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lrl lyaa Bir Yayımlanır
NE|IZUHUR da yayımlanan yazılar
kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

NEVZUHUR da yayınlanan eserlere
telif hakkı ödenmez.

NEuzUHUR
Bir kültür hizmeti olup, para ile satılmaz.
NEVZUHUR da
Yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu
yazarına aittir. Gönderilen yazıların
yayınlanması, Yayın kurulu nun
kararına bağ!ıdır.
N EVZU ll U R Yayı nları nı n tamam

ına
www.mustafaakbaba.com.tr adresinden
u!aşabilirsiniz.

HAFiF SESLER DE ÖZLENİR
ANDAÇ

YAĞMuR
BEDRETTiN KELEŞTİMUR

OKUYUCU İLE SOHBET
Değerli NEVZU HUR dostları
Sonbaharın merhaba dediği bu günlerde, biz de 71. Sayımızla sizlere merhaba demenın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bir önceki sayımızda Prof. Dr. ALi KAFKASYALI'nın, ozan Arif hayatta iken kaleme almış olduğu TÜRK 1ZANL\K
GELENEĞİ VE OZAN ARIıF başlığıyla sunulan yazısını ilginize sunmuştuk. Bu sayımızda da Hoca'mızın yine Ozan Arif
hayatta iken yazdığı, OZAN ARİF'İN ŞI/RLERINDE İSLAM adını taşıyan yazısını siz değerli okuyucularımızın takdirine
;

Sunuyoruz.

Birkaç farklı konuya temas eden MUSTAFAAKBABA, yazısına DALDAN DALAbaşlığını koymar,ı uygun görmüş.
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All DEMlREL'inANTALYAMUZESIbaşlığıyla sunduğu yazısınıda ilgi ile okuyacağınızı ümid ediyoruz.
Mimar MAHMUT ŞENOÇAK ve Dr. Öğretim Üyesi BAHTİYnn rnOĞLU'nun birlikte hazırladıkları, ŞANLIURFA
ŞEHİR İÇİ HANLARINDAN BARUTÇU HAN başlığıyla sunulan yazıda Urfa'ya doğru bir yolculuk yapacaksınız.
HAFlF SESLER DE OZLENIR diyenANDAÇ ise sonbahara doğru kenat çırpıyor.
BEDRETTİN KELEŞTİMURda,YAĞMUR unvanlı şiiriyle sayfalarımızı renklendiriyor.
Bir sonraki sayıda buluşabilmek ümidiyle hoşcakal

ın

ız.

ozAN Anİr,İıı şiinı-eniıııDE ıSLAM
Prof. Dr. Ali KAFKASYAL|

Ozanların büyük ekseriyeti mensup oldukları
milletin dini inançlarını, kutsal değerlerini eserlerinde
aksettirmişlerdir. Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut
örneklerinde görüldüğü gibi millet hangi inanç dairesinde
olmuşsa ozanlöşıklar da o inancın öğretilerini, özellikle

ahlaki vasıflarını terennüm etmişlerdir. Bazı ozanlar
bununla da kalmamış benimsedikleri dinin özellik ve
taleplerini o dinin ümmetinin layığı veçhile idrak veya
istismar edip etmediğini de teşhir etmiştir. Türk dünyasının
çağdaş ozanlarından biri olan Ozan Arif, bunlardan biridir.
O, şiirlerinde mensup olduğu dini, bu dinin öğretilerini ve
insanlardan taleplerini işlemiştir.
Yapılan literatür taramasında Ozan Arif in şiirlerinin
bugüne kadar doğrudan İslami yönden incelenmesine

yönelik bir çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışmanın bu
sebeple önemli olduğu düşünülmektedir.

Hiçbir zaman ve zeminde, hiçbir oluşum ve
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Allah'a KulIuğu ve l'la-yi Kelimetullah Davası

Ozan Arif, pek çok konuda olduğu gibi İslömi
konuda da düşüncelerini gizemli ve girift yaklaşımlara

tevessül etmeden, açık, berrak ve bir mümin hassasiyetiyle
ortaya koymuştur. Onun kırk yılı aşkın bir zamandır şedit
muhaliflerin dikkat merkezlerinde seyreden hayatı ve sazı
eşliğinde sunduğu şiirleri incelendiğinde "Allah varken

Allah, kuluna kulluk / Yapmadım yapmam da mümkün

değildir." diyen ozanın, "Allah'a kulluğu" ilke edindiği; İslöm
inancını sadakatle benimsediği ve davasının "i'la-yi
kelimetullah Davası" olduğu açıkça görülmektedir. Bu yolda

çok büyük engellerle karşılaşıp sıkıntılara

girmesine
rağmen duraksamadan ve taviz vermeden yoluna devam

etmiştir.

Ozan Arif "Geçmem Davamdan" adlı şiirinin ilk

dörtlüğünde davasını şöyle belirtmektedir:
"Benim davam açık,Allah davası

Geçen geçsin ben vazgeçmem davamdan.
lay-ı Kelimetullah Davası
Geçen geçsin, ben vazgeçmem davamdan."
l

otoriteden sakınmadan etnik ve etik fikirlerini yüksek sesle
serdeden Ozan Arifin İslöm anlayışı ve Müslümanları
değerlendirişi, ozanlara ve aydınlara örnek teşkil etmesi
maksad ıyla bu makalede değerlendirilmiştir.

Allah'ın adını yayma gayreti olduğunu, bundan

kullan

olduğu Türk milletinin geçmişteAllah'ın adını yayma, İslöm
Dini'nive onun esasını teşkileden Kur'an-| Kerim'i, lslAmın

Çalışmada doküman incelemesi yöntemi
ıl m ıştı r. Araştı rma verileri yazann şiirlerin in analizi

sonucunda elde edilmiştir.

Ozan Arif, ozanlığın halkın gözcüsü ve sözcüsü
olma niteliğini iyi bir hakem hassasiyeti ile kullanarak
milletin söz ve eylemlerinin mensup oldukları dinin
öğretilerine uygun olup olmadığını sorgulayıp
değerlendirmiştir.

Tamamına yakınının Müslüman olduğu Türk

milletinin İslam dinini idrakini çağdaş bir ozanın şiirlerinden

yola çıkarak değerlendirmenin önemli olacağına
inanılmıştır.

Ozan, davasının i'la-yi kelimetullah Davası yani

vazgeçmeyeceğini belirttikten sonra şiirin diğer bir
dörtlüğünde davasının mahiyetini açmaktadır: Mensubu
imanı ve Türk mil|etinin gücü ile dünyanın pek çok
coğrafyasını vatan yaparak oralara h6kim kıldığını, bununla
da hem devletin ebedTlik kazandığını hem de bu durumun
kendilerinde ebedi sevda höline geldiğini ifade etmektedir.
Ozanın bu bağlamda çok ustaca dikkatlere
sunduğu önemli bir husus da "millet", "vatan" ve "din"

üçlüsünün b.irbirinin değişkeni

ve işteşi

olduğunu

belirtmesidir. l'la-yi kelimetullah Davası'nın güçlülüğü ve
sürekliliği "millet" ve "devlet" unsurlarının güç ve kudreti ile
ebedilik kazandığını ve sevdaya dönüştüğünü

Bir köze nazar et bir de şu buza
Düşünsek idraki zor değil bize
Ey gafil güvenme bugünkü yaza
Biranda yazları kışa döndürür.

savunmasıdu. Ozan, millet ve vatan güç ve kudretten
düştüğünde i'la-yi kelimetullah Davası'nın da zaafa
uğrayacağ

ın ı

ve uğrad ığını ima etmektedir.

Ozan diğer bir dörtlükte yine. Allah'ın kudretini
göstermek için "Enam" suresindeki -"lşte biz, işledikleri
günahlardan ötürü, zaIimlerden kimini kimine musallat
ederiz." mealindeki ayetten hareketle millet hangi idareye
layıksa o şekilde yönetilir. Eğer devlet, Rahmani, yani
Allah'ın istediği gibi, adil, merhametli deği|se o zaman ülke
leşe döner ve üzerine kuzgunlar üşüşür. Burada da bir
atasözüne telmih yapılmıştır: "Ya devlet başa ya kuzgun
leşe." Devlet ehil insanların yönetiminde olursa ülkenin
başına devlet kuşu konar, memleket devlet olur. Devleti ehil
olmayan kimseler yönetirse ülke perişan olur ve kuzgunlara
leş olur. Burada milletin anlayış, kavrayış ve beğenisine
ince bir gönderme vardır. Mi|let hangi idareye layıksa o
şekilde idare edilir sözü, milletlerin ilmi, irfanı, idraki ve
marifeti hangi seviyede ise o seviyedeki insanları yönetime
getireceğini gösterir. Yoksa onların yöneticilerini dışardan
bir güç tayin etmemektedir. Oyle bile olmuş olsa bu da
onların bu özellikleri taşımadıkları için dış güçlertarafından

"Bu dava vatandır, dindir, millettir,
Bu dava devletiebed müddettir,

Bendeki sevdası ilelebettir
Geçen geçsin ben vazgeçmem davamdan."

Ozan, "Bir Hayatın Gayesi" adlı şiirinde yegöne
gayesinin "davası" olduğunu bir kez daha vurgulayarak,
maşukaları için kara sevda denilen iyileşilmesi mümkün
oimayan hastalığa yakalananlara atıfta bulunarak, davasını
kara sevdaların en kara sevdasına benzetir ve binlerce
kalbin sedası olarak seslenir: Mehmet Al<irin, "Asım'ın
Nesli" dediği vatan, millet ve din için kendini adayan
serdengeçtilerin de ana gıdalarının bu dava oIduğunu;
kendisinin de on|ar gibi temel gıda kaynağı ve hayatının
gayesinin davası olduğunu söylemektedir.
Ey.., En kara sevdaların sevdası,
Bu kim bilir kaç bin kalbin sedası!
Ey.,. Nesl-iAsım'ın ana gıdası;

yönetild iği ni göstermekted ir.

Hangi idareye layıksa millet

Ekmeğim sen, suyum sensin, havam sen,
Yaşamamın gayesisin dAvöm sen.

O şekil idare edilirelbet.

Rahmani değilse eğer bir devlet
O zaman kuzgunu leşe döndürür.

Aynı şiirde "Anam, babam, evim-barkım, yuvam
"Tabibim
Sen, dermanım şen, devAm sen l
sen",

Allah Yolundaki Kılavuzları: Sabır Şükür Dua
Ozan Arif, Allah'a götüren yolun "kılavuzları" olarak
sabır, şükür ve duayı görmektedir. Kendisinin bu kılavuzlar
sayesinde şüphe ve tereddütlerden kurtulup, amentüye

Yaşamamın gayesisin d6vöm sen." diyerek bu düşüncesini
tekrarlamaktadır.
2. Allah'ın Kudretini İdrak ve Takdir Etmesi
Ozan, "Mü|k' suresinin -Hükümranlık elinde olan
Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir-
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belirtmektedir.

Mutlak varlık olan Allah'a iman konusunda "sabır
Eyle" adlı şiirinde bir müddet gözyaşlarının eşliğinde hayöl

anlamındaki ilk ayetinden ilham alarak Allah'ın kudretini
muhtelif yönlendirme ve örneklemelerle ifade etmeye
çalışmıştır. "lnşallah/Allah lsterse" sözünden mülhem
"Yeter ki |stesin" adlı şiirinin ilk dörtlüğünde Allah'ın dilerse
her şeyi iyi, güzel hoş yapabileceğini, toprağı rızık yapıp,
aşa döndüreceğini bildirir:

ve düş Aleminde yaşadığını, sonunda "Amentü'ye iman
ettim iş bitti" diyerek iman ettiğini hiçbir tereddüte mahal

bırakmadan ifade eden Ozan Arif, şiirlerinde İslAm dininin
ana ilkelerini ve iman etmenin esaslarını bariz bir şekilde
açıklamış, ardından bunun "sabır", "şükür" ve "dua" ile
kazanı lacağ ını tavsiye etmiştir.

yeter ki istesin cenabıAllah!
İsterse herşeyi hoşa döndürür.
Keremine şükür elhamdülillah...
Toprağı rızk yapar aşa döndürür.

Düşün düşün hayal bittidüş bitti,
Ağla ağla gözümdekiyaş bitti,
'Amentü'ye iman ettim iş bitti,

ıkinci dörtlükte Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından
ateşe atılmasına ve Allah'ın isteği ile ateşin onu yakmayıp
gül bahçesine döndürmesine telmih yaparak, Allah'ın
isterse ateşi gonca gülyapacağını; isterse de sağırve dilsizi
bülbül; deryayı kızgın çöl; çölleri deryaya çevireceğini

Sabıreyle, Şüküreyle, Dua et.

İman etmenin esaslarından biri olan "Hayır ve
şerrin Allah'tan geldiği" meselesini de ozan, mısralara

dökmüştür.

Bu hususta Ozan şu

tavsiyelerde

bulunmaktadır: Her nerede dara düşsen, Allah'tan
hakkında hayırlısını dile. Her türlü bela ve sıkıntıyı sabır ve

söyler.

İsterse ateşi gonca gü l eyler,
İsterse ahrazı bir bülbül eyler,
İsterse deryayı kızgın çö|eyler,
Çölleri deryaya yaşa döndü rür.

dua ile karşıla.

Her dara düştüğün yerde Allah'tan,
Hakkında hayırı ver de Allah'tan
Hayı r da Allah'tan şer deAllah'tan
Sabıreyle, Şüküreyle, Dua et.

Ozan üçüncü dörtlükte filozofik bir yaklaşımla
dikkatleri ilöhT kudretin varlıklar üzerindeki tasarrufuna
yönlendirerek Allah'ın tasarruf gücünü göstermeğe
çalışmıştır:

Cenabı Allah'ın bazı sıfatlarını da şiirlerinde

aksettirmiştir: Allah'ın kudret sıfatıyla

bir

çekirdekten

ormanlar, bir tahıl danesinden harmanlar meydana
getirdiğini; yılanın zehrinde derman sakladığını, bunların

2

sırrına sabır, şükürve dua ile ulaşılabileceğini söylemiştir.

hangi dönemi salık verdiği belli değilse de ikinci mısrada
"Türkoğlu'nu memur eyle bu işe" dediğine göre geçen
çağlarda ferasetli Türk hakanlarının yönettiği güçlü Türk
devletlerinin bazı Müslüman devlet ve toplulukları
hAkimiyeti altına alarakAllah'ın adını yedi iklim dört bucağa
yayma gayretini ve başarısını özlemle hatırlamakta ve

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş,
Tahıl danesine harman gizlemiş,
Yılanın zehrine derman gizlemiş,

Sabıreyle, Şüküreyle, Dua et.

Ozan Arif, "Bir Yüreğin Duası" adlı şiirinde Cenab-ı
Allah'a yüz tutarak şöyle demektedir:

hatırlatmaktadır.

Müslümanlar yine versin baş başa,
Türkoğlu'nu memureyle bu işe,
Tevhidiniyedi iklim, dört köşe,
Germeyi de nasip eyleYarabbi.

Rahmansın, Rahimsin, bizi murada,
Ermeyi de nasip ey|e Yarabbi.
Hedefe, menzile kısa sürede,
Varmayı da nasip eyleYarabbi.

Oysaki hiçbir dönemde Müslüman devlet ve
topluluklar gönüllü olarak birliktelik oluşturma imk6nı

4. Müslümanların Birliği

bulamamışlardır, Birliktelik oluşturmak bir yana aralarında
çok büyük kanlı savaşlar cereyan etmiştir. En büyük
düşmanın yapamadığı kendileri birbirlerine yapmışlardır.
Gazneli Mahmut ile Sultan Mesut'un; Timur ile Yıldırım'ın:
Fatih ile Uzun Hasan'ın; Yavuz ile Tomanbay'ın, yine Yavuz
ile Şah İsmail'in savaşları en acı örneklerdendir.

Ozan Arifin şiirleri incelenince görülmektedir ki en
de "Müslümanların Birliği"
düşüncesidir. Genellikle "İslam Birliği" diye ifade edilen
düşünceyi o, "Müslümanların Birliği" şeklinde ifade
etmektedir. Ozanın ifadesi daha doğrudur. Çünkü "İslam"
dinin adıdır, "Müslüman" ise lslam dinine mensup olan
kimselerin adıdır. Eğer birlik olunacaksa, Müslümanların
birlik olması gerekmektedir. Müslümanların birliği ideali
şimdiye kadar gerçek|eşmemiş çok uzak bir mefk0redir.
Kendilerini Müslüman diye adlandıran bazı kimselerin ileri
sürdüğü gibi ne Selçuklu Devleti ne de Osmanlı Devleti
Müslümanların birliğini temin etmiştir. Şurası bir gerçektir ki
Osmanlı Dev|eti Türklerin birliği esasında kurulmuştur.
Osman Bey'in Beyliği önce küçüklü büyük|ü Anadolu Türk
Beyliklerini bir araya getirerek güçlü b.irTürk dev|eti kurmuş,
sonra Müslüman ve gayrimüslim devletleri s6yesine
almıştır. Osmanlı Devleti kurulurken Türk olmayan
herhangi bir İslam ülkesinin birliğe katıldığı veya katkıda
bulunduğu görülmemiştir, Osmanlı Devleti büyüyüp
güçlendikten sonra Müslüman veya gayrimüslim ülkeleri
fetih yoluyla Osmanlı Devletine katmıştır. Katıldıktan sonra
da Türk hAkimiyetini fazla kabullenememişlerdir. İsyanlar,
ayrılıkçı hareketler ve Türk Düşmanları ile işbirliği
faa|iyetleri eksik olmamıştır. Osmanlı Devleti zayıflayınca
da ilk ayrılanlar onlar olmuştur.
Ozan Arif, "Bir Yüreğin Duası" şiirinde Türk
milletinin, asırlarca İslam'ın askerliğini yaptığını ancak onu
bazı Müslüman halkların müşkül duruma düşürdüğü ve
parçalayıp yıprattığını, bu gerçeğin de bu millete açıkça
anlatılması gerektiğini niyaz etmiştir. Osmanlı Devleti'ne
Hıristiyan unsurlardan önce batıda da güneyde de ilk
başkald ran Müslüman kavimler olmuştur.

büyük arzularından biri

5. Öz Eleştiri

"Ayna" adlı şiirinde Müslümanlar adına yaptığı çok
yönlü öz eleştiri, çok anlamlı bir erdemlilik örneğidir. "Ayna"
kavramını şiirine başlık yaparak aynanın, karşısında duran

kimseyi kendisine gösterme özelliğinden yola çıkarak
Müslümanların aynanın önüne geçip kendilerine bakmaları

gerektiğini, sadece karşı tarafa bakıp elde kusur aramanın

doğru olmadığını ima etmektedir. Yunus'un ifadesiyle
"kendini bilmeden", hayatın bilinemeyeceğini işaret
etmektedir.

Ozan Arif, şiirin ilk dörtlüğünde Müslümanların niçin
böyle perişan hAlde olduğunun sebebini sorar, Sorunun
cevabını bir Müslüman olarak kendisi verir. Müslümanların
böyle perişan durumda oluşlarının sebebinin bizzat
Müslümanların kendilerinin olduğunu ve bunun farkında
bile olmad ı kların ı açı k yüreklilikle vurgular.

Müslümanlar neden böyle perişan?
Sebebini sorup arıyor muyuz?
Bence bu işin sebebi Müs|üman,
Acaba farkına varıyor muyuz?
Şiirin devamında bu iddiasını inandırıcı kılmak için
Müslümanların yanlışlarının tespit, teşhis ve tedavisine
yönelik görüşlerini sıralar. İslam'ın esaslarını, Kur'an'a göre
Müslümanın taşıması gereken vasıfları, Kur'an-ı Kerim'in
Müslümanlardan taleplerini iyi bilen Ozan, büyük bir iddia
ile günümüz Müslümanlarının kendilerinin değil adlarının
Müslüman olduğunu, kendi|erini İslami ciladan geçirip,
Müslüman görünümü aldıklarını, İslam'ın kalplerine,
gönüllerine nüfuz etmediğini, "İslam'ın tadı" ile
tatlanmadıklarını ileri sürer. Dedikodu yapmalarını, fitne
fesat çıkarmalarını da kanıt gösterir.

ı

Bu millet ki, asker iken dinine,
Onu kimler getirdiler bugüne?
Gerçekleri bu milletin önüne,
Sermeyi de nasip eyleYarabbi,

Müslüman halkların gönlündeki nifak yığınının

kalkmasını ve müminlerin aralarındaki bağların
kuvvetlenmesini ve bu bağlarla birlik beraberlik ağının

Müslümanlık çünkü adımız bizim.
Adımız gibi mitadımız bizim?
Eksik midedimiz, kodumuz bizim?
Fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz?

örülmesini isteyen Ozan, şöy|e dua eder:
Gönüllerden ka|ksın nifak yığı nı,
Kuvvetlendir müminlerin bağını,
Bize birlik, beraberlik ağını,
Örmeyi de nasip eyle Yarabbi.

Şiirin devamında, vaktiyle bazı din adamları
tarafından İslam Dini beş başlık altında tasnif edilmiş ve bu
tasnif "İslam'ın Beş Şartı" diye adlandırılarak çok yaygınlık
kazanmıştır. İmanın icapları da "İmanın Altı Şartı" diye altı

Ozan Arif, aynı şiirin müteakip dörtlüğünde
"Müslümanlar yine versin baş başa" demekle hangi devri,
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maddede toplanmıştır. İslam dünyasında özellikle
Müslüman Türklerde bu tasnif büyük kabul görmüştür.

Öz eleştiri denilince ilk akla gelen deyimlerden biri
olan "Elin gözündeki çöpü görüp kendi gözündeki merteği
görmemek" deyimini çok ustalıkla kullanarak elin küçücük

İslam'ın beş şartını ve imanın altı şartını bilen ve icaplarını
yerine getiren kimseler tam ve iyi Müslüman sayılır. Ozan,
şiirinde bu temayüle temas ederek pek çok Müslümanın,
lslam'ın ve imanın şartlarını diline pelesenk ettikleri hölde

haJalarını görüp gösterirken kendi kocaman suçlarını

görmemek

onun idrak ve icrasında hatadan hali olmadıklarını
anlatmaktad ı r. yaratan taraf ndan kend
ı

isi ne

Elin gözündeki çöpleri tek, tek,
Görüp gösteririz kaçırmayız pek

emanet edilen

ve ahirette hesaba çekileceği "kendisini" en azından
emanet edildiği gibi saklayıp saklamadığını da

Kendigözümüzde mertek var mertek.
Biz bizdekisuçu görüyor muyuz?

hatı rlatmadan geçmiyor.

,

İnsan madde ve manasıyla insandır. Bunlardan
herhangi birinin ihmalio insanı noksan, kusurlu kılar. İnsan
organizması karnına ulaştırılan gıdalarla beslendiği ve
gelişimini tamamladığı gibi, beynine ulaştırılan "gıdalarla"
da kişiliği olgunlaşıp kemale ermektedir. Çocuğun sadece
vücudunun evde doyurulup, geliştirilmesinin yeterli
olmayacağının, maneviyatının da ailenin kontrol ve
takibinde doyurulup geliştirilmesi gerektiği bilinmelidir.

İslam'ın şartı beş, imanın altı,

Diyerek işleriz hertürlü haltı.

Aklımızagelmeztoprağınaltı.
Emaneti sağlam koruyor muyuz?

Ozan, Müslümanların içinde bulunduğu acı gerçeği
de şiirlerine aksettirir. Müslüman olarak, vatanın, milletin,

dinin, devletin varlığı ve bekası için ufacık bir katkı

sağlamazken, dünya malına, servetine tamah edip zinanın,
şehvetin, gıybetin cenderesine düşmenin kabul edilebilir bir
durum olmadığını mısralara döker:

Neyi öğreniyor, neyi duyuyor
Karnı evde, beyni nerde doyuyor
Oğlu muz, kızımız, nas l büyüyor,
Üstüne kol kanat geriyor muyuz?
ı

Esiri olmuşuz mal ın, servetin,
Zinanın, şehvetin, koyu g ıybetin,
vatan ın, milletin, dinin devletin,
En ufak işine yarıyor muyuz?

Kur'an-| Kerim'i okumak aynı zamanda köinatı
okumaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerle birlikte
k6inatın her bir "sayfasında" nakış nakış yer alan köinat
ayetleri de okunursa insan Allah'ın mesajlarını ve ilmini
daha iyianlar. Bu cümleden hareketle Ozan Arif, müteakip
dörtlükte çok önemli bir hususa temas ediyor. Kur'an-ı
Kerim'in ilim saçtığını, ilmi tavsiye ettiğini bildiriyor. Onun
işaret ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de kırktan fazla ayette
ilimden bahsediliyor. Kaç Müslümanın bunu bilip anladığı

ıslam dininin önemli vasıflarından biri olan "zekAt
verme" meselesini de aynı şiirinde ele almıştır. Fakirlere
fitre ve zekAt vermek, toplumda sosyal barışı ve huzuru
sağlamanın en önemli yollarından biridir. Zenginlerin
fakirlere ve yoksullara fitre ve zek6t vermesi sadaka gibi
keyfi ve iyilik yapma adına yapılan biryardım değildir. Zeköt
ve fitre hakkı tes|im etmektir. Fakirlerin, zenginlerin malları
üzerinde o]an haklarının kendilerine teslim edilmesidir.
Eğer zengin|er Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de otuzdan fazla
ayette "Zek?ıtverin!" emrini görmezden gelip bu görevlerini

meçhul.

Diğer bir husus Kur'an-ı Kerim'in harflerini, yazısını
seslendirmenin, başka bir ifade ile Kur'an'ı muhtelif makam
ve nağme ile okumanın, nağmeyi dinlemenin Kur'an-ı
Kerim'i anlamak olmadığı iyi bilinmelidir. Harflerin,

yerine getirmezlerse fakir ve yoksulların haklarını gasp

kelimelerin, ayetlerin sesleri değil verdiği mesaj

etmiş olurlar.

anlaşılmalıdır.

Bu devirde kimin kötü h6livar?

Kitabımız Kur'an ilim kokuyor,
Kaç Müslüman günde açıp okuyor?
Okuyan da işte öyle okuyor.
Manasına kafa yoruyor muyuz?

Şimdi itin bile özelyalıvar.
Hepimizin iyi kötü malı var.
Fitreyi, zekAtı veriyor muyuz?

Zengin Müslümanların "şükür", fakir

Müslümanların da "hamd" etmekten uzak olmaları
birbirlerine karşı düşmanlığı körükler. Zengin Allah'ın
verdiği nimetlere şükreder ve dinT yükümlülük ve
sorumluluklarını yerine getirirse; fakir de Allah'ın reva
gördüğü mahrumiyet ve sıkıntılara hamd ederse kin,

Ozan Arif şiirin sonunda kendi adını "irfan sahibi"
anlamında kullanarak, irfan sahibi olan, anlayışlı insanın
ham laf etmeyeceğini belirttikten sonra; Müslümanların

meselesinin bir destana sığmayacağını; sözle

"Müslümanım" demenin de yetmeyeceğini; asıl yapılması

gerekenin Müslümanca yaşamak olduğunu

husumet ve düşmanlık olmaz. Fatiha suresinin ilk ayetinde
"Hamd ölemlerin Rabbi Allah içindir." şeklinde ifadesini

bulan hamd, Allah'tan gelen her şeye fakirliğe

vurgulamaktadır.

de,

Arif olan ham laf ezmezgardaşım,
Bir destanla bu dert bitmez gardaşım,

zenginliğe de; sağlığa da hastalığa da, iyiliğe de belaya da
rıza gösterip, teşekkür etmektir. Şükür ise Allah'ın verdiği
nimetlere teşekkür etmektir. Birinde hamd, diğerinde şükür
eksik olunca tabii ki huzur olmaz.

,

Müslüman ı m demek yetmez gardaşı m,
Müslümanca hayat sürüyor muyuz?

Sonuç:
Ozan Arif, sözleri ve eylemi aynı doğrultuda olan,
rüzg6rın estiği yöne dönmeyen, fikri ile ameli aynı çizgiyi
takip eden bir ozandır.

Birbirine düşman zenginle fakir,
Birinde hamd eksik, birinde şüküı
Hepimizde ayrı değişik fikir,
Birlikte üç ad ım yürüyor muyuz?
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Şiirleri incelendiğinde görülüyor kio, İslAmi konuda

düşüncelerini gizemli ve girift yaklaşımlara tevessül
etmeden, açık, berrak ve bir mümin hassasiyetiyle ortaya
koyarak Allah'a kulluğu ilke ve "i'la-yi kelimetullah"ı dava

Takdirve tebrik
kilis 7 Aralık Üniversitesi, kilis Tarihi ve kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM); Kilis'in değerli

şahsiyetlerinden şair ve araştırmacı yazar ,11,1_.9!
ŞAHMARANoĞLU hakkında bir kitap neşretti. K|L|S'TE
ğiı-ce BiR KALEM HASAN şAHMARANoĞLU adını
taşıyan bu güzide eserin, sayın ŞAHMARANOĞLU henüz

edinmiştir.

İslam inancını gönlünde mezceden ozan, lslam
dinini ve bu dinin öğretileriyle insanlardan taleplerini
şiirlerinde titizlikle işlemiştir.

Ozan Arif, ozanlığın halkın gözcüsü ve sözcüsü

hayatta iken hazırlanıp sunulması ayrıca takdire şayan bir
durumdur. Hem KİTAM yetkililerini hem de değerli
dostumuz HASAN ŞAHMARANOGLU'nu bilvesile tebrik

olma niteliğini bir hakem hassasiyeti ile kul|anarak milletin,
özellikle milleti yönetenlerin söz ve eylemlerinin mensup

oldukları dinin öğretilerine uygun olup olmadığını
sorg ulayı p değerlendirmişti

ediyorum.

Kendisi hakkında müstakil hazırlanmış bir eseri
eline almak, her hak eden kula nasip olmaz. HASAN
ŞAHMARANOĞLU bu bahtiyarlığa erişmiş bir kişi olarak ne

r.

Şiirlerinde Allah'ın kudretini idrak ve takdir eden
ozan, filozofik bir yaklaşım|a dikkatleri ilöhi kudretin
varlıklar üzerindeki tasarrufuna yönlendirerek Allah'ın

kadar öğünse azdır.

Kitabın arka kapağında yer alan şu güzel ifadeleri

tasarruf gücünü göstermeğe çal ışm ıştı r.
Ozan Arif, Allah'a götüren yolun "kılavuzlar|'olarak
sabır, şükür ve duayı görmektedir. Kendisinin bu kılavuzlar

y

g

eçe meyeceğ m.
i

Memleketimin ulu çınarları vardır. O çınarlar
olduğu için belki de memleket uludur. O çınarlar,

sayesinde şüphe ve tereddütlerden kurtulup, amentüye
inand ığını belirtmektedir.

şimdinin mazisi, dünün muzarisi, anın ahalisidir.

Ozan'ın şiirlerine bakıldığında görülmektedir ki en
büyük arzularından biri de Tarih boyunca bütün Müslüman
devlet ve topluluklarının birliktelik oluşturamamalarına
bakmayarak yine de "Müslümanların Birliği" düşüncesidir.
Ozanın şiirlerinden çıkarılan önemli bir sonuç da
Müslümanların böyle perişan durumda oluşlarının
sebebinin bizzat Müslümanların kendilerinin olduğunu ve
bunun farkında bile olmadıklarını açık yüreklilikle
vurgulamasıdır.

Anadolu denen gönül coğrafyasının kadim

bilgeliğini damarlarında taşımış, yaprakIarında

sunmuştur hazine-evrak, mühür-ü vefa olarak
Gölgesinde oImuştur her ne olmuşsa.
Aynı göğü paylaştığımız, aynı güneşin altında
ısındığımız ulu çınarlardan birisi olarak günümüze
gölgesini sunan, hayat hikiyesinin son sayfalarını en

naif kalemlerle yazmaya çalışan

Hasan
tüm
ulu
çınarların
ŞAHMARANOĞLU'nun şahsında
önünde hürmetIe eğiliriz.

Kaynakça:

AYDEMİR,

azmadan

Ş. S,

Kitabevi, İstanbul.

(2015). Suyu

Diriye meriıamet, ölüye rahmetten evIadır
düsturu ile yola çıktığımız bu çalışma, gölgesinde

arayan adam, Remzi

nefes bulan herkese armağanımız olsun.

https://www.a ntoloji.com / ozan-arif / siirleri l ara- / sirala-/sayfa-
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KAFKASYALl,

A.

İmsakiyeler arasındaki fark
Özellikle Ramazan aylarında gündeme gelen iki
ayrı imsakiye konusu; İmsak, iftar ve diğer namaz
vakitlerinde olan fark|ılık aklımda hep soru işareti olarak
durur, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde bunun
nereden kaynaklandığını merak ederdim. Bununla birlikte
ilöhiyatçı, astronomi uzmanı ve muvakkit olmadığım için
konuyu derinlemesine inceleme gayreti içerisinde

(2009). İran Türkleri öşık muhitleri,

Erzrum: Salkımsöğüt Yayınları.

KAFKASYALI, A. (2017, Mayıs). Türk ozanlık geleneği ve
Ozan Arif, l. UluslararasıTürklerin Dünyası Sosyal Bilimler
Sempozyumu, Antalya.
KARAMAN, H. ve dğr. (2015). Kur'an yolu me6li, Ankara:
Diyanet İşleri Başkanl ığı Yayınları.
xÖpnÜı-Ü, M. F. (2004). Edebiyat araştırmaları l, Ankara:
AkçağYayınları.
Öcrı-, Bahaeddin (2001), Dünden Bugüne Türk
Ankara, Türk Dünyası
Kültürünün Gelişme Çağları,

olmamıştım.
1983'den önce uygulanan imsakiye ile sonrasında
uygulanan imsakiyenin arasındaki farkın nereden geldiğini
Prof. Dr. Ramazan AYVALLI, 28 Temmuz 2019 günü

TÜRKİyE GAZETESİ'ndeki bir sayfalık yazısında

Araştı rmaları Vakf ı Yayı nları.

SÜMER, F. (1999). oğuzlar (Türkmenler), İstanbul: Türk
Dünyası Araştı rmaları Vakfı Yayı nları.
UZUNÇARŞlLl, i. H. (1972), Büyük osmanlı tarihi, Ankara:
Türk Tarih Kurumu Yayınları.

.
DALDAN DALA

fevkalöde güzel bir şekilde açıklamış. Konunun önemine
binaen bu yazıdan alıntılar yaparak bazı bilgileri sizlerle
paylaşacağım ama öncelikle Prof. AYVALL|'nın ifa ettiği
görevler hakkında kısa bir malümat verelim.
-1969 yılından 19B0 yılına kadar on bir sene
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu
raportörlüğü.
Din işleriYüksek Kurulu Uyeliği
-Dini konularda vatandaşlardan gelen binlerce
suale verilen fetvaları n müsveddelerini hazırlama.
Şimdi yazıdan alıntılar yaparak konuya açıklık
getirelim:

MUSTAFAAKBABA

<1983 senesinden ewel, bütijn takvimlerde,
namaz vakitleri hep aynı idi. Fakat 79B3 senesinde, re'sen
namaz ve oruç vakitleri değiştirilmiştir. 19B2 ve ewelindeki

Değerli kari, bu sayıdaki yazımızda birkaç farklı
konuya temas edeceğimiz için başlığına DALDAN DALA
demeyi uygun gördük. Buyurun, hep birlikte okuyalım.
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takvimlerden hangisine bakılırsa bakılsın, bütün

doğruluğunda en ufak bir şüphe, tereddüt h6sıl olmamış
namaz vakitleri cetvelini aynen muhafaza eden takvimler;
bir kısmı da 1983'ten sonra, "çok oruç tıJttıyorıız" diyenleri
susturmak gayesiyle, imsak vaktini uzatan takvimlerdir.

takvimlerde doğru imsak ve namaz vakitleri verilirken, ilk
defa 19B3 yılından başlamak üzere, doğru vakitlere ait
hesap usul ve kaideleriterk edilmiştir. Namaz vakitlerinin
bazılarında "Temkin" tamamen terk edilerek, bazılarında
da, asgariye (!) indirilerek vakitlerde değişiklik yapılmıştır,
Güneşin ufkun altındaki yükseklik açısı (-1B) dereceye
çekilerek hesap edilip bulunan imsak vakitleri kesinlikle
yanlıştır.
Burada, ewel6 şunu ifade edelim ki, 1949 yılında
Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin talimatıyla,
kandilli Rasafhanesinin kurucusu prof. Fatin Gökmen
başkanlığında K6mitMiras, İstanbul Müftüsü Ömer Nasühi
Bilmen, Eyüp Müftüsü İsmail Habip Erzen ve muvakkit
Yusuf Ziya Gökçe'den oluşan bir komisyon, "İmsak"in

,

uyg

e

iki

2- İmsak vakti hesaplarında, güneşin ufkun
altındaki yükseklik derecesi olan irtifaının (19) dereceden,
(1 B) de receye i n d i ril e rek g ü ne şi n ufka yakl aştı rı l m as d r.
Peki, "Temkin" nedir, 6limler, bu temkini niçin
koymuşlardır? Kısaca bunu izah edelim:
ı

ı

Bir namaz vakti hesaplanırken, hesabı yapılan

şehrin arazisinin yükseklik ve alçaklık gibi durumlarının göz

önüne alınması gereklidir. Ayrıca vakte tesir edecek

atmosfer şaıtlarının da, en anormal h6lidüşünülerek, vakti
emniyet altında tutacak zamana, "vaktin temkini" denir. Bu
vakit, ibadet vaktinin emniyeti bakımından zaruri olarak
konulması şart olan bir zamandır. Temkinsiz yapılan ibadet,

r."

vaktin dışına faşmış olabilir. Bilindiği gibi, namazları

vaktinde kılmak şarttır, Birkaç dakika önce kılınsa, namaz
sahih olmaz. Oruç da böyledir. Güneş batmadan önce yiyip
içilince, oruç sahih olmaz.
Bundan 2 sene önce, Diyilnetin İft6ır Vakti, şimdiki
vakitlerinden 4 dakika sonra idi;Türkiye Takvimindeki ift6r
vaktinden 2 dakika sonra ez6n okunuyordu; tabif ki bu
dıJrı]m, ihtiyiltlı bir durumdu. Ama şimdi durum ne? 2

yayılmasına "fecr" diyorlar. Bu fecrin irtif6'ı -1B derece kabul
ediyorlar. Müslümanların, din işlerinde hristiyanlara değil,
a

sebebivardır.

kullanılmasıdır.

olmadığını bildirmişlerdir. Avrupalılar, beyazlığın
6m Ali mleri ne uymal

kted i r

l-ılmi, astronomik zarurete binaen, vakitlerin
hesabına mutlaka d6hil edilmesi icap eden "Temkin
müddeti"nin, imsak ve yatsı vakitlerinden tamamen
kaldırılması, öğle ve ikindi vakitlerinde de azaltılarak

İsl6m 1limleri, asırlardan beri, fecr irtifö'ının -19
derece olduğunu anlamışlar, diğer rakamların doğru

İ sl

n i l me

Türkiye GazetesiTakvimi, Fazilet Takvimi ve diğer

temkinlidir.
Şimdi neşredilen takvimler arasındaki farklılıkların

ı

u bi ld i rdil

ma yanl ı ş d eğ ild i r" de

tamiminde bildirdiği gibi, 1 9B3 yılından önceki uygulamaya
göre hazırlanan takvimler ile bu takvimlere dayanılarak
hazırlanan "Ramazan imsakiyeleri" yanlış değil, sldece

Başkanlığı, 1982 yılında, imsak vaktinden temkini kaldırdığı
sırada, güya "lslöm'ın kolaylaştırma ilkesi" doğrultusunda, 19o yerine, güya "bilimsel bir kriter" olan -1 B"'yi
benimsemiştir,
Namaz vakitlerindeki değişiklik kararı nda "İslöm' n
kolaylaştırma ilkesi" ve "bilimsel bir kriter" gibi iki kılıf
uydurulmuştur. Yine bu kılıfı kullanan bir profesör de, yıllar
sonra "lmsak vakti"ni, bir hayli geriye çekmiş, neredeyse
güneş doğuncaya kadar yemiş-içmiş ve kendisine uyan
bütün Müslümanların oruçlarını da ifsat etmiştir.
İslöm astronomi 6limi Ahmed Ziya Bey, imsak
hakkında "Rııb'-ı Dilirenin Süret-i İsti'm6li" kitabında diyor
ki: "Avrupalılar fecr-i sadıkın başlaması olarak, ufuk
üzerinde beyazlığın tamamen ya.yıldığı vakti hesap
ediyorlar. Bunun için, fecr hesaplarında, güneşin irtifA'ını ,
18 derece alıyorlar. Biz ise, ufuk üzerinde beyazlığın ilk
görüldüğü vakti hes6b ediyoruz. Bunun için de şemsin
(Güneşin) irtifö'ının, -19derece olduğu vakti buluyoruz.
Çünkü İsl6m illimleri, imsakvaktinin, beyazlığın ufk-ı zöhiri
üzerinde yayıldığı vakit değil, beyazlığın ufuk üzerinde ilk
un

u la

bazı takvimler, doğruluğunda ittifak olanl9B3 öncesine
göre hazırlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının

belirlenmesi için, -19o'yi esas almıştır, Ancak D.l.

görü ld üğ ü vakit olduğ

19B3 tarihinden önceki takvimlerin yanlış

olmadığını herkes kabul etmektedir. Bu hususta bir ihtilaf
yoktur, Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Mart 19BB
tarih ve234-497 sayılı Müftülüklere gönderdiği tamiminde
"19B3 öncesi takvim ile yeni uygulama arasında, s1dece
temkin farkı bulunmaktadır, Buna göre 19B3 öncesindeki

rı 16z ı md ı r.

Diyanet lşleri Başkanlığının13,08.2010 tarihinde

bir okuyucusunun sualine verdiği cevap yazısında; "İbadet

seneden beri, iftörı

vakitleri, özellikle yatsı namazı tespitinde, güneşin ufuk
alçalma açısınn, imsakvaktiiçin de güneşin ufka yaklaşma
açtsıntn bilinmesi astronomların ana konusu olmuştur.
Halife Me'mhn zamanından beri [198 (m.B13) tarihinden
itibaren] yatsı ve imsak vakitleri, bu (yatsı için -170, imsak
için-19o) değerlere göre tespit edilmiştir," şeklinde
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dakika geriye çekerek, Türkiye

Takvimindeki vakitten de 2 dakika önce ez6n okuyorlar.

Böylece Müslüm6nların oruçları imsak sebebiyle

sakatlandığı gibi, ift6r sebebiyle de sakatlanmaktadır.
Halbuki namazları, vakitleri girdikten üç-beş dakika
sonra kılmakta, güneş battıktan 5-10 dakika sonra orucu

açmakta da herhangi bir mahzur yoktur. Hatta yıldızlar

bildirilmektedir.

görülünceye kadar bile geciktirmek cAizdir.
1913'ten sonraki yeni takvimlerde, imsak vakti 20
dakika geciktirilmektedir. Böyle olunca, oruç tehlikeye
sokulmaktadır, lmsak vaktinde eski cetvelleri esas alıp, yeni
takvimlerden 20 dakika önce yiyip içmeyi kesmekte hiçbir
mahsur yoktur. Hatta çok iyi olur, Tedbirsizlik ve temkinsizlik
sebebiyİe namaz ve oruçları ifsat etmemek gerekir. İki
takvim arasındaki fark, birinin temkinli, ötekinin temkinsiz

Diğer taraftan, bu alanın en önemli uzmanlarından

biri olan Prof. Fatin Gökmen, bu hususta şöyle
söylemektedir: ".,.mLıhtelif yerlerde uzun müddet yapılan
rasatlar neticesinde, her yerde ve her zamanda, şafak-ı

ahmerin gayblbeti, güneşin tahtel-ufuk -17 derece
inhıtdtında ve şafak-ı abyazın gaybübetiyle, imsak vakti
olan fecrin tullu dahi -19 derece inhıt6tında vuku
bulduğunu tesbit eylemişler, sonra gelen r1sıtlar dahi, bu
tasbiti tastik ve teyit ederek, -17 ve -19 dereceler üzerinde
müttefik kalmışlardır" şeklinde bildirilmektedir. I Prof, Fatin
Gökmen, Sebilürreş1d, Cilt. lll, sayı. 61 ]
Bugün ise ülkemizde, ikiçeşit imsakiye basılmakta
ve dağıtılmaktadır, Bir kısmı, yüz senedir kullanılmakta olup

ol ma s ı nda n

geçelim:

kayn akl an maktad

ı

r.

Şimdi, meselenin dini yönden incelenmesine

Kur'6n-ıkerimde Bakara stıresi'ndeki, "... Sizin için

fecrin beyaz ipliği siyah iplikten ayıı7 edilinceye kadar yiyip
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suöl edince, istifini hiç bozmayan hocamız

için..." mealindeki 187. Ayetindeki iplikler, gündüzün
beyazlığı ile gecenin siyahlığıdır. Ayet-i kerimenin anlamı,

Gündüzün aydınlığı

ile gecenin

meslektaşı na şu cevabı vermiş:
"Dans, y atay arzuları n dikey tatbikidir.

"

karanlığı, iplik gibi

birbirinden ayrılıncaya kadar yiyip için" demektir. Bu 6yet-i
kerimeyi duyan bir zöt (bir sahabi), "Y6 resllallah, ben

"

okurken bir arkadaşımız vardı. O yılın sonunda bir
sebepten okuldan ayrıldı. Sonrasında kendisiyle hiç
karşılaşmadık. Hayatta mıdır, terk-i dünya mı etti

ı

bilemiyorum. Her neyse, bu arkadaşımız nedendir bilmem
sık sık Bakırköy.Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi'ne
gider, tedavi gören hastaiarla irtibat kurmaya çalışırdı.
Birgün bahçede erkek bir hastayla sohbet ederken, tedavi
gören adam arkadaşıma; "Sana nasihatte bulunayım mı?"
der, Arkadaşım da; "Tabii bulunabilirsin" deyince, hasta
adam şöy|e söyler: "Birincisi; 6şık olma! İkincisi de; (bu

arada arkadaşımın yanağına orta şiddette bir tokat

konduran hasta sözüne şöyle devam eder) Benim gibi
deliden akılalma!.."
Eğer siz modernleşmek uğruna Avrupa'dan akıl
almaya kalkarsanız, erkek erkeğe dans bile edersiniz...

ANTALYA MÜZESİ
ALi DEMiREL

ı

Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı üzere,1983
senesi öncesi olan uygulama doğru ve güvenilir olanıdır.
Oruçların fasıt olmaması için de önceki imsakiyeyi takip
etmek gerekmektedir.

Antalya Müzesi çok önemli birözelliği olan müzedir.
Denilebilir ki yeryüzünde aynı özelliği taşıyan başka bir
müze (benim bildiğim kadarıyla) yok. Antalya Müzesini özel
ve değerli kılan kuruluş amacıdır. Şöyle ki: Birinci dünya
savaşının sonunda Osmanlı İmparatorluğu yenik sayılmış.
Yenen devletler topluluğunca (başat olarak İngiltere ve
Fransa), yenik sayılan diğer ülkelere dayatılmayan, ağır

HA|-iPür-Melil
YKY'nin neşrettiği, içerisinde eski
.lstanbulGeçenlerde
fotoğraflarının bulunduğu bir albüm elime geçti.

koşullarda Osmanlı lmparatorluğuna anlaşma

Her bir resme hayranlıkla baktım. Bugün var olmayan pek
çok yapı beni derinden üzdü. İstanbul'un bAkir hAli de ayrıca
dikkat çekiciydi. 140. Sayfadaki fotoğrafa geldiğim zaman
gözlerime inanamadım, acaba yanlış mıgörüyorum dedim,
daha dikkatli baktım, hayır yan|ış görmüyordum. Boğaza
nazır bir evin bahçesinde insanlar dans ediyorlar, karşı
cinsten birisini bulamayan erkekler de hemcinsleriyle dans
ediyorlar. Onlar için dans etmek bu kadar mı önemliydi,
anlayabilmiş değilim. Fotoğrafın tarihi be|irtilmemiş ama
kıyafetlerden erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu çok
netanlaşılıyor.
Bu fotoğraf bana Mehmet hocayı hatırlattı.'Mehmet
hoca da kim?' diyebilirsiniz. Haklısınız! Lise öğretmeniydi.
Uzun yıllar önce Antalya'ya gezmeye geldiğinde bir vesile

ile kendisiyle tanışmam olmuştu. Şayet hayattaysa yaşı
seksenbeş civarlarındadır. Sağ ise sağlık afiyet, öldü ise
Cenab-ı Allah'dan rahmet dilerim. Mehmet hocayı
hatırlamama sebep olan hadise şöyle cereyan etmiş.
İnanç, örf ve Adetlerine bağlı olan Mehmet hocanın
bu hAlini hoş görmeyen, sözde modern bir bayan
meslektaşı herfırsatta ona l6f çarpıp sözüm ona onu tenkid
edermiş. Birgün ders arasında, öğretmenler odasında
bütün öğretmenler otururken söz nasıl olduysa danstan
açılmış. Modern geçinen o bayan öğretmen Mehmet
hocaya; "Hocam, siz bu konuda ne düşünürsünüz?" diye

.

Bu cevap karşısında bayan hocanın yüz ifadesi ne
oldu bilemem ama herhalde bir daha Mehmet hocaya hiç
sataşmamıştır.
Konu konuyu çağrıştırıyor, haydi onu da
yazıverelim.
Mesleğim olan dişhekimliğinin birinci sınıfında

gündüzün geceden ayrıldığını öğrenmek için yastığımın
altına bir beyaz ile bir siyah iplik koydum. Fakat gecenin
bitişini yine de tespit edemedim" dedi. Bunun üzerine,
Peygamber Efendimiz, " O iplikler, gündüzün aydınlığı ile
gecenin karanlığıdır" buyurdu. Eğer Peygamber Efendimiz
bu hususu açıklamasa idi, beyaz ipliğin aydınlık, siyah
i pl iği n karan l k old uğ u n u n e reden bilecekti k?
Netice olarak:l9B2 ve daha önceki yıllarda,
takvimlerde bildirilen imsak vakitleri için uygulanan ve (19)
derece olan güneşin ufkun altındaki yükseklik açısı, 19B3
senesinden itibaren, bazı takvimlerde, İslilm 1limteri ve
ıslAm astronomi mütehassıslarının ittifakla bitdirdikleri,
beyazlığın doğudaki ufuk hattında bir nokta h1linde
görülmesi şeklinde değil de, Avrupalıların beyazlığın ufukta
yayılması şeklinde bildirdikleri fecr vaktine ait olan irtifa' (1B) derece alınmıştır.
Bunun neticesinde, hem Güneş'in ufkun altındaki
yüksekliğini, (1B) derece almakla ve hem de temkin
müddetini kaldırmakla, imsak vaktinde yaklaşık olarak (
Türkiye gibi arz derecesi 36-42 derece arasında kalan
yarlarde) 15-20 dakikaya varan farklar ortaya çıkmıştır.
Yani, oruca Türkiye'de gerçek imsak vaktinden, takriben
15-20 dakika sonra başlanmakta, 15-20 dakika daha yeme
ve içmeye devam edilmekte ve tutulan oruçlar da fasit
olmaktadır. Böyle vakitlere uyularak tutulan oruçlar fasit
old uğ u nd a n, kaza edi l meleri l 6z md r.>
ı

.

bayan

imzalattırdılar. Söz konusu anlaşmanın bazı maddelerini
ileri sürerek (diplomatik hile ve Anadolu'nun çeşitli
yerlerinde kasıtlı kargaşa çıkararak) Anadolu'yu çeşitli

bölgelerinden işgal etmeye başlamışlardı. Zalen
lmparatorluk topraklarının Anadolu dışındaki diğer

'
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bölgelerinin hemen her yerinde yerli halklar kışkırtılarak
bağımsız|ıklarını ilan etmeleri sağlanmış ve imparatorlukla
ilişkilerini kesmişlerdi. Kadim Türk yurtlarından biri o|an
Anadolu'nun tamamının işgal edilmesinin önlenmesi, aynı
zamanda düşmanlar tarafından işgal edilmiş yerlerin
kurtarılması için kurtuluş savaşına yönelik hazırlıklara
başlanmıştı. Bu hazırlık sürerken aynı zamanda barbar
işgal güçlerine karşı çete savaşları da başlatılmıştı... İşte
böylesine karmaşa içinde olduğumuz bir dönemde
Süleyman Fikri Ertem öncülüğünde Antalya İlimizde
ivedilikle bir müze kurulması için yoğun bir çaba içine
girilmiştir. Üll<e işgal edilmekte ve bunu önleme
çalışmalarına, bir çeşit varoluş mücadelesine girildiği bir
zamanda müze kurma çalışması da neyin nesi?
Denilmesin. Bu, müze kurmak için zamana karşı yoğun
çabanın sebebi; Antalya ve yöresinin düşman tarafından
işgale uğraması halinde, tarihi eser ve değerlerimizin
korunması içindir. Yani batılı barbarların yağmalayıp çalmalarını önlemeye yönelik önemli bir çabadır. Bu endişe
kesinlikle haklıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son

kabul edilir) öğretilerinden haberdar olduklarını ve o
bilgilere (Hermetik bilgiler) önem verdiklerini
göstermektedir.,. Heykellerden birinde (bir erkek
heykelinde) heykel, ayağının birini bir kaplumbağanın

zamanlarında ülkemizin pek çok önemli tarihi eserlerini,
arkeolojik kazı bahanesiyle, çeşitli hilelerle hatta çalarak
çeşitli ülkelere götürülmüştür. Antalya müzesinin kurulma
çalışmalarının yapıldığı 1922 ytnda da bunlar biliniyordu.
Adeta yağmalanan söz konusu tarihi eser ve
değerlerimizden önemli bir kısmı n ın batılıların müzelerinde
olduğu biliniyor. Çalınan ve yağmalanan tarihi değerlerimizi
gerialabilmek için çabalar halen sürmektedir. Bu uğraş hem
maddi hem de manevi (sabır ve inatla) çalışmayı
gerektirmektedir. Uzun süren çabalar sonunda bazı tarihi
değerlerimiz geri alınmıştır, geri alınan eserlerden Antalya
Müzesinde de var. Bu çabalar, uluslararası hukuk
kapsamında halen sürdürülmektedir. Batılı barbarlar
sadece bizim ülkemizden çalmadılar; Mısır, Sümer (lrak),
Maya -Astek gibi çok eski tarihlere dayanan nice ulusların
kültürlerine ait sanat eserlerini, kültürel değerlerini ve de
çok önemli bilgi ve inançlarını yağmalayıp çaldılar. Bu
hırsızlıkları yaparken çaldıkları değerlerin sahibi olan
uygarlığın insanlarını da katletmekten geri durmadılar...
Batılı barbarların asır|ardır, hiç utanmadan arsızca bütün
dünyayı yağmalamaya yönelik saldırıları göz önüne
alındığında Antalya Müzesinin kuruluş amacının ne kadar
önemli olduğu san ırım daha iyi anlaşılmıştır. Tarihi değerleri
yağmalanmaktan korumaya yönelik çabaları n g ü nü müzde
de devam etmesi elzemdir. Çünkü yağmalama ve yağma
girişimleri halen sürmektedir.

.

üzerine koymuş duıumda yapılmış.

Bu görüntü bana Orta Asya'daki kaplumbağa
heykellerini h.atırlattı. Dikkatimi çeken bir başka husus da
şu: Roma İmparatorluğu zamanında yapılan lahitler
üzerinde MEDUSA başı kabartmaları yapılmış. Bu durum
çok ilginç, şöyle ki; lahit ölen kişinin bedeninin konduğu taş

.

Anta|ya Müzesi İlk olarak Kaleiçi'ndeki Alaaddin
Cami'inde (1922), daha donra Yivli Minare Cami'inde
faaliyet göstermiş (1937). Tarihi eserlerin çokluğu ve sürekli
yeni buluntuların eklenmesi ile yer darlığı nedeniyle, ayilca
daha düzenli bir sergi ortamı oluşturmak üzere Konyaaltı
Caddesinde yeni, kapalı ve açık sergi alanları oluşturulmuş
ve müze 1972ylında bugünkü yerine taşınmıştır.
Antalya Müzesinde sergilenen .eserler arasında
heykeller ve sikkeler öne çıkmaktadır. Ozellikle Anadolu
Selçuk|u İmparatorluğu ve Beylikler dönemi sikkelerinin
özeİ sergisini inceledİm, doğrusu hayran kaldım. İnsanlık
tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Karain
Mağarasındaki buluntular insanlığın bu yöredeki geçmişine
ışık tutmaktadır. Müzedeki tarihi kalıntı ve buluntular içinde
en ilgi çeken kısımlar, bence heykellerin sergilendiği
bölümlerdir. Başka müzelerde buradaki kadar çok ve özgün
heykel var mıdır bilmiyorum. Heykellerin çoğunluğu Perge
kazılarında bulunmuş ve genelde i.s.2. yy'a ait, Perge'den
başka Antalya'nın diğer yörelerinden de heykeller var. Söz
konusu (başka yörelerde bulunmuş) heykeller genelde
daha eski çağlara (m.ö. 370 - m.ö.400 yılları gibi)
tarihlenmiş. Bunlardan Elmalı buluntuları, hem daha eski
oluşları hem de uygarlık özelliğinin farklılığından ötürü
önemlidir. Antalya yöresinin çeşitli yerlerinde bulunup bu
müzede sergilenen eserler genelde site (şehir)
devletçiklerinin olduğu yerlerdeki kazılarda ele
geçirilmişlerdir, Hatta günümüzde köy o|an yerleşim
yerlerinde (Yelten gibi) bulunanlar bile var. Yine de
heykellerin çoğunluğunun bulunup getirildiği Perge'nin, bir
heykel yapım atölyesi olduğu, söz konusu heykel yqplm
yerlerinin Roma İmparatorluğu zamanında kurulduğu
bilinmektedir. Atölyede (Perge'de) bu kadar çok heykel
bulunduğuna göre, İmparatorluğun başka bölgelerine,
kentlerine çok daha fazlasının (sipariş üzerine yapılan
heykellerin) gönderilmiş olduğu varsayılmalıdır. Müzedeki
heykeller ile ilgili olarak dikkatimi çeken birkaç hususu

sanduka. Bu sandukanın üzerine Medusa başının

işlenmesiyle, Medusa'nın ölen kişinin günahlarının affına
yardım etmesi mi dilenmiş? Veya Medusa'ya duyulan

saygıdan ötürü ölen kişinin ruhunu yüceltmek için mi Lahite
kabartması yapılmıştır? Belki de tahmin edemediğimiz
başkaca gerekçeler de olabilir. Ama sebep ne olursa olsun
Romalıların Medusa'ya saygı duydukları ve onu kutsal
saydıkları açıkça belli. Burada ilginç olan şey, Yunanlıların
Medusa'dan çok korkmaları, onu şeytan hatta daha da kötü
bir varl ık olarak görmeleri, neden?..
Antalya Müzesini B Ağustos 2019 tarihinde ziyaret
ettim. Gezim sonunda şunu söylemeliyim; imkAnı olan
herkes bu müzeyi gezip incelemeli, buna değer. Müzenin
çok önemli kuruluş sebebinin yanı sıra tarihi kalıntılar
bakımından oldukça zenginliği göz önüne alındığında,

yabancıların yoğun ilgisi anlaşılmakta ama kendi

.

insanlarımızın ilgisizliği pek anlaşılır gibi değil!.. Antalya
Müzesinin böylesine seçkin olması elbette mükemmel
olduğunu göstermiyor. Bazı eksik ve aksaklıklar var ama
ben bu eksik ve aksak gördüklerimi eleştirmeyeceğim.
Eksik ve aksaklıklar zaman içinde fark edilir ve giderilebilir.
Ama bazı olumsuz hatta çok olumsuz uygulamaların ancak
müze yönetimince yapılabilir olması eleştirilmeli. Ben
burada eleştiri amaçlı iki konuyu ele alacağım; bunlardan
birisini sadece Antalya müzesinde gördüğüm (başka
müzelerimizde var mı bilmiyorum) bir uygulama.
Eleştireceğim ikinci konu ise ne yazık ki bütün müzelerimizi,
öyle sanıyorum ki diğer bazı ülkelerin müzelerini de
ilgilendiriyor. Ve en çok da bizi ilgilendiriyor,

İşte eleştirilmesi gereken ilk konu:Antalya müzesini
gezenler bilir, özellikle heykellerin sergilendiği kısımlar özel
bölüm ve koridorlar halinde düzenlenmiş. Bazı kısımlarda
özel bölümler oluşturulup gurup halinde bazı heykeller
sergilenmektedir. Her bölüm büyüklük olarak ve şekil olarak
farklı düzenlenmiş. Mesela yaklaşık iki bin yıl öncenin sığır

belirtmek istiyorum. Heykellerde en ç9k HERMES
betimlemesinin öne çıkmış olması, Roma İmparatorluğu
yönetimi ve halkının, Hermes (ldris Peygamber olduğu

yetiştiren çiftçilerinden bazılarının, kurbanlık sığırlarını,
yularları ellerinde olduğu halde pazara çıkarışları kabartma
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şeklinde yapılm ış. Kurbanlıklar ve sahiplerinin kabartmaları
yarım ay şeklinde bir bölüme yerleştirilmiş ve diğerlerine
göre daha küçük... Büstlerin sergilendiği bölmeler biraz
daha büyük. Ama büyük heykellerin sergilendiği bölmeler
daha da büyük (geniş) düzenlenmiş. Bunları ayrıntılı
yazryorum çünkü o büyük bölüm|erden birine ivedilikle
gitmem gerekti! Sözünü ettiğim bölmenin ikitarafı kapalıduvar, diğer iki tarafı geçiş koridoruna açık. Kapalı-duvar
olan kısımların önlerine heykeller sıralanmış durumda. O
bölümden gelen müzik sesi ve gürültüler beni oraya çekti.
Bölmenin kapalı - duvar kısımlarının hemen önünde büyük
heykeller (6-7 kadar) gerçekten sanat eseri (bunu anlamakhissetmek için sanatçı olmak gerekmediğini bakanlar
anlar). Heykellerin hemen önünde 4-5 kadın (sanatçı
sanırım) sıralanmışlar. Ellerinde birer çalgı, ortalığı
velveleye veriyorlar!.. Anladığım kadarıyla batılıların
hareketli bir müziğini icra etmekteler. Çalgıcıların önilerilerinde ise,15 kadar seyirci-dinleyici var, onlarda
bö|ümün önüne sıralanarak orayı kapatmışlar. O heykellere
yaklaşmak, yakından bakmak, incelemek, hele hele her
heykelin önünde-yerdeki tanıtıcı küçük levhaları okumak
mümkün değil. Seyirci gurup arada bir alkışlıyor ama
yüzlerindeki ifade birazalaya| Seyircilerin (15 kişi kadarlar)
hepsi de Avrupa tip ve renkte kişiler. Bir gürültü, bir şamata
müzenin her tarafını kaplamış, bazen kahkaha ve alkış
sesleri... İnanın müzenin içi çalgı-çengi mahallesi gibi. 1)
Müze bir konser salonu veya eğlence yeri değildir. Böyle bir
etkinlik yapılacaksa iki bin yıllık, bazıları daha da eskisanat
eseri heykellerin önünde değil ayrı bir salonda yapılmalı. 2)
Müzede yaklaşık 150 (benim tahminim) kişi vardı, o

dudağında ney olanın gözü kapanıp açılmıştı. Meğerse o
genç diğederi gibi heykel değilmiş, müzik öğrencisiymiş
zaman zaman müzeye gelip o bölümde ney çalıyormuş.
İnanın insanın ruhuna işleyen bir ney trleyişİ varOİ.
Edirne'deki o külliyenin müzikle tedavi bölümünde
düzenlenen ortam içinde ney çalınması (hani denir ya), cuk
diye yerine oturmuş ve ziyaretçilertarafından beğeniliyor, o
çağdaki ortamın haya| edilmesine yardımcı oluyor. Antalya
Müzesindeki garabet gürültüyü nereye otur+.acağız?.. 4)
Eğer ziyaretçiler tarihi kalıntı olan sanat eserlerini
incelerken bir taraftan da müzik dinlesinler (bence hiç
uygun değil hele o kaba gürültüyle)isteniyorsa, bu durumda
müzeyi ziyaret eden yaklaşık 15 Avrupalıya onların
müziğinin dinletilmesi yerine, geriye kalan yaklaşık 150
Çinli ve Japon ziyaretçi için Çin ve Japon müziği çalınması
gerekmez mi?.. Müze ziyaretçilerine mutlaka müzik de

dinletilmesi gerekiyorsa neden Dede Efendiden, o
rahatlatıcı, ruha hitap eden, dingin sanat müziği
dinletilmez?.. 5) Avrupalılar kendi müziklerini kendi
ülkelerinde en iyi sanatçılarından zalen dinliyorlar,
Türkiye'ye kendi müziklerini dinlemek için gelmiyorlar.
Şöyle düşünün; Kahire Müzesine gittiniz. Ünlü Kadeş
Savaşını ve anlaşmasını yapan ikidevletten birinin başkanı

olan ll. Ramses'in mumyasına yaklaşıp görmek
istiyorsunuz. Ama yaklaşamıyorsunuz. Mumyanı n önünde,

4-5 Mısırlı ellerinde çalgılar Türkçe "tiridine bandım..."

türküsünü çalıyorlar! Bir Türk orada ne yapar? Mesela ben;

şaşırırım, gülerim, gırgırına alkışlarım... Antalya

Müzesindeki o Avrupalılar da aynen bunu yapıyorlardı.
Günümüz batı müziğinin geçmişi zaten 200-3OO yıllık.
Dahası başat Avrupa devletlerinin geçmişi bile, en eskisi
1000 (bin) yıllık, dilleri de öyle! Müzede gürültülü olarak
(sanırım yankıdan dolayı, inanın çok gürültülü) çalınan

çalgıcıları seyreden 15 kadar kişinin dışındaki bütün
ziyaretçiler çekik gözlüydü. O insanlar (çekik gözlü
ziyaretçiler), sözünü ettiğim heykellerin yanına bile
yaklaşamıyor, sinirli bir tavırla, koridor kısmında dahi
zorlanarak oradan uzaklaşıyorlardı. 3) Ben başka bir
müzede de müzikle karşılaştım. Şöyle: Edirne'deki ll.
Bayezid Müzesini (Külliyesi

batının bu müzikleri bize 2000 (ikibin) yıl ve daha öncesini
mi hatırlatıyor? Nedir?.. Gerçekten tarihi eserlerce zengin
ve görülmesi gereken ünlü bir müzede, heykellerin önünde,
Türklerin ve (Avrupalılar dışındaki) müze içindeki çoğunluk
olan diğer yabancıların bilmediği bir dilde bilmediği tınılarla
müzenin içinin gürültü kirliliği ile doldurulmasının sebebini
anlayamadım...
Eveeet. Sözünü ettiğim iki eleştiriden birini sizler
için yazdım. İkinci eleştirim;Antalya müzesinde olduğu gibi
diğer pek çok müzemiz hatta başka ülkelerin müzeleri için
de geçerli. Ancak NEVZUHUR'un sayfa sayısını dikkate
alarak (ayrıca uzunca bir eleştiri) ikinci eleştirimi bir sonraki
sayıda okuyacaksınız...

ni) gezdi m.

şANLıURFA şEHİR içi Heı.ıı_aRlNDAN
BARUTÇU HAN
ll. Bayezid Müzesi ( Edirne

)

Bu makale; "ŞANLIURFA ŞEHiR iÇi HANLAR|N|N RESToRASYoNU VE

YENiDEN iŞLEVLENDiRiLN/ESıNiN iRDELENMESi" adlı tez

Bu müzenin tamamını anlatacak değilim.

Avrupalıların
ruhsal rahatsızlığı olan insanları; içine şeytan girmiş diye
işkence ettikleri hatta diri diri yaktıkları bir çağda Osmanlı
İmparatorluğunda o tür hastalar çeşitli ilaç, İelkin, su ve
müzikle tedavi edilmekteydiler. İşte müzikle tedavinin
yapıldığı müzenin o kısmına (o çağda tedavinin yapıldığı
odanın kendisi) vardığımda; ellerinde o zamanın çeşitli
müzik aletleri olan, o zamanki kıyafetler içinde B-'10 kadar
mumdan müzisyen heykelivardı. Bu arada çok hoş bir ney
sesi bölümün içini kaplıyordu. Önce bir kasetten veya CD
den gelen ses zannettim. Seyrederken baktım ki elinde -

çalışmasından alıntı olarak hazırlanmıştır.

Mimar Mahmut ŞENOCAK

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar

EROĞLU

Geçmişten günümüze var olan değişim ve gelişim
hayatın her kademesinde olduğu gibi mimaride, kültürde ve
tarihi kültür varlıklarımızda da mevcuttur. Değişimin

olumsuz etkisiyle yok olmanın önüne geçmek, gelecek
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kuşakların da tarihi yapılardan yararlanabilmesini ve

kültürün bilincine varabilmesini sağlamak amacıyla kültür
varlıklarımızın korunması şarttır.Şanlıurfa Şehir lçi
Hanlarının da mevcut potansiyelini ortaya çıkarmak için,

özverili bir rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışması
yaparak korumak, gelecek nesillere sağlam bir halde
taş ı mak gerekmekted ir.

Urfa şehir içi hanları; ticaret, konaklama,

taşımacılıkta kullanılan at, eşek, deve gibi hayvanların
barınması, bakım ve tedavilerinin yapılması için
tasarlanmış yapılardır. Günümüze ulaşmış olan ve
olmayanlar olarak sınıflandırmak mümkündür. Geniş bir
açık avlu ve bu avlu etrafını çevreleyen hacimlerden
oluşmuştur. Kesme taştan imal edilmiş yığma yapılardır. Bir
vbya birden fazla büyük giriş kapısı bulunur. Şehir planında
ticaretin yoğun ve ulaşımın kolay olduğu güzergAhlarda yer
alırlar.

değildir. Yapının kapısı özgün, enikli ve niteliklidir. Doğu
cephesinde ikinci bir giriş olduğu izlerden anlaşılmakta ve
özgün halini bilenler tarafından rivayet edilmektedir. Ancak
günümüzde bu ikinci giriş tamamen kapatılmış ve dükkdna

dönüştürülmüştür. Yapıda başka herhangi bir giriş izi
bulunmamaktadır.
Barutçu Hanı, kuzey ve batı kenarlarında üçüncü
katı restorasyon öncesinde de mevcut olan, doğu ve güney
kenarlarında ise üçüncü katı bulunmayan, Şanlıurfa şehir
içi hanlarının tespit edilen tek üç katlı hanıdır. Yapı
malzemesi olarak masif kesme ka|ker Urfa taşı kullanılmış
olan eser diğer hanlardan, özellikle ikinci katta bulunan
revakları n üst örtüleri n in tonoz olmayı p, masif taş düz tavan
olması ile ayrılır. 2m'nin üzerinde bir mesafenin, revakların
enine yönde tek parça masif taşlarla geçilmesi gerek statik
açıdan gerekse malzeme temini açısından maharet isteyen
bir uygulamadır. Nitekim belki de bu sebepledir ki yapının
üçüncü katının büyük bölümü yıkılmış, restorasyon
aşamasında bir kısmı rekonstrükte edilmiştir. Revaklar
sadece ikinci katta bulunup, diğer çoğu Şanlıurfa şehir içi
hanlarının aksine dörtgen kesitli ayaklar değil yuvarlak
kesitli sütunlar üzerinde yer almaktadır. Barutçu Hanı;
Gümrük Hanı ve Millet Hanı haricindeki Şanlıurfa şehir içi
hanlarının çoğunun sahip olduklarından daha geniş bir
alana sahiptir.

Barutçu Hanı; tek avlulu p|an tipine sahip

hanlardandır. Avlu; kuzey-güney istikametinde biraz daha
uzun, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri tamamen
açıktır. Üst Kattaki sütun modülleri sayıldığında kuzeygüney istikametinde bir modül fazla olduğu görülmektedir.
Bu da avlunun kuzey-güney istikametinde hafif daha uzun
dikdörtgen bir plan ı olduğunu bilgisini doğrulamaktad
Barutcu Han

(

Şanlıurfa

ır.

)

Yaşayan insanlardan eski Urfa merkezinde yakın

tarihe kadar çok sayıda han olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.
Ancak bu hanların büyük çoğunluğu teknoloji, bilinçsizlik ve

benzeri etkenlere maruz kalarak maalesef günümüze
ulaşmamıştır. Yakın geçmişe kadar varlığını koruyan
Aslanlı Han, Çifte Han gibi birçok han maalesef bugün
yoktur. Türk ticaret yapılarından olan Şanlıurfa Şehir lçi
Hanlarının sayısının bir dönem altmış civarında olduğu
rivayet edilir. Günümüzde Barutçu Hanı, Mençek Hanı,
Gümrük Hanı, Hacı Kömil Hanı, Kumlu Hayat Hanı, Şaban
Hanı, Topçu Hanı, Türkmen Hanı, Millet Hanı, Avşar

''L

ı

(Samsatkapı ) Han ı varl ığ n ı sürd ü ren yap lard r.
Bu makalede Şanlıurfa şehir içi hanlarının en özgün
örneklerinden biri olan Barutçu Hanı tanıtılmaya çalışıldı.
ı

ı

ı

Barutcu Han girişi

(

Şanlıurfa

)

Restorasyon çalışmaları 2O15 yılında başlanan ve
2018 yılında tamamlanan Barutçu Hanı; sergi işlevi ile
kullanıma açılmış idi. Ancak; restorasyonun tamamlandığı

Barutçu Hanı; stratejik konumu sebebiyle tarih
boyu ticaret odaklarından biri olan Şanlıurfa'daki hanların
önemli örneklerinden biridir. Plan düzleminde kapladığı
alanın büyük kısmı üç katlıdır. Yapının özgün ha|i masif
kesme kalker Urfa taşından, yığma yapım tekniğiyle imal
edilmiş olup büyük ölçüde tahribata uğramış ve muhdes

yn QO|B) sonlarında hanın kapısı tekrar kapatı|arak aktif bir

mekön olmaktan çıkarılmıştır. Bu durum; restorasyon
çalışmalarında yapılara verilecek yeni fonksiyonların

var olan kitabenin yeri olduğu iddia edilebilir.Sakıplar olarak

sürdürülebilir fonksiyonlar olması gerektiği, aksi durumda
yapının restorasyon öncesindeki gibi atıl bir ha|de kalacağı
gerçeğin i desteklemektedir.
2011-2019 tarihleri arasında çok kez inceleme
maksadı ile Barutçu Hanı ziyaret edildi. Her gidişte farklı
eklentilerin ilave edildiği üzülerek gözlendi. Her ne kadar bu

arasındadır.
Yapının ana girişi kuzey cephesinde yer almaktadır.
Günümüzde kuzeydeki bu girişten başka giriş mevcut

olsalar da tespit edilemeyecek küçüklükteki ufak eklenti ve
tahribatlar uzun zaman içerisinde eserlerin özünden
uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Bu tür korunması

eklemelere maruzkalm ıştı

r.

Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi ve banisi

bilinmemekle birlikte, mimari tipolojisi ve yapı

m

tekniğinden

Osmanlı son dönemiyapısı olduğu anlaşılmaktadır.Giriş
kapısı üzerindeki dikey dikdörtgen girintinin, bir zamanlar

anılan aile tarafından yaptırıldığı iddiası da rivayetler

gibi yapılar Kültür Bakanlığınca koruma altına alınmış

10

gerekli kültür varlıkları, maliklerinin veya mevcut

isiyatifine b rakı lmayacak kadar değerlidir.
Urfa gibi köklü kültür ve tarih birikimi olan bir şehrin kimliği
ufak kazançlar uğruna heba edilmemelidir. Barutçu Hanı;
nihayetinde 2018 yılında yapılan restorasyon çalışması ile
yok olmaktan kurtulmuş olsa da restorasyon sonrası yaprya
ku llan ıcı ları n ı n in

ı

verilmiş olan yeni işlevin sürdürülebilir nitelikte olmayışı,
yapının tekrar pasif hale gelmesine, bir anlamda metruk bir
yapıya dönüşmesine sebebiyet vermekted ir.
2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle,
zaten yoğun olan turist nüfusunun daha da yoğunlaştığı
görülmektedir. Ilgili kurum ve kuruluşlarca Barutçu Hanı ve
benzeri nitelikteki kü ltür varl ığ ı yapı ları n n kamulaştırı |arak
yahut ikna yolu ile maliklerinden muvafakat alınarak,
ı

restoran, otel ve benzeri işlevler ile yeniden

işlevlendirilmesi, cazibe merkezleri olmaları, varlıklarını
sürdürebilmeleri ve gelecek kuşaklara kültür mirası olarak

aktarılmaları açısından büyük önem arz etmektedir.
Yapılacak böyle bir çalışmadaki en önemli düstur yapının
özgününe en az müdahale edilmesidir.

HAFİF SESLER DE ÖZLENİR

ANDAÇ
İstanbul'da Eyl0l'ü yaşamayalı otuz seneye yakın

bir zaman gerilerde kaldı. Sonbahar orada daha bir başka
güze| yaşanır ve de unutulmaz anılar biriktirme zamanları
olurdu o özlemle andığım günler. Eyl0l'ü o şehirde doyasıya
yaşadığımdan dolayı özlem duymam, başucu kitabı gibi

ku ruld

yılı

u

ktan son ra Atatürk'ü n il k heykeli bu lunu

r.

Ağaçlıklı V,olun sağında solunda çeşitli gazinolar,
dinlenme yerleri, kahvehaneler, bulunurdu. Yazın kuklakaragöz temsilleri veren tiyatro (c vakitler tiyatroyu
görememiş, gazinolarda çayları yudum|arken, kukla ve

vazgeçilmezdi. Onun için o günleri çağrıştıran bir olay
o|duğunda sayfaları açıp, oralara kaçışım doğaldı. Kendine
özgü iklimiyle bu şehirde ise buna imkön yoktu. Belki de
sonbahara duyduğum bu özlemim, anılarıma sığınmayı
bahane etmem, lstanbul'a bıkıp usanmadan dokunuşum ve
de anılarını içime çekişim bundandır.
Antalya'da Eylül'ün yaklaşan adımları pek
duyulmaz. Temmuz ve Ağustos'un sıcağından kurtulmuş,
Kaleiçi'ni seyrederken surların dibinde hemen her yerde
Eylül'ün simgesi olarak kabul gören sağlı sollu iki çınar
ağacının yaprakları inadına yeşilini koruyor, umursamaz bir
tavır sergiliyordu. Ancak sene sonuna doğru sararan

yapraklarından arınarak yeni

Anlayacağınız Antalya'da yazlar biraz daha
uzayarak pastırma yazı şeklinde tecelli eder. Arkasındaki
fonda ise; buna karşılık, derinden bir müzik eşlik eder
tabiata. Biraz hüzünlü, biraz dingin, birazyalnızlığa çağıran
ama bir o kadar da huzurlu bir müzik şehrin havasında
nefes alır. Her nerede olursa olsun bu müzik bir şekilde
yakalar insanı. Sonbaharın sesidir bu.
Sonbahar senfonisi, etrafa saçılan birkaç
yapraklarıyla bu şehirde geç kalmış olsa da surların dibinde
dans eden iki çınar ağacı ile görsel bir şölene dönüştüğünü
balkonumda oturmuş, kahvemi yudumlarken seyrine dalıp,
hayalhanemde çıkacağım yolculuğa kendimi hazırladım.
Eylül hüzünlü bir mevsimdir. Yine de yazdan kalma
günleri, akşamları orta!ıkta dolaşan yaşlı bir ormanın her
mevsim yaşlanan ağaçlarından dökülen sararmış
yaprakları; nakış nakış işlenmiş bir kilim misali üzerine
bastıkça çıkarttıkları hafif çığlıkları, yaşayamadıklarımızı,
elde tutamadıklarımızı ve acısıy|a tatlısıyla yaşlanamayan
anılarımızı tetiklediğigibi 'mazide kalan izler nasıl bulunur?'
un yol göstericisi olurlar. Böyle anlarda bana sadece onlara
sığınmak kalır.
Eylül'ü doyasıya yaşadığım yerlerin başında
.
lstanbul'daki evime yakın ilk bahçe Gülhane Parkıydı. Her
mevsim ayrı bir güzel olan Sultanahmet semtinin nadide bir
köşesiydi. Meydandan Sirkeci'ye doğru yokuş aşağı
inerken; köşesinde Sultan ll Mahmut'un yaptırdığı (1B19)
Alay köşkü bulunan Gülhane parkı girişte ilk önce geçmiş
belediye başkanlarının büstleri sizi karşılar. Atatürk'ün
halka Latin harflerini ilk defa (1-Eylü|-192B) gösterdiği yer
olarak da bilinir. Parkın ortasından, iki yanı ağaçlıklı asfalt
yol, parkın aşağısında küçük bir köprüyle Sarayburnu'na
kadar uzanarak denize dokunur. Burada da Cumhuriyet

Karagöz-Hacivat'ı izlerdim.), çocuk bahçesi, yolun solunda
küçük bir hayvanat bahçesi, sağında ise içinde botanik
bahçesi ve akvaryum olan sarnıç belli başlı seyir yerleri yer
alır. Burada kurulan bir panayırda hiç unutmam ilk defa
deveyi görmüş, üzerine binerek, çınar yapraklarına basa
basa beni gezdirirken, korku ve heyecan içindeki o anlarım,
unutulmaz küçücük anılarımın arasında her zaman
müstesna yerinialır.

soyunmuş

karşıladıklarından dolayı EylOl'ün müjdecisi olarak asla
kabul görmezler. Kaleiçi'nde bulunan ve hemen hepsinin
yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oldukları için aldıkları
bir kararla belki de bu iki çınarı sur dışına itmiş de olabilirler
düşüncesi zaman zaman uç bir benzetme gibi görünse de
aklıma düşüverir.
Antaiya'da Eylül'ün müjdecisi olarak, payıma düşen
müjdecisinden bahsetmeden geçmek olmaz. Değerli
dostum Mustafa Akbaba'nın bahçesinden getirdiği
narlardan bahsedeceğim. Sanki, meşine benzer bir kesede
saklanmış, içinde inciler gizli Bey Nar'ını (beyaz), 15-20 gün
sonra da bu sefer yakutlar dizilmiş Hicaz Nar'ını (kırmızı),
başlarında taçları, tek başına ünlendiği krallar topluluğunu,
yani torbaya istiflenmiş o güzelim narları görmemle; bana

gülümseyerek'sonbaharın geldiğini' fısıldadıklarını

Gülhane parkı

duyarım.
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Çınarlar yapraklarını, sanki sultanın yeşil
kaftanından sıyrılmış, ulufe dağıtır gibi altın yapraklarını
etrafa saçtıkları bu yer, Eylül'de daha bir başka güzel
olurdu. Gökyüzüne ulaşmak ister gibi serpilen, yapraklarını
sonbaharın ayaklarına seren, gittikçe daha da çıplaklaşan
ağaçlar ile mavinin bütünleşmesi gözler önüne serilirdi. lşte
böyle anlarda etrafa serpilen yaprakların üzerine basmak,
kurumuş bir yaprağın çıkarttığı sese kulak vermek, sanki bir
yol arkadaşının anlattıklarına benzer haz yüklü olurdu.
Yaprakların üzerlerine bastıkça çıkarttıkları sesler, sanki
ağaçların kendilerine özel çırçır böceklerinin senfonisine
benzer dinletilerini çağrıştırırdı. Koca bir şehrin
karmaşasından kurtulmuş, ayrı bir nefes alınan bu ve
bunun gibi parklarda, nedense Eylül'ün güzelliğini doyasıya
yaşayamazdık, maalesef ömrü kısa olurdu. Zira yaprakları
sürekli süpüren görevliler bu zevki bizim gibi düşünenlere,
görevleri gereği doyasıya yaşatmazlardı.

Yedi göller - Bolu

Hiçbir zaman yaprak bolluğunu doyasıya

yaşayamadığımızdan olsa gerek Bolu'nun Yedi göllerinden
bahsetmemek olmaz. 4'ü devamlı suları bol, 3'ü zaman
zaman kuruyan çok sık olmamakla birlikte Yedigöller'de
gezinirken doyasıya anılar biriktirip dönmek ayrıcalıklı
anılar listesinin başında gelir.
Temizlik adına yapraksızlığa mahk0m olmuş bir
sonbahar, sonbahar değil bence.

YAĞMUR
BEDRETTI rı xrı-rşTi MUR
yıldız parkı

Yağmuı yüreğimin sıcaklığında
Andıkça, gözyaşı aklığında
Güneşin tebessümü yedi renkte
Bir gelin alayı duvaklığında

Beşiktaş'daki 1600 yıllarının başında Kazancıoğlu
Bahçesi, daha sonraları Mabeyn Bahçesi olarak da anılan
Yıldız Parkı'nda ağustosun ikinci yarısı, mutlaka ağaçların

sonbaharın başlangıcı olduğunu fısıldamaya

Çatlayan toprağa şifa gibisin
Özleminde derde deva gibisin
Neşeme neşe katan sefa gibisin
Doğa hayat bulur, yavukluğunda...

başladıklarını, telaşlı çabalarından hissedebilirdiniz. Her
metrekaresine altın dökülen; 120 den fazla egzotik ağaç ve
çalı türü buIunan İstanbul'un müstesna köşelerinden biridir.
Gençliğimin İstanbul'unda sonbahar deyince, daima
yaprak dökümleri, yağmurlar, çürümüş nilüfer yaprakları
gelir aklıma. Bir de Ahmet Haşim' den iki mısra: "Bir kuş
düşünür bu bahçelerde / Altın tüylü sonbahara uygun."
Bahçelerini hunharca yok etmemiş lstanbul'da güz
başlangıcı, renklerin, alacaların son yangını, tutuşmasıydı.
Önce alev, yalaza, derken sönmek... Eylül'ün ağaçlara
biçtiği kaftanı n hikAyesiydi.

Kışın soğuğu, kar ile sevilir
Düşer gönlüme, ar ile sevilir
Bir oyun, halay; bar ile sevilir
Cilvedir dünyası, kur, aklığında...
Ey rüzg1r, estikçe efkörım gider
Bulutlar taşınır, nazarım gider
Susuz diyarlardan, göçerim gider
Dualar, gözyaşı tutsaklığında..,

..

Gülhane Parkı'nda, Yıldız Parkı'nda böyle de;deniz
manzaralı bir ormancık sayılan her bahar lale mevsiminde
birçok kişiyi ağırlayan Emirgan Korusu'sunda, denizle
bütünleşen Fenerbahçe Parkı'nda ve diğerlerinde durum
ne yazık ki çok farklı değildi. Bu parklarda sonbahar eksik
kalmış gibi olurdu. Sararmış yaprakları yerde görmek, bir
mevsimi tüm varlığıy|a hissetmek isteği, oraları süpürenler
tarafından kursağımızda bırakıldığını hatırlarım. Ama yine
de her rengin mevcut bulunduğu bu cennet bahçelerinin her
bir köşesi ayrı cezbeder insanı diyerek, nankör olmaktan

.

kurtulalım.
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Yağmur, dolunaydır; içimde doğar
Hazan olmuş gülle1 suyunda doğar
Gün batmış beklerim, hasretim doğar
Yağmur, yüreğimin sıcaklığında...
Doğar bütün umutlar aklığında...

ANTALyA,DA KüLTüR vE FoLKLoRüN izı-eni
(Devam)

Yenikapı Caddesi'nden Fırın sokağa girişte sağ köşede Muharrem amcanın bakkal
dükkönı vardı. Hemen onun yanı da Yenikapı Fırını idi. Fırın bu bakkal dükkönını koltuğunun
altına almış vaziyetteydi. Zira fırının, dükk6nın arkasından Fırın Sokağa açılan bir kapısı
daha bulunuyordu. Muharrem amca hergün küçük toprak kAselere yoğurt öğütür, yani yoğurt
yapar günlük taze yoğurt da satardı. Bazı Belediye işçileri öğleyin buraya gelirler, dükk6nın
bir köşesindeki küçük masada yoğurt-ekmek yerlerdi.
Fırından sonra ilkokul öğretmenim Orhan Bey'in evi vaı.dı. Evin altında Şeref ve Yalçın
kardeşlerin dondurma dükkönı bulunurdu. Bir akşam iki kardeş dükkönı kapatıp Arık
Sokak'ta bulunan evlerine gittiklerinde, evin girişine saklanan bir şahıs tarafından her ikisi de
tabanca ile vuruiarak öldürülmüştü.
Ondan sonra köşede, şimdi bankanın bulunduğu yerde kahveci Abdurrahman'ın
işlettiği bir kahvehane, ondan sonra da Çilekçi'lerin evi gelirdi, Bu ev Vatan Kıraathanesi'nin
karşısında,Fevzi Çakmak Caddesi (eski ismiyle Fener Caddesi) üzerindeydi. Altında bakkal
Osman amcan ın bakkaliye dükkön ı vard ı.
Bu söylediklerimizle o günkü Yenikapı Meydanı'nın çevresini kısaca resmetmiş olduk.
Daha önce de söylediğimiz gibi, elbette Yenikapı sadece meydandan ibaret değil. Üçkapılar
ile Vali Konağı arası, buna i|öveten birtaraftan Kaleiçi'nin bir kısmı, diğertaraftan Palibahçesi
hatta Zardalilik'e kadar olan bölgeyi de Yenikapı olarak düşünmek gerekir.
(

Devam edecek
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