyabilir bir yazı üslubu olur. Itrî’nin zamanın-
da icra edilen teravih usulünde; “eviç makamı şu 
perdelerde özellikle vurgulanırdı ama 19. Yüzyılda 
selâtin camilerde bu şöyle yapılırdı” diyebileceği-
miz kaynaklar, sadece “tarihi belge” niteliğindeki 
kaynaklar. Belki arşivlerde daha teknik açıklama-
lar yapılan belgeler vardır. Mesela mevlid hakkında 
“irticalen okunur, makam geçkileri şöyledir, böyle-
dir” gibi birtakım tahmini tanımlar yapılsa bile ilk 
kez nasıl icra edildiğine dair bugün elimizde hiç bir 
kaynak yok. Kaynakla kastettiğim şey nota yazı vs. 
Halbuki bugün Süleymaniye’de okunan bir salânın 
ya da ezanın çok usta bir müezzinden nasıl okun-
duğunu en ince teferruatına kadar bütün teknolojik 
olanaklarımızla kaydedebilir durumdayız. Geri ka-

lan kısmı maalesef tarihi kitapların sayfaları arasına 
sıkışmak zorunda kaldı. Bu beni müzisyen ve aka-
demisyen olarak çok üzüyor.

Dünya kültürel mirasının eşsiz eserlerinden 
biri olan “Segâh Tekbir”’in bestecisi, ancak 
2012 yılında anılmaya başladı.

Müzik geleneğimize bakışımız ve Batı’nın mü-
zik alanındaki kültürel belirleyiciliği nedir?

Süreci; dışarıdan Donizetti Paşa’nın getirilmesi, on-
ların geleneksel Türk müziği eğitimini olduğu gibi 
Batı müziği eğitimine çevirmesi, mehterin kaldırıl-
ması, yerine Batı usulü bandonun getirilmesi ama 
bandonun mehterden dolayı Batı’ya gitmiş olması 
gibi pek çok çelişkinin üst üste gelmesi gibi olayları 
içeren bir yelpaze içinde ele almakta fayda var. 

Politik, kültürel pek çok manada Osmanlı 
Devleti’nin zirve dönemini yaşadığı 15-16. Yüzyılda 
kültürel doygunluk kendine güveni de beraberinde 
getiriyordu. Osmanlı müziğinde o döneme kadar 
başka –daha ileri veya yüksek – (!) bir kültüre öy-
künme şeklinde bir endişe yoktu. İslam coğrafyası 
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içinde tezahür eden sanatsal, kültürel olaylar kendi 
kendine yetiyordu ve olabildiğince canlı olarak da 
yaşanıyordu zaten. Hayatın bir parçasıydı. Özgün 
bir müzikal kültürünün yaşanıyor olması, eserlerin 
yazılı ortama geçirilmemesi bugünkü bakış açısıyla 
problem olarak değerlendirilebilir. O zamanın te-
mel kültürel unsurlara olan yaklaşımı bugünkün-
den farklıydı ve dolayısıyla dünya da böyle değildi. 
O gün böyle bir yazıya ihtiyaç yoktu; çünkü meşk 
usulü ile cumhurun icra ve algılayış tarzının ku-
laktan kulağa aktarılması yeterliydi ki bu anlayış, 
bütün Osmanlı coğrafyasını da etkisi altına almış 
durumdaydı. Bir yönüyle baskın kültürün “Doğu 
kültürü” olduğunu söyleyebiliriz. Kindi’den bu 
yana müziğin üzerinde teorik çalışmalar yapan bir 
kültürden geliyoruz. Makamların insanlar üzerinde-
ki etkileri, perdelerin birtakım hesapları, astrolojiy-
le olan birtakım bağlantıları, terapi unsuru olarak 
müziğin kullanılması o dönemlerde ziyadesiyle 
ele alınmış meseleler. Osmanlı döneminde bunlar 
devam ettirildi. Ancak özellikle son dönemdeki 
batılılaşma etkisiyle biz kendi kültürel birikimimi-
zi kıymetsiz saymaya başladık maalesef. Ne kadar 
kıymetli şahsiyet ve kültürel değer varsa bunları 
küçük görmeye başladık. Dünya kültürel mirasının 
eşsiz eserlerinden birilerini besteleyen Itrî gibi bir 
şahsiyet ancak 2012 yılında anılmaya başladı me-
sela. Her bayramda pek çok camide segah maka-
mındaki tekbir okunur, bunun Itrî’ye ait olduğunu 
çoğu kişi bilmez. Teravih namazlarındaki makam-
sal geçki üslubunun ilk kez Itrî tarafından ortaya 
konulduğunu kimse bilmez, ama teravih namazı 
sürekli kılınır. Dünyanın her noktasından insanlar 
bu havayı solumak, bu kültürel şölene tanık olmak 
için memleketimize gelirler, bunları izlemek, kayıt 
altına almak için çaba sarf ederler; ama bizim insa-
nımız maalesef sırtını döner gider. Çok üzücü tabii.

Beethoven, Bach, Handel, Vivaldi gibi 
bestekârlar “çok yönlülük” itibariyle Itrî gibi 
değiller…

Türk müzik geleneğinde hangi açılardan eksik 
veya yanlış değerlendirme yapılıyor?

O kadar bilgi kirliliği var ki olayları tam manasıyla 

kavrayabilmek için bağlamı iyi okuyabilmek lazım. 
Türk müziği üzerine yoğunlaşan insanlar çok iyi 
bilirler ki, bu topraklarda meşk usulünü muha-
faza ederek, alanın kendi içinde tutarlı kuramsal 
çalışmalarını ön plana çıkartan, bunları ileriye gö-
türmeye çalışan çok ciddi müzik adamları yetişti. 
Osmanlı öncesi Kindi, İbn-i Sina, Farabi, Safiyuddin 
Urmevi, Abdülkadir Meragi vardı. Sonraki dönem-
lerde de kuramsal çalışmalar yapan, edvarlar yazan 
pek çok müzik adamı yetişti. Bunlar aynı kültürel 
uzantının, kökün devamıydı ve elbette ki sadece 
Osmanlı’yla sınırlı bir mesele değildi. Bunun yanı 
sıra geleneğin içinde devam ettirilen ve korunan 
bir müzik anlayışı hala var. Türk-İslam sanat anla-
yışı bir bütün aslında. Kainat algısı, dünya algısı, 
sosyal hayat ve yaşamın diğer boyutlarını algılama 
şekliyle alakalı bir mesele söz konusu. Sadece mü-
ziği işin içinden cımbızla çekerek almak doğru ol-
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maz. Bugün baktığımızda kilometre taşı olan pek 
çok sanatkar -Itrî de bunlardan birisidir- hattattır, 
şairdir, bestecidir, hezarfendir yani. Bu noktaların 
tesadüfi olması mümkün değil. Batının sanat-sanat-
çı algısıyla bu meseleleri algılamaya çalıştığımız za-
man Itrî’nin sadece bir kompozitör-bestekar olması 
gerekirdi. Daha da abartalım; filan konservatuva-
rında yetişmiş, şu kadar saz eseri, şu kadar güfteli 
eseri olan, “bestelerinde şunları ön plana çıkarmış 
şu enstrümanın virtüözü-besteci” olarak tanımla-
nırdı belki de. Her ne kadar hayatı hakkında çok 
net sağlam belgeler elimizde olmasa da; bildiğimiz 
kadarıyla Itrî böyle biri değildi. Itrî bir defa bota-
nikçiydi, Buhurizade ailesinden geliyordu. “Musta-
fa Bey Armudu” diye bilinen bir çeşit armudu da 
kendisinin geliştirdiği söylenir. Botanikçi işte... Bazı 
kaynaklara göre; hayatının bir döneminde “esirciler 
kethüdalığı” görevine talip olmuş, esirlerle bağlantı 
kurmuş, onların dillerini öğrenmeye, yaşamları üze-
rinde birtakım fikirler oluşturmaya çalışmış, haliy-
le müziklerini anlamaya çalışmış bir müzik adamı. 
Bugünün anlayışıyla bir “müzikolog” gibi çalıştığını 
söylemek pek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. 
İdeal bir müzik bilimcisi, çalışacağı alana göre de-
ğişse de önce okur-yazar olmalıdır. En az sağlıklı 
araştırma yapabilecek kadar dil hakimiyetine sahip 
olmalıdır, alan bilgisine sahip olmalıdır. Bu da dün-
yaya kendini kapatıp sadece alanın içinde kalmakla 
mümkün değildir. Bu özelliklerin çok büyük kısmı 
Itrî’de var. Bestecilik yönü var, hattat zaten, şair, 
kendi güfteleri var. Türk-İslam medeniyeti içinde 
pek çok sanat adamı gibi Itrî de çok özel bir şah-
siyetti, “sınırlı” – “sığ” bir adam değildi. Ancak tari-
hi, coğrafi ve kültürel bağlamını bir “bütün” olarak 
okuduğumuz sürece ancak Itrî’yi ve diğer önemli 
şahsiyetleri doğru olarak algılayabiliriz. Ters tara-
fından değerlendirelim; Batının Haydn, Mozart, Be-
ethoven, Bach, Handel, Vivaldi vs. gibi bestekarları 
da şüphesiz insanlığın kültürel mirasına çok ciddi 
eserler bırakmıştır ama çok yönlülük itibariyle Itrî 
gibi değiller. O zaman bu besteciler bizim bakışı-
mıza göre daha mı az kıymetli olacaktır? Bu tip kar-
şılaştırmalar bizi hiçbir noktaya ulaştırmayacaktır, 
bunu çok net olarak belirtmek isterim. Kendi bağ-
lamı içinde değerlendirmek lazım...

Itrî gibi olsalardı, Batı zihniyeti bu bestekarla-
rın diğer yönlerini de ortaya koyar mıydı, yok-
sa parçacı yaklaşımını mı devam ettirirdi?

Bunu kestirmek çok zor. Çünkü Batı bugün ken-
di kültürel değerlerini ortaya çıkarma noktasında, 
özellikle tarihi algılama şekli itibariyle en ufak bir 
tutukluk sergilemedi. Bunu bütün dünyaya da us-
taca anlattılar. Bu değerler o kadar yoğuın olarak 
empoze edildi ki “gelişmekte” olan pek çok ülke-
nin yeni ideolojik modeli haline de dönüştürüldü. 
“Ehlileştirilmesi” gereken dünyaya adeta bir “mo-
del” olarak sunuldu. Halbuki antropoloji bilimi 
kültürel unsurların hiçbirini diğerinin altına ya da 
üstüne koymaz. Bunları bir bütün olarak ve kendi 
bağlamı içinde algılamaya yönelir, “ancak bu yolla 
o kültür gerçek şekliyle algılanabilir” der ama işte 
işin içine ideolojiler girdiği zaman çok farklı sonuç-
lar çıkabiliyor. Biz de bu kasırganın kurbanı olduk 
diyebilirim.

Müzikoloji çalışmalarında dini musiki alanına 
gereken önem veriliyor mu?

İlahiyat fakültelerinde dini musiki alanında yapılan 
çalışmalar bu manada çok ciddi hizmetlerdir bence. 
Bu ana bilim dallarında kültürel mirasımız, olabildi-
ğince açık, net ve titiz çalışmalarla bugünün Türk-
çesine çevrilmektedir. İnşaallah tarihin karanlık 
sayfalarında, kütüphanelerin raflarına sıkışıp kalmış 
eski yazılı metinler tamamen bugünün Türkçesine 
çevrilir de araştırma yapmak isteyecek insanların 
kullanımına sunulur.

Biz hala birbirimizin gölgesine kurşun sıkıyo-
ruz!

Unesco 2012’yi Itrî yılı ilan etti, müspet bir de-
ğişime vesile oldu mu?

Buna nereden baktığınıza bağlı. “Dünyanın daha 
fazla tanımasına vesile olduysa” işe yaradı denile-
bilir ki bu şüpheli. Öte yandan, Itrî bununla daha 
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kıymetli bir bestekar mı oldu, hayır. Dünya, İslam 
coğrafyası Itrî’yi biliyor zaten. “Dünyanın tanıma-
sı” ne demektir? Bunu tam tersinden düşünelim. 
Johann Sebastian Bach’ı yaşadığı zamanda bütün 
dünya tanıyor muydu? Şüphesiz o bölgede çok kıy-
metli bir besteciydi. Zamanla çalışmalarının kıyme-
ti çok daha fazla anlaşıldı ve çok geniş kitlelere 
ulaştırıldı. Bugün Batı tarafından polifonik Avrupa 
müziği dünyasının zirvesine yerleştirilen Bach za-
manında dünyadaki “çağdaş” müzik neydi? Bunlar 
çok göreceli kavramlar. Ya da İbn-i Sinâ zamanında 
“evrensel” müzik neydi, var mıydı? Bugünden ya-
rına o kadar büyük değişiklikler olur ki dünyada, 
şaşar kalırsınız… Dolayısıyla günümüz müzik dün-
yasının bu değerleri algılayışında, kullandığı ter-
minoloji ilgili bir sıkıntı önemli sıkıntılar var diye-
biliriz. Batı medeniyetleri kültürlerinin merkezine, 
doğal olarak kendi değerlerini yerleştirdi. Ancak 
siz; kendi kendinizi yeterince tanımaksızın yüzünü-
zü olduğu gibi “Batı”’ya çevirir, olduğu gibi “ithal” 
ettiğiniz değerleri hareket merkezinize koyarsanız, 
dünyanın ancak ve ancak “Batı kültürel dokusu” 
ile medenileştirilebilecek bir gezegen olduğunu 
düşünürsünüz, Itrî gibi pek çok değer de bu bakış 
açısı ile bir anda harcanıverir gider. Itrî’yi o bakışla 
değerlendirdiğinizde ki buna çok rastlıyorum hala, 
“tek sesli müzik bestelemiş”, “makamsal sınırlardan 
çıkamamış” bir müzik adamıdır deyip kestirip atar-
sınız. Pek çok yerde bestelediği tekbirin okunduğu 
önemli bir bestekarı, tarihi konumunun ve kültürel 
değerinin içini boşaltarak değerlendirirsiniz. Unut-
mayalım ki “Bakış açımızda yapacağımız küçük bir 
değişiklik, bütün dünya algımızı kökünden değiş-
tirebilir”. Dolayısıyla Unesco’nun 2012’yi Itrî yılı 

ilan etmesi, kültürel değerlerin farkına varıldığının 
göstergesi olarak algılandığında güzel bir gelişme 
olarak değerlendirilebilir; ama kültürel mirasımız 
içinde Itrî gibi daha çok değerler var. Bu Itrî’nin 
kıymetini artırmadığı gibi eksiltmiyor da. Özellikle 
müzik bilim çevrelerinin 19.yy’dan itibaren “Doğu” 
medeniyetlerini daha çok ve derinlemesine araştır-
maya başladıklarını biliyoruz, daha çok tanımaya 
gayret ediyorlar; ama bunu “ne için” yapıyorlar, 
düşünmekte fayda var. Endüstri devriminden sonra 
ham madde arayışının Batı’nın Doğu’ya yaklaşımı 
üzerinde çok ciddi etkileri de oldu. Kültürel mana-
da da bu değişiklikleri fark etmek çok zor değil as-
lında. Bugün Amerika’da bazı üniversitelerde Türk 
müziği üzerinde oldukça uzun zamandır yapılan 
ciddi, teorik, tarihi çalışmaların olduğunu biliyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, Amerika’da bir üniversitede konfe-
ranslarım olmuştu. Oradaki bir besteci profesörün 
Türk müziğindeki segâh perdesinin makamsal an-
lamda hareket şekillerini sorması beni çok şaşırt-
mıştı. Bu ve benzeri konularla ilgili uzun zamandır 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ben de kendisine 
bizdeki segâh perdesi algısını ve üzerinde halen 
devam eden tartışmaları anlattım. Sonra konuyla il-
gili kendi kaynaklarını çıkardı, kendi hocasının da 
bu konuda birtakım çalışmalarının olduğunu söyle-
di. Yaptıkları tespitler çok ilginçti, hassas ölçeklerle 
tespit edilmiş pek çok bilimsel çalışmaya rastladım. 
Bir an durup düşündüm ve yakın zamanda Türk 
müziği kongrelerinde yapılan tartışmalar geldi aklı-
ma... Biz hala bu meselelerle ilgili tartışmalarda bir-
birimizin gölgesine kurşun sıkar durumdayız; ama 
dışarıdan birileri bizi gayet iyi çalışıyor.

Amerika’da bir üniversitede konferanslarım olmuştu. Oradaki bir besteci profesörün 
Türk müziğindeki segâh perdesinin makamsal anlamda hareket şekillerini sorması beni 
çok şaşırtmıştı. Bu ve benzeri konularla ilgili uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını söy-
ledi. Ben de kendisine bizdeki segâh perdesi algısını ve üzerinde halen devam eden tar-
tışmaları anlattım. Sonra konuyla ilgili kendi kaynaklarını çıkardı, kendi hocasının da bu 
konuda birtakım çalışmalarının olduğunu söyledi. Yaptıkları tespitler çok ilginçti, hassas 
ölçeklerle tespit edilmiş pek çok bilimsel çalışmaya rastladım. Bir an durup düşündüm 
ve yakın zamanda Türk müziği kongrelerinde yapılan tartışmalar geldi aklıma... Biz hala 
bu meselelerle ilgili tartışmalarda birbirimizin gölgesine kurşun sıkar durumdayız; ama 
dışarıdan birileri bizi gayet iyi çalışıyor. 



Büyük Itrî’ye eskiler derler,
Bizim öz mûsıkîmizin pîri;
O kadar halkı sevkedip yer yer,
O şafak vaktinin cihangîri,
Nice bayramların sabâh erken,
Göğü, top sesleriyle gürlerken,
Söylemiş saltanatlı Tekbîr’i.

Tâ Budin’den Irâk’a, Mısr’a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr,
Ses götürmüş bütün baharlardan.
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

Mûsıkîsinde bir taraftan dîn,
Bir taraftan bütün hayât akmış;
Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn,
Mâvi Tunca’yla gür Fırât akmış.
Nice seslerle, gök ve yerlerimiz,
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz,
Bize benzer o kâinât akmış.

Çok zaman dinledim Nevâ-Kâr’ı,
Bir terennüm ki hem geniş, hem şûh:
Dağılırken “Nevâ”nın esrârı,
Başlıyor şark ufuklarında vuzûh;

Mest olup sözlerinde her heceden,
Yola düşmüş, birer birer, geceden
Yürüyor fecre elli milyon rûh.

Kıskanıp gizlemiş kazâ ve kader
Belki binden ziyâde bestesini,
Bize mîrâsı kaldı yirmi eser.
“Nât”ıdır en mehîbi, en derini.
Vâkıâ ney, kudüm gelince dile,
Hızlanan mevlevî semâıyle
Yedi kat arşa çıkmış “Âyîn”i.

O ki bir ihtişamlı dünyâya
Ses ve tel kudretiyle hâkimdi;
Âdetâ benziyor muammâya;
Ulemâmız da bilmiyor kimdi?
O eserler bugün defîne midir?
Ebediyyette bir hazîne midir?
Bir bilen var mı? Neredeler şimdi?

Öyle bir mûsıkîyi örten ölüm,
Bir tesellî bırakmaz insanda.
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm;
Çok saatler geçince hicranda,
Düşülür bir hayâle, zevk alınır:
Belki hâlâ o besteler çalınır,
Gemiler geçmeyen bir ummanda.

ITRÎ

Yahya Kemal BEYATLI

Rıfkı Melûl Meriç’e
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Alp Dağları’nın eteklerine doğru yaklaşıyoruz. Gör-
düğüm manzara öyle şahane ki Hallstatt Kasabası’na 
geldiğimizi düşünüyorum. Dağlar bembeyaz, üzeri-
nin tuzla kaplı olduğu söyleniyor, “kim bilir belki 
kar vardır hala” diyorum. Hallstatter Gölü’nün etra-
fına konuşlanmış bu kasabada tuz madenleri ve tuz 
mağaraları var. Kasabanın adı “Tuz Halkı” anlamına 
geliyor. Geçmişinin ise 7000 yıl öncesine Bronz ça-
ğına dayandığı söyleniyor. Bir diğer bilgi de Avru-
pa’daki ilk demir çağının örneklerinin bulunduğu 
yerleşim birimi olduğu ve MÖ 900 gibi bir geç-
mişe sahip olduğu yönünde. Kasaba 1997 yılında 
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine 
alınmış. Araç trafiğinin neredeyse hiç olmadığı bu 
kuzey Avusturya kasabasına yaklaştıkça gördüğüm 
manzaradan olsa gerek heyecanım artıyor. Araba-
mızın durması, penceremden görünen manzara ve 
“geldik” sesini duymamla beraber bir masalın içine 
düştüğümü anlıyorum.

Bir Masalın İçinde Heidi Olmak…

İlk şoku atlatmamızla beraber hayranlıkla bırakı-
yoruz Hallstatt’ın kollarına kendimizi. Sokaklarında 
yürürken karşınıza birden Heidi’nin çıkacağı, ço-
cukluğunuzda dinlediğiniz tüm masalların burada 
yaşanmış olacağı hissine kapılıyorsunuz. Devasa 

TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012

İsmihan ŞİMŞEK
ismihansimsek@gmail.com

Cennetin İşaretlerini Takip Etmek İçin;

Yol uzun. Viyana’dan yola çıkarken ne kadar süreceğini bilmediğim, gideceğim güne kadar adını duymadığım, 
adını söylemeyi ilk etapta beceremediğim yere, Hallstatt’a gidiyoruz. Linz’de biraz mola verdikten sonra Karadeniz 
Bölgesi’ndeki herhangi bir köye gidermişçesine bir yeşilin içinden devam ediyor yolculuk. Başım arabanın camına 
yaslanmış, arada sohbet, arada müzik, arada bir şeyler atıştırmakla geçiyor vakit.

Hallstatt
Yazı ve Fotoğraflar: İsmihan ŞİMŞEK



Alp Dağları’nın eteklerinde hem Hallstatter Gölü 
hem de yemyeşil bir ormanın içinden akan şela-
leleriyle “burası gerçek mi” dedirten bir güzellikle 
karşılaşıyorsunuz başınızı nereye çevirirseniz. 

Ahşap evlerin orijinalliği, patika yol ve merdiven-
ler, baharla birlikte kasabayı bezemiş çiçekler ve 
göl kuğularıyla Allah’ın yeryüzünde cennetten bir 
parçayı kullarına lutfetmesinin bir örneği Hallstatt. 
Gözünüzün alabildiği her kare bir insanın ancak 
hayallerinde yaşatabileceği bir tablodan fışkırmış 
gibi. Her adımınızda deklanşöre basmadan durma-
nız çok zor. Göldeki kuğular insanlara öyle alışmış 

ki, ellerinizle besleyebiliyorsunuz onları, tabi eğer 
parmağınızı kaptırmazsanız. : ) Bir süre sonra ya-
nımdakileri unutup sokaklara tek başıma dalmaya 
başlıyorum. Biraz dolaşıp yeniden göl kenarına ge-
liyorum ve iki sandal kiralayarak göle açılıyoruz. Su 
öyle dingin ve temiz ki…

Bulunduğumuz yerden uzaklaştıkça kasabanın 
manzarası daha da albenili bir hale geliyor. Uzaktan 
bir maketmiş gibi izlediğimiz kasaba seyrine doya-
madığımız bir cümbüş yaşatıyor. Motorlu sandalın 
direksiyonuna geçip, görmek istediğim her ayrıntı-
ya çeviriyorum rotamı. 

27GEZİ  TOHUM
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Yeniden karaya ayak basmamızla gitme vaktinin 
de geldiğini görüyoruz. Arabaya binince bir rüya-
dan uyanıyorum. Bir daha görüp görmeyeceğimi 
bilmediğim bu kasabanın hiçbir köşesini unutmak 
istemiyor insan. Kasabada sıkça gördüğüm çekik 
gözlü turistlerin sırrını ise daha sonra öğreniyorum.

Çakma Hallstatt Tabi ki Çin’den!

Çin’in en büyük metal şirketi Minmetals Land Inc., 
geçen yıl Hallstatt’ın bire bir kopyasını Çin’de inşa 
edeceğini duyurunca bu küçük Alp kasabası dün-

ya gündemine gelmişti. Hallstatt’da gezerken çekik 
gözlülerin fazlalığı dikkatimi çekmişti. Meğer boşu-
na değilmiş. Bir yılın sonunda kasaba birebir Gu-
angdong eyaletindeki Huizhou kentine 60 kilomet-
re mesafede kopyalandı. Bir milyon metrekarelik 
bir alana kurulan çakma Hallstat için şimdiye dek 
930 milyon dolar harcandı. Bazı bölümlerinin inşa-
atı ise devam ediyor. 

Evet, bizim de Karadenizimiz, Uzungöl’ümüz, Saf-
ranbolumuz vs. var, Türkiye’de Hallstatt gibi görsel 
şölen yaşatacak çok yer olduğunu bilsek bile, farklı 
bir doku, kültür ile doğal güzelliği birlikte yaşamak 
için yolu düşenler pişman olmayacak gittiğine.

TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012



29GEZİ  TOHUM



30 TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012

Zümrüt SÖNMEZ
zumrutsonmez@gmail.com

Talkin’ 
‘Bout a 
Revolution*

Batı’nın “Arap Baharı” diye adlandırdığı halk ayak-
lanmaları bölgedeki zalim diktatörlerden en sert 
karşılığı Suriye’de buldu. Hatırlanacağı gibi 2011 
yılının mart ayında Deraa’da yaşları 9-15 arasında 
değişen aynı aileden 15 çocuk okul duvarına “Hür-
riyet istiyoruz, demokrasi istiyoruz” diye yazdıkları 
için tutuklanmış, tırnakları sökülerek işkence gör-
müş, yakınlarının bu muameleyi protesto etmek 
için sokaklara dökülmesiyle olaylar farklı şehirlere 
yayılarak isyana dönüşmüştü. 

Bir buçuk yıldır devam eden olaylar Beşar Esed 
rejiminin ardı arkası kesilmeyen kanlı katliamla-
rıyla sürüyor. Ayaklanmanın başladığı tarihten bu 
yana resmi rakamlara göre toplam onbinlerce cana 
kıyılmış, onbinlercesi ise kayıp. Tutuklananlar ve 
ölümden kaçıp başka ülkelere iltica edenlerin sayısı 
yüzbinlerle ifade ediliyor. 

Rakamların ötesindeki hikayeyi duymak için on-
lardan biriyle konuştum. Artık İstanbul’da yaşayan 
Suriyeli Şeza Berakat, aynı zamanda Mavi Marmara 
aktivistlerinden biri. 

Suriye’nin İdlib şehrinde doğan Şeza ilk ve orta 
öğrenimini burada tamamladıktan sonra Şam Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebi-
yatı tahsil etmiş. 1989’da bir yandan öğrenimi de-
vam ederken evlenmiş. Aynı zamanda yazar olan 
Şeza’nın çocuklar için kaleme aldığı hikaye kitap-
ları bulunuyor. Halen peygamber kıssaları üzerinde 
çalışan Şeza bugüne kadar Filistin davası ve Filistin 
halkına destek için yapılan sayısız faaliyete katıl-
mış. Filistin ve Irak halkını destekleyen ve onların 
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan “Siyonizm ile 
Mücadele Ulusal Derneği” üyesi, üç çocuk annesi…

20 yıldır öğretmenlik yapan Şeza ile İstanbul 

Fatih’te özel bir dil eğitimi merkezinde buluşuyoruz. 
Suriye’yi neden terk ettiğini soruyorum. “Suriye’de 
hükümete muhalif siyasi bir kimliğim var.” diye 
başlıyor söze. “Ayrıca Filistinli ve Iraklı gençlere 
yardım için kurulan bir dernekte çalışıyordum bu 
vesileyle de Mavi Marmara gemisine katıldım. Filo 
yolculuğundan döndükten sonra Suriye hükümeti 
adeta bana savaş açtı. Şam’da dil ve bilgisayar eği-
timi veren bir kursum vardı. 5-6 yıldır işletiyordum. 
Adı “Al-Maaref Academy (İlim Akademisi)” idi. Fa-
kat Mavi Marmara’dan sonra hükümet burayı ça-
lıştırmamı yasakladı, kursu kapattı. Suriye’de bana 
hiçbir şekilde çalışma imkanı bırakmadı.” diyor.

Baskılar bununla da kalmamış. Çok geçmeden 
ölüm tehditleri almaya başlamış Şeza. Hem kendi 
ülkesinde hem de etrafında yaşananlara, şahit ol-
duğu zulümlere sessiz kalmamak adına attığı her 
adım engellenmiş. Sonunda ülkesinden ayrılmaya 
mecbur kalışını

“Hiçbir şey yapmadan öylece evde oturmaya de-
vam edemezdim.” diye anlatıyor. 

“Derin Devrim”

Söz devrime gelince “Yıllardır demokrasi adı altın-
da zorbalıkla yönetiliyorduk. Artık bunun değişme-
sini istiyoruz. Hürriyet istiyoruz, yönetimde söz sa-
hibi olmak istiyoruz.” diye söze başlıyor Şeza. Ona 
göre ilk olarak Tunus’ta tecrübe edilen, gerçek bir 
devrimdi. Oradaki yönetimin halkını öldürmemesi-
ni ve devrimin çok kısa bir sürede gerçekleşmesini 
büyük bir nimet olarak nitelendiriyor. Mısır’da da 
sadece insanların sokaklara dökülmesi yetti dikta-
törlüğün devrilmesi için. Ancak ona göre bu aynı 
zamanda devrimlerin köklü ya da derinlemesine 

* Tracy Chapman’ın 1988 tarihli bir şarkısı; “Bir devrim hakkında konuşmak”

Mısır’da da sadece in-
sanların sokaklara 
dökülmesi yetti dikta-
törlüğün devrilmesi için. 
Ancak ona göre bu aynı 
zamanda devrimlerin 
köklü ya da derinlemesi-
ne değil, yüzeysel sathi 
olduğunun da bir gös-
tergesi.
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değil, yüzeysel yani sathi olduğunun da bir göster-
gesi. Mısır’da eski rejimin yerine askeri yönetimin 
gelmesini de buna bağlıyor. “Köklü bir devrimin 
siyasi, sosyal, iktisadi, dini vs. bir medeniyeti oluş-
turan tüm katmanlarda gerçekleşmesi gerekiyor, 
bunun için de zamana ihtiyaç var” diyor. 

Suriye’nin yaşadığı tecrübe ise bunlardan çok daha 
farklı Şeza’ya göre. “1 buçuk yıldır sokaklardayız, 
öldürülüyoruz, tecavüze uğruyoruz, hapse atılıyo-
ruz… Eğitim tamamen durmuş durumda. İş yok. 
Her tarafta ölüm ve devletin işlediği suçlar var.” 
diye anlatıyor: “İnsanlar ölümden korkuyorlar, ev-
latları için, eşleri için evlerini terk edip Lübnan’a, 
Ürdün’e, Türkiye’ye sığınıyorlar.”

Şaza burada Türkiyeli gençlere Arapça öğreterek 
geçimini sağlıyor. Suriyelilere gösterdiği misafirper-
verlikten dolayı Türkiye’ye minnettar, ancak daha 
fazlasını beklediklerini de ekliyor. Bölgedeki konu-
mu ve gücü bir tarafa Türkiye şu anda devrim is-
teyen Suriyelilerin güvendiği, inandığı tek devlet…

Şu sözlerle bitiriyor sohbeti; her şeye rağmen dev-
rimin çok yakında gerçekleşeceğine dair sarsılmaz 
bir imanla:

“Bu zulme karşı kalkışılmış hakiki bir devrim. Allah 

mazlumların yardımcısıdır, çok kısa bir zamanda 
başarıya ulaşılacak. Üstelik bölgedeki diğer tecrü-
belerden farklı ‘derin bir devrim’ olacak bu seferki.” 

Şehit annesi

Eşi Suriye’de kalmış Şeza’nın iki oğluyla birlikte… 
Suriye’yi böyle zor bir zamanda yalnız bırakmak 
istemedikleri halde, ayrılığı göze alıp bir kadın ola-
rak şayet hapse atılırsa yaşayacaklarını düşünerek 
Şeza’nın Türkiye’de yaşaması yönünde karar ver-
mek zorunda kalmışlar. 

Tabi bu ayrılığın tek nedeni Şeza’nın hapse atılma 
tehlikesi değil. Büyük oğlu askeriyede görevli olan 
Şeza’nın 15 yaşındaki küçük oğlu ise Özgür Suriye 
Ordusu üyesi. Birbirine karşı saflarda iki kardeş… 
Bu yazı yazılırken İdlib’te şehir düştüğünü öğren-
dik 15 yaşındaki Ömer’in. 

Taziye için Şeza’yı evinde ziyaret ettiğimde yarasını 
soğutacak tek kelime bulamadım. “Oğlunla cennet-
te buluşacaksın” diyebildim, karşımdaki annenin 
söylediğimi onaylayan metanetli duruşunu unut-
mam mümkün değil. Suriye’de içine ateş düşmeyen 
tek bir hane bile kalmadığına göre bu savaş kim 
bilir kaç anneyle oğlun buluşmasını öte dünyaya 
ertelemiştir diye geçirdim içimden…

MAKALE  TOHUM

“1 buçuk yıldır sokaklardayız, öldürülüyoruz, tecavüze uğruyoruz, hapse 
atılıyoruz… Eğitim tamamen durmuş durumda. İş yok. Her tarafta ölüm ve 
devletin işlediği suçlar var.”



32 TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012

Kâinatın göğsünde kalp gibi çırpınır gün. Beş köşesinde beş ayrı 

düğüm, iliklenmek ister gece ile gündüz iki yakasından... Sabahın 

taze nefesi, öğlenin sıcak yüzü, ikindinin gölgeli ihtiyarlığı, akşamın 

kızılca kıyameti, yatsının siyah suskunluğu, renk paletleri gibi do-

kunur insanın yüreğine.



Vakti Kitaplaştırmak için: 
Namaz

Senai DEMİRCİ

“Vazife-i fıtrat”tır namaz… Yaratılışımızın gereğidir; varoluşumuzun sonucudur. İnsan diye 
var edilenin, insan diye var edildiğini bilenin insanlık borcudur. İnsanın kendine yapılan 
iyiliğe minnetidir. İnsanın hiç hesapsızca var edilişine, sonsuza aday kılınışına hayretidir. 

Namaz kılan, kendinden beklenen meyveyi verir. Kıyama duran her insan, varlığın göğsü-
ne ahenkli bir kalp olarak yerleşir. Eşyanın sözsüz korosuna katılır. Kâinatın nabzını elinde 
tutar. 

Fotoğraflar: Dursun BERK
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“Kitaben Mevkûta”

“Vakitli bir kitap” olarak yazıldı namaz müminler 
üzerine. 

Niye? 

Vaktin geçişinin de anlamlı ve amaçlı bir kitap ol-
duğunu anlasınlar diye… 

Kitap ki, birbirinden kopuk görünen sayfaları an-
lamlı bir sıraya sokar. Kitap ki, birbirini tanımayan 
satırları birbirini tanıyan ve birbirini tanıtan simâlara 
dönüştürür. Kitap ki, birbirine yabancı duran harf-
leri cümlelerin yuvasında, kelimelerin evinde birbi-
rine âşina eyler. Anlamlı ve amaçlı b/akışlara davet 

eder okuyucusunu. Harften harfe geçişin, cümle-
den cümleye bağlanışın anlamları vardır. Bir sayfa-
nın diğerine söyleyeceği vardır. 

İşte zaman da öyledir; sabahın ardından öğle gelir, 
ikindi akşamın eşiğinde tükenir, akşam ise gecenin 
kollarında ölmeye yatar. “Bugün” ölür “dün” olur. 
“Yarın” gelir, adını değiştirir, “bugün” diye taze bir 
gelin olur. Mevsimler akar. Baharın cıvıltısı yazın 
canlılığına döner. Yazın sonu güzün hüznünü bek-
ler. Güz susar, kış konuşmaya başlar. Yıllar sıra sıra 
gelip geçer. 

Kâinatın göğsünde kalp gibi çırpınır gün. Beş kö-
şesinde beş ayrı düğüm, iliklenmek ister gece ile 

gündüz iki yakasından... Sabahın taze nefesi, öğle-
nin sıcak yüzü, ikindinin gölgeli ihtiyarlığı, akşamın 
kızılca kıyameti, yatsının siyah suskunluğu, renk 
paletleri gibi dokunur insanın yüreğine.

Bu akış anlamlı değil mi yoksa? Bu ardışıklığın bir 
amacı yok mu? Bu sıralamanın tanıdık bir adı yok 
mu? Bu geliş gidişlerin aşina bir yüzü olamaz mı? 
Meselâ, yatsının sabaha söyleyeceği bir şey yok 
mu? Sabah vakti öğleyi tanımaz mı? İkindi akşamla 
karşılıklı oturup dertleşmek istemez mi? 

“Bana ne!” diyebilir mi insan vaktin kıpırtılarına? 
Vurdumduymaz kalabilir mi zamanın iniş çıkışla-

rına? Umursamazlık edebilir mi günün nefes alış-
larına? İlgisiz kalabilir mi gün ve gecenin birbiriye 
sarmaş dolaş olmalarına?

Zamanın kabukları yarılırken…

Bir “kitap” olmalı orada. Kitap gibi parçaları bütün-
leyen bir sır olmalı vaktin kıpırtısında. Sayfalar gibi 
anlamları taşıyan bir yükü olmalı günün de… Harf-
leri anlam ifade edecek biçimde dizen hikmetin bir 
benzeri olmalı zaman nehrinin akışında. Kitap gibi 
bir sır saklı olmalı vaktin kalbinde.
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“Kitab”ı anlayalım önce… Kitap, okuyucusundan 
önce yazılmıştır; okuyucu kitapta anlam arar. Kita-
bın onbinlerce harflik sıralamasının anlamlı oldu-
ğundan emindir okuyucu. Güvenir kitabı yazana. 
Kitabın tüm parçalarının bir anlam üretmek için bi-
raraya getirildiğine inanır. Emindir yazarın anlamlı 
iş yaptığına. Kitabın karşısında kendisi okuyucu ise, 
kitaptan anlam çıkarma görevi vardır okuyucunun 
da. Kitap karşısında sorumlu hisseder kendini. 

İşte zaman bir kitaptır; gün, ay, mevsim, yıl gibi 
parçaların bir araya getirilişi, gün içindeki dalgalan-
malar, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, mev-
simlerin geçişi, yılların ardarda sıralanışı, zamanı 
üzerimize Yazan’ın bir bildiği olduğunu söyler. İn-

san ise o bilmenin, o hikmetin muhatabıdır, o hik-
meti bir kitabı okur gibi okuyacak ve bulacaktır. 

Öyleyse okumaya hazırlanalım vaktin kitabını da… 
Çözelim saatlerin sıralanışını. Anlayalım gölgelerin 
gün içinde uzayıp kısalmalarının anlamını. Sırrını 
fısıldasın bize güneş; niye bir doğup bir batarmış, 
niye bir uzaklaşır bir yakınlaşırmış…

Günün başköşesi, beş köşesi

Öyleyse zarif bilge Said Nursî’nin Dokuzuncu 
Söz’ünü izleyelim. Esmânın sırrını hayatımıza ak-
tif bir dille taşıyan Said Nursi, günün beş köşesini 
bekleyen anlamları deşifre ederken, vaktin her kı-

pırtısını Esmâ-i Hüsna’nın sonsuz anlam denizinin 
kıyısına taşır. Her vaktin başında, her dönüşümün 
kıyısında kalplerimizi Esmâ-i Hüsnâ’ya dokundu-
rur. Bir Esmâ sofrasına çağırır bizi. Namaz kılmayı, 
secde etmeyi, rükûya eğilmeyi, kıyama kalkmayı, 
Fatiha’lar okumayı Esmâ-i Hüsnâ’ya mukabele et-
mek olarak resmeder. 

Said Nursî, zamanın akışını anlamlı bir bütün ola-
rak okumaya çağırır okuyucusunu. İşte şöyle: 

Sabah vakti, güneşin doğduğu ana kadar, ilkbaha-
ra, insanın ana rahmine düştüğü ana, göklerin ve 
yerin yaratılışının ilk devrine benzer; bu kırılma an-

larındaki İlahî işleri hatırlatır.

Öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, insanın genç-
lik yıllarına, insanın yeryüzüne gönderildiği vakte 
benzer. Bu dönemlerdeki rahmet tecellilerini ve ni-
met sofralarını hatırlatır.

İkindi vakti, güz mevsimine, ihtiyarlık yıllarına, Son 
Peygamber’in [asm] saadetli asrına benzer. Bu de-
virlerdeki İlahi işleri ve Rahmanî lütufları hatırlatır.

Akşam ise, güzün sonunda canlıların vedasını, yap-
rakların soluşunu, insanın dünyaya vedasını, dün-
yanın kıyametle harab edilişini hatırlatır. Bu dö-

DÜŞÜNCE  TOHUM
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nemlerdeki celalli tecellilere işaret eder ve insanları 
gafletten uyandırır.

Yatsı vakti gelince, karanlıklar âlemi gündüzün bütün 
görüntülerini siyah kefeniyle örter, güz sonrası ölmüş 
yeryüzünün karla kefenlenmesi gibi gündüz de siya-
ha sarılır, saklanır. Karanlığın üzerine yeni bir karan-
lık daha çöker yatsı vaktinde. İnsanın ikinci ölümünü 
hatırlatır yatsı vakti. Ölüp dünyadan düştükten sonra, 
dünyalıların gözünden de düşüşüne işaret eder. İn-
san öldükten sonra onu özleyenlerin de öldüğü derin 
bir ölüm daha yaşar. Öyle unutulur ki insan, unutul-
duğu bile unutulur. Sanki hiç yaşamamış gibidir. O 
olmaksızın da işler tamamdır. Hiç hesaba katılmaz, 
hiç hesapta olmamış gibidir. Yatsı vakti, sınama alanı 
olan dünyanın hepten kapatılmasına da denk gelir. 
Yaratıcı’nın kendini tek ve bir olarak perdesiz göster-
diği o muhteşem ve billûr an’ı hatırlatır.

Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem kabir ha-
yatını hatırlatarak, ruh-i beşer rahmet-i Rahmân’a ne 
derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. 

Namaz: Teselliler Kitabı

Anladık ki, şu kâinatın Mâlik ve Mutasarrıf-ı Hakikîsi, 
Mabud ve Mahbub-i Hakikîsi öyle biri olabilir ki; gece 
gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti, bir kitabın 
sayfaları gibi kolayca çevirir, yazar bozar, değiştirir. 

İşte nihayetsiz aciz ve zayıf, hem nihayetsiz fakir ve 
muhtaç, hem sonu gelmez gelecek karanlığına dal-
maya hazırlanan, hem sayısız olayların arasında çal-
kalanmakta olan beşer ruhu, yatsı namazını kılarak, 
tıpkı İbrahim [as] gibi, “Batan şeyleri sevmem!” “Terk 
edenlere gönül vermem!” der; Ma’bûd-i Lemyezel, 
Mahbûb-i Lâyezâl’in dergâhına namaz ile iltica eder. 
Şu fâni âlemde ve fâni ömürde ve karanlık dünya-
da ve karanlık gelecekte, bir Bâki-yi Sermedî’ye dil 
döker, bir parçacık ebedi sohbet tadı alır. Ebedi bir 
ömrün müjdesi ve ümidiyle, fani dünyasına cennet 
avizelerinden nur serper. Geleceğinin karanlığına 
mutluluk saraylarından ışıklar devşirir. Sevdiklerin-
den ayrı düşmenin hüznünü,  tanıdıklarına veda ettik-
çe kalbinde derinleşen yaralarına, Rahman-ı Rahim’in 
şefkatli iltifatını ve hidayet nurunu görerek merhem 
sürer. Karanlıkta dünya nasıl unutmuşsa kendisini, o 
da dünyayı unutur ve kalbinin ağlamaları eşliğinde 
dergâh-ı rahmette gözyaşı döker. Ne olur ne olmaz, 
ölüme benzeyen uykuya dalmadan önce, diri iken 
son yaptığı iş secde etmek olur, günlük hesap defte-
rini bir güzellikle mühürler. Bütün fâni sevdiklerine 
bedel bir Mahbub-u Bâki ile tanışır. Dilencilik ettiği 
âcizlere bedel bir Kadîr-i Kerim’in yanında yer alır. 
Korkup titrediği bütün muzırların şerrinden kurtul-
mak için bir Hafîz-ı Rahim’in huzuruna firar eder. 

Karanlığın üzerine yeni bir ka-
ranlık daha çöker yatsı vaktinde. 
İnsanın ikinci ölümünü hatırlatır 
yatsı vakti. Ölüp dünyadan düş-
tükten sonra, dünyalıların gözün-
den de düşüşüne işaret eder. İnsan 
öldükten sonra onu özleyenlerin 
de öldüğü derin bir ölüm daha ya-
şar. Öyle unutulur ki insan, unutul-
duğu bile unutulur...
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Fatiha’nın Kapıları

Namaza Fatiha ile başlar; kendisini 
fayda vermeyen, yanında kalmayan 
kusurlu ve fakir mahlukları değil, ek-
siği ve kusuru olmayan bir Kâmil-i 
Mutlak’ı ve kimseye muhtaç olmayan, 
herkesin kendisini muhtaç olduğu bir 
Ganiyy-i Mutlak’ı över, Rahîm ve Ke-
rim olan Rabbü’l âlemin’i medh ü sena 
eder. Bizzat Rabbinin huzuruna kabul 
edildiğini bilip “Sana, yalnız Sana...” 
diye doğrudan Rabbine hitap edecek 
kadar yükselir ve yücelir. Küçüklüğü, 
hiçliği, kimsesizliği ile beraber, ezel 
ve ebed sultanı olan ‘Mâlik-i yevmi’d-
dîn’e bağlanır. Şu kâinatta nazdar bir 
misafir ve önemli bir görevli maka-
mına geçer. “Yalnız Sana kulluk ede-
riz biz; yalnız Senden yardım dileriz 
biz” derken, bütün yaratılmışlar adına 
kâinatın muhteşem cemaatinin sözcü-
sü olur, onların kulluğunu ve yardım 
taleplerini onlar adına doğrudan Rab-
bine iletir.  

Namaz: kâinatın nabzını tutmak

Böylece insan, tüm varlığın biricik var 
edene, sözsüz yakarışlarına canlı bir 
dil olur. Vaktin akışına anlam katar. 
Zaman nehrinde bilinçsizce ve çare-
sizce sürüklenmek yerine, akıntının 
başkahramanı olur. Gece ile gündü-
zün iki yakasını beş köşede düğüm-
ler. Gününün kıpırtılarını anlamlı 
kılar. Varlığın muhteşem korosunda 
onurlu bir yer bulur kendine.  

Vakitli bir kitap olarak yazar zama-
nı. Göğsüne değip geçen, gözlerinde 
uçuşan saniyeleri, dakikaları, saatleri, 
günleri, mevsimleri, yılları, devirleri 
anlamlı bir bütün olarak yeniden inşa 
eder. Kitap eyler vakti üzerine... Tüm 
vakitlere kendi rengini katar. Zama-
nın akışını kalbinde ağırlar. Sonsuzlu-
ğun denizine akıtır an’ları... Bundan 
böyle, güneşi yok yere doğmaz, boş 
yere batmaz. Mevsimler anlamsız gel-
mez; amaçsız gidivermez.

KİTAP  TOHUM

Esmânın eşiğinde yeniden var kı-
lar zamanı insan. Güzelliğin uf-
kunda tatlı bir tebessümle seyre-
der hayat güneşinin doğuşlarını 
batışlarını.  
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Son dönemlerde aile içi problemlerle ilgili görüşmelerim 
daha da arttı… En çok şikâyet edilen konu ise eşlerin birbir-
leri ile konuşmamaları, küsmeleri ve iletişim kurmamaları… 
Hatta bir danışanım eşinin kendisiyle yıllardır konuşmadı-
ğını ve aile içinde bu olayın çocuklara da yansıdığını ifade 
ediyordu… Görünen o ki artık insanlar birbirlerini anlama-
da, karşılıklı duygu paylaşımında ve birbirlerini yönlendir-
mede etkilerini yitirmişler. 

Duygu ve düşünce paylaşımının olmadığı ortamlarda ki-
şilerin birbirlerini anlamaları mümkün değildir. İletişimin 
olmadığı yerlerde başkalarını küçük görme, kendi hakla-
rını koruduğu gibi eşinin haklarını korumama, eşine saygı 
duymama, duygu, düşünce, inançlarını doğrudan, içtenlikle 
anlatmama, tutarsızlık ve kararsızlık, çevresiyle uyumsuzluk 
ve tartışma gibi problemler oluşur. Bu problemler berabe-
rinde kişinin ailesine ve eşine karşı yabancılaşmasına, yeni 
arayışlara ise yönelmesine neden olur. Baba işyerindeki ar-
kadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasındaki gruplarla, ço-
cuklar da arkadaş gruplarıyla iletişim kurmayı yeğlemekte, 
his ve düşüncelerin paylaşımı da aile dışına taşınmaktadır.

Çünkü insanlar iletişim kurmadan yaşayamazlar. 

Ev içerisinde zayıflayan iletişimin oluşturduğu olumsuz 
hava ve yarattığı doyumsuzluk nedeniyle evdeki her bire-
yin davranışına yansıyarak aile içi gruplaşmalarına da yol 
açmaktadır. Anne oğul, baba kız veya çocuklar arası koalis-
yonla anne babaya karşı cepheleşme eğilimleri ortaya çık-

Esan GÜL
Uzman Psikolog

Aile içi 
sorunlar 
ve
çözüm 
yolları

Baba işyerindeki 
arkadaş gruplarıyla, 
anne kadınlar 
arasındaki gruplarla, 
çocuklar da arkadaş 
gruplarıyla iletişim 
kurmayı yeğlemekte, 
his ve düşüncelerin 
paylaşımı da aile 
dışına taşınmaktadır. 
Çünkü insanlar 
iletişim kurmadan 
yaşayamazlar.
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maktadır. Bu durum, iletişimi büsbütün bozmakta, 
sosyal rolleri de sertleştirmektedir.

Televizyon ve internetin de hayatımızdaki fonksiyo-
nu incelendiği zaman günümüzde teknolojik ileti-
şim aracı olmaktan çıkıp yuva yıkmaya kadar giden 
evlilik sorunlarına sebep olabileceği görülmektedir. 
Chat hastalığına tutulan kişilerin evliliğini sonlan-
dırmak zorunda kalmaları da bir başka vakıa… Sa-
nal âlemden zamanla vazgeçemeyen kişilerin yüz-
de 35-40’ı, geçmiş dönemde eşleri tarafından küçük 
ya da büyük ihanete uğramış hanımlar. Yaşadıkları 
hayal kırıklığını unutamadıklarından, sanal âlemde 
tanımadığı erkeklerle sohbet ederek eşinin yaptık-

larına ‘güya’ karşılık veriyor. İlk zamanlar ‘nasıl olsa 
verdiğim bilgiler yanlış, oradaki ben değilim ki!’ 
dese de ucundan kıyısından girdiği sanal dairenin 
içine zamanla dâhil oluyor, çoğu zaman da yaşadığı 
zaman ve mekândan kendini soyutluyor.

Yapılan araştırmalar aile içi iletişimde yaşanan so-
runlardan bir tanesinin de, aile üyelerinin birbirleri-
ne yeterince zaman ayıramaması olduğunu gösteri-
yor. Bununla birlikte görüşmelerim sonunda ailenin 
içinde bulunduğu maddi problemin ya da aileden 
herhangi birinin alkol kullanması da aile içi prob-
lemlere neden olmakta ve huzursuzluğu körükle-
mektedir.

Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kendisinden kaçmayı 
gerektirecek kadar büyük hiç bir sorun yoktur. Sana ka-
zandıracaklarına ihtiyacın olduğu için sorunları ararsın.
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Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kendisinden 
kaçmayı gerektirecek kadar büyük hiç bir sorun 
yoktur. Sana kazandıracaklarına ihtiyacın olduğu 
için sorunları ararsın. Sadece kısa süreli duygusal 
gerginlikleri değil uzun süreli çatışmaları çözmek 
de, yaşamın önemli bir parçasını oluşturur. Peki, 
çatışmayı çözebilecek değişik yollar ne olabilir? 

* Öncelikli olarak sorunun kaynağının ne olduğunu 
bulmak gerekir. Çatışmanın nedeni üzerinde kafa 
yormalı ve bu konuda kendimizi nasıl hissettiği-
mizi belirlemeliyiz.

* Sorun öğrenildikten sonra aklımıza gelen çözüm 
önerilerini belirlemeli ve konu ile ilgili birçok çö-
züm önerileri ortaya koymalıyız. Çözüm öneri-
lerinin iyi ya da kötü, mümkün ya da değil gibi 
süzgeçlerden geçirmeden olduğu gibi ortaya 
koymak gerekir. Önemli olan sorunla ilgili olabil-
diğince çok sayıda çözüm yolunu bir liste halin-
de ifade etmektir.

* Daha sonra her çözüm yolunu değerlendirerek, 
bu çözüm yollarının her biriniz açısından ne ifa-
de ettiğini tartışacaksınız. Bu aşamada kişilerin 
dürüstçe düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir. 

* Bütün çözüm yolları konuşulduktan sonra her 
iki tarafı da en çok tatmin edecek kararı vermek 
gerekir. Bu karara ulaştıktan sonra çözümün ne 
anlama geldiği bir kez daha her iki kişi tarafından 
ifade edilir. 

* Karara varılan çözüm yolunun ayrıntılarını da 
konuşulmalıdır. Burada ayrıntılardan kastedilen, 
çözüm uygulamaya konduğunda her iki tarafça 
ne gibi uyarlamalar ve ayarlamalar yapılması ge-
rektiğinin konuşulmasıdır. Çözüm bir planlamayı 
gerektiriyorsa hemen planlamaya başlayın.

* Son olarak da bir çözümün gerçekten uygula-
nabilir ve uygulanamaz olduğunu denemeden 
anlamak zordur. Çözümü bir süre uyguladıktan 
sonra gözden geçirmek üzere bir araya gelmek-
te büyük fayda var. Bu durumdan sonra çözüm 
tarzında bazı değişiklikler önerilebilir. Hatta öyle 
bir durum olabilir ki çözümü her iki taraf tatmin 
edici bulmayıp yeniden gözden geçirmek gereği 
duyulabilir. Önemli olan sorunun altında ezilmek 
yerine her iki tarafı da hoşnut edecek bir çözüme 
ulaşıncaya kadar yaratıcı bir biçimde sorunla uğ-
raşmak yapıcı çözüm önerileri getirmektir. Zaten 
anlatılan tüm bu bilgiler yerine geldiğinde ilişki-
ler daha yapıcı olacak ve karşılıklı olarak birbirini 
anlama söz konusu olacaktır.
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Ülkenin İslam ile teması 15. yüzyıllarda bölgeye ge-
len Müslüman tüccarlar ile kuzeyden olmuş. Hris-
tiyanlık ise Portekiz ve İngilizler vasıtasıyla altın 
rezervlerinin çokluğuyla ünlü güney sahillerinden 
işgal yoluyla girmiş. Müslümanların önde gelenleri 
köle diye alınıp götürülmüş, kimilerini de ağır iş-
kenceler sonunda öldürmüşler. Ondan sonra, yetim 
ve öksüz kalan nesilleri ise yoğun misyonerlik sonu-
cunda Hıristiyanlaştırmaya başlamışlar.  

15. yüzyılın sonlarına doğru Portekizlilerin sömür-
gesinde bir hayat süren Gana, daha sonra İngiliz-
lerin sömürgesine girdi. Ülkede 1874 yılında koloni 
kuran İngilizler, Gana’yı Batı Afrika’ya giriş kapısı 
olarak kullanmışlar, köle ticaretini de buradan yö-
netmişlerdi. Sömürge yıllarından önce bölgenin bü-
yük çoğunluğu Müslümanlardan oluşmakta idi. 20. 
yüzyılda ülkenin bağımsızlığını kazanması ve Müs-
lüman ülkeler ile ticaret sayesinde Müslüman nüfus 
artmıştır. 

Atlas Okyanusu’na geniş kıyısı olan Gana aynı za-
manda tropikal iklime sahip bir ülkedir. Balıkçılık,  
kerestecilik ve kakao yetiştiriciliği ülkenin belli başlı 
geçim kaynaklarındandır. Aynı zamanda zengin al-
tın madeni yataklarına sahip olan Gana, sömürgeci 
ülkelerin de hedefi haline gelmiştir. 

GANA
Gana, 1957’de Afrika’nın 
“bağımsızlığını kazanan ilk ülkesi”  
ünvanını taşıyan Gana’da, resmi dil 
olarak İngilizcenin yanı sıra 47 yerel 
dil konuşulmakta. 24 milyonluk 
nüfusuyla Gana, Batı Afrika’nın en 
güvenilir ve en sakin ülkesidir.

Hanife GÖKDEMİR



42 TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012

Köleliğin Başlangıcı; Utanç Kalesi Cape Coast:

Gana’da Hıristiyanlığın tarihi, adı soykırımla öz-
deşleşen Cape Coast’la başlar. Burada yaşanan kirli 
ilişkiler aynı zamanda Gana’nın yaklaşık % 40’ını 
oluşturan Hristiyan nüfusun da miladıdır. Her ne 
kadar hazin bir hikayesi olsa da Gana’ya gelen her-
kesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir kale Cape 
Coast Kalesi. Japonlar için Hiroşima’yı ziyaret et-
mek ne anlama geliyorsa insanlık dışı kölelik uy-
gulamasının başlatıldığı bu kale de Afrikalılar için 
o anlam geliyor. Gezerken duvarlarında, taşlarında 
hala teneffüs edebildiğiniz ağır ter ve kan kokuları, 
yaşanan işkencelerin dehşetini gösteriyor.

İngilizler Gana’yı istila edince başkent yaptıkları 
Cape Coast’u köle ticaretinin merkezi olarak kul-
lanmışlar. Köpekler eşliğinde yakaladıkları Ganalı-
ları yerin altındaki zindanlara hapsedip zincirlere 
vurarak gemilere istif etmiş ve Batı ülkelerine köle 
olarak satmışlar. Kalenin üst katında yer alan İn-
giliz komutana ait daireye köle kadınlar getirilirdi. 
Yaklaşık 200 köle kadının tutulduğu zindandan her 
gün birkaç kadın dışarı çıkarılarak balkonda bekle-
yen komutanların beğenisine sunulurdu. Bu çirkin 
hadiseye direnen kadınlar ise işkence odalarında 
öldürülüp okyanusa atılırdı. Köleler kaçmasınlar 
diye ayaklarına ağır prangalar bağlanmış, herhangi 
bir girişimde bulunan köleler kapısında kuru kafa 
işareti bulunan “ölüm hücrelerine” atılmış, kapısına 
kilit vurularak yiyecek ve içecek verilmemek sure-
tiyle ölüme terk edilmiştir. Kale ile dış dünyanın 
bağlantısını kesmek ve kaçma girişimlerini engel-

lemek amacıyla etrafına geniş hendekler açılmış, 
hendeklerin içi günlerce aç bırakılmış vahşi timsah-
larla dolu suyla çevrilmiş. Sağ kalanlar ya da yer altı 
zindanında dayanıklılık testinden geçenler, üzerin-
de “dönüşü olmayan kapı” yazan yerden geçirilip 
gemilerle ABD, Portekiz ve İngiltere’ye sevk edilirdi. 

Tüm bunların yaşandığı Cape Coast Kalesi’nin tam 
ortasındaki avluda inşa edilmiş kilise, kölelik anla-
yışı ile birlikte misyonerliğin de girdiğini gösteriyor. 
Köleleştirmek ve Hıristiyanlaştırmak aynı mekan 
ve zamanda birbirinin uzantısı olarak gerçekleşti-
rilmiştir. Batı’nın yaklaşık 1 asır süren sömürü tarihi 
boyunca İngilizler ve Portekizler Afrika’ya nasıl bir 
medeniyet, nasıl bir uygarlık bırakmıştı? Bıraktıkları 
miras; sömürülerine ve hırsızlıklarına ses çıkartma-
yacak, itiraz etmeyecek pasif ve itaatkar bir zihniyet 
olmalıydı. 100 yıl önce kölelikle gerçekleştirdikle-
ri sömürü faaliyetlerini şimdi misyonerlikle yerine 
getiriyorlar. Müslümanlar cami ve medreseler inşa 
ederken sömürgeci Batı ülkeleri Güney sahillerine 
köle zindanları, işkence odaları ve büyük hapisha-
neler inşa etmiştir.

Ganalılar, İngiliz sömürüsü ile birlikte tanıdıkla-
rı yeni dinleriyle hürriyetlerini, dillerini ve yer altı 
zenginliklerini kaybettiler. 

İslami Çalışmalar:

Gana’da kaldığımız süre boyunca, Kur’an eğitimi-
nin verildiği meclisler olan ‘Halaka’ları ziyaret ettik. 

…Gezerken duvarlarında, taşla-
rında hala teneffüs edebildiğiniz 
ağır ter ve kan kokuları, yaşanan 
işkencelerin dehşetini gösteriyor.
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Halakalar, mahalle mescitlerinde faaliyet gösteren, 
Hafızlık ve Arapça derslerinin yapıldığı bir nevi 
medreseler. Her mahallenin kendi Halakası bulun-
makta. Gana’daki Kur’an eğitimi ezbere dayalı bir 
metod olup hocanın okuması ve talebelerin tekrar 
etmesi şeklindedir.

Gana misyoner faaliyetlerinin yoğun olduğu bir 
ülke olması sebebiyle Kur’an derslerinin verildiği 
“Halakalar”ın yaygınlaştırılması büyük önem ta-
şıyor. Mesela Tamali bölgesi Müslüman nüfusun 
yoğun olması sebebiyle misyonerlerin de en çok 
faaliyet gösterdiği bölge. Buralarda özellikle anao-
kulları açarak Müslüman çocuklarına ulaşmayı he-
defliyorlar. 

Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olan 
Ganalılar’da namaz kılmak bir insanın Müslüman 
olduğunun en belirgin özelliği sayılıyor. Hatta na-
maz kılmayanın cenazesi imamlar tarafından kılın-
mıyor.

Misyonerlik Çalışmaları:  

Müslümanların talebi en çok eğitim hizmeti nok-
tasında. Misyoner faaliyetleri sonucunda en iyi 
eğitim kurumları Hristiyanlara ait ve Müslüman 
çocukları da bu eğitim kurumlarında ancak onla-
rın kurallarına uymak şartıyla okuyabilmektedirler. 
Özellikle zeki Müslüman öğrencileri kaçırmamak-
tadırlar. Kendisi de bir Hristiyan okulunda okumuş 
olan Nasruddin Abdul yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 
”Müslüman olduğumuzu bildikleri halde namaz 
kılmamız yasaktı. Ayrıca pazar ayinlerinde kiliseye 
gitme mecburiyetimiz vardı. Bazı Müslüman öğren-
ciler okulu bitirebilmek için kiliseye gidiyorlardı. 
Beni zorladıkları zaman ‘siz böyle yapıyorsunuz o 
halde ben de okuldan ayrılıyorum’ dedim ve ay-
rıldım. Bir komşumuz kızını uzağa yollamak iste-

mediği için okuldan almadı ve kız ikinci senesinde 
Hristiyan oldu. Şimdi babası çok pişman.” 

Nasruddin Abdul; “Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de Afrika için en temel yardım gıday-
mış gibi bir algı var. Fakat bütün Afrika ülkelerini 
aynı değerlendirmemek lazım. Gana için bizim en 
önemli problemimiz misyonerlik çalışmaları ve Müs-
lümanların eğitim alanındaki yetersizliği. Gana’da 
okuyan 100 bin üniversite öğrencisinin %10’u Müs-
lüman. Gana Müslüm Assosation (GMSA)’a üye 10 
bin müslüman öğrenci var.” 

Gana’da resmi nüfus sayımına göre Müslüman nü-
fusu ülkenin %20’sini oluşturuyor. Fakat bu rakam 
gerçekte %35-40. Hristiyan nüfusun özellikle çok 
gösterilmesi politikası Afrika’nın hemen her ülke-
sinde karşımıza çıkan bir problem. Bununla Müs-
lümanlar üzerinde azınlık psikolojisi oluşturmak 
amaçlanıyor. Hristiyan nüfusun fazla gösterilmesin-
deki sebeplerden biri de ülkenin Batı’dan daha faz-
la yardım alabilmesi. İhtiyacın çok üzerinde kilise-
lerin yapılması ve Hristiyan gruplar arasındaki çetin 
rekabetler bu rivayeti doğrular nitelikte. Sömürü 
ülkeleri, ülkeye güneyden girdiği için Müslüman 
nüfusun çoğunluğu kuzey kesimde bulunuyor. Mis-
yonerler de faaliyetlerini bu yüzden kuzey kesimde 
yoğunlaştırıyor.

Afrika’da adeta semboller savaşı mevcut. Ziyarete 
gittiğimiz en ücra köylerde üstünde giyinmeye el-
bisesi olmayan çocukların boyunlarında haç işaretli 
kolyelere rastlıyoruz. Misyoner Hristiyanlar bazen 
otostopla bazen bisikletle bazen de yaya olarak 
köy köy dolaşıp dinlerinin sembollerini dağıtıyor-
lar. Amaç gerçekten dindar bir Hristiyan topluluk 
elde etmekten çok kendisini Hristiyan dünyanın 
parçası gibi hisseden ve tüm zenginliğini peşkeş 
çekebilecek bir teslimiyet insanı oluşturmak.

Gana’da tabut satan bir dükkanın önünden geçer-
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ken ‘gitar’ şeklinde yapılmış bir tabuta rastlıyoruz 
ve öğreniyoruz ki burada cenazeler de en az dü-
ğünler kadar eğlenceli geçiyor. Kiliselerden dışa-
rı taşan müzik sesi bazen bir cenaze törenine ait 
olabiliyor. Cenaze sahipleri insanları daha ziyade 
para toplamak için davet ediyorlar. Bizdeki takı me-
rasimlerine benzer para toplama faslı şölenin en 
önemli bölümünü oluşturuyor. Papazlık Gana’da 
kolay para kazanılan bir meslek olarak görülüyor.  

Gana’da İslami içerikli okullar açmanın hukuki hiç-
bir engeli bulunmamaktadır. Eczanesinin geliriyle 
açmış olduğu “Fatıma Farida Anaokulu” dışında çe-
şitli anaokulu projeleri de bulunan Nasruddin Bey 
burada özellikle anaokulu açmanın önemini şöy-
le açıklıyor;  “Misyonerler de ülkenin her yerinde 
anaokulları açıyorlar. Özellikle de Müslüman nüfu-
sun çok olduğu kuzey bölgelerinde. Misyonerlerin 
hedef kitlesini  3-7 yaş arası Müslüman çocuklar 
oluşturuyor. Belli bir yaşa gelmiş Müslüman öğren-
cilerle ilgilenmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü İslami 
eğitim almış bir gencin Hristiyan olması çok zor-
dur.”

Okullarda Müslüman öğretmen yetersizliği de eği-
timdeki başka bir sıkıntı. Hatta kaldığımız mahalle-
nin camisinde Kur’an öğrenmeye gelen çocuklara 
İngilizce dersini Hristiyan bir hoca veriyor.  Cami-
deki çocukları ziyaret ettiğimde karşılaştığım İngi-
lizce öğretmeninin kulağında sallanan haç işaretli 
küpeleri görünce çok şaşırmıştım. Nasruddin Bey’in 
anlattığına göre Kumasi yolu üzerinde 1000 kişilik 
kız öğrenci İHL tipi bir okulda eğitim veren Hristi-
yan öğretmenler sebebiyle artık okulda İslam’dan 
eser kalmamıştır. 

Gana’daki misyoner çalışmalarından en yaygın ola-
nı toplu taşıma araçlarında Hristiyanlığı tebliğ etme 
şeklinde gerçekleşiyor. Papazlar yolcu otobüslerine 
bindikten sonra ayağa kalkar ve inene kadar propa-
gandalarını yaparlar. Nasruddin Abdul bu durumu 
“Ancak uçağa bindiğimizde onlardan kurtuluyoruz” 
esprisiyle anlatıyor. Tebliğ esnasında sarfettikleri 
sözler ve kullandıkları metod bize Müslümanlara 
bakış açıları noktasında ipucu veriyor. Misyonerle-
rin ilk sözleri “Hz. İsa’ya inanmayanlar O’nun adını 
duyduklarında sıtmaya yakalanmış gibi titremeye 
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başlarlar, yerlerinde duramazlar, O’nun adını duy-
maya tahammül edemezler, çünkü onların içinde 
kötü ruh vardır. Onlarla konuşmayın ve gözlerine 
bakmayın sizi büyülerler” oluyor. Siyah insanın aşa-
ğı ırk olduğu bilinçaltlarına yerleştirilmiş Afrikalılar, 
en ufak bir alaka ve yakınlıktan etkileniyorlar.

Gana’da yaşana bir başka misyoner çalışması da 
müslüman köylerini dolaşıp ve hastaları ziyaret 
etmek. Tespit ettikleri hastalara içi boşaltılmış ilaç 
kapsüllerini verip “siz Müslümansınız o yüzden size 
iyileşmeniz için ‘Muhammed ilacı’ verelim” diyorlar. 
Tabii günlerce boş kapsül içip iyileşmeyen hastanın 
yanına bir süre sonra tekrar gidip “Sen iyileşmemiş-
sin. Bir de bizim ‘İsa ilacımız’ var onu deneyelim” 
deyip asıl ilacı veriyorlar. Adam iyileşiyor ve bera-
berinde de bu mucize(!) karşısında Hristiyan olu-
yor. Bu kadar cahil olduklarına da kızamıyorsunuz 
çünkü yıllarca sömüren İngilizler için halkın cahil 
bırakılması işlerine gelmiş. 30 $ a ya da 1 çuval un 
karşılığında din değiştirmeleri, burs verip okutmak 
karşılığında kiliseye zorunlu ziyaret etmeleri isten-
miş, fakirliği ve çaresizliği istismar edilerek Hristi-
yanlaştırılmış, üstelik bu yapılırken de İslam hak-

kında aleyhe bir ön yargı oluşturularak yapılmış. 
Nasruddin Abdul; “Onların oluşturduğu önyargıla-
rı kırmak bazen çok zor oluyor. Bir adamla İslam 
hakkında konuşmaya başlayacak olsam gözlerini 
kaçırıyor, dinlemek istemiyor ve uzaklaşmak için 
bahaneler ileri sürüyor. Çünkü papazlar Müslüman-
ların içinde kötü ruh var, onların sözleri büyülü sa-
kın onları dinlemeyin” diyorlar. Sömürü ile birlikte 
giren misyonerlerin esas derdinin insanlara faydalı 
olmak değil sömürü düzeninin hırsızlık politikaları-
nı kolaylaştırmak olduğunu anlıyoruz. 

Buna karşılık Gana’da her geçen gün insanlar top-
lu olarak Müslüman oluyor. Geçen sene Kumasi’de 
Türkiye’li Müslümanların yaptırmış olduğu bir cami 
açılışından etkilenen 45 kişi oracıkta Müslüman ol-
muş. Bu tablo bir misyonerin yıllarca çalışsa hizme-
ti karşılığında şahit olamayacağı bir tablodur.  Allah 
(cc) Müslümanların ihlasla yaptığı işlerine “bereket” 
vermektedir. Afrika bize değil, biz Afrika’ya muhta-
cız. Cennete giden yol Afrika’da çıplak ayaklı kar-
deşlerimizin ayak izlerini takip etmekten geçer.

Gana’daki Kur’an eğitimi ezbere dayalı bir metod olup hocanın okuması 
ve talebelerin tekrar etmesi şeklindedir.

45PANORAMA  TOHUM



46 TOHUMEYLÜL-EKİM-KASIM 2012



47

Erzurum. Doğunun Paris’i, 
Nene Hatunun şehri, 
Evliya Çelebi’nin on bir ay yirmi dokuz gün 
yazı göremediği şehir. 

Evliya Çelebi’nin 
Kedisinin Peşinde

GEZİ  TOHUM

A.Serra POSTACI

Fotoğraflar: Ozan AKGÜN
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Burası soğuk, hem de çok. Burada, gökyüzünün 
mavisi bir değişik. Bulutlarda pamuk gibi değil, 
daha çok gümüş bir yumak gibi. Rüzgârları da çok 
değişik; sert ve ürkütücü. Tatlı tatlı esmiyor, kim 
daha çok bulut kaçıracak yarışı yapıyorlar adeta. 
Kirpiklerim düşecek diye gözümü kırpmaya korku-
yorum.  Ellerimse çoktan düşmesin diye burnuma 
siper olmuş, nefesim; samyeline dönmüş.

Gözlerim hemen Çelebi’nin kedisi gibi bir kedi arı-
yor. Hani, şu kışın damdan dama atlarken donan, 
sekiz ay sonra çözülüp miyavlayarak yere düşen 
kedi. İlk arama çabamda başarısız kalıyorum; ne 
havada, ne damlarda hiç kedi yok. Karnımın gurul-
tusu kedi arayışıma mola vermeme sebep oluyor. 
Soğuk ve yol beni hayli acıktırmış. Ne yiyeceğime 
karar vermek için düşünmeye hiç gerek yok. Ne 
yiyeceğim, şehre ayak basmadan belliydi zaten. 
Erzurum’un meşhur cağ kebabı!

Buralarda kebapçı bulmak pek de zor değil. Tek 
yapmanız gereken sağınıza solunuza şöyle bir ba-
kınmak, sonrasında hangi kebapçıya gireceğinizi 
seçmek. Kebapçılardan bir tanesini gözüme kesti-
rip içeri giriyorum. Girdiğim anda ağır bir tereddüt 
duygusuna kapılıyorum sanırım çevredeki kebapçı-
ların en salaşına girmişim ama hem içerideki nefis 
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koku hem garsonun hevesle “Buyurun” demesi en 
çok da içerinin tıklım tıklım olması beni dışarıya 
çıkıp bir diğer kebapçıya girmek yerine içeriye geç-
meye itiyor. Hemen hemen herkesi görebileceğim 
bir masa seçiyorum kendime ve her biri farklı olan 
sandalyelerden mor minderlisine oturuyorum. Evet, 
sandalyelerden her biri farklı. Yanlış anlamayın 
öyle dekorasyon amaçlı değil sanki onu bulabilmiş 
ve onu koymuşlar tıpkı masanın üzerindeki birbir-
lerinden farklı tabaklar gibi. Bardaklar ise aşınmış, 
hayret çatal bıçaklar gözümü alacak derecede parıl 
parıl parlıyor herhalde kısa zaman önce yenilemiş-
ler diye düşünüyorum ve ayrıntılara daha fazla ta-
kılmamak için bir an önce sipariş veriyorum, çok 
geçmeden tabağım önüme geliyor.

Eskişehir’de Oltu kebabı, Konya’da yatık döner ve 
Erzurum’da da cağ kebabı olarak adlandırılan bu 
kebap yağsız, kıymasız sek kuzu etinin bir demir 
üzerine sarılmasıyla yapılıyor. Bu etler odun kö-
mürü ateşinde yavaş yavaş pişirilir ve beyaz renkli 
kuru soğan, acı biber turşusu ve çoban salatayla 
masanıza gelir. Siz dur diyene kadar gelmeye de-
vam eder. Amman yerken kendinize hâkim olun 

yoksa yemeğiniz bittiğinde yerinizden kalkamaya-
bilirsiniz. Tabii bir de kebabı midenize indirirken 
minik süt kuzularını da düşünmemeye çalışın.

Cağ kebabına doyulduktan sonra iki konuya açıklık 
getiriyorum. Bir; burasının çok iyi iş yaptığı halde 
neden sandalye ve ya tabaklarını değiştirmediği. 
Cevap: Çünkü kebabı yemeye başladığınız anda 
gözünüz ne sandalye görüyor ne tabak. İki; çatal ve 
bıçaklar muhtemelen yeni değiştirilmemiş, etler elle 
yenildiğinde daha bir tatlı olduğundan en başından 
beri hiç kullanılmamış zaten!

Cağ kebabını yedikten sonra üstüne bir de kadayıf 
dolması yenilmeliymiş, öyle duydum. Ben de “işi 
usulüne göre yapayım” dedim, bir de kadayıf dol-
ması söyledim. Kadayıf dolması denilen bu tatlının 
makbulü; içinin ceviz ve toz şekerle karıştırılması, 
tel kadayıfın taze ve uzun lifli olması, cevizli için 
de dolmayı dolduracak kadar bol olması, kızartıldı-
ğında parçalanmayacak şekilde özenle sarılması ve 
kızartılması dışının hafif sert ama kabuk gibi olma-
ması şerbetinin de içine sinmiş olmasıdır.

Tatlı müthiş lezzetli fakat fazlasıyla ağır. 
Eğer benim gibi “ağır tatlı yiyemem di-
yenlerdenseniz”, tatlıyı bir miktar kaymak 
ile hafifletip ağzınızdan midenize doğru 
kayarak gönderebilirsiniz. 

Gelelim “Erzurumlu gibi çay içmek” de-
yiminin nereden geldiğini anladığım ana. 
Bu kadar yiyeceğin ıslatılması gerektiği 
düşüncesi ile bir çay söyledim ve kıtlama 
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şekerle içmeye başladım. Kıtlama şekerle çay içme-
nin usulü “bir kıt, yedi fırt”mış. Bir kıtımla yedi fır-
tımı denkleştirmeye çalışırken oturduğum masanın 
yerinin hakkını vererek çevre masalardaki insan-
ları dikkatlice izlemeye başladım. Allahtan hiç biri 
kalkıp da “Ne baktın kardeşim?” demedi. Toprağın  
“torpak” köprünün de “körpü” olduğu bu insanlar 
bir bardak kaynar çayı abartısız üç saniyede içiyor-
lar. Üç saniye! Dedim belki meziyet çaylarında ya da 
şekerlerindedir, bende denedim olmadı, ağzım yan-
dı. Bu soğuk şehrin sıcak insanlarının ağızları biz 
İstanbullulardan biraz farklı galiba. Yanık ağzımdan 
dolayı bir bardak çayla yetindim, hesabı ödeyip dı-
şarı çıktığımda Erzurumluların sadece ağızlarının 
değil tüm vücutlarının bizden farklı olduğuna karar 
verdim ben bu soğukta kat kat kazakla ve kaban-
la donarken onlar sokaklarda incecik birer montla 
geziyorlar. Üstelik çoğunun önü bile açık! Zamanla 
benimde bu soğuğa alışacağıma kendimi inandıra-
rak Erzurum sokaklarında gezmeye başladım tabii 
ki evlerin damları arasına tek tek bakarak. Yok, bi-
zim kedi yine yok.

Erzurum’da görmek istediğim bir yer var; Çifte 
Minareli Medrese. Sordum, medrese bulunduğum 
yere yürüme mesafesindeymiş. Çevredekilere sora-

rak medreseyi kolayca buluyorum. Bu yapının 1270 
– 1291 yılları arasında Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubat’ın kızı Hande Hatun tarafından yaptırıldı-
ğı sanılmaktadır. Selçuklu döneminden kalan med-
reselerin en büyüğü imiş. Savaşlar sonucu zarar 
gören bu medrese Dördüncü Murat tarafından ona-
rıldıktan sonra top dökümhanesi haline getirilmiş.  
Daha sonra medreseye çevrilen bu yapı Cumhuri-
yet dönemine kadar medrese halinde kalmış, 1942 
yılında ise müzeye dönüştürülmüş.

Gözüm hemen medresenin minarelerine kayı-
yor. Bir rivayete göre medresenin bir minaresini 
usta bir minaresini çırak yapıyormuş. Çırak yukarı 
çıktıkça ustada bunun altında kalmamak için daha 
hızlı yapmaya çalışıyormuş. Derken nasıl olduysa 
ustanın ayağı kaymış, yere düşmüş ve ölmüş. Çırak 
bu duruma çok üzülmüş ve minare yapımını bırak-
mış. İşte bu yüzden minareler sanki yarıda kesilmiş 
gibi. 

Hazır yukarıya bakmışken çevredeki damlara da 
şöyle bir bakıyorum. Evet, bildiniz kedi yine orta-
larda yok. 
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Yemek, yürüme, soğuk, rüzgâr... Hepsinin beni 
yorduğunu fark ediyorum. Otele gitmek için yavaş 
yavaş yürürken gözlerim Oltu taşından tespih ala-
bileceğim bir yer arıyor. “Buraya kadar gelmişim 
Oltu taşından bir şey almadan İstanbul’a dönmek 
olmaz” diye düşünüyorum. Oltu taşından tespih is-
tiyorum. Çünkü her nedense bu oltutaşı, karakehri-
bar artık adına ne derseniz bana tespihi hatırlatıyor, 
kolyeler, yüzükler gözüme çok yapmacık geliyor. 
Sanki bir alışveriş merkezinin ortasındaki “palmiye 
ağacı” gibi. Bu düşüncelere yolda ilerlerken gözle-
rim yine damlarda. Bir anda yandaki çöp kontey-
nırından önüme bir şey fırlıyor, korkuyorum. Şöyle 
bir bakınca, bir kedi olduğunu fark ediyorum. Kedi! 
Bizim kedi mi acaba? Yok, bizim kedi olamaz, onun 
havada olması gerekirdi. Ben kediye baktıkça kedi 
de bana bakıyor, sanki bana bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor. “Seni kucağıma alamam, çöpten çıktın, 
çok pissin” diyorum. Ama bakışlar ısrarla devam 
ediyor, “Sevmeni değil, fark etmeni istiyorum!” der-
miş gibi bakıyor. O zaman anlıyorum belki de ke-
dinin havada kaldığı sekiz ayın sonuna gelmişizdir.

GEZİ  TOHUM
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En başarılı anlatılabilecek konular, öyküler en iyi 
bildiğimiz öykülerdir. Çok evrensel bir meseleyi 
veya çok minimal bir hikâyeyi anlatıyor olsak bile 
bunu en iyi bildiğimiz metaforlarla bezendirip daha 
iyi tanıdığımız nesnelerle veya sözcükler vasıtasıy-
la dillendiririz. Abbas Kieorustemi bütün dünyanın 
takdirini kazanmış en prestijli ödüllere layık gö-
rülmüş, her yerden her zaman her sanatkâra nasip 
olmayacak tevecühlere ve alkışlara mazhar olmuş 
İran asıllı yönetmen.  En önemli eserlerinden biri 
de “Rüzgâr bizi sürükleyecek.” Daha isminden bel-
li,  yüz yıllardan beridir demlenmiş Pers toprağını 
sıkıp bir öykü damıtmış biz izleyenler için.

Bir grup sinemacı İran’da bir Kürt köyüne gidiyor-
lar. Köydeki yas törenlerinin belgesel filmini çek-
mek istemektedirler. Film bir otomobilin kıvrım 
kıvrım yollardan ovaya inişiyle başlıyor. Arabadaki 
kahramanların sesini duyuyoruz uzun zaman. Ka-
mera her daim sabit bir şekilde bizi güzel çerçeve-
lerden içeri sokarak öyküye dahil ediyor. Filmciler 
köyde kendilerini mühendis olarak tanıtıyorlar. Asıl 
amaçlarını da gizli tutuyorlar. Film ekibine köye mi-
safir oldukları süre içerisinde bir küçük çocuk reh-
berlik ve arkadaşlık ediyor. Köyde yüz yaşını aşmış 
hasta bir kadının ölümü bekleniyor ve kadın öldük-

ten sonrada filmciler yaşlı kadının cenaze töreni ve 
ardından tutulacak olan yas filmle belgeleniyor. 
Ancak kadının beklenen ölümü bir türlü olmuyor. 
Film çekimini yapacak olan Behzad bir yandan öl-
mek üzere olan yaşlı kadını takip ederken, öbür 
yandan köyü tanımaya ve dolaşmaya devam ediyor. 
Yönetmenini ustaca ve ince ince altı doldurularak 
örülmüş diyalogları sayesinde sırasıyla genelde İran 
toplumunun, lokalde de çalıştıkları köyün; kültürel, 
folklorik ve tarihsel yapısını irdeliyor. Bir çocuğun 
basit soru ve cümlelerinden hastalık, ölüm-yaşam, 
ahirete dair bir çok yönüyle değinerek yorumlar ve 
tartışmalar geliştiriyor.

Görsel bir şölenle adeta izleyenlerini mest eden 
şiirsel kamera diliyle bizi mekanların mistik hava-
sını koklatıyor. Işık oyunlarıyla folkloru, mekanla-
rın sayesinde kültürü ve mistisizmi canlandırıyor. 
Zira usta yönetmen filmin temel cümlesini Füruğ 
Ferruhzad’ın filmle aynı adı olan şiirinden alıyor.

Beklenen ölüm bir türlü gerçekleşmezken; yaşlı ka-
dın gün be gün iyi olmaya doğru gidiyor. Bu esnada 
kadının ölmeyeceğini sanan filmin ekibi yönetmen 
Behzad’tan gizli bir sabah köyü terk edip giderler. 
Behzad her gün cep telefonuyla daha rahat görüş-

“Ay kızıl ve endişeli
Ve her an çökebilecek bu çatıya bağlanmış...
Bulutlar; yas tutan bir kadın yığını gibi...
Bekliyorlar yağmasını...
Bir an...
Ve sonra hiç...
Bu pencerenin ardından gece titriyor...
Ve dünya duruyor...
Sen yeşilliğinde
Aşk dolu ellerimin üstüne...
...ellerini, o yanan hatıraları, koy!
Ve hayatın sıcaklığıyla dolu dudaklarımı...”

SİNEMA
Yunus KELEŞ

Rüzgâr bizi 
sürükleyecek
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me yapabilmek amacıyla köyün mezarlığının da ol-
duğu tepeye çıkar. Orada bir kuyuda kazı yapan 
Yusuf’la tanışır. Filmin diğer birçok karakteri gibi 
Yusuf’unda yüzünü görmeyiz. Yusuf’la Behzad ara-
sında kulağa basit ve sade sözcükler olarak görün-
se de temelde çok felsefik ve varoluşsal meseleleri 
tartışan diyaloglara tanık oluyoruz. Birgün Yusuf 
çöken kuyunun enkazı altında kalır ve Behzad onu 
kurtarmak için yardım çağırır. Gelen yardımda ilk 
müdahaleyi bir köy hekimi yapar. Ardından Yusuf’u 
hastaneye gönderirler. Behzad köy hekimini yaşlı 
kadının durumuyla ilgilenmesi için davet eder. Bu 
esnada kameradan yansıyan doğadan fotoğraflar 
ve köy hekiminin Ömer Hayyam’ın rubailerinden 
alıntılar yaparak yaşamanın ve hayatın muazzam 
tadına değinir. İnsan sağlığının ne kadar önemli ol-
duğunu kendince açıklar. Yüz yaşını geçmiş olsanız 
bile dünyanın sizin için hala yaşanabilir olduğunu 
söyler. Behzad’a köy hekiminin içinden geçtikleri 
doğal manzara da hususen bu konuşmalara şahitlik 
eder gibidir.

Behzad bir gün süt almak için köydeki bir evin ahı-
rına gider ve bir genç kız Behzad için süt sağar. 
Behzad kızın kıyafetlerinden anlar ki kız Yusuf’un 
sevdiği kızdır. Ancak kamera kızın yüzünü bize 
göstermediği gibi hikaye de Behzad da kızın yüzü-
nü görmez. Yönetmen tam da İranlı kadın şair Füru 
Ferruhzad’ın şiirini adeta görsel olarak canlandırır-
ken şiiri Behzad’ın sesinden de bize duyuruyor.

Filmde görsel doygunluk arıyorsanız yönetmen 
“Alın size görsel doygunluk” dercesine şahane 
kadrajlarla adeta bizi kültürel metaforların ağırlıklı 
olduğu doğanın bütün haşmetiyle dile geldiği bir 
coğrafyada gezdiriyor. Abbas Kieorustemi; mistik 
bir serüven yaşattığı gibi mekanları ve diyalogları 
aşırılıktan kaçınarak stilize etmede, karakterlerini 
de aşırılıktan sakınarak idealize etmeden bize yeni 
dalga İran sinemasının dünyada nasıl esip gürle-
diğini müthiş birikimli alt metniyle, ustaca kamera 
dilinden bir şiir okuyor.
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Bulunma alanları, kalbe girme derecele-
ri göze ve gönüle farklı hitaplarla yöne-
limleri olsa da düşünce ve sanata olan 
ihtiyacımız hikmeti anlamak adına. Bes-
ledikleri ve beslendikleri alanları iyi bil-
mek imkanlar el verdiğince anlamsal çer-
çeveyi tamamlamaya yarıyor. Birinin boş 
bıraktığı alanı diğeri dolduruyor.

Yaşamı farklı boyutlarıyla kavramak için 
kendiliğimizin tüm farklı boyutlarını keş-
fetmemiz gerekir. Allah’ın şu dünyadaki 
en büyük cezası öyle sanıyorum ki sı-
radanlaşmaya alışmak, alışarak sıradan-
laşmak. Buna kalplerin katılaşması da 
denebilir. Kendi varlığının sadece tek 
boyutuyla bakana hayat da tek boyutuy-
la görünüyor.

Yalnızca akılla ölçen, ölçülen dünyada 
artık ruh yitirildi. İhtiyaçlar ve istekler 

değişti. Normallik değildi artık iyilik de-
diğimiz. İlim, hal, keşif, his kapıları kapa-
tıldı. Kaygan uçucu ortamda ebedi olma-
ya aday haller, tavırlar, izler bulunamaz 
oldu. Ölçü olmayınca çizgiler belirsizle-
şince anlaşma zemini de daraldı.

Zor değil bahsettiklerim. İnsanın kendi-
ne ve hayata dair olanları birebir göz-
lemleyerek zorluklar yaşadıkça yontulup 
dem dem kul olmaya varacak yalın ger-
çekliğin tümünün günümüzde taham-
mülsüzlüğe ulaştırılmış olması. Tek düze 
indirgenmiş bir yaşam herkesi kendi ha-
yatına ilgisiz bıraktı. Ve özgürleşme adı-
na insan ters istikamete zorlandı. İçine 
girecek muayyen bir miktar bulamadı ki 
kemalleşme ölçüsünü bilsin.

En büyük eksiğimiz gündelik hayata ek-
sik kalmak. Akıl muhatap olmanın ve 

Ayşe KARAMAN

Akıl nimeti araştırıyorsa bulduktan sonra kesilir gerisine gi-
demez. Kalbiyle hissedip benliğiyle yönelip akılla birleştirirse 
Rabbiyle irtibat, hikmet alanına girer insan. Hikmet ve anlama 
götürecek kapılar günlük hayatı nasıl yaşadığımızdan geçer. 

Aydınlık
Sanılan
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muhataba  alınan olduğumuzun ispatı. Hayatın ih-
sanı. Ama hakikati keşfetmede akıl yeterli görün-
müyor. Tek başına yol bulamıyor. Görmediğini an-
latamıyor. Çünkü hayal ve akıl bu âlemle sınırlıdır. 
Bu âlemde gördüğü ve bildikleriyle hayal kurar, 
akıl yürütür. Mesela cenneti anlatırken gördüğü gül 
bahçesinden örnek verir. Kendi başına gaybi âleme 
geçiş yapamaz. Ancak, kalbin, vicdanın görünen 
âlemle görünmeyen âlem arasındaki geçişe zemin 
hazırlaması ile akıl gayb âlemini hayal eder veya an-
lamaya çalışır. Vicdan akla yol gösterir. Yoksa parça 
parça anlar tam kavrayamaz. Akıl nimeti araştırıyor-
sa bulduktan sonra kesilir gerisine gidemez. Kal-
biyle hissedip benliğiyle yönelip akılla birleştirirse 
Rabbiyle irtibat, hikmet alanına girer insan. Hikmet 
ve anlama götürecek kapılar günlük hayatı nasıl ya-
şadığımızdan geçer. Buradan geçilmeden varılmaz. 
Orada durup kalmakla hiç yapılmaz. Bundandır 
hikmet sadece akıl yoluyla tamamlanacak sığ bir 
yol değildir. Yolda olmak bir hıza sahip olmayı ge-
rektirir. Aksi durum yolda durmak olur.

Aşikârların, sınırsızlığın, benliğin, algıların derinli-
ğindeki mana ortaya çıkmayı bekliyor. Hakikatin 
dört bilinmeyenli denklemi sonucunu istiyor. Öz 
aynı kaynaktan besleniyor fakat hakikat farklı yan-
sıyıp yansıtılabiliyor. Sınırlanamayan binlerce farklı 
içeriği ve konuyu barındıran tek sahadır hakikat. 
Sonsuzdur. Hiçbir zihin hiçbir gayret hakikati tam 
manasıyla kavrayamaz. Bu sebeple hakikati anla-
maya çabalayanlar geniş açıyla bakmak durumun-
dalar. Kendi dünyalarını genişletmek için. Tüm in-
sani ve meleki duygularını kullanarak bol gönüllü, 
içleri geniş ve hakikat derdi olanlara açılacaktır ka-
pılar. Doğru olan herşey eminim birbirini tamamla-
yacaktır. Okuyarak ya da yaşayarak. Çünkü hakikat 
kendini her yerde gösterir. Umarım biz de her aşa-
mada erişenlerden oluruz.
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Hanla 
Yaşamak

Yaşar ETİ

Tarihi yarımada da hanlar böl-
gesi diye anılan bölgenin mer-
kezinde bulunan Büyük Valide 
Han 1651 yılında IV Murat’ın 
Annesi Kösem Valide Sultan 
(Mahpeyker) tarafından, tica-
reti geliştirmek ve ipek yolu 
üzerinden gelen konukları 
ağırlayabilmek için yaptırılmış.
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Şimdilerde, eski görkemini koruyamasa 
da sanayileşmenin dikte ettiği; zama-
nı, kültürü, emeği parçalayan anlayışa 
direnen ve zanaatini yaşatmak isteyen 
esnafların adresi olmuş.

Esnaflar el emeğinin gözden düşme-
diği senelerdeki iş hacmi mazeretiyle, 
yoğunlaşan dükkanlarını biraz olsun fe-
rahlatmak amacıyla dışa doğru çıkma-
larla genişletmişler.

Bu gün ise çırak dahi bulamayan es-
naflar yeri geldiğinde birbirinin işlerine 
koşarak yoğun zamanlarının yükünü 
paylaşıyorlar, çoğu zamansa geniş dük-
kanlarında tek başlarına çalışıyorlar. 
Emekliye ayrılan esnafalar bu paylaşım-
lardan doğan sıkı dostlukları ve hanı 
terk edemiyor, belirli aralıklarla hanı 
ziyaret ediyorlar. 
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Han, üç avlu ve iki kattan mürekkep 210 odadan oluşmaktadır. Ayrıca Bir dönem İranlı 
tüccarlara tahsis edilen hanın içerisinde Valide Han İranlılar Mescidi bulunuyor.
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Hanın koridorlarına bir tenhalık 
hakim olsa da karanlık koridorda-
ki bir ışık sarısıyla içinizi ısıtıyor 
ve çaldığınız kapılar yargılamadan 
buyur eden bir sesle aralanıyor.

Aklı farklı* bir arkadaş “Topraktan 
çıkmış gibi” diye tanımlamıştı ka-
dim mimari eserleri.

Bu eserlere ise can suyunu, içinde 
yaşamış insanların zamanın tozları 
misalli biriken anıları veriyor. Bu 
tozlarsa, valide hanı kentsel dö-
nüşüm planına dahil eden beledi-
yece temizlenmek isteniyor. Han 
sakinleri gelecek nesle adeta geri 
alınmış bir saat teslim etmek iste-
mese de hanın neye dönüşeceği 
belirsizliğini hayra yormakla yeti-
niyorlar.
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Ayasofya Hafızlar Topluluğunun çıkış noktası 
nedir?

Peygamber Efendimizin ‘Allah güzeldir, güzeli se-
ver; Allah yaptığı işi güzel yapanı sever” hadis-i 
şeriflerini kendimize rehber edindik. Çünkü musi-
ki bilen bir din görevlisi ezanı da, aşr-ı şerifi de, 
mevlidi de güzel okur. Bunlar da din görevlileri 
için olmazsa olmazdır. Yani ezan, kamet, aşr-ı şe-
rif ve müezzinlik hizmetlerini icra edebilmek için 
musiki bilgisine sahip olmak gerekiyor. Biz de ar-
kadaşlarımızla buna çok önem veriyoruz. Saydığı-
mız hizmetlerin eğitimini veriyoruz. Bugün kimileri 
‘dinde yeri yoktur’, ‘bid’attır’ dese de, ülkemizde 
böyle bir kültürümüz var ve bu hafife alınamaz. 
Bu realite genelde kabul edilmez fakat bir dönem 

mevlit sayesinde dini değerlerin ayakta tutulduğu 
oldu. Dolayısıyla biz bu geleneği devam ettirmeye, 
aynı zamanda kaybolan İstanbul tavrı okuyuşunu 
da arkadaşlarımızla ihya etmeye çalışıyoruz. 

Kültürümüzde musikinin yeri çok farklı fakat 
buna rağmen bir kaderine terk edilmişliği söz 
konusu. Elimizdeki kayıtlı eserlerin az olması-
nın nedeni nedir?

Musikimiz meşk usulü üzerine gelişmiş ve hatta no-
taya dahi sonradan geçilmiş. Meşk usulünden de 
bir talebe ve hoca ilişkisini anlıyoruz. Ülkemizde 
40’lı yıllardaki kültürel kesinti, kayıtlı eserlerde de 
bir sıkıntı yaşatmıştır. Bu konuda özellikle Sefer 
Dal Hocaefendinin çok büyük hizmetleri olmuştur. 
Onun riyasetinde eserler üstatlardan, hocaefendi-

“Toplumlardaki yozlaşmayı görmek için 
müziğe bakmak yeterlidir”

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde alan Mehmet Hadi 
Duran, yüksek lisansını ise Dini Musi-
ki alanında tamamladı. Musiki eğitimi-
ni çeşitli cemiyetlerde ve özel derslerle 
devam ettiren Duran’ın, katıldığı müzik 
toplulukları ise şöyle;  Marmara Türk 
Müziği Topluluğu, Aziz Mahmud Hüdayi 
Tasavvuf Müziği Topluluğu, Name İstan-
bul ve 2005 yılından itibaren Ayasofya 
Hafızlar Topluluğu. Camii görevlilerin-
den oluşan Ayasofya Hafızlar Topluluğu, 
camide icra edilen musiki; yani mevlit, 
ilahi, kaside ve tasavvuf müziği ile ilgili 
çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. 25 kişi-
lik bir ekipten oluşan Ayasofya Hafızlar 
Topluluğunun hem öğrenmek hem de 
dinlemek için gelen çok sayıda ziyaret-
çisi var.

KÜLTÜR SANAT
Banu EZBER
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lerden, musikişinaslardan ve 
bestekârlardan bizzat bantlarla 
makaralarla kayda alınmış ve 
tekrar tasavvuf musikimize ka-
zandırılmıştır.  

Müziğe bakış açımız toplum 
olarak sıkıntılıydı ancak son 
dönemlerde bir kırılma oldu 
mu dersiniz?

İlahiyat Fakültesinin ilk yılla-
rında koro çalışmalarımız sıra-
sında arkadaşlarımızdan birinin 
udunu kırdılar. Daha sonra iler-
leyen zamanda duydum ki kız 
öğrenciler de koro kurmuşlar 
ve konser veriyorlar. İlahiyat 
Fakülteleri de böyle bir merha-
le geçirdi düşünün. Toplumda 
da bu bakış açısı yavaş yavaş 
kırılıyor ancak yine de ‘Müziğe 
ne gerek var?’ diyenlerin sayısı 
hiç az değil. Maalesef hala bu 
tür şeylerle uğraşıyoruz. Bunu 
da insanların bilmediklerine 
yabancılığı olarak tarif etmek 
mümkün. Sonuçta musiki ayrı 

bir dünya. Biz bir kapı gıcırtısı-
na ya da araba kornasına değil, 
ahenkli bir sese musiki diyo-
ruz. Özellikle de ezanımız ya-
bancılar tarafından çok dikkat 
çekiyor. Çünkü enstrüman yok 
ve siz tek başınıza icra ediyor-
sunuz. Bir musiki aletinden ses 
almıyorsunuz, nefesi, diyaframı 
ve sesi doğru kullanmanız ge-
rekiyor. Hangi makamda oku-
yorsanız bir makam bütünlüğü 
olması gerekiyor. Tabii ki musi-
ki hassas bir konu. Bir ayağını-
zın hep sendeleme imkanı var. 
Çünkü işin içinde şöhret, maddi 
getiri, hayranlık boyutu ve insa-
nın nefsiyle imtihanı var. Mesela 
birkaç ilahi meşk ettikten sonra 
‘artık ben oldum’ deyip koro 
kuranlar, ders verenler oluyor. 
Eskiden 5 bin eser bilen birisi 
bir tekkeye zakirbaşı olmuş da 
‘ne günlere kaldık’ demişler. 
Tabii ki bugün böyle bir sayıyı 
yakalamak oldukça zor. Bugün 
halimiz ortada. Birkaç eserle sa-
natçı ya da assolist olunuyor.

KÜLTÜR SANAT  TOHUM

Bu realite genelde kabul edilmez fakat bir dönem mevlit sayesinde dini değerlerin 
ayakta tutulduğu oldu. Dolayısıyla biz bu geleneği devam ettirmeye, aynı zamanda 
kaybolan İstanbul tavrı okuyuşunu da arkadaşlarımızla ihya etmeye çalışıyoruz. 

Musiki bir kültürün mihenk taşıdır. Bugün bizim 
toplumumuzdaki yozlaşmayı görmek için de müziği-
mize bakmak yeterlidir. Yani halkımızın dinlediği 
müzikler genel durum hakkında bilgi veriyor.
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Müziğin, toplumların genel yapısı hakkında 
bilgi veren bir boyutu da var mı?

Musiki bir kültürün mihenk taşıdır. Bugün bizim 
toplumumuzdaki yozlaşmayı görmek için de mü-
ziğimize bakmak yeterlidir. Yani halkımızın dinle-
diği müzikler genel durum hakkında bilgi veriyor. 
Hatta dini müzik başlığı altında yapılan ‘yeşil pop’ 
denemeleri de var. Bunları da doğru bulmuyorum. 
Çünkü bunlar marş mı, ilahi mi, arabesk mi ya da 
şarkı mı belli olmayan çalışmalar. Gelenekten yana 
tasavvuf müziğinin uygulanması taraftarıyız.

Musikinin fonksiyonlarından bir diğeri de te-
davilerde kullanılacak kadar önemli olması 
değil mi?

Musiki ile tedavi için Osmanlı döneminde kurulmuş 
Darüşşifalar var. Ancak musikiyle tedavinin tarihi 
Farabi ve İbn-i Sina’ya kadar gider. Bilimsel çalış-
malarla hangi makamın, hangi hastalığa iyi geldiği 
tespit edilmiş ve belli saatlerde ve günlerde hasta-
lara uygulanmış. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar 
hala mevcut. Bugün Oruç Güven Bey’in de konu 
ile ilgili önemli araştırmaları olduğunu biliyoruz.
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Itri hakkında ne düşünür-
sünüz?

Itri musikimizin üç saç aya-
ğından biri. Diğerleri ise; 
Dede Efendi ve Meragi. Bi-
zim değerlendirmeye yetki-
miz olmayabilir ancak Itri 
öyle bir bestekârdır ki dini 
musikideki her formda en 
zirvedeki eser, ona aittir. Bu 
açıdan baktığımızda bizim 
musikimizin temel taşı Itri’dir 
diyebiliriz. Toplum olarak en 
önemli eksikliklerimizden biri 
de bir mezar taşını bile bula-
mıyor oluşumuz. Maalesef Itri 
hakkında da çok sınırlı sayı-
da bilgi var. Tekbir onun mu, 
değil mi tartışmasına kadar 
düşebiliyoruz bazen. Böyle 
bir değeri koruyamamışız ve 
muhtemelen de çoğu eserini 
zayi etmişizdir. Bizim çalışma-
larımızın ilham kaynağıdır ve 
bizler onlardan besleniriz. 

Toplum olarak kültürel an-
lamda gelişmemiz, klasik 
adını verebileceğimiz eski 
eserlerimize sahip çıkmamı-
za bağlıdır diye düşünüyo-
rum. Bugün Sinan’ın bir Sü-
leymaniye’sine baktığınızda 
estetik açıdan, mimari açıdan 
bir eksiklik bulamıyorsunuz. 
Yeni yapılan birçok eserde 
ise birçok hata göze çarpıyor. 
Itri’nin bir bestesinde şu nağ-
meyi eksik yapmış diyemi-
yorsunuz. Yani her şey yerli 
yerinde kullanılmış. Rabbi-
mizden kültürümüze geçmi-
şinde feyz alıp yeni bir şeyler 
kazandırmayı bizlere nasip 
eylesin.
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ŞİİR

İMAM HATİPLİME DESTAN

Gerilerde kaldı o kara günler,
Kâbuslu kasvetli geçmişti dünler;
Allah’ın yardımı, halkın desteği,
Sayesinde çözüldü kördüğümler.

Güzel gidiyorsun, maşallah şu an,
Şahlanır seninle vatan ve iman;
Devlet, millet, sana çok güveniyor,
İmam hatiplim sen sözüme inan.

Hizmet sahasında dünyayı aştın,
Lisanlarda, dört lisanla kaynaştın.
Bütün fakülteler açıktır sana,
En nihayet hedefine ulaştın.

Yarışa hazırsın; doru atlısın,
Uçmak istiyorsun, çift kanatlısın.
Meydanlar, kürsüler seni bekliyor;
Hitabette sen herkesten farklısın.

Okullarda, kızlarımız çoğunluk,
Anne olacaklar, bundan yoğunluk.
Dinî, fennî ilimlerle mücehhez,
İstenenin fevkindedir olgunluk.

Çile çekilmeden menzil alınmaz,
Edelim Mevla’ya her zaman niyaz.
Beş vakti kaçırmaz, kılarsan namaz,
Allah seninledir, sıkıntın olmaz;
Ayrılma bu yoldan hedef kaybolmaz.

Abdullah Kars
01 Eylül 2012 (Devam edecek)
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Yedinci Gün 
İHSAN OKTAY ANAR

Çizgilerin kürelere, zamanın sonsuzluğa, sonsuzlukların da hayâllere dönüştüğü bir 
hikâyedir bu. Sıradan insanların sıra dışılığı, bilinen hikâyelerin düşlere dönüşümü, 
zaafların asîlleşmesi, erdemlerin ardındaki günâhkârlık tüm içtenliğiyle akacak zihin-
lere. İnsan olmanın en zayıf ve en yüce yanları, bir hikâyenin dokunuşuyla bir kez 
daha bilinebilir olacak. İhsan Oktay Anar, bu yeni düşüyle sizleri bir kez daha şaşır-
tacak. Çizgilerde değil kürelerde gezinecek, bilinen zamanların bilinmeyen anlarına 
yolculuk edeceksiniz. Alışık olmadığınız bu dünyanın kapısından girdiğinizde âşinalık 
hissedecek, sadeliğin ihtişâmına teslim olmanın rahatlığıyla kendinizi akışta yolculuk 
ederken bulacaksınız.

Mürekkep
CEMAL ŞAKAR

Mikail’in kanatlarında, Selahaddin’in bakışında kalan ortak kalbimizin acıya yaslanan cam 
içi/dışı öyküleri. Camın ortasındaki bize kışkırtılarak gösterilen ve aslını görmek istemedi-
ğimiz acının, diri gerçekliğin öfkeli satırları. İçimize eğen, içimizi kanatan, yakan Türkiye 
ve İslam coğrafyası fotoğrafları. Üstelik Türk öykücülüğünü modernist-postmodernist hi-
zadan yapı olarak kaydıran yeni ve zorlu biçimler içinde şaşırtıcı. Hızlı efektlerle bilincin 
ve gerçekliğin patlamasına bağlanıp simülasyona girmeme kararında bir biçim. “Keşke bu 
son olsaydı ey sevgili okur!” diyen öyküler, kılıç, hançer, bıçak, yangın, bomba imgelerine 
yaslandığı kadar dile de anlattığının dehşetengiz suretiyle yeni yükler getiriyor.

KİTAP

Anadolu Yakası 
MUSTAFA KUTLU

Mustafa Kutlu’nun son kitabı Anadolu Yakası, Dergâh Yayınları’ndan çıktı. Son dönem-
de moda olan ‘nehir söyleşi’ formatından bir uzun hikâye çıkarmayı başaran Kutlu, 
bu yeni tarzıyla Türk edebiyatında bir ilki gerçekleştiriyor. Kitabı eline ilk alanların 
Anadolu Yakası isminin altında yer alan ‘Nehir Söyleşi’ ibaresini görünce ister istemez 
“Mustafa Kutlu ile yapılmış bir söyleşi mi var karşımızda?” diye meraklanmasına yol 
açan kitapta, “Anadolu Yakası” adlı yerel bir kanalın başarılı sahibi Muzo Gönül ile bir 
gazete muhabirinin yaptığı ‘nehir söyleşi, hikâye formatında sunuluyor okura. Yerel 
bir televizyon kanalı sahibiyle yapılan röportajdan doyumsuz bir uzun hikâye çıkaran 
yazar, okura Anadolu ile İstanbul arasında gel-gitler yaşatarak taşra-şehir eksenindeki 
değişimi gözler önüne seriyor
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“Bu, çoktan unutulmuş bir savaşın kenarda kalmış bir kısmının dipnotlarının 
hikâyesidir.” Amerikalı, gazeteci ve çizer Joe Sacco’nun son çizgi romanı “Gazze’nin 
Dipnotları” (İthaki Yayınevi) okuru böyle bir girişle karşılıyor. Sacco, bu girişle bize 
“çoktan unutulmuş bir savaşı” yani Filistin’i, Gazze’yi, insanlığımızı hatırlatıyor. Daha 
önce ‘Filistin’ ve ‘Güvenli Bölge Gorajde’ adlı çizgi kitaplarıyla dikkatleri Filistin ve 
Bosna’da yaşananlara çeken Sacco, ‘Gazze’nin Dipnotları’nda kaseti biraz geriye 
sarıyor. Amerikan ve dünya medyasında bölgeye dair olayların yeteri kadar yer al-
madığını düşünen çizer, Filistin sorununun başlangıcına götürüyor okuru. Bir ucu 
1950’lere giden hikâyenin diğer ucu İkinci İntifada’ya bağlanıyor.

... Ve Arap alemi ikılab-ı hürriyetle yanıyor.

Yanıp kül oluyor.

Küllerinden diriliyor.

Kendi kendilerine ululayıp duran sahte ilahların aşağılık saltanatlarını yerin dibine ba-
tırarak insanlık haysiyet ve şerefini ayağa kaldırıyor Arap sokakları.

Kelimenin tam anlamıyla “La ilahe illallah”; kula kulluğa son!

Bu devrimlerin esası budur.

Gerisi – emperyalist tezgahlar dahil- teferruat

Yesrib’de Bahar

AHMED ‘ABD AL WALIYY VINCENZO
“O gece Zeyd, hayatındaki en mucizevi deneyimi yaşadı. Zeyd’in, her bir heceyi her 
bir vurguyu hafızasına kazıyabilmesi için Cebrail okuyor ve Hz. Muhammed(sav) tek-
rarlıyordu. Karanlık, yerini güneşin ilk ışıklarına terk edinceye kadar devam ettiler.” 
 
Okur, Zeyd’in rehberliğinde; İslam’ın ilk yıllarına, Medine’ye doğru bir yolculuğa 
çıkıyor. İslam’ın doğuşundan kısa bir süre sonra Medine (Yesrib)’de dünyaya gelen 
Zeyd, babasının Buas savaşında ölmesiyle yetim kalınca; annesi ve abisiyle hayatın 
zorluklarını aşmaya çalışıyor. İslam’la tanışması ve Hz. Peygamber’le karşılaşması ise 
hayatının tümüyle değişmesini sağlıyor.
 
Hikayenin başında sekiz yaşında olan Zeyd, daha 12 yaşında iken vahiy katibi oluyor. 
Kur’an’ın en önde gelen koruyucularından ve yorumcularından biri olan bu çocuk, aklı 
ve hafızasıyla küçük yaşlarından itibaren herkesin hayranlığını kazanıyor. Kur’an’ın 
kitap haline gelmesi ve değişmeden çoğalmasında Zeyd’in rolü oldukça büyüktür.  
 
İtalya’nın en büyük Müslüman kültürü uzmanlarından biri olan Vincenzo, İslam’ın ilk 
yıllarını akıcı bir romanla okura sunuyor. Yazarın söylediği gibi “Batı romanının akıcı-
lığını ve Doğu bilgeliğinin içeriğini haiz” bu eser Hz. Muhammed(sav)’in hayatından 
bir kesiti, vahiy katiblerinden Zeyd Bin Sâbit’in gözünden anlatıyor.

Bu Devrimler Bizim

HAKAN ALBAYRAK

Gazze’nin Dipnotları

JOE SACCO
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Mehmed Âkif 1926 yılında Mısır’da başladığı tercümeyi, 
yedi yıl boyunca üzerinde çalışarak 1932 yılında tamam-
lamıştı. Bu sıralarda Türkiye’deki camilerde namaz kıl-
dırılırken Kur’an’ın aslı yerine tercümesinin okunacağı 
şayiaları kulağına gelince, yaptığı tercümenin bu amaçla 
kullanılacağından endişelenmişti. Yaptığı tercümeyi teslim 
etmekten vazgeçerek sözleşmeyi feshetti. Bunu bizzat ken-
disi şu şekilde ifade etmiştir: “Tercüme güzel oldu, hat-
ta umduğumdan daha iyi. Lâkin onu verirsem, namazda 
okutmaya kalkacaklar. Ben o vakit Allah’ımın huzuru-
na çıkamam ve Peygamberimin yüzüne bakamam”.  
Âkif’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra özgün ter-
cüme ile birlikte yakın dostlarından Mehmed İhsan 
Efendi’nin kendi eliyle çoğalttığı nüsha yakıldı.
 
Mahya Yayıncılık tarafından yayınlanan Kur’an Me-
ali, uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve orada tahsil 
gören merhum Mustafa Runyun tarafından koru-
nan, latinize suretiyle daktilo edilmiş bir metin-
den aktarılmıştır. Kur’an’ın 9. sûresi olan Berâe 
Sûresi’nin sonuna kadar olan kısmını içine alan 
tercüme, Kur’an’ın yaklaşık üçte birlik kısmına 
tekabül etmektedir. Mehmed Âkif’in güzel ve 
akıcı Türkçesiyle dilimize kazandırılan ter-
cüme, tadına doyulmaz bir okuma zevki 
sunması yanında, dönemin dil özelliklerini 
yansıtması bakımından da ayrıca önem 
taşımaktadır. 
 

Meali dikkat çekici ve merak konusu haline 
getiren husus şüphesiz, Türkçeye olan vukufiyeti tar-

tışma dışı olan İstiklâl şairinin, aynı zamanda Arapça ve 
dini ilimler üzerindeki hakimiyetidir. Kur’an’ın yalın mesa-
jını aynen koruyarak bunu Türkçeye aktarma konusunda 
mevcut meallerdeki eksiklik şu ana kadar hep konuşulan 
bir husus olmuştur. Mehmed Âkif’in meali bu alandaki ek-
sikliği kapatma noktasında önemli bir işlev görecektir. Mer-

hum Mehmed Âkif de bunu hedeflediğini belirtmiştir.
 

Mahya Yayıncılığın özenli ve titiz çalışmasıyla ya-
yınlanan meali; Yrd. Doç. Dr. Âsım Cüneyd Kök-
sal ile Prof. Dr. Recep Şentürk yayına hazırlamış, 
Dücane Cündioğlu tetkik etmiş, redaksiyonunu 
Yüksel Kanar, tashih ve son okumasını da M. 
Ertuğrul Düzdağ gerçekleştirmiştir.

Kur’an-ı Kerim Meali

MEHMED AKİF ERSOY
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