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TAKDİM
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken, 07-09 Kasım 2014 tarihlerinde Akdeniz Ü. Hukuk
Fakültesi Konferans Salonu'nda "İslâm ve Sanat" konulu tartışmalı ilmî
bir toplantı tertiplenmiş ve bu toplantıya çeşitli üniversitelerden ilim
adamları tebliğleriyle katılmıştır.
Üç gün devam eden toplantıda “Kuramsal Çerçeve, Felsefe - Sosyoloji, Edebiyat - Söz Sanatları, Mimarî, Tasavvuf - Psikoloji, Müzik, Güzel
Sanatlar - Resim” konulu tebliğler sunulmuştur.
Gerçekleştirilen bu ilmî toplantının amacı, İslâm düşünce tarihi ve
coğrafyasında Fıkıh, Kelâm, Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar, şiir, edebiyat, mûsikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit etmek,
Diğer dinler ve İslâm içi çeşitli dinî akımlar ile her türlü inanç ve
başlı başına inanma duygusunun kültürler arası etkileşimdeki rolünü sanat üzerinden takip etmek,
İslâm dünyasında her türlü sanat dalıyla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilim dünyasını haberdar etmek,
Hızlı bir değişim ve gelişimin yaşandığı günümüz dünyasında
İslâm sanatlarına olan ilgiyi arttırmak,
İslâm sanat bilincinin arttırılması konusunda duyarlılıklar ve günümüz İslâm dünyasındaki sanat bilincini geliştirmek,
İslâm’ın çeşitli sanat dallarıyla ilgili söylemini tesbit etmek,
İslâm’ın sanata bakışını çeşitli yönleriyle tahlil etmek,
Teknoloji ve sanat buluşmasının toplumsal yansımalarını ortaya
koymak,
Sanat eserlerinin korunması konusunda toplumsal bilinci arttırmak,
Sanatın ve sanatkârın değerini geniş kitlelere anlatmaktır.
İlahiyat Fakülteleri, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Edebiyat Fakülteleri ve Konservatuvar gibi diğer Yüksek Öğretim kurumları, Yaygın Eğitim
kurumları, Sanatseverler, Sivil sanat kuruluşları ve toplulukları ve diğer
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bilim dallarındaki öğretim üyeleri, İlahiyat Fakültesi mezunları, bilim insanları, üniversite öğrencileri, din hizmetlerini sunanlar ve genel anlamda
ilgili herkes bu toplantının hedef kitlesi kabul edilmiştir.
Toplantı öncesi ülkemizin medya organları bilgilendirilmiş, hazırlanan tanıtım afişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere önemli yerlere gönderilmiş, posta yoluyla yaklaşık önde gelen 2.500 kişiye toplantı
programı ve davetiye gönderilerek toplantının geniş kitlelere duyurulması
temin edilmiştir.
07-09 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen bu ilmî toplantı, bu
alanda çalışma yapan ilim adamlarını, konu ile ilgilenen çok sayıda akademisyeni bir araya getirmiş, halka açık yapılan bu toplantıda İslâm ve
sanat konusu detaylarıyla ele alınmış, dinleyici kitlesinin aydınlatılması
ve yol gösterici hüviyeti cihetiyle son derece önemli bir toplantı olmuş ve
ayrıca bundan sonraki benzer faaliyetlere de örnek teşkil etmiş, müşterek
akademik faaliyetlerin artmasına imkân tanınmış, İslâm ve sanat konusu
hakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde edilmiştir.
Toplantının üçüncü günü tarihî yerlere yapılan gezi, toplantıya katılanların yöreyi tanımalarına imkân sağlamıştır.
Okuyanlara ve araştırmacılara önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu çalışmayı benzer çalışmaların takip etmesi dilek ve ümidiyle,
toplantı çalışmalarından bu eserin ortaya çıkmasına kadar geçen sürede
desteğini aldığımız herkese, değişik kademelerde emek veren, katkıda bulunan şahıs, kurum ve kuruluşlara, eserin basımını gerçekleştiren yayınevi mensuplarına bu vesile ile bir daha teşekkür eder, başarılar dileriz.
Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı
Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Akdeniz Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı

Kur’ân Tilâveti
Toplantı açılışında Antalya Gebizli Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kemal ÖNDER tarafından okunan Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin mealleri:
Neml Sûresi: 88. Âyet.
ِيم
َّ الر ْح َم ٰـ ِن
َّ ِّب ْس ِم اللَّـ ِه
ِ الرح
َ
ْ َََو َتر
َُص ْنعَ َاللـهَِالذِيَأ ْت َقنَ َ ُكلَ َشيْ ٍءَ َِۚإنه
ُ ََۚب
ِ َوهِيَ َ َتمُرََمَرََالسحَ ا
َ ىَال ِجبَالََ َتحْ َس ُبهَاَجَ امِدَ ًة
َ ََخ ِبيرََ ِبمَاَ َت ْف َعلُون
Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar
bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.
Zuhruf Sûresi: 68-73 âyet.
ْ َخ ْوفَ َعلَ ْي ُك ُم
َ يَاَعِ بَاد
َ ََِل
َ َاَو َكا ُنواَمُسْ لِمِين
َ واَبآيَا ِت َن
َ َالي َْو َم
ِ ﴾َالذِينَ َآ َم ُن٦٨﴿َ ََو ََلَأَن ُت ْمَ َتحْ َز ُنون
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َبَََۖ َوفِيهَا
ٍَ ٍَوأ ْك َوا
َ مَبصِ حَ افٍَمِّنَذ َهب
َ ﴾َ ْاد ُخلواَالجَ ن َةَأن ُت ْم٦٩﴿
ِ ﴾َ ُيطافُ َ َعلَي ِْه٧٠﴿َ ََوأ ْز َوا ُج ُك ْمَ ُتحْ َب َُرون
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ َو َتلَذ
ْ مَاَ َت ْش َت ِهيه
ُ
َ َاْلعْ يُنََََُۖ َوأن ُت ْمَفِيه
ََاَبمَاَ ُكن ُت ْم
َِ ﴾َ َوتِلكََالجَ نةَالتِيَأ٧١﴿َ ََاَخالِ ُدون
َ َُِاْلَنفُس
ِ ورث ُتمُوه
﴾٧٣﴿َ َ﴾َلَ ُك ْمَفِيهَاَ َفا ِكهَةَ َكثِيرََةَ ِّم ْنهَاَ َتأْ ُكلُون٧٢﴿َ ََتعْ َملُون
Ey kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de.
(68) Onlar âyetlerimize inanan ve müslüman olan (kullarım)idiler. (69)
Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete giriniz! (70) Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz, orada ebedi kalacaksınız. (71) "İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur." (72) "Orada sizin için bol
bol meyveler vardır, onlardan yersiniz" denilir. (73)
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Haşr Sûresi: 24. âyet
ْ َُاْلَسْ مَاء
ْ َال ُمصَوِّ َُرََلَه
ْ َُارئ
ْ َُال َخال ُِق
ْ ه َُوَاللـه
ََض
َِ َالب
َ َاوات
َ َُالحُ سَْ َن ٰىََۚ ُي َس ِّبحَُ َلهَُمَاَفِيَالسم
ِ ََِْو ْاْلَر
ْ َال َع ِزي ُز
ْ َوه َُو
﴾٢٤﴿ََالحَ كِي ُم
O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O' nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir,
hikmet sahibidir.
Tîn Sûresi: 8. âyetleri
َ ْ اَال َبلَد
ُ ﴾َو
ْ ﴾َو َه ٰـ َذ
َ ﴾َلَ َق ْد٣﴿َِين
َاَاْلن َسانَ َفِيَأَحْ َس ِن
َِ ط
َ ٢﴿َ َورَسِ ينِين
َ ١﴿َون
َ ين
ِ َِاْلم
ِ َوالز ْي ُت
ِ َوال ِّت
ِ ْ َخلَ ْق َن
َ
َ
ُ
ُ
َ﴾٦﴿َون
َ ﴾َإَلَالذِينَ َآ َم ُن
ٍ واَو َع ِملواَالصالِحَ اتَِ َفلَ ُه ْمَأجْ رََ َغ ْي َُرَ َم ْم ُن
ِ ٥﴿َ َ﴾َثمَرََد َْد َناهَُأسْ َفلََسَا ِفلِين٤﴿ََت ْق ِو ٍيم
ْ
﴾٨﴿َ ََُبأَحْ َك ِمَالحَ ا ِكمِين
َ َفمَاَ ُي َك ِّذ ُب
ِ ﴾َأَلَ ْيسَ َاللـه٧﴿َِّين
ِ َُبالد
ِ كَ َبعْ د
İncire, zeytine, (1) Sina dağına, (2) Ve şu emin beldeye yemin ederim ki, (3) Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (4) Sonra da çevirdik
aşağıların aşağısına attık. (5) Fakat iman edip salih amel işleyenler için
eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. (6) Artık bundan sonra, ceza günü
konusunda seni kim yalanlayabilir? (7) Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? (8)

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
Muhterem hazirûn!
Toplantımıza katılan ve bize şeref veren Akdeniz Üniversitesi
rektör yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya’ya, Kepez kaymakamı Sayın Savaş Tuncer’e, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Ögke’ye, Sayın İl ve ilçe müftülerine, Sayın
Antalya Büyükşehir Belediye genel sekreter yardımcısına ve kıymetli
misafirlere, vakfımız adına teşekkürlerimi arz ediyor, hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Cenâb-ı Hak’dan sağlık ve âfiyetler diliyorum.
Ayrıca bu toplantıya katılarak tebliğ sunacak olan ilim adamlarına vakfımız adına şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Bu vesileyle bu toplantının milletimize, memleketimize, insanlık âlemine hayırlı olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) bundan kırk dört yıl önce
1970 yılında İstanbul’da kurulmuş bir araştırma vakfıdır. Vakfımız şu
ana kadar yirmi milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı olmak üzere toplam yetmiş dokuz tartışmalı ilmî toplantı tertip etmiştir. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün toplantıların tebliğ ve müzakere metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
Vakfımız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bendeniz 1968
yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde hocalık yapıyordum. Bu
vakfı kurma teşebbüsü o senelerde başlamıştır. Neden böyle bir vakıf
kurmak istedik? Çünkü biz şuna inanıyorduk ki, ilim sadece ilim olarak
bir fayda temin etmez. Akıl sadece akıl olarak insana bir şey getirmez.
Nitekim ilkel kabilelerde yaşayan insanların da, sokaklarda dolaşan pek
çok insanın da aklı vardır ama bir şey eksiktir.
Akıl, kendini tamamlayan ilim, tedbir, sanat, tecrübe ile birleşmezse insana fazla bir şey getirmez. Eğer ilim adamı araştırıcı değilse
onun ilmi nakilden ibarettir. Yani bildiklerini sadece başkalarına nakleder. Eskiler demiş ki, “ilim maluma tâbîdir” Bizim bilgilerimiz aslında
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mevcuttur. Biz sadece onları öğreniyor ve naklediyoruz. Ama bunun yanında bir de icat eden var, ortaya bir şeyler koyan var, yenilikler yapan
akıl var. İşte bu araştırma aklıdır. İşte bu maksatla biz bu vakfı kurduk.
Vakfın gayesi: İlmî araştırma yapmak, yaptırmak ve araştırıcı
âlimler yetiştirmektir. Eğer bugün dünyamızda ilmî ve teknik gelişmeler
varsa bu, insanlığın yetiştirdiği araştırıcı âlimler sebebiyledir. Bizim eserimiz değildir. Hepimiz az-çok bilgili insanlarız ama asıl bu teknolojiyi,
bu gelişmeyi sağlayan araştırıcı âlimlerdir.
Türkiye’de atmışlı yıllarda bu sahada hiçbir araştırıcı yoktu. Biz
bu vakfı kurduğumuz zaman on sene hiçbir çalışma yapamadık. Çünkü
araştırıcı bulamadık. On sene sonra yavaş yavaş araştırmalar başladı.
Ben bir akademisyen olarak konuşuyorum. Bu gün Türkiye teknik sahalarda gerçekten bir hayli ilerlemiştir. Ama şunu kabul edelim ki, sosyal
bilimlerde oldukça gerideyiz. Bugün Türkiye’de dünya çapında herkese
faydalı olacak bir sosyoloğumuz var mı? Çünkü fennî ilimler ne kadar
önemli ise sosyal ilimler de o kadar önemlidir.
Bu toplantının konusu olan “İslâm ve Sanat” çok önemli bir konudur. İslâm aslında bir sanattır. Çünkü sanattan ne anlıyorsak odur.
İslâmiyet yüce bir inancın son derece gelişmiş tatbikatıdır.
Burada kısaca bir hatıramı anlatmak istiyorum: Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri istiklaline kavuşunca İstanbul’dan Aydınlar Ocağı olarak Azerbaycan ve Özbekistan’a seksen kişilik bir grup ve özel bir uçakla
seyahat tertip ettik. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Ateşgede Mâbedi”
var. Mâbedi biraz geliştirmişler ve eski insanların nasıl tapındıklarını
gösteren bir takım resimler, karikatürler ve bilgiler var. Ben bir Müslüman olarak gerçek mânâda İslâm’ı orada öğrendim. Çünkü bu ateşgedeye Çin’den, Hindistan’dan insanlar geliyor. Mâbedin bulunduğu o
bölgeye yaklaştıkları zaman dizlerinin üzerine çöküyorlar ve diz üstünde geliyorlar. Sonra günahlarının affedilmesi için kendine vurma ve
kendini döğme gibi eziyet sistemi var. Bir de yanma programı var. Meselâ, günahlarının affedilmesi için sönmemiş kirecin üzerine yatıyorlar.
Terlediği zamanda o kireç yanmaya başlıyor ve o acıyı duyuyor. Bu örnekleri gördüğüm zaman İslâmiyet’in ne kadar yüce bir inanç olduğunu
anladım. Çünkü İslâmiyet’te her şey kul ile Allah arasındadır. Günahı
kul işler ama (dilerse) Allah affeder. Kişinin kendisine eziyet etmesine
gerek yoktur.
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Eğer biz bu Müslümanlığı tam olarak anlamış olsak bize yeter.
Onun için Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bize böyle bir teklifi geldiği zaman biz de bu teklifi inceledik ve böyle bir toplantının vakfımızla birlikte yapılmasına karar verdik.
Toplumda çok tartışılan bir hususa daha temas etmek istiyorum.
İslâm’da resim ve diğer sanatlar var mı, yok mu? Bunların hepsi İslâm’da
var ama yorumlayan âlimlerin yorumunda bunlar yok. Bugün bizim
çektiğimiz sıkıntılar da zaten yorumlardan kaynaklanıyor.
Meselâ; Efendimiz’e üzerinde bazı şekillerin bulunduğu bir kaftan hediye ediliyor. Efendimiz kaftanı alıyor ve sahabeden birine: “Bunu
sen giy” diyor. Kendisi giymiyor ama sahabenin giymesi için hediye ediyor. Eğer resim, şekil İslâm’a ters olmuş olsaydı sahabenin giymesine de
müsaade etmezdi.
Meselâ, Efendimiz kendisi soğan ve sarımsak yemiyor ama sahabenin yemesini tavsiye ediyor. Biz soğanı, sarımsağı haram etmiyoruz
ama resim yapmayı, şekil yapmayı haram ediyoruz. Nedir bu? Yorumdur. Nasıl anlıyorsak öyledir. Çünkü bir Hadis-i Kudsî’de:
انا عند ظن عبدى بى فليظن ما يشاء
“Benim kuluma olan muâmelem, kulumun anlayışına bağlıdır.
Dilediği gibi anlasın” buyrulmuştur. Bu Hadis-i Kudsî fıkıh ilminin temelini teşkil eder. Fıkıh ilmi, ilm-i zannîdir ilm-i kat’î değildir. Onun
için insanın şartları değiştiği müddetçe fıkhî kaideler de devamlı değişir.
İslâm âlimleri olarak bizim zorlaştırıcı değil de kolaylaştırıcı yorumlar
yapmamız lazım. Cenâb-ı Hak yetkiyi insana vermiştir. Nasıl anlarsak,
nasıl uygularsak Cenâb-ı Hak öyle kabul ediyor. Onun için bu türlü meseleleri yeniden araştırıp, tetkik edip İslâm’a göre en doğru ne ise onu
bulmaya çalışmamız lazımdır.
Cenâb-ı Allah cümlemizi bu yolda hizmet eden kimselerden eylesin. Bu vesile ile tekrar hepinize vakfımız adına ve diğer kurumlar
adına teşekkür ediyorum. Bu toplantının faydalı geçmesi için Cenâb-ı
Allah’a dua ve niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle toplantılarda bir araya gelmeyi Cenâb-ı Hak nasip eder. Hepinize hürmet,
saygı ve selâmlarımı takdim ve teşekkür ederim.
Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve beraketüh

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı
Saygıdeğer Misafirler!
Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın birlikte düzenlediği “İslâm ve Sanat” Sempozyumu’na
hoş geldiniz, şeref verdiniz!...
Bir medeniyetin esaslı göstergelerinden biridir sanat. Başka bir
ifâdeyle sanat, bir medeniyete kaynaklık edip can veren inanç, ahlâk ve
dünya görüşü ile yaşayış biçiminin estetik hüviyet kazanmış hâlidir.
Böyle olduğu içindir ki sanat, ait olduğu medeniyetin kurucu ilkelerinden soyutlanamaz.
Endülüs’ten Endonezya’ya, Asya’nın ortasından Afrika’nın tâ
derinliklerine kadar Müslümanların elinde canlanan sanat da bizâtihî
İslâm düşüncesinin varlık, bilgi ve değer anlayışından neş’et etmiştir. Bu
anlayış, kendisi güzel / cemîl olup, güzelliği / cemâli seven Sâni‘-i Hakîkî
olan Yüce Yaratıcı’nın birliğini / tevhîdi merkeze alan, O’nun insanlığa
gönderdiği son yazılı mesajı Kur’ân-ı Kerîm ile, bu mesajı duyuran Hz.
Peygamber’i ilham kaynağı kabul eden ve değer yargılarını bu iki kaynaktan alan, son derece özgün ve göz kamaştırıcı bir sanat gerçeğini doğurmuştur.
İşte bu ilmî toplantıda, tarihî süreç içerisinde bu ihyâ faaliyetinin çeşitli sanat dallarındaki izdüşümlerini keşfetmeye çalışacağız. Bu
bağlamda İslâm düşünce tarihi ve coğrafyasında Fıkıh, Kelâm ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, görsel sanatlar, geleneksel sanatlar, şiir,
edebiyat, mûsikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit etmek, İslâm ve Sanat ilişkisini kavramamızda önemli katkılar sağlayacaktır. Hattâ diğer dinler ve İslâm içi çeşitli dinî akımlar ile
her türlü inanç ve başlı başına inanma duygusunun kültürler arası etkileşimdeki rolünü, sanat üzerinden takip etme imkânı da bulacağız.
33 ayrı Fakülte, 4 Enstitü ve diğer kuruluşlardan alanında uzman
toplam 56 bilim insanı ve araştırmacının katıldığı sempozyumumuzda,
2 gün boyunca 7 ayrı oturumda toplam 43 bildiri sunulacak. Cumartesi
günü en son değerlendirme oturumunda ise, bu ilmî toplantıda ortaya
çıkan sonuçlar tartışılacak. Sunacakları tebliğleriyle sempozyumumuzu
onurlandıran değerli bilim insanlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
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İslâm ve Sanat toplantımızın en güzel şekilde icra edilmesi için
her türlü desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi
arz ederiz: Bu bağlamda Sayın Prof. Dr. Ali ÖZEK hocamızın şahsında
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’na, Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE’ye, Antalya İl Müftümüz Sayın Osman ARTAN’a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e ve Elmalı
Belediye Başkanı Sayın Ümit ÖZTEKİN’e, Fakültemiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Ayrıca bu sempozyumun en iyi şekilde yürütülmesi için canla–
başla çalışan bir ekibimiz var. Başta Sempozyumun sekreterliğini büyük
bir özveriyle yürüten Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ ve İSAV’dan Dr. İsmail
KURT, Ahmet YILDIZ ve Seyit Ali TÜZ olmak üzere, yardımcılarım Doç.
Dr. Rıfat ATAY ve Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN’e, sekreteryada yer alan
Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma, öğrencilerimize, Fakülte Sekreterimize, üç yıldır düzenlediğimiz sempozyumların sunuculuğunu profesyonelce yürüten Elmalı Ömer Paşa Camii İmam-Hatîbi Mehmet KOŞUK’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Tam bir bilim şöleni şeklinde geçeceğini umduğum Sempozyumun başarıyla tamamlanmasını temenni eder, hepinize muhabbet ve
hürmetlerimi arz ederim.
Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sayın kaymakamım, protokolün değerli üyeleri, değerli bilim insanları, değerli katılımcılar! Her şeyden önce sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Toplantıya rektörümüz Sayın Prof.
Dr. İsrafil Kurtcephe katılacaklardı ama ani rahatsızlığından dolayı katılamadılar. Sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum.
Akdeniz Üniversitesi değişik disiplinlerde oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmekte, gerek Türkiye içinde ulusal çapta,
gerekse uluslararası alanda kendinden sürekli olarak söz ettirmektedir.
İlahiyat Fakültemiz sosyal bilimler alanında, dinî bilimler alanında daha
Türkiye’nin en yeni İlahiyat Fakültelerinden birisi olmasına rağmen, oldukça başarılı çalışmalara imza attığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Biraz önce dekan hocamızda ifade etti üç yıl içinde bu toplantı gibi
büyük çaplı katılımı olan üç büyük ilmî toplantı düzenleme başarısı göstermiştir. Ben bu başarılarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum.
Ayrıca “İslâm ve Sanat” konulu bu ilmî toplantıyı düzenleme noktasında
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verdikleri katkıdan dolayı İslâmî İlimler Araştırma Vakfına ayrıca teşekkür ediyor kendilerine saygılar sunuyorum.
Sanat deyince aklımıza Sâni‘-i Hakîm-i Zülcelâl’in ve Sâni‘-i
Hakîm-i Zülcemâl’in veya Sâni‘-i Hakîm-i Zülkemâl de denilebilir esmasının ipuçları ve şu kâinattaki esmasının tecellileri olan sanatı okuyabilen insanlar olan sanatkârların aramızda olması ve bugünler içerisinde
ilmî toplantı boyunca bu konuları tartışacak olmaları bizim için oldukça
önemli. Doğrudan benim alanım olmadığı için bu konulara fazla girmeye cesaret de edemiyorum, yanlış bir şey söylemekten de çekiniyorum. Bu üç gün içinde bu konularda birçok şeyin ortaya çıkacağını ve
çok güzel şeylerin tartışılacağını umuyor ve temenni ediyorum.
Ben daha fazla sözlerimizi uzatmak istemiyorum. İnşaallah bu
tür ilmî toplantıların devamını ve İSAV gibi diğer vakıflarımızın da benzer katkılar vermesini diliyor, kendilerine saygılar sunuyorum. Bütün
katılımcılara tekrar teşekkür ederek hoş geldiniz diyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

AÇILIŞ KONFERANSI
“İslâm Estetiği ve Sanatı”
Prof. Dr. Turan KOÇ
(Sabahattin Zaim Ü. İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı)
“İslâm estetiği”, “İslâm sanatı”, “İslâm felsefesi” ve “İslâm hukuku”
gibi tamlama ya da daha yerinde bir ifadeyle adlandırmalar, ilk bakışta
bir din ve medeniyetin belli bazı kurum ya da başarılarına atıfta bulunan
nesnel adlandırmalar olarak görünmektedir. Ancak, bu tür adlandırmalara daha yakından bakıldığında, bunların belli bir bakış açısını ve ibarenin delâlet ettiği şeye (müsemmâ) karşı mesafeli duruşu yansıtan adlandırmalar olduğu görülür. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu tür adlandırmalar, bir yerde nesnel bir yaklaşımı veya tarafsız bir duruşu dile getiren isimlendirmelerdir. Ama başka bir açıdan bakıldığında, bu dil veya
böyle bir adlandırmanın, her şeyden önce atıfta bulunduğu şey karşısında bir çeşit kayıtsızlığın, hatta ona yabancılaşmanın bir ifadesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu tür ifadeler, son tahlilde ve her
şeyden önce oryantalistik bir bakış açısını yansıtan ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir medeniyete ait herhangi bir kurum, kavram ya da telakki anlam ve önemini o medeniyet bütünü içinde tuttuğu yerden ve o medeniyet içinde oynadığı rolden alır. Medeniyet kendisini bu kurum ve kavramlarla görünür ve bilinir kılar. Bunlar, belli zaman ve zemin şartları
üzerinden doğrudan doğruya o medeniyeti dile getirir ve onu temsil
eder. Öyle ki, hiçbir medeniyet veya din, kendi güç ve durumundan
emin olduğu yerde, kendi kurum ve oluşumlarından söz ederken veya
bu konularda bir adlandırma yaparken, ayrıca kendi adını zikretme ihtiyacı hissetmez. Büyük medeniyetlerin ihtişam dönemlerindeki bu tür
etkinlilerine baktığımızda bunu açıkça görürüz. Daha açık bir söyleyişle, kendinden emin bir medeniyet kendi kurum ya da disiplinlerini
kendi adını zikretmeden anar. Bu tür kurum ve benzeri oluşumların, ait
oldukları bütünün adıyla zikredilmesi oldukça yeni bir şeydir ve son çö-
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zümlemede, bir yerde ama biraz çarpık bir biçimde, o bütünün kendisini görme biçimini yansıtır. Bu durumun, psikolojik “kendisinin farkında olarak yaşama” (self-conscious) tecrübesiyle bir ilgisi olduğu söylenebilir. Böyle bir tecrübede insan, ağırlıklı olarak başkasının gözetiminde yaşadığı duygusuna veya zehabına kapılır; tüm yapıp ettiklerini
başkaları denetleniyormuş duygusu içinde gerçekleştirir; dolayısıyla bir
şekilde başkalarına göre ve başkaları için yaşar.
Medeniyetimizin tarihsel süreç içindeki açılımlarına baktığımızda, bilebildiğim kadarıyla, yirminci yüzyıla gelinceye kadar bilim,
ahlâk, hukuk, iktisat ve benzeri hiçbir alanda, hiçbir kurum, kitap, kavram ya da disiplinin başında ayrıca bir “İslâmî” ön takısı kullanma ihtiyacı hissedilmemiştir. İmam Eş’arî’nin Makâlâtu’l-İslâmiyyîn adlı kitabında geçen “İslâmiyyîn” kelimesi de bugün “İslâm” kelimesinden anladığımız anlamda değildir. Bu durum, İslâm medeniyetinin tarihsel tecrübelerinde ve özellikle ihtişam dönemlerinde nasıl bir özgüven içinde
olduğu ve nasıl bir kendini görme biçimine sahip bulunduğunu gösterir.
İmdi, bugün sıkça kullandığımız “İslâm sanatı” veya “İslâm estetiği” gibi tanım ve tamlamaların medeniyetimizin çağdaş tecrübesini ve
bir yerde kendimizi görüş biçimini yansıtan yeni ve hatta biraz çarpık
bir adlandırma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum veya böyle
bir adlandırma, İslâm sanat ve estetiğini “sanat” ve “estetik” kümelerinin
herhangi bir altkümesi olarak görüldüğü gerçeğini ifade eder. Dahası,
böyle bir adlandırma ya da bakış açısını mantıkî sonucuna götürecek
olursak, bundan, İslâm’ın veya medeniyetimizin, hakikati olsa olsa ancak kısmî bir şekilde ifade ettiği, bütünün tam olarak ancak “estetik”
veya “sanat” denen büyük kümede yakalanabileceği sonucu çıkar. Bu
durum medeniyetimizin hakikat idrakinin kabul edebileceği, kaldırabileceği ve katlanabileceği bir sonuç ya da yaklaşım değildir. Medeniyetimizin kurucu kaynağı veya farklı bir adlandırma ile, dayanağı olan
Kur’ân’a baktığımızda veya bu medeniyetin tarihsel süreç içinde temsil
edici sentezleri olan gerek sanat, gerekse başka alanlardaki göz alıcı
eserleri göz önüne getirdiğimizde böyle bir adlandırmanın ne denli kusurlu ve çarpık olduğu açıkça görülecektir.
Doğrusu, şimdi içinde bulunduğumuz ortamda öyle bir konumdayız ki atıfları çok daha başka yerlere uzanan veya yerine oturmayan
bu tür adlandırma ya da tamlamaları kullanmaktan bir yerde kaçınamıyoruz. Her yerde ve hemen herkesin dil ve söyleminde bu tür ifadelerle
karşılaşıyoruz. Kanaatimce, burada tutulması gereken en sağlıklı yol bu
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tür adlandırmalardan elden geldiğince kaçınmak ve kullanmak zorunda
kaldığımız durumlarda da bunların bilgi düzeyinde yapılmış zihnî bir
sınıflama olduğunun farkında olarak kullanmaktır. Ve açık konuşmak
gerekirse kullanıyoruz da. Evet, “İslâm sanatı” ve “İslâm estetiği” gibi,
önünde “İslâm” kelimesi olan bir tamlama, sözgelimi İngilizce konuşan
bir dünyada bir şeyler ifade edebilir; ama bu tür tamlamaların İslâm
dünyasında da aynı anlamda ve aynı içerikle kullanılıyor olması insanda
buruk bir tat bırakmakta ve izahı güç zihnî burkulmalara sebep olmaktadır. Daha açık konuşmak gerekirse, bunlar ciddi bir zihnî kırılmaya
işaret etmektedir. Zira bu tür kullanımlar kültür ve medeniyetimizin dilindeki ciddi semantik ve sentaktik kırılmaların göstergeleridir.1
Bu tür adlandırmalar sanat sözkonusu olduğunda, salt zihnî kavrayışın ötesine geçerek tecrübe ile de ilgili bir boyut kazanabilmektedir.
Zira sanatımızı, sözgelimi görsel düzeyde, salt göze hitap eden yönüyle
ele alıp değerlendirmek son derece eksik olur. Burada görsel unsurlar
kadar neyin göründüğü, gösterilmeye çalışıldığı, yani muhteva da
önemlidir. Sanat eserlerimiz muhtevanın, öze ilişkin kavrayışın artistik
ifadeleridir. Medeniyetimizin kendisini gerçekleştirişinin önemli bir
göstergesi olan sanat eserleri asıl anlam ve önemini bu medeniyetin bir
dili olmasında bulur. Sanat eserleri, sahih ve temsil edici tezahürlerinde
medeniyeti bütün olarak gören bir dil mükemmelliğine ulaşır. Bu dil,
yerine göre dönem ve bölge şartlarının etkisini de yansıtarak ve gerektiğinde başka medeniyetlerden devşirdiği değerleri de söylemine katarak, her şeyden önce medeniyetin kendi varlık, bilgi ve değer telakkisini
dışa vurur. Bu bakımdan, sanat eserleri hakikat idrakini görünür kılmanın müstesna yollarından biri olarak çıkar karşımıza. Sahih sanat eserlerinde özle biçim ayrılmaz bir bütün oluşturur. Böyle sahih bir bakış ve
isabetli bir dilin yakalandığı yer ve durumlarda medeniyetin kendisini
görüş tarzı ve ben bilinci daha doğrudan ve sahih bir ifadeye kavuşur.
Medeniyetin kendisini görünür kılma işinde yakaladığı sahih dilin
hâkim olduğu dönemlerde başka kültür ve medeniyetlerin dil ve söy-

1

İSAM Yayınları arasında çıkan İslâm Estetiği adlı kitabıma, burada dile
getirmeye çalıştığım düşüncelerden hareketle, “Hüsn ü Cemal” adını vermiştim.
İSAM Yayın Kurulu’ndaki yetkililerin, kitabın adının mesajını doğrudan
vermesinin daha iyi olacağı yönündeki ısrarları üzerine ve uzun tartışmalardan
sonra “İslâm Estetiği” adına razı oldum. Açık konuşmak gerekirse, gönlüm hâlâ
“Hüsn ü Cemal”de. İsabetli olanın da bu olduğunu düşünüyorum.
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lemi ikinci sıradan ve gerilerden duyulan bir ses haline gelir. Medeniyetimizin ihtişamlı dönemlerinde durum böyleydi. Modern dönemlere gelindiğinde, Batı medeniyetinden derin bir şekilde etkilenmiş olmamız
olgusu kendi medeniyetimizin sesinin kısılmasına veya en azından bazı
açılardan hiç duyulmamasına neden olmuştur.
Gerçekten, modern zamanlarda İslâm dünyasının Batı medeniyetinden, önce bilim ve teknoloji alanında olmak üzere, giderek her alana
sirâyet edecek şekilde derin bir şekilde etkilenmiş olması olgusu kendi
özgün duyuş, algılayış, anlayış, anlamlandırış güç ve yetisinde büyük
burkuntular oluşturmuş, sonunda dil ve söyleminde telafisi zor kırılmalara yol açmıştır. Kısaca, Batı medeniyetinin aşırı farkında olma tecrübesi, karşılığında bütün İslâm dünyasına, yukarıda sözünü ettiğimiz,
“kendisinin farkında olarak yaşama” tecrübesini yaşatmıştır. Bu durumun psikolojik, sosyolojik, ahlâkî, ekonomik, siyasi, teolojik ve elbette
estetik ve artistik açıdan da çok büyük olumsuzlukları olmuştur. Her
şeyden önce, herhangi bir durum ya da olayla ilgili anlama, anlamlandırma, değerlendirme ölçü ve yaklaşımlarımızda büyük farklılıklar oluşmuştur. Tabiî, bu durum sanat anlayışını, sanatsal dil ve söylemi de etkilemiştir.
Elbette, farklı kültür ve medeniyetlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Hatta bir medeniyetin, başka kültür ve medeniyetlerle sürekli
ilişki içinde olması da gerekir. Zira bir medeniyetin kendi içine kapanıp
kalmaması için başka medeniyetleri iyi tanıması, onların yorum ve yaklaşımlarından yararlanarak yeni sentezlere ulaşması, böylece kendimi
sürekli yenilemesi son derece olumlu bir şeydir. Bu, İslâm medeniyeti
için de sözkonusudur. Burada önemli olan, bu yeni yorum ve yaklaşımlarla yeni sentezlere ulaşma sürecinde kendi medeniyetimizin esas aldığı varlık, bilgi ve değer anlayışına sadık kalmaktır.
Bilindiği gibi, medeniyetimiz tarihte çok sayıda farklı kültür, medeniyet, din, dinî ve felsefî öğreti ile karşılaşmış ve bütün bu karşılaşmalarda, olumlu ve değer ifade eden birtakım unsurları bünyesine katarak kendisini yenilemiş ve her defasında kendisini daha bir zinde kılarak tarihteki yerini almıştır.
Gerçekten, sanatsal dil, felsefî, bilimsel, ahlâkî diller gibi bir dildir
ve hiçbir dil ya da söylem de varoluş tecrübesi, hakikat idraki ve telakkisini ifadeye artistik dil ve söylemden daha yakın, daha doğrudan veya
onun kadar sıcak değildir. Sanatımız, her tür ve düzeyde, çeşitli şekil ve
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tarzlarda geliştirdiği ifade tarzlarıyla nihaî anlamda medeniyetimizin
yaslandığı hakikat idrakinin kulağa, göze ve gönle hitap eden bir sesi
olmuştur. Bu özelliği ile bu dil, yani sanat, tarihsel süreç içinde felsefe,
hikmet, kelam, ahlâk ve tasavvuf dilinin hizasında bir yerde durmuş, bu
dillere aykırı bir söylem geliştirmek şöyle dursun, onların semantik içeriklerinin daha iyi anlaşılması, daha derinden ve göze, gönle hitap edecek şekilde kavranması konusunda önemli bir işlev görmüştür. Kısaca,
İslâm sanatının dili, İslâm imanı üstünde yükselen medeniyetin tarihsel
süreç içinde farklı dönem ve bölge şartlarını da görerek geliştirdiği bir
dili olmuştur. Bu sanat her tür ve düzeydeki açılımlarında bağlı olduğu
gelenek çizgisinden sapmadan ve her dalda kendi klasiğini de oluşturarak bağlı olduğu hakikate tercüman olmaya çalışmış, din karşısında asla
bağımsız bir statü elde etme çabası içinde olmamıştır. Kısaca, bu sanat,
özellikle kuşatıcı temsil edici özelliği olan Cami mîmârîsi gibi sanat
eserleri ile ilgili olarak, “Bunlar nedir?” diye bir soru sorulduğunda,
“İslâm” diye cevaplandırabileceğimiz bir konumda olmuştur.
İslâm sanatı İslâm’ın dünya görüşünün dilidir. Bu dilin her şeyden önce gözettiği veya göz önünde bulundurduğu husus Tevhid olmuştur. İster mîmârî ve hüsnühat gibi görsel alanda olsun, ister ezan,
ilahî ve şiir gibi işitsel ve edebî alanda olsun, bütün sanatlar Tevhid’e
yaslanmıştır. Tevhid, mesajın estetik ifadesi olarak, bu sanatın en başta
gözettiği ilke olmuştur. Kısaca, İslâm sanatı her türlü gerçekleşişiyle
imanın estetik boyutunun bu sanatın ele aldığı alana uygun bir dil ile
tezahürüdür. Kaldı ki iman tecrübesi de bir yönüyle estetik bir tecrübedir.
İslâm sanatı, varlığı ya da varoluşu asıl kaynağı üzerinden okuyan
bir konuma sahip olduğundan, her dönem ve düzeydeki açılımlarında
olgu-değer ayırımına asla yer vermemiştir. Bu bakımdan, aşırı sembolizme kapılarak fâni olanı Bâki olanın yerine ikame etme anlayışına hiçbir zaman yüz vermemiştir. Bu sanat, taşın taş olduğu, insanın insan
olduğu ve Hālık’ın da Hālık olduğu anlayışına sonuna dek sadık kalmış,
bu anlayışı artistik bir form içinde göz kamaştırıcı bir şekilde ifadeye
kavuşturmuştur.
İslâm sanatının ayırt edici özelliklerinden biri de insanın gözüne,
gönlüne, kulağına, ruhuna, aklına ve sırrına hep birden hitap eden bir
dille konuşmuş olmasıdır. Bu özelliği ile bu sanat insanın ve âlemdeki
esrarın keşfinde önemli bir araç olarak işlev görmüştür. Başka bir ifadeyle, bu sanat müşahede âlemini gayba bağlayan bir köprü olmayı bir
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meziyet bilmiştir. İslâmî varlık ve hayat telakkisinin görünür ve hissedilir kılınmasında bu sanat son derece ayrıcalıklı bir yerde durur. Zira bu
sanat sürekli hakikati ifade ve ilkâ etmenin yollarını aramış, seçkin ve
temsil edici örneklerinde de bunu başardığını göstermiştir. Bu sanatın
dilini anlayan bir insan âlemde asla yalnız olmadığını anlar.
Öyle bir şûlesi var ki şem’-i cânın
Fânûsuna sığmaz âsmânın
İslâm sanatının pratik hayatta her şeyden önce gözettiği gayesi
ise hayatın güzelleştirilmesi ve anlamlılığının gösterilmesi olmuştur. Bu
sanatın epistemolojik ve pratik gayesine âşina olan biri olanı olduğu
görme yolunda belli bir donanım kazanır. Zira bu sanatta gayb ile
şehâdet âlemi, tenzih ile teşbih ortak ve süzme bir dil üzerinden mükemmel bir ifadeye kavuşur. Zihnî kavrayış ile gönlün yakaladığı hakikat aynı kanalda buluşarak ve aynı dili paylaşarak bize daha derin, anlamlı, nitelikli hayatın görülmemiş boyutlarını yaşatır. Değil mi ki bu
sanat idrakimizi gayba sarkıtmanın veya yükseltmenin önemli bir aracı
olarak iş görmektedir. Burada bütüne açılma sözkonusudur. Süleymaniye Camii ile Süleyman Çelebi’nin mevlidi veya Sezai Karakoç’un “Esir
Kentten Özülkeye” şiiri, form olarak çok farklı olsalar da, aynı yerden
bakar ve aynı özü paylaşır.
İslâm sanatının sözkonusu bu epistemolojik ve pratik gayesi yanında ve bunlarla birlikte anılması gereken önemli bir özelliği de, bu
sanatın, Kur’ân’ın indiği veya Hz. Peygamber’in hayatta olduğu günlerdeki his ve heyecana andıran duyguları çağrıştıran, bu tür duyguların
yeniden yeşermesine vesile olabilecek bir güç ya da isti’dada sahip olmasıdır. Zaten bu sanat dil ve söylemiyle Hz. Peygamber’in hayatının,
bu hayatın daha sonraki dönem ve çevrelerde hassas ruhlar tarafından
alımlanışı ve algılanışının bir açılımı olarak ortaya çıkmıştır. Medeniyetimizin hemen her alandaki estetik tezahürleri İslâm’ın hakikat tasavvurunun daha derinden ve daha yakından hissedilmesi konusunda bir
ortam sağlar.
Nihâyet İslâm sanatı iman tecrübesine yaslanan boyutuyla insanın kendini gerçekleştirmesinin son derece önemli bir aracı olarak ortaya çıkar. Bu sanat Allah’ın yaratmasına, yaratıklarına ve vahyin geldiği
kanala sonuna dek açık olan duyarlılığı ile din ve medeniyetimizin
önemli bir dili olarak ortaya çıkmıştır. Bu dil, bizden, kendisine karşı,
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tercümanı olduğu telakkiye benzer bir telakkiye sahip olmamızı talep
eder. Daha açık bir söyleyişle, medeniyetimizin estetik tezahürleri olan
sanat eserleri, ortaya çıkış süreçlerinde, sanatçının, Allah’ın iradesine
bağlı bir kalem ucu, bir sadâ, bir çekiç darbesi olduğu duyarlılığı ile ortaya konmuş eserlerdir. Bunlar en sonu, bizim telakkimizde Rahmanî
tecelli ile buluşmanın göstergeleri olarak yer alırlar. Değil mi ki her şey
fânidir.
Ey hâme eser senin değildir.
Ey şeb bu seher senin değildir.
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SANAT İLE DİNİN BAZI ORTAK YÖNLERİ ÜZERİNE
BİR DENEME
Nevzat TARTI
GİRİŞ
İnsan, arızî bazı durumlar dışında, yeryüzünü kendisine yaraşır
ve daha yaşanılır hale getirmek için birtakım çabalar içindedir. Bu hedefi gerçekleştirmede sanat ve din, onun önemli iki yardımcısıdır. Bu
çalışmada insanın daha çok estetik manevî duygularını doyuran sanat
ile manevî ve soyut ihtiyaçlarını karşılayan dinin, ortak bazı yönleri ele
alınacaktır.
Tebliğin ana teması, “din ile sanat arasında benzerlikler var mıdır? şeklinde bir soruya dayanmaktadır. Buna bağlı olarak sorular şöyle
devam etmektedir:
- Din ve sanat arasında varoluş ve köken açısından benzerlik var
mıdır?
- Din ile sanatın kaynağı aynı mı yoksa farklı mıdır?
- Din ve sanatın hedeflerini birleştirmek mümkün müdür?
- Din ve sanatın tezahürleri arasında benzerlik kurma imkânı var
mıdır?
- Dindâr ile sanatkârı benzetmek mümkün müdür?
Bu sorulara bazı gerekçelerle olumsuz cevaplar vermek, hatta
belki bu yaklaşımı gereksiz ve anlamsız görerek karşı çıkmak söz konusu olabilir. Bu durumda konuşmaya gerek kalmaz. Fakat sorular
imkân dâhilinde görülürse o zaman üzerinde düşünülecek, konuşulacak, yazılacak ve tartışılacak birtakım hususlar bulunduğu anlaşılır.
I. VARLIK AÇISINDAN DİN ve SANAT
Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla varoluşsal anlamda din ile sanat arasında bir ortaklık söz konusudur. Ancak sanatın din gibi zorunlu
bir ihtiyaç olup olmadığı ya da lüks sayılıp sayılmadığına yönelik farklı
değerlendirmeler bulunmaktadır.
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Örneğin İbn Haldun (ö. 808/1406) sanatı maddî imkânlarla ilişkilendirmiştir. Ona göre sanat zaruri ekonomik ihtiyaçların üstesinden
gelmiş ve gelişmiş toplumlarda ortaya çıkar, refah düzeyi yükseldikçe
insanlar sanata yönelirler.1 Bazılarınca da sanat, güzellik, güzellik ise
zenginlik olarak nitelenmiş ve bu yüzden yoksul halk kitlesine sanatı
sevdirmek adeta imkânsızlaşmıştır.2
İslâm sanatının, İslâm’ın kendisi için yaşamsal değerde olup olmadığını gündeme getiren bir evrensel hakikat savunucusu olan Titus
Burckhardt (ö. 1984), her Müslümanın, bu soruya ‘hayır’ yanıtını vereceğini söylemektedir. Çünkü ona göre İslâm’ın varlığı hiçbir kültürel
şarta bağlı değildir.3 Yine ona göre başlangıçta İslâm’ın sanata ihtiyacı
yoktu. Esasen hiçbir din dünyaya ayak bastığında sanatla ilgilenmez. Bu
tür ihtiyaçlar, tıpkı indirilen kitap hakkında geniş yorumlar gibi, sonradan ortaya çıkmaktadır.4
İsmail Hakkı Baltacıoğlu ise, tam tersi bir yaklaşımla sanat ile dinin varlık ve gereklilik açısından ortaklığına dikkat çekmektedir. Ona
göre bütün sosyal kurumlar arasında sanatın özel bir konumu vardır. O
birçok estetikçinin ileri sürdüğü gibi lüks olmayıp, tersine, din ve dil
gibi toplumun ana kurumlarından biridir. Örneğin ilkel kabul edilen totemci toplumlarda bilim, teknik ve devlet gibi kurumlar bulunmazken,
din, dil ve sanat vardır.5 Yine ona göre halkın varlıksız olarak yaşadığı
çok defa görülse de, dinsiz ve sanatsız yaşadığı hiç görülmemiştir. Kimileri resmî sanatla halk sanatını karıştırdığı için, onu bir zenginlik ve lüks
kurumu olarak anlamış ve bunda yanılmıştır. 6
Bu yöndeki başka bazı değerlendirmelere göre insanoğlu güzel
sanatlardan hiçbir zaman ayrılamamıştır. Dolayısıyla medeniyetleri güzel sanatlardan ayrı düşünmek mümkün olmamaktadır. 7
Varoluş açısından öne çıkan tartışmalardan bir başkası din ve sanat duygusunun insanda ne zamandan itibaren var olduğu konusunda
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda insanın başlangıçtan itibaren sanatsal
1

İbn Haldun, Mukaddime, çev. Halil Kendir, İstanbul, 2004, II, 593.
Nikolayeviç Tolstoy, Sanat Nedir, çev. Baran Dural, İstanbul, 2014, 89.
3 Titus Burckhardt, Aklın Aynası Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine
Denemeler, Türkçesi: Volkan Aynası, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994, 235.
4 Burckhardt, Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine Denemeler, 250.
5 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, “Türk Sanat Gelenekleri”, Ankara Ü. İlahiyat
Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, sayı: I, yıl: 1956, Ankara, 1957, s. 2
6 Baltacıoğlu, “Türk Sanat Gelenekleri”, s. 15.
7 Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Dergâh
Yayınları, İstanbul, 1999, 187.
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duyuya sahip olmadığı ve bunun toplumsal gelişim içinde oluşup büyüdüğü8 yönünde yaklaşımlar bulunduğu gibi, yaratıldığı zamandan beri
var olduğu9 ve bir bakıma sanatın insanlıkla yaşıt olduğu 10 yönünde görüşler de vardır. Dinî duygu içinde aynı kabullerin mevcudiyeti, din ve
sanat arasındaki bir benzerliği akla getirmektedir. Süleyman Uludağ’ın
şu açıklaması bu bakımdan önemli bir değerlendirmedir:
“Şüphesiz ki, insanı diğer varlıklardan ayıran yegâne hususiyet
‘Düşünme vasfı’ değildir. Yüksek hisler (Hissiyât-ı Âliyye) adı verilen estetik ve din hissi gibi duygular da sadece insana mahsus olan, ona hususiyet ve imtiyaz veren vasıflardır. Din hissi gibi güzellik hissi de insanın yaratılışında ve fıtratında mevcuttur. İnsan bu hislere doğuştan sahip bulunmaktadır… İslâmiyet, insanların maddî ve manevî hiç bir hususiyetini reddetmez. Tersine insanda yaratılıştan mevcut olan bütün
hususiyet, kabiliyet ve istidatların en uygun ve en mükemmel bir şekilde
geliştirilmesini ve olgunlaştırılmasını ister…”11 “İslâm Dini ne kadar tabiî
ve fıtrî ise mûsikî de o kadar tabiî ve fıtrîdir. Mûsikînin ibtidaî maddesi
olan ses ve ölçü Allah tarafından yaratılmış ve insan ruhuna yerleştirilmiştir.”12
Kuşkusuz ihtiyaç hissetme veya öncelikler açısından din ve sanat
arasında fıtrîlikte benzerlik üzerinde farklı değerlendirmeler yapan insanlar bulunacaktır. Değerlendirmeler nasıl olursa olsun dinî duygu
gibi, insandaki sanat duygusu ve tezahürlerinin de engellenmesi mümkün görünmemektedir. Ancak her ikisinde de, değişik etkilerle sonradan ilerleme veya gerileme söz konusu olabilir.
II. İSLÂM SANATININ KAYNAĞI
Tarih içinde Müslümanlar tarafından üretilen ve İslâm sanatı
diye isimlendirilen sanatın kaynağının ne olduğuna yönelik soruya
farklı cevaplar verilmektedir. Bu cevapları üç kategoride derlemek
mümkündür: Sanatın ilahi vahy/Kur’ân kökenli olması, toplumsal yapı
ve şartların ürünü olması ve insan fıtratında bulunup bir şekilde harekete geçmesi.
8

Mukadder Çakır Aydın, Sanatta Eleştirellik, Beta Basım, İstanbul, 2002, 9
(Georg Lukacs, Estetik, Cilt: I, 155-156’dan).
9 Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, İrfan Yayınevi, İstanbul,
1976, s. 12.
10 Bayram Akdoğan, “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlâk”, Ankara Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, XLII, s. 213.
11 Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 11.
12 Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 12.
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1. Sanat Kur’ân ilişkisi
Sanatın kaynağı olarak vahy ve Kur’ân’ın gösterilmesinin bir örneğini Muhammed Kutub’un İslâm Düşüncesinde Sanat adlı eserinde
görmekteyiz. Ona göre İslâm sanatına ilham veren yegâne kaynak
Kur’ân’dır.13 Kâinat, hayat ve insan için kapsamlı bir düşünce sistemini
böylesine açık ve kolay biçimde ortaya koyan bir başka kitap yeryüzünde mevcut değildir. Sanat için kaynak teşkil edecek en büyük potansiyel bu düşüncedir. Kur’ân hiçbir kitapta bulunmayacak derecede üstün, eşsiz ve güzel sanat hedefleri ve sanat metodunun örneklerini ihtiva etmektedir. Bu yüzden konu ve üslûb bakımından Kur’ân-ı Kerim
en mükemmel bir kaynaktır.14 Kuşkusuz Kur’ân bir din kitabıdır, fakat
din son derece geniş ve kapsamlı bir konu olduğundan Müslümanın hissinde dinle sanat tam bir ahenk ve uyuşma içerisindedir.15 Dolayısıyla
İslâm sanatlarının yegâne başvuru kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir.16
Hüseyin Nasır da, İslâm sanatının toplumsal yapının ve tarihin
ürünü olduğu yönündeki anlayışları eleştirmekte 17 ve İslâm sanatlarının
Vahiy kökenli olduğunu savunmaktadır. 18 Nasr’a göre İslâm sanatının
kökeni ve bu sanatı doğuran güçler, İslâm’ın dünya görüşü ve kutsal
İslâm Vahyiyle ilişkilendirilmelidir. Üstelik İslâm sanatı ve İslâm ibadeti
arasında ibadetin nihai amacı olan Allah’ın zikri açısından organik bir
ahenk mevcuttur.19 Nasr’a göre İslâm sanatının iki kaynağı, Kur’ân ve
İslâm dünyasında görülmez bir varlık olarak bulunan Hz. Peygamber’in
ruhudur.20 Bu iki kaynak olmasaydı, hiçbir İslâm sanatı olmazdı. İslâm
sanatı, yalnızca Müslümanlar tarafından yaratıldığı için değil, aynı zamanda İslâm vahyinden neşet ettiği için İslâm sanatıdır.21 İslâm sanatı
Tevhid’in tezahürünün bir sonucudur.22
Bu serüvende Nasr’ın kafasının net olmadığı anlaşılıyor. Zira o
görüşlerini açıklamayı şöyle sürdürmektedir: Doğal dünyanın, Allah’ın

13Muhammed

Kutub, İslâm Düşüncesinde Sanat, Türkçesi: Akif Nuri, İstanbul
1979, 279.
14 Kutub, İslâm Düşüncesinde Sanat, 280.
15 Kutub, İslâm Düşüncesinde Sanat, 281.
16 Kutub, İslâm Düşüncesinde Sanat, 282.
17Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, çeviren: Ahmet Demirhan,
İnsan yayınları, İstanbul, 1992, 11.
18 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, 12.
19 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, 12.
20 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, 14.
21 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, 15.
22 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, 16.
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anılmasına (zikr) sebep olması onun İlahî Sanatçı (Allah) tarafından yaratılmış olmasındandır. İslâm sanatının insanı zikre taşıması, insan tarafından oluşturulmuş olmasına rağmen, mutlak olarak Allah’tan gelen
birey-üstü bir ilhamdan ve hikmetten neşet etmesi nedeniyledir.23 İslâm
sanatı, Muhammedî bereketten ve Kur’ân kaynaklı bir hikmet yardımıyla neşet eden bir ilham tarafından oluşturulmuştur. 24 Burada
“Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in önerdiği sanatları ve formları nedir?” sorusu akla geliyor. Bunun cevabı verilmeden Nasr, İlahî Kelam’ın görsel
tezahürü olarak, “kutsal hat sanatı”25, “tevhid merkezli mîmârî"26 gibi
ifadeleriyle İslâm sanatlarını kutsal olarak nitelemeye devam ediyor.
Bu açıklamalardan ortaya çıkan sonuca göre Muhammed Kutub
ve Hüseyin Nasr, dinin bir sanat ürettiğinden ya da üretilen sanatın vahiy kaynaklı olduğundan bahsetmiş, bir anlamda sanat ve din arasında
bir ortaklık kurmuş görünüyor. Hatta “…Eğer İslâm yanlış bir dinse, ilâhî
bir mesaj değil de bir kişinin kafasından çıkan bir sistemse, sonsuz güzellikle donanmış bu kadar çok eser verebilir miydi?” 27 şeklinde İslâm’ı
sanatın öznesi olarak gösteren başkalarına da rastlanmaktadır.
Fakat bu yaklaşımın çözmesi gereken bir sorunu burada hatırlatmak gerekmektedir. Gerçekten Kur’ân ve sünnet dinî davranışın kaynağı olduğu gibi, sanatın da kaynağı, hatta öznesi midir? Bunun için sanat icracılarının veya teorisyenlerin eserlerine bakılmalıdır. Burada örnek kabilinden İbn Sînâ ve Mimar Sinan’ın sanatla ilgili çalışmalarında
vahy ve dinî metinler çerçevesinde hareket edip etmediklerini görmek
bize bir ipucu verecektir.
Mimar Sinan’ın sanat icrasında Kur’ân’ı veya dinî değerleri referans alıp almadığına yönelik bir bilgiye rastlamadığımızı burada belirtmemiz gerekmektedir. Bakma imkânı bulduğumuz onun hayatına yönelik eserlerde mesleğine yönelik bu türde bir bilgi yer almamaktadır.
Buna karşın mîmârîdeki başarıları kendisinden evvel bu alanda oluşan
birikime dayandırılmaktadır. Örneğin kolayca ulaşılabilecek DİA’da şu
açıklamalar yer almaktadır: Mimar Sinan, mevcut Osmanlı mîmârîsini
geliştirmiştir, Yavuz Selim’in Mısır seferine katılmış ve mîmârî çevreyi

23

Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, s. 20.
Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, s. 23.
25 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, s. 31.
26 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, s. 79. Benzeri yaklaşımda olan başkaları da
vardır. Bkz. Burckhardt, Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine Denemeler, s.
250.
27 Burckhardt, Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine Denemeler, s. 237.
24
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tanımış, Selçuklu ve Safevî yapıları kadar antik yapılar ve piramitlerden
çok etkilenmiştir.28
İbn Sina’nın, meşhur eseri Mûsikî’ye bakıldığında ise onun vahy
ürünü herhangi bir kaynağa atıf yapmadığı görülmektedir. 29
Bu durumda Kutub ve Nasr’ın söylemlerinin tartışmaya açık olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde değişik sanat dallarında öne çıkan
şahısların da sanat icrasında neden ilham aldıkları incelenmelidir. Aksi
halde bu söylenenler boşlukta kalacaktır.
Çözüm bekleyen bir başka konu, Kutub ve Nasr’ın söylemlerinin
neye dayanmakta olduğu meselesidir. Büyük bir ihtimalle, bu iddialar
sanatla uğraşan insanların değil de, bu konuyu fıkıh ve meşruiyet çerçevesinde ele alanların kendi kanaatleri ile oluşturdukları alan dışından
bir tartışmadır.
Süleyman Uludağ’ın, sanatı Kur’ân’da arama veya onunla reddetme girişimlerini ifade eden şu sözleri konuyu bir parça aydınlatmaktadır: “Kur’ân-ı Kerim’de bugün bizim bildiğimiz manada bir mûsikî
mefhumunu ifade eden ne bir âyet, ne de bir tabir ve kelime mevcuttur.
Genel olarak mûsikî ile yakından ve uzaktan bir ilgisi bulunan mefhum
ve kelimelere mûsikî manası verilmek suretiyle bu meseleye Kur’ân’da
bir mesned ve delil arama çabasına düşülmüştür. Mûsikînin aleyhinde
olanlar onun haram olduğunu, lehinde olanlar helal olduğunu göstermek için en uzak ihtimalleri bile değerlendirerek nassları çok garip şekillerde tevil etmişler ve böylece mukaddes metinde kendi görüşleri için
bir sığınak bulmaya çalışmışlardır.” 30 Bu açıklamaların sahibi olan Süleyman Uludağ mûsikîyi haram kıldığı iddia edilen31 ve mûsikînin helal
olduğuna delil sayılan âyetleri32 konunun devamında ele almaktadır.
İlerleyen sayfalarda da konunun hadislerle olan ilişkisine değinmektedir.33

28

Selçuk Mülayim, “Sinan”, DİA, XVII, s. 224-225.
Sînâ, Mûsikî, çev.: Ahmet Hakkı Turabi, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004.
30 Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 37-38.
31 Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 38 vd.
32 Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 45 vd.
33Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 59 vd. Sanatın Kur’ân ve hadislerde
teşvik edildiğine dair bir açıklama için bkz. Ahmet Saim Arıtan, “Din Adamları
ve Din Eğitimcilerinin Yetişmesinde, Kültür-Sanat Eğitiminin Önemi”,
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği
Sempozyumu 16-17 Ekim 2003, s. 358 vd.
29İbn
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2. Toplumsal Yapı ve Sanat
Sanatın kaynağı açısından gündeme gelen ikinci yaklaşım, onun
vahyedilmiş dinden ziyade toplumsal şartlardan doğmuş olmasıdır.
İrfan Aycan tarafından yapılan bir çalışma bize bu konuda ışık
tutmaktadır. Aycan bu çalışmada Emevî dönemi mûsikî ve mîmârî sanatının vahy kaynaklı olmaktan çok sosyal yapı ile oluştuğunu izah etmeye çalışmaktadır.34 Eserde yer alan şu tespitler bu açıdan önemlidir:
– Mekke ve Medine’de mûsikî ve müzisyenler kendilerine bir taban bulabilmişlerdir. Her ne kadar valilerin bu kesimle ilgili olumsuz
bazı uygulamaları olsa da bu şehirlerde yaşayan âlim ve abidlerin pek
rahatsız oldukları da söylenemez. Hicaz’da ilim ehli mûsikîye karşı daha
yumuşak bir tavır sergilemiştir. 35
– Hicaz’da mûsikî sanatını icra edenlerin çoğalması, toplumsal
talep ve belirli bir teşvik sonucu olmuştur. Toplumdaki bu talebi sezen
bazı kimseler bu işin rantını elde etme peşindeydiler. 36
– Erken dönemde Hicaz’da imar faaliyetlerinde yabancı usta ve
mimarlar görev almıştır. Çünkü inşaat, Hicazlıların aşina oldukları bir
konu değildi.37
İbn Haldun’un Müslümanlar arasında mûsikînin gelişmesinde
İranlıların etkisinden bahsetmesi de bu açıdan önemli bir tespittir.38
3. Sanat İnsan Ürünü
Sanatın kökeni açısından üçüncü bir nokta ise potansiyel olarak
insana yaratıcı tarafından konulmuş yetenek veya ilhamlar ile ortaya
çıkmasıdır. Bu yönüyle o, beşeri bir ürün olarak ifade edilmektedir. Konuyla ilgili eserlerde öne çıkan bazı açıklamaları şöyle sıralayabiliriz:
– Sanat doğada bulunmayan, yalnızca insanın yaratabildiği bir
şey olup varlığı, akıl, deneyim, beceri, yetenek ve bilgi gibi pek çok
önemli özelliğin bir arada olmasını gerektirir.39

34

İrfan Aycan vdğ., Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, İlahiyat
Yayınları, Ankara 2003, s. 109 vd.
35 Aycan vdğ., Emeviler Dönemi Bilim, s. 128.
36 Aycan vdğ., Emeviler Dönemi Bilim, s. 144.
37 Aycan vdğ., Emeviler Dönemi Bilim, s. 121.
38 İbn Haldun, Mukaddime, II, s. 594.
39 Aydın, Sanatta Eleştirellik, s. 6.
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– Sanat beşerî bir deneyimdir.40
– Yaşamın içinden çıkan bir insan etkinliğidir.41
– Sanat kapsamına dâhil her türlü uğraşı insanın eseridir.42
– Sanat bir insan işi, bir insan ameliyesidir.43
– Bir çalışmanın sanat eseri olabilmesi için, ‘insan elinden çıkmış
olması, güzel olması ve orijinal olması’ gibi şartları haiz olması gerekmektedir. Bu sebeple insan elinden çıkmayan nefis bir dağ manzarası,
şelâle, peribacaları v.s. güzel olmakla birlikte sanat eseri sayılmazlar.44
Bazı etkilerle ürünlere dönüşen bu sanat yeteneğinin insan fıtratında yer alması, onunla din arasında bir ortak nokta meydana getirmektedir. İki duygu da insan fıtratında potansiyel olarak bulunmaktadır.
III. DİN ve SANATIN HEDEFLERİ
Din neden vardır? Sanat neden vardır? gibi sorular kuşkusuz her
var olan için sorulabilir. Fakat her birine verilecek cevabın farklı olacağı
da bir gerçektir. Bunun yanında bazen örtüşen noktalar da bulunabilmektedir. Örneğin sanat, fizik ihtiyaçlarımızın ve aklî bilgilerimizin üstüne çıkarak iç ve dış dünyamızı değişik açılardan kavramamızı ve bunlardan zevk almamızı sağlar. Bu sebeple sanat, ilim ve mantık sınırlarını
aşar ve bu yönüyle dine yaklaşır.45
Din, kişiliğin gelişmesinde insana yardımcı olan önemli bir unsurdur. Çünkü din, kişiliğin başka bir dünyada da süreceğini savunur.
Din burada sanat ile birleşir. Çünkü sanat da görünenden farklı bir
dünya ve kişiliğe vurgu yapar. Dinin insanın özlediklerine cennette kavuşacağını vaat etmesi, onu sanat ile buluşturur. Ancak sanatın yarattığı
dünya dininkinden farklıdır. Çünkü onunki bu dünya ile sınırlıdır. Din
insanı bu dünyadan uzaklaştırırken sanat bu dünyaya yöneltir. 46
Vakti güzel işlerle değerlendirme imkânı sunma yanında sanatın
insan emrine sunulan evrendeki bazı güzellikleri ortaya çıkarma ve eş-
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İbrahim Coşkun, “İslâm Düşüncesi Açısından İnanç-Sanat İlişkisi Üzerine Bir
Deneme”, Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: II, yıl: 2000, s. 1, 2.
41 Akdoğan, “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlâk”, s. 213.
42 Yılmaz Can, “Erken Dönem İslâm Toplumunda Mevcut Sosyo-Kültürel Ve
Dini Bazı Duyarlılıkların Sanata Yansımaları”, İSTEM, Yıl: 4 sayı: 8, 2006, s. 109.
43 Akdoğan, “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlâk”, s. 214.
44 Nusret Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Akçağ Yayınları, Ank. 1997, s. 2.
45 Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, s. 3.
46 Aydın, Sanatta Eleştirellik, s. 10 (Georg Lukacs, Estetik, Cilt: II, 99-103’den).
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yaya estetik katkı sağlama gibi bir özelliği de vardır. Bu sayede o, yaşamına ait her şeyi süsleyip, hayatını zevkli hale getirir. Mîmârî, mûsikî,
resim, ebru, nakış, oya gibi insan etkinliklerini bu açıdan değerlendirdiğimizde sanatın hayata kattığı pekçok güzelliği hatırlamış oluruz.
Tıpkı sanat gibi insanı hedefleyen din de kişinin ruhen ve ahlâken
olgunlaşmasına, güzelleşmesine ve dünyayı güzelleştirmesine katkı sağlamaktadır. Dinin özellikle ahlâk ve ibadete yönelik emirlerinde bu durum çok belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Dinin temel kaynaklarında,
sık sık, insanlara ve diğer varlıklara kötülük yapmaktan kaçınanlar ile
iyilik yapanların hem güzel bir yaşam süreceği hem de ölümden sonra
ödüllendirileceği vurgulanmaktadır. İbadetler başta olmak üzere sanki
bütün dinî değerler bu hedefi sağlamak için vardır.
Sanat ve din arasında derunî duyguların dışavurumu açısından da
benzerlikler bulunmaktadır. Din ahlâkta güzelliği isterken, sanatın kendisi görece güzelliği yansıtmaktadır. Nikolayeviç Tolstoy sanatın asıl
amacının ahlâkî mükemmellik olduğunu söylemişti.47 Onu böyle bir düşünceye sevk eden husus beklentisinin yüksekliği kadar, sanat adına yapılan bazı yanlışlıklara olan tepkisidir. O bu tepkisini şöyle dile getirmektedir: “Sanat dünyasının en büyük meselesi, sanatçının yalandan ve
kötülükten uzaklaşamaması, insanın kötü duygularının ve şeytanın ortak hareket etmeleridir.”48
Hegel’in din-sanat ilişkisine yönelik görüşleri de bu açıdan kayda
değerdir. Ona göre sanatın, dinin ve felsefenin en önemli amacı, Mutlak
Ruhun en yüksek anlatımını yapmaktır. Din, sanatla felsefe arasında yer
almaktadır. Dolayısıyla, sanatla elde edilen birikim dinle birlikte Mutlak
olana ya da O’nun tasarımına ulaşmaya imkân sağlamış olmaktadır. Aslında, sanat alanında elde edilen birikimler de dinle ilintilidir.49 Şu
halde, tüm sanatlar göz önüne alındığında, Hegel'e göre, bunların hem
alan ve konu olarak, hem içerik ve hem de icra ettikleri fonksiyon olarak
dinden ayrı, uzak hatta farklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle,
din ve sanat farklı açılardan ortaya koydukları eserler ve ürünlerle aynı
amaç ve hedefte buluşmaktadırlar. Yani, her ikisi de aralarında ayrılığa
düşmedikleri sürece, bu şekilde karşılıklı olarak birbiriyle bütünleşirler.
Ne dinsiz sanat olabilir ne de sanatsız din.50

47

Tolstoy, Sanat Nedir, s. 88.
Tolstoy, Sanat Nedir, s. 62.
49 Kazım Arıcan, “Hegel’in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi”, CÜİFD, X/2,
2006, s. 212.
50 Arıcan, “Hegel’in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi”, s. 213.
48
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IV. DİN ve SANATIN TEZAHÜRLERİ
Kuşkusuz sanatın tezahürü, eserlerle kendini gösterir. Hissedenler için de, sanat eserleri dinî ve mistik bir ruh taşır.51 Sanat ve dinin
eserler bazında birleştiği noktaları Ahmed Arvasî’nin şu anlatımından
okuyalım:
“Müşahedeler göstermektedir ki, bütün tarih boyunca ‘din ve estetik’ münasebetleri sanıldığından çok daha fazla ve girift olmuştur.
Gerçekten de ‘en güzel sanat eserleri’ dinin bağrından fışkırmıştır. Bu
hüküm, hem Batı, hem bizim ve hem de bütün kültür ve medeniyet
dünyası için geçerlidir. Bu durumu, bütün cemiyetlerde müşahede etmek mümkündür. Şöyle bir san’at tarihini gözden geçiriniz, en güzel
mimarî eserler mabetlerdir, en güzel şiirler ve ilahiler dinden doğmuştur. En göz alıcı heykelleri galiba putperestler yaptı, en duygulu mozaikler, freskler ve gravürler ‘dindâr ellerden çıktı’ en içli melodiler, dinî
heyecanlardan güç aldı… Hele putperestlerde din ve san’at, âdeta aynı
şeydir. Bu duruma müşahhas bir örnek olarak eski Yunanistan verilebilir…”52
Eski Mısır’da Mezarlar ve tapınaklara kutsallık atfedilip sanat açısından önemsenmesi53 ile Hegel'e göre sanat eserinde Tanrı doğrudan
temsil edilmese bile, dinin ya da Tanrı'nın görgüsel ve duyumsal olarak
ifade edilmesi 54 sanat ve dinin tezahürlerdeki ortaklığını yansıtan somut örneklerdir.
Bu ortaklığın bir sonucu olarak da tarikat gibi dinî oluşumlar ile
Cami, kilise ve tekke gibi dinî kurumlar sanatın doğuşuna ve gelişmesine etki etmiştir. Mustafa Kara’nın anlatımıyla medreseler dinî ve insanî ilimlerde asrının bütün imkânlarını ortaya koyarken tekke ve
dergâhlar da halk eğitimi ile beraber dinî sınırlar içinde güzel sanatların
merkezi ve koruyucusu olmuştur. Dolayısıyla din ve güzel sanat ilişkileri, dergâhlar ve güzel sanat ilişkileri olarak düşünülmelidir. Bu noktada tekkelerin yerini tutabilecek ikinci bir müessese yoktur.” 55
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Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, s. 187.

52 S. Ahmed Arvasi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Burak Yayınevi, İstanbul, 1990,

s. 140-141.
53 Aydın, Sanatta Eleştirellik, s. 51.
54 Arıcan, “Hegel’in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi”, s. 212.
55 Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, s. 185.
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V. DİNDÂR İLE SANATKÂR
Sanatkârların, içe dönük, kalabalıktan hoşlanmayan, kendi kendini yaşamak ve tanımak isteyen mistik ve dervişmeşreb kişilerden 56
oluşması dindâr ve sanatkâr arasındaki ortak bir yön olarak ifade edilebilir. Sanatkârların hayatı, derviş ve dindârın hayatı gibi iç huzuru ve
sırlarla dolu, üçünün de bilgisi akıl ve beyinden öte kalp ve gönül bilgisi
olarak nitelenmektedir.57 Bu bakımdan sanat, ilimden çok ibadete benzetilmektedir. Dolayısıyla İslâm sanatkârı, tam bir mutasavvıf gibi eser
verirken, çeşitli tasavvufî merhalelerden geçerek gittikçe yücelen bir güzel idealinin peşine takılmaktadır. 58 Bundan dolayıdır ki, İslâm sanatkârları aynı zamanda ya mutasavvıftırlar yahut da manevî zevklerden haberdardırlar.59
Bu durum Müslüman sanatkârlar için böyle kabul edilirken Batılı
olanlar için farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Batı düşüncesinde
sanattaki yaratıcılık, zaman zaman, din açısından bir haddini bilmezlik,
tanrıya öykünme olarak nitelenmektedir. Bu nedenle din adamları sanattaki yaratıcılığa kuşku ile bakmışlardır.60
Batı sanatı taklit yanında, yaratma fiiline teşebbüs ettiği gerekçesiyle, Müslümanlar tarafından müşrik bir sanat olarak görülmektedir.61
Perviz Manzur, Batı sanatı ile İslâm sanatını şöyle ayırmıştır: “Batı sanatının en büyük özelliği, insanın Allah’a karşı mücadelesidir. Batıda insan
yaptıklarıyla Allah’ın altında olmak istemez, O’na karşı adeta savaşır.
Sanat da onun yarattığıdır. Batılı ressamlar büyük boyutlarda insan vücutlarını, kasları ve dokularıyla birlikte çizmişlerdir. İslâm’da ise, sanat
ibadet gibidir. İnsana, tabiata bakışta Allah ile herhangi bir çatışma yoktur. Müslüman’ın yaratıcı olmak gibi herhangi bir iddiası yoktur.” 62
Belki bu kaygılardan dolayı, Müslümanlar Allah’ı en büyük sanatkâr olarak kabul etmekte, O’nun tecelli ettiği kâinatı bir güzellik
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Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, s. 189.
Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, s. 193.
58 Arvasi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, s. 188.
59 Akdoğan, “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlâk”, s. 213.
60 Aydın, Sanatta Eleştirellik, s. 10 (Georg Lukacs, Estetik, Cilt: II, 99-103’den).
61 Mahmut Çetin, İslâm Sanatının Yeniden Teşekkülü, Adım Yayıncılık, Türdav
a.ş., s. 43.
62 Çetin, İslâm Sanatının Yeniden Teşekkülü, 43. Benzeri bir başka açıklama için
bkz. Burckhardt, Aklın Aynası Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine
Denemeler, s. 240.
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alanı olarak görmektedir. Bunun Kur’ânî kaynağı olarak da, “Suret yapanların en güzeli olan Allah’ın şanı yücedir.” (Müminûn, 14) mealindeki
âyet kabul edilmektedir.63
Dindâr ile sanatkâr yaşadıkları tecrübe açısından da benzetilmektedir. Şöyle ki, din adamı ve sanatçı bir özü yaşarlar. Özden, uzak
bir biçim ise, dogmatizmdir. Ne din, ne de sanat sadece bir biçim işi
değildir. Diğer yandan, biçimi, üslûbu olmayan ne bir din, ne de bir sanat düşünülebilir, coşkusuz bir ibadet ritimsiz bir sanat gibidir. 64
Din adamının ve sanatçının kendi kendini tedavi eden bir operatöre benzetilmesi de bu çerçevede bir yaklaşımdır. 65

63

Arvasi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, s. 175. Benzeri bir açıklama için bkz.
Mücahit Aslan, “Müslüman Sanatçı Kimliği Üzerine Düşünceler”, FÜİFD, Sayı:
2, 1997, s. 306. Allah’ın yaratıcılığının bu çerçevede ayetlerle işlendiği bir başka
yazı için bkz. Baltacıoğlu, “Türk Sanat Gelenekleri”, s. 15 vd.
64 İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993, s. 168-169.
65 Turgut, Sanat Felsefesi, s. 168.

DİN-SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA
DİNÎ TECRÜBENİN SANAT RUHUNA ETKİSİ
Yasin PİŞGİN
Din ve sanat insana nispet edilen kavramların başında gelmektedir.1 Biz bu çalışmamızda din kavramıyla; ilahi sahihliğe sahip olan vahyin peygamberler aracılığıyla tesis ettiği rabbani küllî kanunu kastedeceğiz. Bu anlamıyla din; kulluk için yaratılan ve bu görevi gereği gibi
yerine getirmesi için, fıtrat olarak isimlendirilen bir ruhi alt yapıyla dünyaya gönderilen insanın varoluşsal ihtiyaçlarına tam olarak karşılık gelen “ilahî” ve“küllî” bir nizamdır. Arapça “sana’a” fiilinden türeyen ve çeşitli şekillerde tarif edilen sanat ise genel kabul gören tanıma göre, insanların; gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade etmesidir.2 Sanat;
bir vehim, bir hayal, bir fantezi ve bir zekâ oyunu değildir. Onda; düzen,
ahenk ve disiplin üzere temellenen akli bir boyuttan öte; ruhi hayatın
derin izleri vardır; sanat, insan eliyle ortaya çıkan ve onun iç âlemini
yansıtan ince duygular ve güzellikler abidesidir. 3 Bu yapısıyla sanat; akıldan çok ruha,4 dolayısıyla da bilim ve felsefeden çok dine yakın duran
bir kavram görünümündedir. Bu sebeple öncelikle din-sanat ilişkisinin
mahiyetine dair bir tespit yapmamız gerekmektedir.
Din-Sanat İlişkisi
Dinin tanımı içinde göze çarpan iki temel kavram ilahilik ve külliliktir. Onun “ilahî” olması şunu ifade eder: Kulluk görevini yerine getirmesi için insanı fıtrat üzere yaratan ve ona vahiy ile yol gösteren Yüce


Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi, yasinpisgin1175@hotmail.com
Metin Önal Mengüşoğlu, “Kur’ân Tebliğinde Sanat ve Edebiyat”, VII. Kur’ân
Sempozyumu, Kur’ân ve Müslümanlar Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Ankara,
2005, s. 178-179.
2 Nusret Çam, “İslâm’ın Sanata ve Mimariye Bakışı”, Vakıflar Dergisi, sy: 24,
Ankara, 1994, s. 273.
3 İlhan Özkeçeci, “İslâm İnancının Sanata Yansımaları”, Süleyman Demirel Ü.
İlahiyat Fakültesi III. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, 2000,
s. 21.
4 Bkz. Çam, 1994, s. 274.
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Allah’tır. Bunun için vahiy ile fıtrat arasında tam bir mutabakatın varlığından bahsedilmiş, hatta “Vahiy harici fıtrattır, fıtrat ise dâhili vahiydir.” sözü de muhakkik bilginler arasında meşhur olmuştur. 5 Onun
“küllî” olmasının anlamı ise şudur: Din, insan yaşamını bir bütün olarak
ele alır; inanç ve ibadet hayatının yanı sıra sanat, giyinme, süslenme,
akrabalık ilişkileri, cinsel hayat ve yeme-içme gibi insan yaşamının çeşitli alanlarına dair hükümler getirir. Böylece insanın Allah, toplum,
kâinat ve kendisiyle olan ilişkisini bütün boyutlarıyla konu edinerek
ona, hayatı bütüncül bir şekilde özünden kavratmak ister. Bu gaye, insan hayatının, düşüncesinin, önsezisinin, hayal gücünün, entelektüel
çabasının, edebi anlatımıyla sanatsal uğraşısının bütün tayflarını kapsar. Din içselleştirildiğinde, aklı ve kalbi, beşerî varoluşun anlam ve
amaçları etrafında bütünleştirir ve bunun sonucunda insan, din vasıtasıyla kazandığı bakış açısıyla hayatın bütün panoramasını bütünsel olarak yeniden anlamlandırır.6
Bu kuşatıcı yapısıyla din doğal olarak sanata da etki etmiş;7 hatta
sanatın gerçek kaynağının din olduğu dahi söylenmiştir.8 Geçmişte sanatsal gelişmeleri sağlayan şahsiyetleri değerlendirdiğimizde bunların,
peygamberler, din adamları ve dindar kişilerden ya da bunlardan esinlenen kimselerden oluştuğunu görürüz. Örneğin; mûsikî ilmini ilk defa
ortaya koyan Pisagor’un, Hz. Süleyman’ın talebelerinden olduğu ve
mûsikîyi nübüvvet nurunun bir yansıması olarak değerlendirdiği zikredilmektedir.9 Öyle görünüyor ki, zamanımızdan çok önceleri maneviyat
5Kettânî,

Muhammed, Cedelu’l-Aklî ve’n-Nakl fî Menâhici’t-Tefkîri’l-İslâmî,
Dâru’s-Sekâfe, y.y., ts. s. 479-481. Gazzâlî, Me‘âricu’l-Kuds fi Medârici Ma’rifeti’nNefs, Mısır, ts. s. 43–46.
6 Muhammed Gazalî, “İslâmi Sanat ve Edebiyat Üzerine Düşünceler”, çev. :
Adem Çalışkan, Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy: 11, Samsun,
1999, s. 338.
7 “İslâm Medeniyetinin etki alanında yetişen Müslüman düşünürlerin, dinin
temel kaynağı olan Kur’ân’dan bütünüyle bağımsız bir sanat algısına sahip
olmadıkları inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Ayrıca sanat konusunda fikir
beyan ederken veya herhangi bir sanat eseri ortaya konulurken, hayata bütüncül
bir bakıştan hareket edilmesi bir başka neden olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla
hayata parçacı bir tarzda yaklaşan ve seküler olarak nitelendirilebilecek bir
sanat anlayışının, İslâm Medeniyeti içerisinde gelişmemiş olduğunu
gözlemlemekteyiz.” Hüsnü Aydeniz, “Din-Sanat İlişkisi ve Bunun Somut Bir
Yansıması Olarak Mevlevî Semâ Âyini”, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy:
32, Erzurum, 2009, s. 44.
8 Nusret Çam, “Tebliğde Sanat Unsurlarının Kullanımı”, Hz. Peygamber'in Tebliğ
Metodu Işığında İslâm'ın Güncel Sunumu 2003 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu
Tebliğ ve Müzakereleri Kitabı, TDV Yay, Ankara, 2006, s. 298.
9 Melek Dosay Gökdoğan, “Pisagor”, D.İ.B. İslâm Ansiklopedisi, c. 34, s. 293.
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ile sanat arasında bir ilişkinin varlığından bahsedilmektedir. 10 İslâm sanatkârlarının çoğunun manevî zevklerden haberdar olmaları da bu gerçeği yansıtmaktadır.
İnsan, aslında fani olan bu âleme ait değildir. O, doğumundan
önce içinde bulunduğu, ölümünden sonra da kendisine tekrar döneceği
öteki âleme aittir ve ona özlem duyar. O, bu âlemde geçici olduğunun
da farkındadır. Bir yönüyle sanat, insanın içindeki sonsuzluk özleminin
bir ifadesidir. O, sonsuzluk âlemine gerçek anlamda yönelmiş olan aşk
ve iradenin bir ürünüdür. Sanat insanın kendisini ve eserini ebedileştirmek için ortaya koyduğu bir eylem olup insanı zaman ve mekân ile kuşatılmışlık duygusundan uzaklaştırır.11 Ebedî olmak gayesi, seküler eğilime sahip olan sanatçının bile hedefi olmaya devam eder. Belki şöyle
de denilebilir: Bilerek ya da bilmeyerek her gerçek sanatçı bu anlamda
sonsuzluk aşığıdır; dolayısıyla metafizikçidir ve hatta onda müphem bir
dinî tavır vardır.12
Sanat, bir yönüyle de dinî hakikatlerin estetik olarak ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Mümin; inancını, hayata bakışını, olayları
yorumlamasını sanatla ifadelendirir. Çünkü ilahî öğretide doğruların ve
güzelliklerin kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına da sunulması gerekir. Fakat güzellikler, güzel bir şekilde takdim edilmelidir. Bundan dolayı gerçek sanat ve güzellik unsurlarını, bozulmamış ilahî dininden ayırmak mümkün olamayacağı gibi,
dini de sanatsız ve güzelliksiz düşünemeyiz.13 Hatta diyebiliriz ki, sanat-

10

Bayram Akdoğan, “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak”, Ankara Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 2001, c. 42, s. 234-236.
11 İbrahim Coşkun, “İslâm Düşüncesi Açısından İnanç-Sanat İlişkisi Üzerine Bir
Deneme”, Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 2000, c. 2, s. 27.
12 “Mesela, Nureddin Topçu’nun "Rodin'in Sanatı" diye bir yazısı vardır. O, ünlü
Fransız heykeltraşı Rodin'in sanatını derinlemesine tahlil ettikten sonra şöyle
der: "Rodin metafizikçi değil, dindar değil, sanatkârdır. O, kâinatın yaratılışını
araştırmadı, Allah’la reKâbete kalkışmadı; (Mikelanj'ın, Musa heykeline çekiç
fırlatıp "konuş Musa" deyişini veya Cezanne'in "güneşi yaratmak" tutkusunu
kastediyor olmalı.) Namütenahiye teslim olarak selamete ermeyi de düşünmedi.
O, ancak ruh ile maddenin, vücut zevkleriyle yükseltici temaşanın, bilgi ile tefekkürün, ellerle hayalin sımsıkı kaynaştığını, şekillerden ibaret realitenin ideal
hareketler dünyası ile baş başa bulunduğu ayrılmaz ve ebedi bir birleşmede murada erdiklerini eser haline koydu. Evet, netice; bir metafizikçi, bir dindar olmayan Rodin'de de yine ebediyettir.” Mustafa Kök, “Nureddin Topçu’da Mistik
İmanın Estetik ve Felsefi Temelleri”, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy: 13,
Erzurum, 1997, s. 447.
13 Coşkun, s. 27-28.
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sız din ve dinsiz sanat olmaz. Sanat; dinî içeriğin objektifliğinden, somutluğundan ve temsilinden başka bir şey değildir. Bir bakıma sanat
dine götürücü bir köprü gibidir.14 Din unsurunu göz ardı eden kişi hızla
sanattan uzaklaşır.15 Burada “dinden sanata” ve “sanattan dine” doğru
olmak üzere iki temel hareketin varlığı göze çarpmaktadır. 16 Din, sanatın hem formuna ve muhtevasına, hem de sanat türlerinden bir kısmının ön planda, diğer bir kısmının ise arka planda tutulmasına tesir
eder.17
Sanat ve Fıtrat
Allah, insanı çamurdan18 en güzel şekilde (ahsen-i takvîm) yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. 19 Böylece en güzel yaratıcıdan
(ahsen-i hālıkîn) armağan bir ilahî esintiye mazhar olan insan; kendisinde Yüce Yaratıcı’nın “esma-i hüsnâ”sının en fazla tecelli ettiği varlık
olarak zübde-i âlem olmuştur. İşte insandaki estetik ve sanat duygusunun yapısallığı onun yaratılışının; bizatihi ölçü, denge, yerli yerindelik,
estetik ve ahenk üzere olmasından gelmektedir.20 İlkel kabileler de dâhil
olmak üzere sanat eseri meydana getirmemiş bir toplum yoktur.21 Hatta
çocukluk döneminde insanın resim yapması, şarkı söylemesi, çamurdan
hayvan figürü yapması, ev bina etmesi sanatın yaratılıştan gelen bir
duygu olması ile açıklanabilir.22 Fıtrî oluşu sebebiyle sanat duygusu,
aynı zamanda evrensel bir hadisedir.23 Aynı şekilde evrende de ahenk,
düzen ve ritme dayalı bir güzellik vardır. Kur’ân insanın, hem öz varlığındaki (enfusî) hem de dış dünyadaki (âfâkî) deliller üzerinde düşünerek düzenden düzenleyiciye, sanattan, sanatkâra, eserden müessire

14

Kök, s. 448.
Akdoğan, s. 234-235.
16 bkz. M. Kazım Arıcan, “Hegel'in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din İle ilişkisi
(Hegel'in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi), C. Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, X/2- : 2006, s. 212-215.
17 Aydeniz, s. 41.
18 “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.”
(Secde, 32/7) ayetiyle Yüce Allah, cemal sıfatıyla tecelli ettiğinde çamur gibi
biçimsiz, değersiz ve bayağı bir maddeyi “ahsen-i takvîm”e nasıl
dönüştürdüğünü ifade etmiştir (bkz. Tîn, 95/4).
19 Tîn, 95/4; Bkz. Hicr, 15/29.
20 Coşkun, s. 8.
21 Nureddin Turgay, “Kur’ân’a Göre Estetik ve Güzel Sanatlar”, Dicle Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, c. 2, Diyarbakır, 2000, s. 171. Bkz. Çam, 2006, s. 297.
22 Çam, 2006, s. 274.
23 Bkz. Çam, 2006, s. 274-275.
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ulaşmasını ister.24 Vahyin dikkat çektiği dış dünyadaki bu güzellik, 25 birlik, ritim, uyum ve simetri aynı zamanda insanın kendini aşmasına da
aracılık eder, onun tefekkürünü maddeden manaya; yaratılandan Yaratıcı’ya ulaştırır. Böylece âlemdeki düzenin bir tek düzenleyicinin varlığını simgelemesi esası üzerine temellenen26 “tevhit” ile insanın anlam
arayışına en sahih cevabı verir. Bunun sonucu olarak insan, evrenin sonsuz çeşitliliği karşısında herhangi bir içsel parçalanmaya maruz kalmaz
ve hem “âfâk”ta hem de “enfüs”te birlik ve ahenge muttali olur. Aksi durumda imandan yüz çevirme sebebiyle ortaya çıkan içsel çatışmalar ve
anlamsızlıklar karşısında insan, hem “enfüs” hem de “âfâk”ı tam bir
kaos, çok başlılık ve belirsizlik alanı olarak görmeye başlar. Bu bağlamda
sanat duygusunun âlemdeki düzen ve güzelliği anlamlandırma ve taklit
etme isteğinin eşliğinde geliştiğini söyleyebiliriz.27
Bu bakımdan Allah-âlem ilişkisi insanda sanat duygusunu inşa
eden ilham edici bir işleve sahiptir. 28 Buradan hareketle güzelliğin ve
estetiğin kaynağının doğrudan doğruya Allah olduğunu söyleyebiliriz.29
Asıl sanatkâr Allah’tır.30 O sâni’, latîf, bedî’ ve musavvirdir. Enfüsî ve
âfâkî deliller bağlamında hem “küçük kâinat” olan insan hem de “büyük
insan” olan kâinat; sahip oldukları düzen, ahenk ve ritim ile en büyük
sanatkârın mükemmelliğinin ve güzelliğinin eşsiz delilleridir.
Sanatın Amacı
Bu esaslar çerçevesinde sanatçı güzelliğin yaratıcısı değil; kâşifidir. O, Allah ile rekabete kalkışmaz. Sanatını O’nu anlamaya, anlatmaya

24

Coşkun, s. 28.
“O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan
yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma
ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve
nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların
meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz
bunda inanan bir topluluk için (Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır.” En’âm
6/99. Ayrc. Bkz. Nahl 16/5-6.
26 “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni
bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır,
yücedir.” Enbiyâ 21/22.
27 Metin Önal Mengüşoğlu, “Kur’ân Tebliğinde Sanat ve Edebiyat”, VII. Kur’ân
Sempozyumu, Kur’ân ve Müslümanlar Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Ankara,
2005, s. 178-179.
28 Bkz. Aydeniz, s. 46.
29 Çam, 2006, s. 275-276.
30 Kur’ân’ın ifadesiyle O, “Ahsenu’l-Hâlıkîn”dir. (Mu’minûn, 23/14).
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ve yüceltmeye adar. Sanatçı bütün güzelliklerin kaynağının Allah olduğunu fark ederek izafî güzellikten mutlak güzelliğe ulaşmaya çalışır.
Böylece insanı, hayvanî derekenin bile altına düşürecek olan süfli bağlarından kurtularak, onu meleklerin bile üzerine taşıyacak olan ulvi bir
idraki ve derunî bir sezgiyi yakalar; Allah’ın büyüklüğünü, haşmetini ve
güzelliğini ifade etmek için gerekli olan istiğrak haline mazhar olur.
İslâm’da sanatın ulvi amacı bu olmakla beraber -İslâm’ın dünya
görüşünün ve etiğinin genel çerçevesinin içinde olması şartıyla- farklı
sanat biçimlerinde beşerî kültürün verimli bir şekilde gelişimine yardımcı olan bir takım beşeri duygu ve hislerin anlatılması da sanatın hedeflerinden biri olabilir. Fakat kültürün çökmesine ve sağlıklı beşer tabiatının bozulmasına neden olan bazı içgüdü ve ihtirasları merkeze alan
sanat anlayışı -üstün bir becerinin ürünü olsa bile- İslâm’ca makbul sayılmaz.31
Din, sanatı sanat yapan değerlerden koparmaksızın ona bir anlam ve hedef tayin eder. Sanatı bir meyve ağacına benzetirsek, onun
daha sağlıklı olabilmesi için zararlı dallarını budar. Örneğin; çıplaklığa
vurgu yaptığında ya da paganizmi ima ettiğinde resim ve heykel sanatını
hoş karşılamaz. Bundan dolayı Hz. Peygamber, duvarda asılı olmayan;
ayakaltında kalan halı ve şilteler üzerinde canlı varlıkların resimlerinin
bulunmasına izin vermiştir.32 Dinin belirlediği bu hedefi ortadan kaldıran dinsizlik ise sanatı sınırsızlaştırırken anlamsızlaştırmaktadır. 33
İslâm’a göre sanat ve edebiyat sadece bir zevk meselesi değil, aynı
zamanda insanı; yaratılışının en mükemmel anlam ve amaçlarıyla buluşturup bağdaştıran,34 birliğin ve nurun perdesini aralayarak hakikati
görmesine yardımcı olan, ilahi güzelliği dokunulabilir, görülebilir ve duyulabilir hale getiren bir vasıtadır.35 Şuur düzeyinde hissedileni duyu
düzeyinde göstermenin derin bir anlamı vardır; o da en üstün yetkinliğe
ulaşmayı amaç edinmektir.36 Bu işleviyle sanat; hem sanatçıyı hem de
sanat eserini temaşa edeni imana, saadete, ibadete ve mabede götüren;
hâsılı, Allah’a yakınlaştıran bir “ibret vesikası”,37 tabiatta tabiatüstünün,
31

Muhammed Gazalî, s. 345-346.
Turgay, s. 174-175.
33 Akdoğan, s. 217, 234-236.
34 Muhammed Gazalî, s. 346.
35 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir, 1987, s. 237-238.
36 Arıcan, s. 196.
37 Mücahit Aslan, “Müslüman Sanatçı Kimliği Üzerine Düşünceler”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 2, Elazığ, 1997, s. 303-304. “Ayrıca Hegel’e göre, sanatın asıl amacı; Tinin ya da Mutlak Ruh olan Geist’in anlatımını yapmaktır. Ona
32
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çoklukta birliğin araştırılmasıdır.38 İnsanın gerçek güzelliğe ulaşmasında onun rehberi olan Kur’ân ile gerekli ruhi teması sağlayan sanatkâr,
icra ettiği sanatının her santimine ondan bir şey taşır. Bu durum yalnızca bilinçsel bir zorunluluk değil, aynı zamanda deruni ve ruhsal bir
zorunluluktur.39 Çünkü onun konu edindiği güzellik, “mahsus” olanla
“makul” olanın; insan ruhunun soylu, ince ve derin sezgilerini harekete
geçirecek şekildeki birleşimidir. Bu yönüyle o, fiziği aşan metafizik bir
boyuta sahiptir. O, sonsuz olanın sonlu bir şekil içindeki mahsusiyetidir
(özel olma halidir).40 Bu manevî güzellik; insanı, maddî şahsiyetinden
soyutlar ve ona manevî bir şuur kazandırır. Bundan dolayı diyebiliriz ki,
böylesi bir güzelliği hedefleyen sanat, yüce yaratıcının idrakine vesile
olan müstesna bir faaliyettir. Necip Fazıl Kısakürek’in ifadesiyle;
“Anladım işi sanat Allah'ı aramakmış.
Oyun bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.”
Bu fonksiyonunu gerçekleştirmediği takdirde sanat, bir ifsat aracına dönüşür. Kur’ân’da insanların azgınlaşmasına neden olan düzenbaz şairlerin yerilmesi de bu sebepledir. 41 Şu halde estetik, yaratılışının
anlam ve amacı olan ahlâkî mükemmelliği ülkü edinmelidir. 42 Sanatkârın etik sorumluluğu herhangi bir insandan farklı değildir. O da
göre din ya da dini bilinç mutlak olana ulaşmada ara bir yoldur. Dolayısıyla,
sanatla elde edilen birikim dinle birlikte Mutlak olana ya da O’nun tasarımına
ulaşmaya imkân sağlamış olmaktadır. Dolayısıyla Hegel, sanat alanında elde
edilen birikimleri dinle ilintilendirir. Bu anlamda sanat, Tanrı'sal niteliklerin temaşa alanına giren hususların tahayyül ve temaşa ile canlılık kazandığı bir yerdir. Ona göre sanat, Tanrı tasavvurunun bir tezahür ve temsilidir.” bkz. Arıcan,
s. 212-213. “Tanrı’yı bilmenin yollarından biri de sanattır. O, Tanrı hakkında konuşmanın anahtarıdır.” Latif Tokat, “Sanat Kutsalın İfşası mıdır?”, M.Ü. İlâhiyat
Fakültesi Dergisi, sy. 29 (2005/2), s. 163.
38 Kök, s. 445.
39 Mengüşoğlu, s. 186.
40 Hayrani Altıntaş, “Kur’ân ve Estetik”, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.
38, s. 56. Güzelliğin; mutlak güzelliğin görünen âlemdeki içkinliği olduğuna dair
bkz. Belgin Pekpelvan, “İslâm Sanatında Tasavvufi Sembolizm ve Mevlevîlik”,
Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
Çanakkale, 2006, s. 522.
41 Şuarâ, 26/224-226. Şiirin dini hükmü, onun içerik ve amaçlarına göre farklılık
sergiler. Hz. Peygamber bir hadisinde; söz gibi, şiirin de iyisinin ve kötüsünün
olduğunu (Buhârî, Edeb, 90) ve bazı şiirlerde hikmetin bulunduğunu (Ebû
Dâvûd, Edeb, 87) ifade etmiş; kendisini müşriklere karşı şiirle savunan Hassân
b. Sâbit için Mescidte bir kürsü yaptırmış ve o, İslâm’ı savundukça Cebrail’in
(a.s.) onu desteklediğini belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Edeb, 87).
42 Naim Şahin, “Gazzâlî’de Etik Estetik İlişkisi”, Diyanet İlmi Dergi, c. 47, sy. 3, s.
114.
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diğer insanlar gibi her emir ve yasaktan sorumlu; her helal ve meşru
davranışta muhayyerdir. Örneğin sanatkâr, sanatıyla intiharı, içki meclislerini ve meyhaneyi övemez, cinâyeti meşrulaştıramaz, zulmü sevimli
hale getiremez.43 Edebiyatın insana ahlâkın incelikleri olan edebi öğretmekle ilişkilendirilmesi de bu açıdan oldukça manidardır. Tehzîb-i
ahlâk ülküsünü kaybettiği andan itibaren sanat “muzır” bir faaliyete dönüşür.44
Dinî Tecrübenin Estetik Yapısı
Dinin ve sanatın ortak ve temel kavramlarından birisi güzelliktir.
Allah Kur’ân’da kendi isimlerini, “el-esmâü’l-hüsnâ” (en güzel isimler)
olarak ifade etmekte,45 mü’minlere vaat ettiği cenneti bir güzellik ve estetik harikası olarak anlatmakta,46 Hz. Süleyman’ın muazzam saraylar,
binalar ve heykeller yaptırdığından bahsetmektedir. 47 Hz. Peygamber
ise “Allah güzeldir ve güzelliği sever.” 48; “Allah her şeyde zarafeti emretmiştir…”49 buyurmaktadır. “İnsanın ve kâinatın yaratılışına estetik vurgu
yapan âyet ve hadislere bakarak dinî tecrübenin temelde, “en güzel”
olan mutlak gerçekliğe yönelik estetik bir tecrübe olduğunu söylemek
mümkün görünmektedir. İbadetlerde ruhî şartların yanı sıra itina ve kararlılıkla oluşturulmuş bir takım şeklî esasların da (namazda ta’dîl-i
erkân gibi…) bulunması ibadetlerin; aklın ve imanın -başka bir ifadeyle
de estetik ve etiğin- buluşma noktası olmasıyla ilgilidir.”50 Çünkü dinî
tecrübe, estetik unsurun şeklî yapısına ve değerine sahiptir ve estetik
tecrübeye ait olan bir yönde ilerler.51 Bu güzelliğe ulaşmak hem dinî tecrübenin hem de sanatın asli unsuru olan ilhamın hedefidir.52
Yüce Allah, sonlu olan bu âleme yerleştirdiği “izafi güzellik” aracılığıyla insanı delilden medlûle, eserden müessire sevkederek ona, son-
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Mengüşoğlu, s. 188. Bkz. Hikmet Selçuk, “İslâm Dininin Güzel Sanatlara
Bakışı”, Kur’ân Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, yıl: 1, sy. 1, s. 49.
44 Fatih Andı, “Ahlak, Sanat ve Edebiyat”, Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi,
Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışı Tebliğler Kitabı, 24-26 Nisan 2009,
2009, s. 441-442.
45 İsrâ 17/110.
46 Bkz. Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195; Ğâşiye 88/10-17.
47 Sebe, 34/13; Neml, 27/44.
48 Müslim, İman, 147.
49 Ebu Dâvûd, Edâhî, 11.
50 Aydeniz, s. 48.
51 Aydeniz, s. 40.
52 Şahin, s. 113.
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suz bir âlemin kapılarını aralamakta ve onu, kendi zatına ait olan “mutlak güzellik” ile tanıştırmak istemektedir. 53 Hz. Peygamber’in bir hadisinde bu güzelliğe ermek “ihsan” olarak zikredilmiş; iman ve İslâm ise
bunun temeli olarak belirtilmiştir. “Hüsn” kökünün bir türevi olan ihsan
İslâmî öğretilerin temel unsurlarından biridir. Gerçekten de o, iman ve
İslâm'ın doğal sonucudur. İhsan, yalnız ruhu değil; aynı zamanda insanın varoluşsal konumunu vurgulayan bir kelime olup, tüm varlıklardaki
güzelliğin uğraş ve hünerini de kapsamaktadır. Hz Peygamber’in bir
mezar çukurundaki bir tümseğin dahi düzeltilmesini istemesi ve “Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de ona rahatlık verir, fakat bu, sağ
olanların gözlerine güzel görünmek içindir.”54 buyurması, İslâm sanat
anlayışının kapsamını, onun en iyi fiilî ve sözlü tebliğ olduğunu ve sanata verdiği önemi göstermektedir.55
Dinî Tecrübenin Sanat Ruhuna Etkisi
Mutlak ve sonsuz güzellik ulûhiyettir.56 Ona ulaşmanın yolu ise
iman ve ibadet vasıtasıyla elde edilen iç aydınlanma ve arınmadır. 57 Bu
arınma sanat eserinin ortaya çıkışının da temelini oluşturur. Kâinattaki
eşsiz düzeni ve bu düzenin bir yaratıcısının olduğunu anlayan insan,
manevî dünyasında ona karşı kuvvetli bir iç itilim ve bağlanma şuuru
hisseder. Burası imanın gerçekleştiği dönüm noktasıdır. Bu ruhî tecrübe
kendisini eylemler sahasında ifade ederek somutlaştırmak eğilimindedir. İmanın adeta ete kemiğe büründüğü bu merhalenin adı ise “ibadet”tir. Şu halde bizim dinî tecrübe dediğimiz kavram öncelikle ve özellikle “iman” ve “ibadetler” sayesinde elde edilen manevî yapıyı ifade etmektedir. Bu tecrübe ilhama ve sanat ruhuna mazhar olmanın en
önemli yoludur.58 Çünkü sanat bir ruh işidir. Allah’ın sanatkâra verdiği
ilhamla ortaya çıkar.59
Kâinattaki güzelliği temaşa ettirmek için, insana en yakınından;
bizzat kendisinden başlaması tavsiye edilir ve eser ve müessir münasebeti vurgulanır.60 Gerçek iman, sanatkârın; kâinattaki eşsiz düzen ve ritmin ardındaki büyük sırra ererek bulmaya çalıştığı en büyük anlam arayışının bir sonucudur. Bu anlam arayışını ve onun eksikliğini, içinde en
53

Bkz. Necip Fazıl, Çile, İstanbul, 1979, s. 18.
Buhârî, Cenâiz, s. 42.
55 Coşkun, s. 2.
56 Altıntaş, s. 57.
57 Muhammed Gazalî, s. 342-344.
58 Kök, s. 452-453.
59 Akdoğan, s. 224.
60 Altıntaş, s. 58.
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fazla hisseden insan, sanatkârdır. Onun içindeki en büyük özlem bu
sırra ermektir. Bir aşka dönüşen bu özlemin en esaslı çözümü olan iman
sanatkâra; varlığın maverasını marifet ettiren bu işlevi itibariyle aşkla
özdeştir. Aşk temeli üzerine bina edilmeyen iman taklitten öte geçemez.61 Bu aşk, gerçek sanat eserinin kurucu öznesi olan ilhamın da belirleyici unsurudur. 62 Çünkü bir sanatkârın, sanat eserinde mutlak güzelliği yansıtabilmesi, onu manevî bir tecrübe olarak yaşamasına bağlıdır. Bu noktada iman insanı mutlak güzellikle tanıştıran ve onu ruhi bir
tecrübeye eviren bir anahtar gibidir. Bu anahtara sahip olmak ve onun
gereklerini yerine getirmek sanatkâra, sayısız manevî imkânlar ve ilhamlar kazandırır.63
İman neticesinde gelişen Allah sevgisi, “Yaratandan ötürü yaratılanı sevme” ilkesini de beraberinde getirmiş ve sonsuz olan ahiretin tarlası makamındaki sonlu dünya hayatında, yaratılana hizmeti Yaratana
ibadetle eş tutma şuuruna bağlı olarak vakfiyeler ortaya çıkmıştır.
Kur’ân ve sünnetin bir yaşam ülküsüne dönüştürdüğü hayır işleri ve sosyal hizmetler çerçevesinde yapılanan bu kurumlar İslâm mîmârîsinin
gelişiminde katalizör vazifesi görmüştür. 64 İslâm medeniyetinin merkezî yapısı olan Cami, mîmârînin de odak noktasında yer almaktadır.
Cami etrafında yoğunlaşan mektep, medrese, dârü’ş-şifâ, aş evi, kütüphane, çeşme ve kervansaray gibi yapılar mîmârî manzumenin ahenkli ve
ayrılmaz parçalarıdır. Külliye halindeki bu yapıların her biri birer “hayır
ocağı”; yaratılana hizmeti yaratıcıya vefanın gereği olarak gören ulvi şuurun, muhtaç olan herkese esenlik bahşettiği “huzur yapıları”dır. 65 Bu
yapıların zamana meydan okuyan duruşlarının ardında Hz. Peygamber’in, -geride bıraktığı hayrattan faydalanıldığı sürece- sadaka-i cariye
sahibinin sevaba mazhar olacağına dair müjdesi vardır.66
Bu mîmârî yapı şeytani hırs ve arzuların doğurduğu nefsanî bir
hegomanyayı değil, uhrevi yönelişin ve sonluluk bilincine dayalı alçak
gönüllülüğün inşa ettiği bir ülfet ve hizmet şiarını simgeler. Müslüman
mimar, mütevazı bir şekilde Allah'ın Şehri'ni kurmaya odaklanmıştır.
Bu şehrin -asla mağlup olmayacağı için- muzaffer olmaya da ihtiyacı
yoktur. Bu şehir, yoksul ve fakiri yüzükoyun bırakmadığı için, onda hırs
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Aydeniz, s. 48.
Kök, s. 440-442.
63 Bkz. Kök, s. 443-444.
64 Bkz. Halim Baki Kunter, “Türk-İslâm Sanat Eserlerine Vücut Veren Manevî
Âmiller”, Vakıflar Dergisi, sy: 8, Ankara, 1969, s. 9-10.
65 Kunter, s. 10-12.
66 Tirmizî, Hadis No: 1376.
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ve zorbalığa yer verilmez. Kâdir, ebedî ve sonsuz olan Allah'ın Şehri'ni
kurarken mimar, O'ndan başka bütün varlıkların geçici ve ölümlü olduğu şuuruyla hareket eder.67 Bu şehrin Mescid eksenli yapısı, serlevha
âyet ve hadislerden oluşan kaligrafileriyle, sürekli olarak insana Allah’ı
ve ahireti hatırlatır.68
Görüldüğü üzere dinî sanat, insanın ve kâinatın Allah’ın bir eseri
oluşu, O’nun; sıfatlarıyla eserinde içkinliği ve zatıyla eserlerine aşkınlığı
üzerine temellenmektedir. Bundan dolayı diyebiliriz ki, İslâm’da sanatın biri “tevhit” diğeri de “tenzih” olmak üzere iki esası vardır. Tevhit
inancının bir sonucu olarak İslâm sanatında engin bir uyum, kusursuz
bir ahenk ortaya çıkmıştır. Batı sanatında ise sürekli bir mücadele görürüz. Adeta Allah'ın rakibi olmaya kalkışan sanatçı, Olimpus Dağı'ndaki
ateşi çalan Prometeus rolündedir.69
Allah mutlak gaybdır. Bundan dolayı olgular âlemindeki bir şeye
benzetilerek betimlenmesi mümkün değildir. O’nun her an her yerde
varoluşu, gözle görülemeyişi, insan idrakinin üzerinde oluşu ve
Kur’ân’ın ifadesiyle bir benzerinin olmayışı70 üzerine temellenen tenzih,
İslâm sanatının soyuta ve boşluğa yönelmesinin arkasındaki itici güçtür.
O’nu bir mekânda bir figürle resmetme iddiası, her türlü cüz’î gerçeği
aşan Allah’ın birliğinden ve eşsizliğinden (tevhit ve tenzih) insanı kopartacaktır. Tenzihin tezahürleri tarih boyunca en çok Cami
mîmârîsinde görülür. Bundan dolayı mihrapta ne heykel ne de resim
bulunur. Her yerde mevcut olan fakat görülmeyen Allah işte bu yokluk
ile ifade edilir. 71
İmana konu olan aşkın âlemin taşıdığı akıl üstü yapı ondan bahsederken sembolik ve simetrik bir takım şekillere yönelmeyi zorunlu
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Muhammed Gazalî, s. 341.
Muhammed Gazalî, s. 342.
69 “Allah'ın, bir tohumun içinde Hafız ismiyle derecettiği bir programı yine
Fettah ismiyle açıp bir ağaç haline getirmesi tedrici bir süreçtir. Sanatçı, her ânı seyyaledeki oluşları taklit ederek değişkenliği ve orijinalliği yakalar. Müslüman
sanatçı, yaratmanın değil, kevni ve sırrî güzelliklerin fethedilmesinin
peşindedir. İlahi isimlere en yüksek bir ayna olan insanın ruhi perspektifinden
eşya ve olaylara bakar ve algılarını sanat düzlemine aktarır.” M. Muhsin
Kalkışım, “Sanatta Yaratma Problemi”, Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.
3, Şanlıurfa, 1997, s. 108.
70 “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” Şûrâ 42/11.
71 Coşkun, s. 27 vd. R.Garaudy’nin; “İslâm sanatında bütün sanatlar camiye, cami
de ibadete götürür.” sözü de bu gerçeği ifade etmektedir. Bkz. Roger Garaudy,
İslâm’ın Vadettikleri, Çev. Salih Akdemir, Pınar Yay., İstanbul, 1996, s. 37.
68
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kılmıştır.72 Semboller ve işaretler, nesnel olanı çağrıştırmayan ve varoluşun iç boyutunu temsil eden nota anahtarlarıdır.73 Stilizasyon ve soyutlamanın esası olan bu işlem tevhit ve tenzih prensibinin estetik plandaki yansımasıdır.74 Bu durum Yüce Yaratıcı’yı taklitten ve canlı figür
yapmaktan kaçınmayı da beraberinde getirmiş ve böylece resim yerine
minyatürü, tezhibi ve -ruhanî bir hendese olan- hat sanatını ortaya çıkarmıştır.75
Hat, İslâm inancının temel düsturu olan tevhit inancının satırlar
üzerindeki simgesidir. Bu inanç en iyi ritim ve geometri ile ifade edilebilirdi. Hat sanatındaki geometrik ve ritmik unsurlar sonsuzluğu simgeleyen desenlerin gelişmesine sebep olmuştur. O, adeta mîmârî bir
manzume gibi; sahip olduğu hendesî dengeler ve hassas ölçüler içinde
kendisini temaşa edenleri sırlı bir iklime taşımış, ilk dönemlerden itibaren yüklendiği mesajla kalplere sürur, dimağlara zindelik ve hareket
bahşetmiş nice basiret sahiplerini kendisine bende kılmıştır. 76 Bu sanatta dökülme, dağılma, kendi başına buyruk olma izlenimi verecek hiç
bir unsura rastlanmaz. Çünkü Müslüman sanatkâra ruh kazandıran
inanca göre Allah her yerdedir.77 Hiçbir şeyin O’na denk ve benzer olmaması O’nun tecessüm ve tasvirini imkânsız kılmıştır. İşte Hz. İsa'nın
şahsında Allah’ın tasvir edilmesiyle kiliselere girdiği için Avrupa'da büyük ölçüde gelişen ve Yüksek Rönesans'ı gerçekleştiren resim ve heykel,
Camiin bünyesinde sürekli bir yaratış hamlesine aşılanmadığından, sivil
yapılarda yer yer ve zaman zaman görüldüğü halde, olgunlaşamamış ve

72 “Bu

bağlamda kutsal olanı anlatan vahiy, daima sanatla iç içe olmuştur. Kur’ân
dilinin sanatsal yapısı bunun en güzel örneğidir. Ayetlerin formel yapısında sanatın en önemli formu olan şiirsel bir dilin kullanılması dikkat çekicidir. Din
dilinin sanatı kullanması, sadece edebî bir meydan okuma olarak değerlendirilemez. Din dilinin sanatsal yapısının gerisinde, anlatılmak istenen şeyin sadece
çıkarsamacı düşünce ile ifade edilemezliğinden, dahası hiçbir zaman tam olarak
anlatılamaz oluşundan kaynaklanmaktadır. Sanat başka türlü anlatılamaz, ifade
edilemez olanın ifadesi olduğu için, Kur’ân sanatsal bir dil kullanarak bir yandan
Kutsal olanın estetik boyutuna bir yandan da bilişsel boyutun yetersizliğine, eksikliğine dikkat çekmektedir. Metafiziği anlatmada dil yetersizdir.” Latif Tokat,
“Sanat Kutsalın İfşası mıdır?”, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 29 (2005/2), s. 163.
73 Pekpelvan, s. 523.
74 Pekpelvan, s. 522-523.
75 Minyatüre resim gözüyle değil nakış gözüyle bakılmıştır. Bkz. Nejdet Gürkan,
“Dinin Estetik Değerler Üzerine Etkisi: İslâm ve Arap Şiiri”, Süleyman Demirel
Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2005/1, sy: 4, s. 131-132.
76 Özkeçeci, s. 21-22.
77 Aydın, s. 237-238.

Din – Sanat İlişkisi Bağlamında Dini Tecrübenin Sanat Ruhuna Etkisi

57

yerini hat sanatına bırakmıştır. Hiçbir sanat kolu, İslâm Dini’nin yarattığı düşünüşü ve duyuşu, arabesk denilen ve yazıyı da adeta manasından
boşaltarak bünyesine katan, mucize halinde Cami, medrese ve türbelere
dolan çizgi ağları kadar kuvvetle ifade edemez. Bu çizgilerin ağına düşen
düşünce, nerede duracağını bilmeden dolaşır durur. Hangi çizgiyi tutarsa tutsun, hangi daireyi veya poligonu dolaşırsa dolaşsın, onun varacağı nokta gene aynı olan bir çıkış noktasıdır. Gerçekten hiçbir sanat
terkibi, ne başlangıcı, ne de sonu olan arabesk kadar Müslümanı Allah’a
yaklaştıramaz, onda ezelilik ve ebedilik duygusunu uyandıramaz. 78
Sonuç
Genel olarak din ile sanat arasında çok kuvvetli bir bağın olduğunu söyleyebiliriz. İçselleştirilmesi halinde din, insan hayatını bütünsel olarak yeniden anlamlandırır ve sanat da dâhil olmak üzere insanın
iradî eylemlerinin tamamına bir hedef ve ruh tayin eder. Böylece onu,
izafi güzellikten mutlak güzelliğe ulaştırır. Sanat bu güzelliği ifade etme
çabası olması sebebiyle dinî gerçeklerin estetik ifadesi sayılabilir. Bu yönüyle din, sanatın kaynağıdır. Hem dış dünyada (âfâk) hem de insanın
iç dünyasında (enfüs) müşahede edilen muhteşem bir denge, yerli yerindelik, uyum, ritim ve simetri; bunların maverasında ise müşahede
edilemeyen bir yaratıcı vardır. Dinin amacı insanın, iman ve ibadetler
aracılığıyla izafî güzellikten mutlak güzelliğe, eserden müessire, nizamdan munazzime doğru seyr-i sülûkunu sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında dinî tecrübenin öz olarak, “en güzel” olan mutlak gerçekliğe yönelik estetik bir tecrübe; sanatın ise bu tecrübenin estetik ifadesi olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslâmî maneviyat ile İslâmî sanat ruhu
arasında kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Sanat, ruhi yaşantının yansımalarından biridir. İslâm medeniyetinde sanatın; biri, tevhit çağrısı olan
vahyin derunî gerçekleri, diğeri ise tevhidin çokluk âlemindeki davetçisi
olan Hz. Muhammed’in rahmet ve sevgi fışkıran görünmez nebevi mevcudiyeti olmak üzere iki temeli vardır.79 Başka bir deyişle İslâmî sanat,
ilahî vahyin ve nebevî hikmetin derin izlerini taşır. O, bir yandan vahiyden kaynaklanırken öte yandan sonuçları itibariyle vahye anlam katan
bir vesikaya dönüşür; bir yönüyle derunî tecrübeyi ete kemiğe büründürken, diğer yönüyle de yeni derunî tecrübelerin sıçrama tahtası ve ilham noktası gibi işlev görür. Böylece eşyanın dış görünüşünden iç gerçeğine ulaşması için beşerî tefekkür gücüne rehberlik eder.
78

Suut Kemal Yetkin, “İslâm Sanatının Mahiyeti”, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 1952, sy.1 s. 46.
79 Nasr, 118.
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VÜCUT ve YÖN
Mustafa AYDOĞAN
Vücut ile yön arasında bir zorunluluk ilişkisi olmalı. Bir vücuda
sahip olmamış olsaydık, yönlerle bir ilişkimiz olur muydu acaba? Ya da
yönlerle ilişkimiz olmasaydı, bir vücuda sahip olduğumuzdan bahsedebilir miydik?
Vücudumuz bizi, bir beşer olarak bu dünyaya bağlayan tarafımızdır. Vücutsuzlaşmak, esas olarak, ölüm dairesi içine girmektir. Ölmek,
yok olmak değil, vücutsuzlaşmaktır. Ölüm vuku bulduğunda, mekân da
zaman da ortadan kalkar.
Yön, mekâna ilişkin olandır. Bir mekâna sahip olduğumuz için ya
da bir mekâna bağlı olduğumuz için yönlere de ihtiyaç duyarız. Aynı
şekilde, mekâna bağlı olmak, zamana bağlı olma sonucuna da yol açar.
Bir an için vücudumuzdan bağımsızlaştığımızı, yani vücudumuzla ruhumuzun ayrıldığını düşündüğümüzde, yönlerle bir ilişkimizin kalmayacağını da söyleyebiliriz. Yani vücutsuzlaşmak, yön duygusundan bağımsızlaşmak demektir.
Bu durumda, diyebiliriz ki, vücutla ilişkimiz, zaman ve mekânla
ilişkimizi; zaman ve mekânla ilişkimiz de yönlerle ilişkimizi belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, bir vücuda sahip oluşumuz bizi zamana ve
mekâna mecbur kılmaktadır. Zamana ve mekâna mecbur kalış da bizi
yönlere mecbur kılmaktadır.
Bir tarafın batı ya da doğu olması veya kuzey ya da güney olması
mekânla kayıtlı oluşumuzun sonucudur. Yani, yönlerle ilişki, vücudun
bir işlevidir veya yönler, vücudun varlığına açılmış özel koridorlardır.
Kısaca, ruhun bir vücuda kavuşmasıyla birlikte yön kavramı da kendine
anlam ve alan bulmuştur.
Vücuda yön tayin etmede ya da vücudun hangi yöne döneceğine
karar vermede hüküm sahibi ise, ruhtur. Ruh (ya da can), hüküm sahibi
olduğu için, bu hükmün sorumluluğunu da üstlenmek mecburiyetinde
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kalır. Vücut, hüküm vermez, hükme teslim olur. Vücut, edilgen olandır;
ruh, etken olandır.
Vücut mekândır, ruh bilinçtir. Ruhun vücutla ilişkisi, bir bilinç
ilişkisidir. Çünkü vücut, çürüyecek olandır. Çürüyecek olanda bilinç (idrak) olmaz. Bilinç, hep diri kalacak olana aittir yani ruha aittir. Bu nedenle, kime, neye ve nasıl yöneldiğimiz kim olduğumuzun da izahını
içerir. Peygamberimizin, insanlara yönelirken bütün vücuduyla döndüğü yönündeki hadisi, onun "insana tam yönelme" hâli içinde olduğu
şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu durum, insanın tam manasıyla muhatap alınması anlamı da taşır. Yönelmede eksiklik, bir tarafıyla eksik bir
ilişki biçimidir ve yönelinen şeye karşı yeterli dikkat ve hassasiyeti göstermeme sonucuna yol açabilir.
Diğer taraftan vücut, yönlere tabi olması itibariyle insanı bir merkez noktası haline getirir. Nasreddin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi.
Hocaya, "dünyanın merkezi neresidir?" diye sormuşlar, o da, "benim bulunduğum yer" demiş. "Nereden biliyorsun?" dediklerinde ise "isterseniz ölçün bakın" cevabını vermiş. Merkez olmak, başlangıç ve bitiş noktası olmaktır. Bulunulan yer, bir başlangıç noktasıdır ve bu noktadan
hareket ederek sürdürülen devamlılık, yine aynı noktaya gelme sonucunu doğurur. İnsanın bizatihi kendisi, dünyanın ve hatta kâinatın varlık sebebidir. İnsan, merkezdir ve bütün yaratılmışın nihâyetinde yöneleceği yegâne semboldür.
İnsan, bu âlemde, yaratılışın başlangıç ve bitiş noktasıdır. Dolayısıyla o, sorumluluğu yüklenmiş olandır. Bu sorumluluğu yüklenmiş
olma keyfiyeti, insanın bir vücuda sahip oluşuyla çok yakından ilişkilidir. Bunun en açık izahı, bir vücuda sahip olmayışlarından dolayı meleklerin yönlere bağımlı olma zorunluluklarının bulunmamasıdır. Melekler, saf haldeki sembollerdir, vücuttan müstağnidirler, bu nedenle de
sorumlulukları yoktur. Cinlerde ise durum insanınkine benzemektedir.
Cinlerin, bir vücuda sahip olduğu ileri sürülür. Çünkü onların da insanlar gibi sorumlulukları vardır. Bu nedenle vücut, cinler için de zorunludur.
Sorumluluk, yön tayinine mecbur kalışın ve bu mecbur kalışı yönetecek bilincin varlığıyla ilgilidir. İnsanın ilk yaratılışı, ruh halinde yaratılıştır. O, ruh olarak yaratılmış olmaklığıyla sadece söz verme iradesine sahip kılınmıştır. Bu sözünün gereklerini yerine getirebilmesi ise
ancak bir vücuda sahip olmasıyla mümkün olabilecektir. Dünyaya gelmek, vücuda kavuşmaktır.
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Bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki, insanın sözünde durup
durmayacağının, " قالو بلى- kālû belâ" ahdini yerine getirip getirmeyeceğinin bilinebilmesi için vücut zorunludur. Yani, mekân ve zaman zorunludur. Yani, yönlerle ilişkili hale gelmesi zorunludur. Bir an için yön
duygusunun kaybedildiğini düşündüğümüzde, vücudun neredeyse hiç
bir anlamının kalmayacağını söyleyebiliriz. Vücut, bulunduğu yerden
bir adım bile gidemeyecek veya attığı hiç bir adımın anlamı olmayacaktır. Vücudun varlığını anlamlı kılan ve bu nedenle, insanı sorumluluk
sahibi yapan, yönlere tâbi oluş veya yönlerle uyumlu oluştur.
İbn Arabî, Fütâhât-ı Mekkiyye'nin 3. cildinin 43'üncü sayfasında
şöyle der: "Hz. Peygamber el-Melik isminden (hareketle) şöyle buyurur:
'İslâm beş şey üzerine kuruludur.' Böylece İslâm'ı bir yapıya dönüştürmüştür. 'Allah'tan başka ilâh olmadığına tanıklık etmek.' İşin kalbi budur. 'Muhammed'in O'nun peygamberi olduğuna tanıklık etmek' kapının teşrifatçısı, 'namaz kılmak' sağ yön, 'zekât vermek' sol yön, 'oruç tutmak' ön taraf ve 'hacca gitmek' arka taraftır." 1 İbn Arabî'nin bu izahında,
İslâm'ın bir yapıya benzetilmesinin yönler üzerinden gerçekleştirilmesi,
tesadüf olmasa gerek. Kast ettiği yapı, insanın ruh halinden beşer haline
dönerek bir vücuda kavuşmuş olması halidir diye düşünüyorum.
İslâm'ın, üzerine kurulu olduğu şey, ilâhî hakikattir. Dolayısıyla hakikat,
insan üzerinde yönler aracılığıyla görünür hale gelmektedir. Kur’ân,
"kalu belâ" ahdinin insanda hal olarak görünebilmesi için konulmuş
ilâhî kurallar bütünüdür. Ahdin gerçekleşmesinin hâl ile görünebilmesi
ise ancak vücut sayesinde mümkündür. Bu nedenle Kur’ân, insanı vücut
aracılığıyla muhatap alır.
İnsanın, bir vücuda sahip olmasına rağmen yön kaydından soyutlanması mümkün müdür? Yani, vücudu mevcut iken, zamana ve
mekâna bağlılıktan kurtulması mümkün müdür?
Peygamberimizin, "Sizi sırtımdan da görüyorum" şeklinde nakledilen hadisi, vücuda rağmen yön kaydından bağımsızlaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir. İbn Arabî, "ensesiz bir yüz" haline gelerek mekânın bütün yönlerini aynı şekilde idrak ettiğini ve baştan ayağa
göz kesildiğini tecrübeyle yaşadığını belirtir: "Fas'ın el-Ezher Camii’nde
namaz kıldırmaktaydım. Mihraptayken bütün varlığım tek bir göz haline geldi. Her yanımı tıpkı kıbleyi görebildiğim gibi görebilmekteydim.
Hiçbir şey görüş sahamın dışında kalmıyordu. Camiye gireni, Camiden
çıkanı ya da arkamdaki cemaati görebiliyordum." 2
1

Çev. Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2006.
İbn Arabî, Kibrît-i Ahmer'in Peşinde, Claude Addas, Çev. Atila Ataman,
Gelenek Yay. İstanbul, 2004.
2
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Birer tasavvufî kavram olan Tayy-i Mekân ve Tayy-i Zaman kavramları da yine mekândan ve zamandan bağımsızlığın bir vücuda sahip
olunmasına rağmen mümkün olduğunu ifade eden kavramlardır. Tayyi Mekân, kısaca, aynı anda birden çok mekânda bulunabilme halidir.
Miraç hadisesi gibi. Tayy-i Zaman ise, kısaca, zaman kaydından bağımsız olmaktır. Ashab-ı Kehf'in uyuma hali gibi.
"Sizi sırtımdan da görüyorum" hadisi ile İbn Arabî'nin yaşadığı
tecrübe, Ashab-ı Kehf'e ilişkin yorumlamalar ile miraç hadisesi yorumlaması ve tasavvuf ehlinin "insan-ı kâmil" tanımlamasından yola çıkarak
İnsan-ı Kâmil'in hallerine ilişkin yorumlamaları, vücudun varlığına rağmen zaman ve mekân kısıtlamalarından bağımsız olunabileceğini, kısaca, yön kısıtlamasından kurtulmanın vücut içindeyken de mümkün
olabileceğini göstermektedir.
Ne ki, vücudun varlığına rağmen zaman ve mekân kaydından
kurtulma durumu, istisnai durumlardır ve ilâhi hakikatin her hal ve
şartta türlü sonuçları mümkün kılacağının göstergesidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki vücut, insanın sorumluluk durumunu,
yani, verdiği sözü yerine getirmesi durumunu, fiil haline dönüştürme
mekânıdır. Bu dönüştürme ise, yönler aracılığıyla ve yön kabiliyeti sayesinde mümkün olabilmektedir.

İSLÂM ve MODERN SANAT
Yüksel BİNGÖL
Bir sanat eserinin ortaya çıkmasında ve biçimlenmesinde etkili olan
birçok faktör vardır. Bunlar; dinî inançlar, toplum düzeni, yönetim biçimi, fizikî çevre, iklim, sosyal-psikolojik çevre ve ekonomi olarak sıralanabilir. Bu faktörlerin her biri sanat eserinin oluşumunda önemli olsa
da, din ve inançlar her dönemde sanat eserlerinin biçimlenmesinde en
etkin faktör olmuştur. “Hıristiyanlık devlet dini olmasaydı, İmparator I.
Justinianos (Jüstinyen) Ayasofya (532 – 537) gibi görkemli bir eseri bize
miras bırakabilir miydi?”, “Yehuda Hz. İsa’yı ele vermese idi, Leonardo
da Vinci Son Akşam Yemeği tablosunu yapabilir miydi?”, “Kanun-i Sultan Süleyman Halife olmasaydı, Süleymaniye yapabilir miydi?”, gibi soruları daha da çoğaltılabilir. Bu sorulara verilecek tek cevap ise; “inanmadan bu görkemli eserler yapılamazdı!” olacaktır.
Tarihin her döneminde, din ve sanat birbirini tamamlayan iki
önemli unsur olmuştur. Din, sanatta ifadesini bulurken, sanatın biçimlenişini de belirlemiştir. Bir ibadet yeri olan kilisenin biçimleniş kaynağı
Hıristiyanlık inancı olmuştur. Bir Camiin biçimleniş kaynağı da İslâm
inancıdır. Bir kilisede yaratılan mistik hava, Camide yoktur. Le Corbusier’in 1955 yılında Fransa’da yaptığı “Notre Dame du Haut - Ronchamp Şapeli, Hıristiyanlık inancını tasarıma yansıtan en başarılı yapılardan biridir. Le Corbusier, kilisenin dış tasarımını öteki dünyaya yol
alan bir yelkenliye benzetmiş (Resim: 1), küçük boyutlarda birbirinden
farklı tasarladığı pencerelerden içeri süzülen ışıkla da şapelin içinde ruhani bir hava yaratmıştır (Resim: 2). Le Corbusier, öteki dünyaya geçişi
sembolize eden yelkenli ve içerdeki ruhani atmosferle daha fazla Katolik
inancındaki insanı kiliseye çekmeyi başarmıştır.
Japon Mimar Tadao Ando, 1989 da Osaka’da yaptığı “Church of
the Light” adlı kilisede Hıristiyanlık inancını kilisenin iç mekânında biçime dönüştürmüştür. Tadao Ando, alışılmış pencere formu yerine, altarın arkasında, haç şeklinde tasarladığı dar bir pencere tasarlamıştır.
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Kilisede başka pencere olmadığı için, haç formundaki pencereden içeriye saçılan ışık huzmesi, Kurtarıcı Hz. İsa’nın duvardan geçerek kiliseye
girenleri kucaklıyor etkisi yaratmaktadır (Resim: 3). Bir misyonerlik dini
olarak ortaya çıkan Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğu döneminde gizli
olarak yayılmıştır. Hıristiyanlığın gizlilik ve mistik anlayışı kiliselerin
mekân tasarımında etkili olmaktadır.
İslâm’da bir mü’min, gök kubbenin altında, temiz olan her yerde
ibadet edilebilir. Bu nedenle İslâm Camileri son derce aydınlıktır. Süleymaniye Camii’nin iç mekânı o derece aydınlıktır ki, açık havalarda içeriye giren ışığın etkisi insana, açık bir mekânda olduğu hissini vermektedir (Resim: 4, 5). Camilerin iç mekân tasarımları, bir anlamda gök
kubbenin, kozmik dünyanın mîmârîye yansımasıdır da denilebilir.
Plastik sanatlar; resim ve heykel de, esin kaynaklarına göre biçimlenir. Batı kültürünün temelini oluşturan Eski Yunan sanatı, ilhamını
Yunan mitolojisinden almıştır. Yunan mitolojisinde tanrılar insan şeklinde tasavvur edilerek, insan bedeni idealize edilmiştir. Özünü insanın
oluşturduğu Yunan sanatı, Hıristiyanlığın da yayılıp gelişmesinde, figürlerin kullanılmasına zemin oluşturmuştur. Hıristiyanlık ortaya çıktığı
dönemde, okuma yazma bilmeyen, farklı dil ve kültürdeki insanlar arasında dini yaymak için, İncil’den figüratif sahneler betimlenmiş ve Kiliseler de bu tür heykel ve resimlerle donatılmıştır. Ortaçağda Kilise, sanatı ve sanatçıyı destekleyen en önemli kurum olduğu kadar, sanatın
içeriğini ve biçimlenişini de etkilemiştir.
Modern Batı sanatının temeli Rönesans’la birlikte atılmıştır; insan
figürü ideal ölçüler, altın oran gibi konular hep bu dönemde araştırılmış, sanatta ve mîmârîde uygulanmıştır. Rönesans’la şekillenmeye başlayan güzel sanatlar akademileri de, müfredatlarını mitolojik konular ve
antik sanattın öğretisi ile kurmuşlardır. İlk Güzel Sanatlar Akademisi
olan, "Accademia del Designo" 1563 yılında, Medici Sarayı’nın sanat
organizatörlüğünü yapan Giorgi Vasari (1511-1579) tarafından Floransa’da kurulmuştur.1 Bu akademide öğrenciler, Michelangelo’nun
atölyesinde antik heykellerden desen kopyaları yaparak eğitim-öğretime başlayıp, mitolojik konulardan figüratif çalışmalarla eğitime devam etmiştir. Federica Zuccari tarafından, 1593'te kurulan, bugün halen Papalığa bağlı olarak varlığını sürdüren, "Accademia di San Luca"
da halen figüratif desen çalışmalarına önem veren bir okuldur. 2 Öğrenci
önce, antik heykel ve rölyeflerden desen çalışması yapar, başarılı olan
1

Y.Bingöl, "Avrupa'da Bauhaus'a Kadar Sanatçı Yetiştirme Sorunu." Yeni Boyut,
Sayı: 4/29, Ankara, 1985, ss. 32-33.
2 a.g.m.
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öğrenci, diğer konulara geçmeye hak kazanır. Batı sanatının temelini
oluşturan Antik Yunan ve Hıristiyanlık kültürü, insanı merkez alan figüratif sanat, halen etkisini sürdürmektedir.
İslâm sanatçıları, Batılı sanatçıların esinlendiği Antik Yunan kültüründen etkilenmemiştir.
Batı sanatını biçimlendiren düşünsel felsefe, İslâm felsefesinin düşünsel kaynakları birbirlerinden çok farklıdır. Sünniliğin yerleşmesi ve
yaygınlaşması ile insan tasvirlerinden çekinen sanatçılar, figür yerine tabiata ve İslâm’ın felsefesine uygun olarak soyuta yönelmişlerdir.
İslâm Sanatını Anlamak
Kur’ân dilinde yaratma “bara'a”, biçim verme “savvara” aynı anlamda yorumlandığı için, yaratılan varlıkların benzerini tasvir, Allah'ı
taklit sayılmış ve sanatçılar figürleri benzetmekten çekinmiştir. 3 İslâm
düşüncesinde her ne kadar resim yasağından söz ediliyorsa da ağaçların,
çiçeklerin, nehirlerin, dağların hatta hayvanların resimlerinin yapılmasında bir sakınca görülmemiştir. İslâm’daki bu düşünce belli dönemlerde insan resimlerinin yapılmasına engel olmuşsa da, resimleri yapılan
nesnelerin, olayların stilize edilerek soyut biçimlere dönüşmesinde etken olmuştur.
Nesneleri olduğu gibi taklitten kaçınan bazı sanatçılar (nakkaşlar),
nesnel hakikate yönelerek, sezginin akıl ve mantık yoluyla görselleşmesine; vahdet-i vücuda ulaşmak istemişlerdir. Bu nedenle,
İslâm sanatçısı, üç boyutlu anlatım unsurları olan, ışık-gölge ve perspektifi kullanmaktan kaçınmıştır. Tasvir edilmek istenen nesneler; içleri
renklerle doldurulmuş yalın geometrik biçimlerle betimlenmiştir. Böylece İslâm sanatçısına nesnel görsellik yolu kapanırken, soyut biçimlemenin sonsuz yolu açılmış oluyordu.
Türkler, yerleşik düzene geçinceye kadar, kırılmayacak ve taşınması kolay olan heybe, halı, kilim ve cicim gibi yünden yapılmış yaygılı
dokuma gereçlerini kullanmıştır. Hatta evleri olan çadırlar da, bu tür
dokumalardan yapılmıştır. Bu yaygılı dokumalarda malzeme olarak yün
kullanılmıştır. Dokuma tekniği nedeniyle, halı, kilim gibi kullanım eşyalarına işlenen stilize motifler, yalın geometrik biçimlere dönüşmüştür. Doğadaki nesnelerden, ya da sosyal, kültürel değerlerden ilham alınarak soyut geometrik biçimlere ve renk armonilerine dönüşen bu motifler, Anadolu'nun renk-renk çiçekleri, hayvanları ve diğer nesnelerin

3

Buhârî, Libâs 90, 2.
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birer resimsel stilizasyonudur.4 Bu motifler, kadınlarımızın ruhlarının
derinliklerinde yoğrulmuş özlemlerinin, sevdalarının, acı ve kederlerinin birer görsel anlatımlarıdır.
Kütahya halılarında görülebilen “Bereket Motifi” (Resim: 6); meyveler, kavun, karpuz, incir, üzüm, arpa, buğday gibi besinlerin birer stilizasyonudur.5
Adıyaman, Mut, Kayseri ve Malatya kilimlerinde görülen “Aşk ve
Birleşim Motifi” (Resim: 7); gece-gündüz, erkek-dişi gibi birbirlerini
tamamlayan zıtlıkları tasvir etmektedir. 6
Konya halılarında Kütahya ciciminde görülen, hatta işlemelerde de
çok kullanılan “Su Yolu Motifi” (Resim: 8)7; tarım için önemli olan su
yollarını ve hayatın idamesini tasvir etmektedir.
Kars, Erzincan halılarında Çorum kiliminde görülen “El-Parmak
ve Tarak Motifi” (Resim: 9), eli, parmakları ve beş sayısını tasvir etmektedir.8 “El-Parmak ve Tarak Motifi” genç kızların evlenme arzusunu ve doğumun kem gözlere karşı korunmasını betimlemek için kullanılmıştır.
Bu örneklerde olduğu gibi, hayatın içinden çıkıp gelen ve yaşanan
olaylar, nesnel varlıklar, Anadolu kadınının elinde yalın geometrik biçimlere, etkili görsel iletişim ikonlarına dönüşmüştür.
Yirminci yüzyılın başlarında modern resim sanatında, yanıltıcı
perspektiften uzaklaşma ve iki boyutlu düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Biraz daha geriye gidecek olursak, resim sanatının desen ve
mitolojik konulardan kendini sıyırarak yalın ifadelere ve renge ulaşması
için, Rönesans’tan sonra üç yüz yıl geçmesi gerekti. 9 Anadolu halı ve kilimlerine baktığımızda bu sorunun, İslâm’ın dünya görüşü içinde büyük
bir ustalıkla baştan çözümlendiği görülür. Birbirine kontrast renkli motifler, renk taşıyıcı yünlerle sınırlandırılmış, zemin ve motifler arasında

4

W.A. Hawley, Oriental Rugs, Antique und Modern, New York, 1913; Y. Petsopoulos, Der Kelim, Eine Handbuch, München/Freiburg, 1980; P.R.J. Ford, Der Orientteppich und Seine Muster, Herford 1982.
5 Güran Erbek, Anatolische Motive, von Çatalhöyük bis Heute, Ankara, 1985, s.
12.
6 a.g.e. s. 19-20.
7 a.g.e. s. 20 – 21.
8 a.g.e. s. 21-22.
9 Nikolaus Pevsner, Fünfhundert Jahre Künstler Ausbildung, Darmstadt, 1966,
s. 6.
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yumuşak geçişler sağlanmıştır. Rengin duyguları anlatmadaki önemi
anlaşılmış ve renkle biçimsel sembollerin anlatım gücü yalın etkileyici
seviyeye çıkarılmıştır.
Teknolojik gelişmeler ve endüstrileşme, toplumların sosyo-kültürel
yapılarını da değişmeye zorlamıştır. Mühendislik alanında yapılan yeni
buluşlar ve gelişmeler, mîmârîde yeni ufuklar açmış, mîmârîde gereksiz
süslemelerden kaçış, sadelik ve fonksiyonelliğe yönelme başlamıştır. 10
Mîmârîdeki fonksiyonellik; yalın biçimler arayışı bütün sanat dallarını
etkilemiştir.
Cezanne’nin (1839 1906), “Doğa; küre, koni ve silindirden oluşur.”
diyerek, doğayı yalın biçimlerde görmek isteği, daha sonraki kuşak tarafından benimsenip, kübizmde ifadesini bulmuştur. Wasily Kandinsky
(1866-1944), Paul Klee (1879 1940) bunlarla da yetinmeyip, sanatta gerçeği arama çabasına girmişlerdi.11 Nesnelerin görünümlerini resmetmek
onlar için yeterli olmuyor, nesnel gerçeği arayarak soyut anlatıma ulaşmak istiyorlardı. Sanatçıların, sanatın kendi ifadesini arayışına yönelmeleri, 19. yüzyılın sonlarında sanatçıları yeni arayışlara yöneltti. 12
Kandinsky soyut sanatta kuramlar arıyor, Klee doğadaki denge ve
ilişkiyi sezinleyip, bunları müziğin ruhu ile görselleştirmeye çalışıyordu.13 Mondrean resimlerini basit öğelerle indirgeyip, dörtgen ve karelerle nesnel gerçeği yakalamaya çalışıyordu. Nesnelerin görünümlerinden öteye, onların varoluşlarındaki hakikati görsel yollardan anlatmak istiyordu. Kandinsky'nin, Klee'nin ve Mondrean'ın aradığı gerçek
nesnellik, başta Calder olmak üzere birçok Amerikalı Sanatçıyı da etkilemiştir. Calder 1930 yılında Mondrean'ı ziyaret ettiğinde onun, evrenin
matematiksel kurallarına dayalı sanat tasarımlarını yakından tanıma fırsatı buldu14 ve ondan etkilendi.
İslâm sanatçılarının nesnel görsellikten uzaklaşarak, nesnel gerçeğe yönelişleri, çağdaş batılı sanatçıların özdeki nesnellik arayışları ile
aynı noktada kesişmektedir. Çağdaş sanatçıların İslâm kültüründen yararlanmadıkları söylenemez. Hele Paul Klee'nin; “Bir Cami Portali”
10

A. Turani, Dünya Sanat Tarihi, Ankara, 1971, s. 457.
M. Hans "VVingler, Das Bauhaus, 1919-1933, Weimar-Dessau-Berlin, Klön,
1975, (ilgili bölümler) Kandinsky, Über das Geistige in Kunst, Bern/Bümtiz, 1973,
s. 114-119. Kandinsky, Essays über Kunst und Künstler, Bern/Bümtiz, 1973, s. 114159.
12 E.H. Gombrich, Çev. Bedrettin Cömert, Sanatın Öyküsü, s. 443-475.
13 Paul Klee, Bildnerische Denken, Basel/Bümtiz. 1971, s. 15-19.
14 Gombrich, a.g.k. s. 464.
11
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(Resim: 10) adlı yapıtıyla, bir Konya cicimini veya bir Gördes halısını
karşılaştırdığımızda,15 görsel düzen; renk ve kompozisyonun benzerliği
dikkati çekmektedir. Cicimde, Anadolu’nun renk renk çiçekleri sembolik iki boyutlu soyut geometrik motifler olarak düzenlenip, kenarları
ince bir bordürle sınırlandırılarak hacim kazandırılmıştır (Resim: 11).
Klee'nin resminde ise, birbirine eşit tekrarlanan kareler farklı renk nüansları yan yana sıralanarak, iç içe giden ve resme derinlik katan dörtgenler oluşturulmuştur. Renklerle oluşturulan bu dörtgenler izleyicide,
sonsuzluğa ve gizem dolu ulvi bir mekâna açılan kapı izlenimi vermektedir. Cicimde böyle bir derinlik yoktur, bilinçli olarak hacimsellikten
kaçınılmış, bordür sınırlamaları ile mekânsal bir tasarım yapılarak,
farklı renk nüansları ile tekrarlanan eşkenar dörtgenlerle de kompozisyona hareketlilik kazandırılmıştır.
Paul Klee, 1914 de Tunus’a yaptığı seyahatte, İslâm kültür ve sanatını yakından tanıma fırsatı buldu ve İslâm kültüründen derinden etkilendi. Bu etkiyi, “Kale ve Güneş” (Resim: 12). konulu resmi ile, bir Fas
halısından fragman karşılaştırıldığında daha iyi görmek mümkün (Resim: 13). Resmin kompozisyon düzeni ve hâkim olan sıcak tonal renk
değerleri, neredeyse halının bir tekrarı izlenimini vermektedir. Klee resimlerinde, aldığı müzik eğitiminde de etkisi ile İslâm kültüründe tanıdığı nesnel gerçeği aramaya yönelmiştir. O, müzikte olduğu gibi, resimde de salt ve yalın anlatımlara ulaşmak istiyordu. İslâm kültüründe
var olan nesnel gerçek düşüncesini aramaya yönelen yalnızca Klee değildi. Bunlar arasında Matisse, Delaunay, Bissiere, Kandinsky ve daha
birçok sanatçı sayılabilir.16
Birinci Dünya Savaşından sonra bilinçli olarak, sanatçıların öze
ulaşma çabaları, doğal olarak Amerikalı sanatçıları da etkilemiştir.
Andy Warhol (1928-1987), “Marilyn Monroe” (Resim: 14) adlı yapıtında, Monroe’nin portesini soğuk-sıcak renklerle betimleyerek, motifnesne sıralama metodu ile bir kompozisyon oluşturulmuştur. Motifnesne sıralama yöntemi birçok çağdaş sanatçı tarafından kullanılmıştır
ve kullanılmaktadır. Sembolleşmiş motif-nesne sıralama yöntemi başta
Gördes halıları olmak üzere, Anadolu halı ve kilimlerinde geleneksel
olarak çok kullanılan bir yöntemdir.

15

Denk Chevalier, Klee, Lugano/Paris, 1971. s. 6, 7.
A. Turani, Modern Resim Sanatının Gerçek Çehresi, Ankara,1960. (ilgili bölümler).
16
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Afyon-Bayat yöresinde Türkmen gelini ile kaynana arasındaki münakaşadan adını alan, “Örümcekli”17 kiliminde, geleneksel motif-nesne
sıralama metodu yıllardan beri kullanılmaktadır (Resim: 15). Kilimde,
tekrarlanan motiflerin içleri soğuk-sıcak renklerle doldurularak kompozisyona hareketlilik kazandırılmıştır. Andy Warhol’un “Marilyn Monroe” adlı yapıtında da motif-nesne sıralama yöntemini kullanıldığı görülmektedir. Soğuk-sıcak renklerle betimlenen Monroe’nun portesi, kilimde olduğu gibi, yan yana dizilerek sıralar oluşturulmuştur. Sanatçı,
motif sıralama yöntemini kullanarak, soğuk-sıcak renklerle betimlediği
portrelerle, Monroe’nun değişken ruh hali izleyiciye hissettirmektedir.
Alfred Jensen,’in “Changes and Communications” (Değişim ve
İletişim) adlı yapıtını (Resim: 16), 19. yüzyıl Konya-Nuzumlu kilimi ile
karşılaştırıldığında, görsel düzenlemede yakın bir benzerlik olduğu görülür (Resim: 17). Jensen'in eseri yan-yana dizilmiş farklı renklerde; sarı,
kırmızı ve onların tamamlayıcısı mor ve yeşillerle içleri doldurulmuş
dörtgenlerden oluşmaktadır. Resimde, şaşırtmalı olarak dizilen dörtgenlerle monotonluk bozularak dinamik ve hareketli bir etki yaratılmıştır. Geleneksel olarak kilimde de farklı renklerden oluşan motifler şaşırmalı olarak sıralanarak monotonluk bozulmuştur. Her iki düzenlemede
sade ve mükemmelliğe ulaşan geometrik bir soyutlama vardır.
Frank Stella'nın "Gran Cairo" (1962) adlı yapıtında, negatif-pozitif ilişkisinden yararlanılarak iç-içe geçmiş farklı renk karelerinden bir
kompozisyon oluşturularak, Kahire’nin kültürel çeşitliliği ve derinliği
yalın, soyut geometrik motiflerle anlatılmıştır (Resim: 18). Karelerle Mısır kültürünün zamanın ötesine geçen gücü, iç-içe geçen renk konturları
ile de birbirini tamamlayan farklı kültürel katmanlar gönderme yapılmıştır. İçten dışa doğru büyüyen kareler, farklı renklerle dışa doğru çoğalarak dış mekânla bütünleşmektedir. Benzer görsel düzenleme, birçok Anadolu halı ve kiliminde kullanılmıştır. Hatta yıllar öncesinde dokunan Pazırık halısında (M.Ö. 383-200) da benzer kompozisyonu görmek mümkündür (Resim: 19).
Salt ifade unsuru olarak renk, çağdaş sanatçılar tarafından çok kullanılmaktadır. Renkleri cesaretle kullanan Amerikalı sanatçıların başında Mark Rothko (1903-1970 gelmektedir. “Kırmızı, Sarı, Mavi” (Resim: 20) adlı yapıtında, sanatçı üç ana rengi yalın dikdörtgen biçimlerle
üst üste sıralamıştır. Kırmızı zemin üzerinde üst üste dizilmiş sarı, lacivert ve mavi, şiddetli soğuk-sıcak kontrastı yaratmaktadır. Kırmızı zemin renk lekelerini çevreleyerek, figür-zemin arasında gidip-gelen bir
17

www.bayat.gov.tr, (erişim: 07.09.2014).
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ilişki kurmaktadır. Kırmızı zemin üzerinde sarı leke, üsteki mor leke simultan olarak beyaz etkisi yaratarak, soğuk-sıcak renk şiddetinin yumuşamasını sağlamaktadır. Rothko resimlerinde, yalın ve suggestif renk
betimlemeleri ile insan psikolojisinin derinliklerini görselleştirmeyi başarmıştır. Aynı sadelik ve yalın renklerle oluşturulan kompozisyonu bir
Şirvan halısında görmek mümkündür (Resim: 21). Halıda da geleneksel
olarak, soğuk-sıcak renklerden oluşan dörtgen motifler sıralanarak, sarı
hâkim bordürlerle yumuşak geçişler sağlamıştır.
Bauhaus'un kapatılmasından sonra Amerika'ya yerleşen Joseph Albers, Bauhaus bünyesinde de başladığı yüzeysel ve elementar çalışmalarını daha sonra olgunlaştırarak yalın bir anlatıma ulaşmıştır. Açık seçik, sade dengeli geometrik biçimler, simultan renk kontrastlarıyla
adeta nefes alan yaşayan nesneler gibidir. Albers, çıkış noktası olan “Aksiyon-reaksiyon” veya “etki-tepki”18 yasalarını bilimsel bir ustalıkla kullanarak, izleyiciyi renk kompozisyonları ile iletişime itmektedir. Albers
resimlerinde, renklerin fizyolojik etkilerini, psikolojik etki ve anlatımlara dönüşmektedir. Birbirlerine simultan olarak iç içe kompoze edilmiş
renk kareleri, her bakışta farklı bir algı yaratmaktadır. Renkler birbirinin
fizyolojik değerleri birbirini etkileyerek, mutlak değerlerini değiştirirken, biri diğerinden öne, ya da geriye iterek yüzeysellikte derinlik ve
hareketlilik yaratır. Albers, renklerdeki görsel algılamayı ustaca kullanarak, görsel algılamada düşüncenin araya girmesini zorlamaktadır (Resim: 22). Bir kullanım aracı olarak yapılan halılarımızda renklerin yalınlığı ve simultane kompozisyonları zaman içinde nesilden-nesile olgunlaşmıştır. Halı ve kilimlerdeki iki boyutlu tasarımlara renklerle derinlik
etkisi katılmıştır (Resim: 23). Gerçek nesnelliğin arandığı İslâm sanatında, kilim ve halılarda olduğu gibi, rengin biçime tercih ettiği ürünler
de tasarlamıştır.
Modern resim sanatında iz bırakanlar, halı ve kilimleri görmemiş
olamaz. Halılar daha 13. ve 14. yüzyıllarda Venedikli tacirlerle Avrupa'ya
yayıldığını, ünlü ressam Hans Holbein'in de 15. yüzyılda yaptığı resimlerinde kullandığını bilinmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda Batılı sanatçıların halı ve kilimlerle haşır-neşir olmuşlardır.
Burada ele alınan sorun, hangi sanatçının hangi halıdan veya kilimden nasıl yararlandığı değil, çağdaş sanatçıların kullandığı görsel anlatım unsurları veya düzenlemeler ile geleneksel Anadolu halı ve kilim
motifleri arasında çok yakın benzerliğe dikkat çekilmesidir. Geleneksel
Türk halı ve kilimlerindeki yalın ve etkili görsel anlatım unsurları ile
18

Werner Spies, Albers, Stuttgart 1970.
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Çağdaş Amerikan Sanatçılarının eserlerinde çok yakın benzerlikler görülmektedir. Rusya’dan Amerika’ya göçen Mark Rothko ve Andy Warhol’un, geleneksel halı ve kilimlerin görsel anlatım unsurlarından etkilenmediği söylenemez. Ayrıca, Çağdaş Amerikan sanatçılarının halı ve
kilimlerden ne derece yararlandıkları da geniş ve kapsamlı bir araştırma
konusudur.19
Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi konu alan iki farklı kültürde, iki
farklı betimleme yapılmıştır: Bunlardan biri, Michelangelo (1475 –
1564)’nun 1508-1512 yılları arasında Sistine Şapeli'nin tavanına yaptığı
fresklerden en önemlisi olan; “Âdem'in Yaratılışı”20 tablosu, ikicisi ise;
Erol Akyavaş’ın “Ene’l-Hak” adlı tablosudur.
Michelangelo’nun Âdem’in Yaratılışı tablosunda, İncil'in Yaratılış
bölümünde yer alan ilk insan, Âdem'e hayat üflenmesi konusu betimlenmiştir. Âdem, arkasında yeryüzünü betimleyen tepelerin olduğu bir
mekânda, sağa dönmüş pozisyonda Tanrıya teslimiyetle bakarak, sol elinin işaret parmağını uzatmış olarak betimlenmiştir.
Tanrı, Âdem’e hayat kıvılcımı sıçratmak için, sağ işaret parmağını
uzatmış, arkasında meleklerin olduğu beyin formunda bir mekânla gökyüzünden süzülerek inmektedir. Michelangelo, beyin formunda bir
mekânda betimlediği Tanrı ve meleklerin, insanlara sadece can vermediğini, akıl ve ruh verdiğini vurgulamak istemiştir. 21 Resimde, Tanrı ile
Âdem’in parmakları arasında çok az mesafe bırakılarak insanın, Tanrı’ya
olan yakınlığı ve uzaklığı ikilemine dikkat çekilmektedir. ‘’Tanrı’nın insanı kendi suretine benzer yaratma olgusu”nu vurgulamak için, Tanrı
insan bedeni içinde tasarlanmış, hatta Tanrı’nın yüzü olarak, Michelangelo kendi yüzünü model olarak kullanmıştır. 22.
İncil’in Yaratılış bölümünde, Âdemin yaratılışı şöyle anlatılır: ”RAB
Tanrı Âdem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Âdem yaşayan varlık oldu.”23
19

Daha geniş bilgi için bakınız, Ostler-Geiselmann, Die Teppichkunst des Orients und die Kunst der Moderne, München, 1980.
20 Michelangelo (1475 –1564) tr.wikipedia.org/wiki/Michelangelo, Die
Erschaffung Adams – Wikipedia de.wikipedia.org/wiki/
Die_Erschaffung_Adams (E.:08.10.2014).
21 Michelangelo'nun “Adem'in Yaratılışı” Adlı Yapıtının Gerisinde Yatan Giz,
www.ayorum.com (E.:08.10.2014).
22 Michelangelo (1475 –1564), tr.wikipedia.org/wiki/Michelangelo, Die
Erschaffung Adams – Wikipedia de.wikipedia.org/
wiki/Die_Erschaffung_Adams(E.:08.10.2014).
23 İncil, Yaratılış 2: 7.
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Kur’ân da yaratılışı şöyle buyrulmuştur: "And olsun ki, biz insanı çamurdan, bir süzmeden yarattık. Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra nutfeyi alaka (embriyo) ya çevirdik.
Alakayı (embriyo) bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere
çevirdik, kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık.
Yaratanların en güzeli Allah, ne yücedir."24 buyrulmaktadır.
Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi konu alan ikinci resim; Erol Akyavaş’ın “Ene’l-Hak” adlı tablosudur (Resim: 24). Ene’l Hak, Arapça "Ben
Hakk'ım", "Hak'tan gayrı değilim." Anlamında yorumlanmaktadır. 25 Bu
söz kişinin Tanrı ile birleşip-bütünleştiği, Tanrı'nın kişide vücut bulduğu veya kişi varlığının Tanrının varlığı içerisinde eriyip yok (Hulul)
olduğu, diğer bir ifade ile Tanrı'nın varlığının kişinin vücudunda yüz
bulması anlamlarını da ifade etmektedir. Tasavvufta vahdet-i vücut anlayışına göre evrende tek ve mutlak bir varlık mevcuttur. Onun dışında
başka hiçbir varlık, ya da başka irade söz konusu değildir. Bu durumda
canlı veya cansız bütün varlıklar, bu mutlak Bir’in bir görüntüsüdür.
Mutasavvıfların ifade ettiği ene’l-Hak da bu anlayışla söylenmiştir. 26
Hallâc-ı Mansûr'un (858- 922, Bağdat) Allah'ta eriyip yok olmak anlamında söylediği “Ene’l-Hak” , yani "Ben Hakk'ım" o dönemde yanlış
anlaşıldığı için, tutuklanarak uzun süre zindanda yatmasına ve idam
edilmesine neden olmuştur.27
Erol Akyavaş resminde, Tanrı ile insan arasındaki bu ilişkiyi soyut
kaligrafik bir üslupla betimlemektedir. Resimde, bilinmeyen evren yarılarak, ortadan parlak mavi bir gökyüzü görülmektedir. İkiye ayrılan evrenin alt bölümü yeryüzünü, yukarda kalan bölüm ise, bilinmeyen evreni; içindeki renk lekeleri, evrende ki enerjiyi ve yıldızları betimlemektedir. Yeryüzü ile evren arasındaki Arapça yazılmış “Ene’l-Hak” kelimesinin harfleri soyut kaligrafik bir üslupla birbirine bağlanarak bilinmeyenle iletişim kurulmak istenmiştir. Resimde yan yana gelen irrasyonel
imgeler, görsel düzenlemelerden öteye, kendi toplumunun kültürel derinliğinden mesaj taşıyan doku ve renk katmanları arasına gizlenmiş,
renk, leke, işaret ve yazıları bir arada kullanarak, sufizmin özüne uygun
görsel lirik bir anlatım diline dönüşmüştür. Erol Akyavaş, İslâm kültür
24

Kur’ân-ı Kerîm veTürkçe Anlamı (el-Mü'minûn, 23/12-14) Diyanet İşleri
Başkanlığı, Ankara, 1985, s. 341.
25 En-el Hak – Vikipedi, tr, wikipedia.org/wiki/Ene’l-Hak (E.:08.10.2014).
26 Vahdeti Vücut ve Vahdeti Şuhut | İslâm Dergisi,
www.İslâmdergisi.com/genel/vahdet-i-vucut-ne-demektir/(E.:08.10.2014).
27 Hallâc-ı Mansûr – Vikipedi,tr.wikipedia.org/wiki/Hallâc-ıMansûr(E.:08.10.2014).
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ve felsefesinden, özellikle tasavvuf mistiğinin kökenlerinden esinlenerek onları, evrensel-çağdaş plastik anlatım unsurlarına dönüştürmeyi
başarmıştır.
Erol Akyavaş, Arap alfabesinin 6. (modern alfabede 27.) harfi olan
ve birçok sanatçı tarafından anlam yüklenen “vav” harfinden lirik soyut
bir kompozisyon tasarlayarak, Tanrı ile insan arasındaki ilişki kurmaya
çalışmıştır (Resim: 25). Erol Akyavaş’ın Hallâc-ı Mansûr serisinden “vav"
isimli eserinde, insanın evrende acizliğinin şuuruna ererek, Allaha teslimiyeti tasvir edilmiştir. Resimde “ vav” harfi bir çerçeve ile sınırlandırılarak iki farklı mekân tasarlanmıştır. Hallâc-ı Mansûr, bulunduğu
mekândan, bilinmeyene, mutlak varlığın sonsuzluğuna yolculuk yapmaktadır. Resimde, çektiği acılara rağmen Hallâc-ı Mansûr’un mutlak
varlıkla bütünleşmesi betimlenmektedir. Bulunduğumuz mekândan,
mutlak mekâna geçiş “vav”ın betimlendiği mekândan dışa taşan bulutlarla, resmin zemininde yer alan pembemsi renk, Hallâc-ı Mansûr’un
dersinin yüzülmesine ve rağmen, acı çekmediği, aksine mutlak varlığa
yakınlaşma yolunda mutluluğu vurgulanmaktadır.
Erol Akyavaş, tasavvuf kültürü içinde büyüdü. Eğitimini Avrupa ve
Amerika’da almasına ve uzun yıllar oralarda yaşamasına rağmen, onun
dünya görüşünü oluşturan tasavvuf bilgisi, sanatının biçimlenmesinde
etken olmuştur.28 O, İslâm estetiğinin güzellikten öteye mutlak/ilahi
güzellik olduğuna inandı. Erol Akyavaş, bir söyleşide; “Kalp gözünü
açıp, nakkaşların ardındaki nakkaşı görmeye çalışıyorum. Ümidim, değişmeyeni arayarak, değişmeyi anlatmaya çalışmaktır.”
demiştir.29
Resimlerinde dönemsel olarak ele alınan kavramlar, bir devinim ve
dönüşüm içindedir. Erol Akyavaş, 1990’larda yaptığı resimlerinde bire-

28

Ene’l-Hak'ın sırrı tasavvufta saklı-Sabah - 27 Mart 2012;
www.sabah.com.tr/kultur_sanat/sergi/ ene’l-Hakk’ın-sirri-tasavvufta-saklı;
Özlem Altunok, www.radikal.com.tr › Radikal Hayat > ;
www.biyografi.net/kisiayrinti. asp? kisiid=1285(E.:08.10.2014).
29 Erol Akyavaş - Retrospektif - İstanbul Modern;
www.istanbulmodern.org/tr/basin/.../erol-akyavas-retrospektif_1186.htm;
Ayşenur Kamal, Erol Akyavaş'ın “Vav" isimli eseri üzerine... - Serin Patika,
serinpatika.blogspot.com› (E.:08.10.2014).
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yin uzamsal bağlamda konumunu lirik ve soyut bir üslupla betimlemiştir. Erol Akyavaş,“Vav” adlı bu eserinde, varlığın varoluşunu, mekânsız
ve zamansız imgelerle, plastik sanatların görsel anlatım dillini kullanarak soyut bir tinselliğe dönüştürmeyi başarmıştır. Tanrı ile insan arasındaki ilişki iki farklı kültürde; Batı kültüründe figüratif insan bedeni,
İslâm kültüründe ise, doğrudan soyut lirik ve kaligrafik görsel anlatım
elemanları üzerinden kurulmuştur.
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(Bakınız Resim: 1. Le Corbusier, Notre Dame du Haut-Ronchamp Şapeli, Fransa.
1950 -1954, ww.galinsky.com (E.: 08.10.2014)

(Bakınız Resim: 2. Le Corbusier, Notre Dame du Haut-Ronchamp Şapeli, içten
görünüş, Fransa. 1950 -1954, www.galinsky.com (E.: 08.10.2014)
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(Bakınız Resim: 3. Tadao Ando, Church of the Light, içten görünüş, Ibaraki,
Osaka-Japan-1989, minimalissimo.com (E.: 08.10.2014)
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(Bakınız Resim: 4. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, içten görünüş, İstanbul,1551-1558, akademikperspektif.com (E.: 08.10.2014)

Resim: 5. Mimar Sinan, Süleymaniye Cami, içten görünüş, İstanbul 1551-1558,
gezipgordum.com (E.: 08.10.2014)
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Resim: 6. Bereket Motifi, www.geocities.ws (E.: 08.10.2014)

Resim: 7. Aşk ve Birleşim (Gece-Gündüz) Motifi, www.yandimlar.com (E.:
08.10.2014)

Resim: 8. Su yolu motifi, www.mnghalicilik.com (E.: 08.10.2014)
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Resim: 9. El, Parmak ve Tarak motifi, www.mnghalicilik.com (E.: 08.10.2014)

Resim: 10. Paul Klee, Cami Partalı, 1931, paulklee. fr (E.: 08.10.2014)

82

İSLÂM ve SANAT

Resim: 11. Yün Cicim, Konya, tr.kilim.com (E.: 08.10.2014)
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Resim: 12. Paul Klee, Kale ve Güneş, www.fink-verlag.de

Resim: 13. Fas Halısı, fragman, hayallerimdeloreanvesen.blogspot.com (E.:
08.10.2014)
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Resim: 14. Andy Warhol, Marilyn Monroe, Serigrafi, caixadecor-cartaoartesanal.blogspot.com (E.: 08.10.2014)

Resim: 15. Kilim, “Örümcekli”, Afyon/Bayat, www.bayat.gov.tr (E.: 08.10.2014)
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Resim: 16. Alfred Julio Jensen Mural, Changes and Communications,
www.nlm.nih.gov (E.: 08.10.2014)
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Resim: 17. Nuzumlu-Konya Kilim 19.yy., www.jozan.net (E.: 08.10.2014)

Resim: 18. Frank Stella, "Gran Cairo" (1962), https://www.google.com.tr (E.:
08.10.2014)
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Resim: 19. Pazırık Halısı (M.Ö. 383-200), www.vektorelcizim.net (E.:
08.10.2014)

Resim: 20. Mark Rothko ,Kırmızı-Mavi-Sarı, www.wikiart.org (E.: 08.10.2014)
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Resim: 21. Şirvan/Siirt Halısı, www.e-flyingcarpet.com, (E.: 08.10.2014)
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Resim: 22. Josef Albers’den, Renk Düzenlemesi, picture.www.gopixpic.com,
(E.: 08.10.2014)
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Resim: 23. Anadolu Kilimi, tr.kilim.com (E.: 08.10.2014)
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Resim: 24. Erol Akyavaş, Enel Hak, 1987, http://www.lightmillennium.org/w
(E.: 08.10.2014)

Resim: 25. Erol Akyavaş, Vav, Hallac-ı Mansur Serisi, serinpatika.blogspot.com
(E.: 08.10.2014)

İSLÂM SANATININ GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN
KELÂMÎ YORUMLAR
İbrahim COŞKUN
Din ve sanat insani tecrübelerdendir. Her ikisi de bireylerin
duygu dünyasında farklı şekillerde tecelli eder. Din ile sanat arasında
sıkı bir etkileşim vardır. Fakat estetik duygusunun, insanı hayata bağlayan en alt seviyesini oluşturan “heva”nın etkisi altına girmemesi için sahih bir dinin rehberliğine ihtiyacı vardır. Aksi halde her çağda görüldüğü gibi sanat ve sanatçılar kimi çıkar çevreleri tarafından manevî değerlerin yıpratılmasına ve insanların maddî ve manevî açıdan sömürülmesine âlet edilir.
Sanat aynı zamanda dinin estetik olarak tebliği anlamına gelmektedir. Bir mü’min, inancını, hayata bakışını, yaşanan olayları sanatla yorumlayabilir. İlahi öğretide doğruların ve güzelliklerin kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına da sunulması
gerekir. Fakat güzellikler güzel bir şekilde takdim edilmelidir. Aksi
halde mesajınız ne kadar doğru olursa olsun kabul görmez. Gerçek sanat ve güzellik unsurlarını, bozulmamış ilahi dinden ayırmak mümkün
olamayacağı gibi, dini de sanatsız düşünemeyiz.
İlahî dinlerin sonuncusu olan İslâm’a baktığımızda sanatta
“ibaha”nın yani mübahlığın esas olduğunu, haram hükmü verilen sanatsal alanların son derece sınırlı kaldığını görürüz. Zaten sanat dar bir
alana hapsedilebilecek kadar basit değildir. Böyle olduğu için sanatın
yasaklarla kuşatılması onun bütünüyle kaybedilmesi anlamına gelir.
Çünkü fıtrî bir duygunun ve bu duygudan kaynaklanan köklü bir ihtiyacın yasaklanması kısa sürede yeni arayışlara yol açar. Fakat ortaya çıkan yeni sanatsal anlayışlar din dışı bir alanda gelişir. Avrupa’da Modern
çağda ortaya çıkan sanatsal akımların arka planında böyle bir durum söz
konusudur.
İslâm dünyasında dinî metinleri lafızcı bir metotla okuyup yorumlayan kesimlerin belli bir dönemden sonra etkili olmaları da aynı
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sonucu doğurmuş, İslâm dünyasında sanatsal faaliyetler ve ortaya çıkan
ürünler gereken seviyeye ulaşamamıştır. Bu olumsuz sonucun ortaya
çıkmasında sanatsal yaratıcılık, insan için yaratma kavramının kullanılıp kullanılamayacağı, sanat için yapılan harcamaların israf sayılıp sayılmayacağı, “hüsn ve kubh” ile ilgili tartışmalarının önemli etkileri olduğu
anlaşılmaktadır. Biz tebliğimizde yukarıdaki konuları irdeleyeceğiz.
Temennimiz, sunacağımız tebliğin ve gerçekleşecek bu ilmî toplantının modern çağın bir anlayışı olarak bilimin, sanatın, ahlâkın dinden uzaklaştırılması sonucu parçalanan insan şahsiyetinin yeniden bütünleştirilmesine, modern çağın bir problemi olan sanat, bilim ve din
arasındaki kavgayı gidererek insanı makineleşmekten, kendine yabancılaşmaktan ve sıradan bir varlık konumuna itilmişlikten kurtulmasına
katkı sağlamasıdır.
*******
Sanat ve Allah’a inanma, O’na sığınma ve ibadet etme gibi olgular, insan doğası içerisine yoğrulmuş temel fenomenlerden bazılarıdır.
Bunlar, dünya durdukça var olmaya devam edecek insanî niteliklerdir.1
Bu nedenle insanlığın ortak malı olan bu duygular, ırk ve din farkı olmaksızın tarih boyunca insanoğlunun en temel yönelimlerini oluşturmuşlar ve günümüze kadar gelmişlerdir. Sanatın insanın varlığı ile ortaya çıkmış olması, onun beşeri bir deneyim olduğunu göstermektedir.
Deneyim ise niteliği ne olursa olsun, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta pırıl pırıl ışıldayan bir yaşama olgusudur. Deneyim
eşyayı gözle görülüp elle tutulmaktan başlayarak, gözle görülmez elle
tutulmaz soyut fikirleri bulmaya ve düzenlemeye kadar gider. Deneyim,
beşikteki bir çocuğun el hareketleri kadar basit olabileceği gibi; bir ilim
adamının, şairin veya işadamının uğraşısı kadar kapsamlı da olabilir;
ama bunların hepsi birer deneyimdir. Deneyim köreltilmiş, karartılmış,
sönük, karmakarışık veya canlı, açık ve anlamlı olabilir; nasıl olursa olsun deneyime böyle özellikler kazandırmak sanatın işidir. Fakat sanat,
sadece resim müzik ve mîmârîden ibaret değildir. Yaşam, bir şekle girdiği oranda sanattır. Uygarlıklarla birlikte ortaya çıkan düzensizlikler,
insicam kazandığı nispette bir sanat eseridir.
Sanatın alanı ile insanın hâkim olmaya çalıştığı alan birdir. Öteden beri yaygın bir sanat, hayatın bütününü canlandırabilseydi, bütün
1

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, Sanat Nedir? Çev., Baran Dural, Şule Yayınları, 1996,
s. 56; Çam, Nusret, İslâmda Sanat Resim ve Mimari, Ankara, 1994, s. 17-27;Can,
Yılmaz, Kur’ân'ın Penceresinden Vahiy-Arkeoloji ve Sanat ilişkisi Üzerine Bir Deneme, Sönmez Ofset, Samsun, 1996, s. 1-6.
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gündelik işler ve zorunluluklar, gerek o andaki özellikleri, gerekse taşıdıkları anlam bakımından daha zevkli ve daha kolay olurdu. Özellikle
en çok kavga ve gürültünün yaşandığı yönetim sahasında, insanlar ideal
düşüncelere yönlendirilebilir ve baştan beri insanî gerçeklere daha uygun yönetim mekânizmaları oluşturulabilirdi. Bu anlamda Aristo'nun
en önemli sanat sahası olarak politikayı hedef göstermesi yerinde bir
tespittir.2 Hz. Peygamber de Dinin üç temel öğesini “iman”, “İslâm” ve
“ihsan” olarak tanıtır.3 Hüsün (güzel) kökünün bir türevi olan ihsan,
İslâm’ın temel öğretileri arasındadır. Gerçekten de o, iman ve İslâm’ın
doğal sonucudur. İhsan kelimesinin yan anlamı, yalnız ruhun değil; aynı
zamanda insanın varoluşsal konumunu vurgulayan bir kelime olup, tüm
varlıklardaki güzelliğini uğraş ve hünerini de kapsamaktadır. 4
Kısa bir müddet sonra kapatılacak olmasına rağmen, Hz Peygamber’in bir mezar çukurundaki, ahengi bozan bir tümseğin dahi düzeltilmesini isteyerek, “Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de ona rahatlık
verir, fakat bu, sağ olanların gözlerine güzel görünmek içindir”5buyurması, İslâm sanat anlayışının kapsamını, onun en iyi fiili ve sözlü tebliğcisinin sanata verdiği önemi göstermektedir. Bu hassasiyet aynı zamanda “O Allah ki, her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan
yaratmıştır.”6 “Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın.
Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi güzel ve
sağlam yapan Allah’ın sanatıdır.”7âyetlerinin tefsiri niteliğindedir.
Görüldüğü gibi sanatın konusu, insan deneyiminin tamamıdır,
maddesi ve alanı hayatın bütünüdür ve bu konu sübjektif bir konudur;
bundan dolayı sanat kavramını tanımlamak kolay olmamış, çok değişik
açılardan tanımlar yapılmış ve sanatın değişik yönleri sürekli tartışılmıştır. Yapılan tanımlardan bir tanesi şöyledir: Sanat insanın, deruni âlemini görülebilir, duyulabilir şeylere yansıtan, böyle bir âlemi mümkün

2 Edman,

Irwin, Sanat ve İnsan, (Çev., Turhan Oğuzkan), MEBY., Ankara, 1998,
s. 11-12.
3 Bkz., Müslim, İbnu’l-Haccac, Sahihu Müslim (M.F. Abdülbaki Neşr.), (Çağrı
Yay., İst., 1981), İman, 1, Hadis no: 8.
4 Bkz., al-Ghazalî, Muhammed, Reflections on İslâmic View of Art and Literature,
Islamic Studies Vol.;35 Nu.: 4 Winter 1417/1996 pp. 425-434.
5 Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih, Daru’t-Tıbaati’lAmire, İstanbul, 1257, Cenaiz, 42.
6 Secde, 32/7
7 Neml, 27/88.
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olduğu ölçüde objektifleştiren, değerli ve anlamlı objeleri farklı görünümlere sokan, onları farklı mesajlar iletebilecek forma kavuşturan beşeri bir faaliyettir.8
İslâm’a Göre Sanatın Amacı ve Değeri
Kur’ân, belli bir sanat şekli takdim etmez. Bütün sosyal konularda
olduğu gibi o, işi maksada ve amaçlanan hedeflere bağlar. Sanat, şirke
ve putculuğa şiar edilir, küfrün sebebi haline getirilirse, onu yasaklar,
haram kılar ve yıkılmasını emreder. 9 Hz. İsa’nın çamurdan kuş heykeli
yapmasında10 olduğu gibi, sanat; Allah’ın kudretinin ve nimetlerinin
gözler önüne serilmesine sebep oluyorsa mubah kılar.
Sanat insanî bir fiildir; güzellik ise ilahîdir. Sanat, insanla yücelir
ve gelişir; güzellik ise Rahman’dan feyizlenir. İnsan, ilahî nurları celbetmek için insanî mertebelerdeki yükselme derecesine göre ilahî güzellikleri hisseder. Onun için güzellik ruhun ve vicdanın kavradığı manevî bir
lezzettir. Bu anlamda Kur’ân’a göre sanat, hislerle gerçekleşenin ötesine
yönelmek, maddî gerçeklerle manevî güzellikler arasında irtibat kurmaktır. Kur’ân’ın sanattaki genel amacı böyle onlunca, onun sanata zıt
olması düşünülemez. O, sanatın düşüşüne, amacından saptırılmasına
ve küfre âlet edilmesine karşıdır. Tarihin belli dönemlerinde sanatın bu
duruma düşürülmesi bir sapmadır. İşte Kur’ân, eşyada esas olan İbahaya
(mubahlığa) değil; bozuk cüzziyatın, aslı, esas olanı kapatmasına karşıdır.11
Müslüman, aklını ve duygularını, teslim olduğu dinin, kendisine
çizdiği oldukça geniş alanda ve Allah’ın dışındaki tüm kullukları reddeden bir özgürlükle kullanır. Ruhî gıda ile nefsin arzularını birbirine karıştırmaz. İnsanların çoğunluğu, bir şeye doğru ve güzel dese bile o, “uydum kalabalığa” diyemez. Her hangi bir kimsenin sanat saydığı veya güzel dediği bir şeyi, düşünmeden ve inancına danışmadan kabullenemez.12
Bölgesel farklılıklar ve çeşitli dönemlerde farklı yaklaşımlar olsa
da tarih boyunca Müslümanların sanata yaklaşımı, âyetlerde ve hadislerde ifadesini bulduğu amaç ve doğrultuda tezahür etmiştir.

8

Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, İzmir, 1987, s. 232.
Abduh, Eseru’l-Akide, s. 11-12,202.
10 Bkz. Âl-i İmran, 3/49; Enbiya, 21/57-58.
11 Abduh, Mustafa, a.g.e., s.15,16, 205.
12 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Abduh, Mustafa, Eseru’l-Akide fi Menheci’lFenni’l-İslâmî, Daru’l-İşrak, Beyrut, 1410/1990, s. 197-208.
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Kur’ân, dikkatleri Allah’ın tabiat galerisindeki eşsiz sanat eserlerine çeker. Hiçbir eserin kendi başına bir güç ve kudret kaynağı olmadığını, sır ve gizem taşımadığını, eşyadaki güzelliklerin ve nizamın, Allah’ın kudretinin delilleri olduğunu bildirir. Uzayıp, kısalan, asla şaşmadan birbirini takip eden gece ve gündüz, her gün doğup batan güneş,13
sürekli büyüyen küçülen ay, baharla birlikte canlanan tabiat ve yeşeren
bitkiler, her biri ayrı birer ümmet olan kuşlar ve hayvanlar, adeta küçük
kâinat sayılan insan ve onun ruhî ve bedenî yapısı, lafzı manası ve her
şeyi ile Kur’ân...14 “Bunlar, her şeyi sağlam yapan Allah sanatıdır.”15. Allah’ın kendi sanatını bildirdiği gibi, yeryüzünde halifesi olan kullarının
da sanata gerekli ehemmiyeti göstermelerine işaret eder. “O’na (Davud’a) savaş sıkıntılarından sizi koruması için zırh sanatını öğrettik.”16
buyrulur. Yine Davud (as)’a bir mucize ve nimet olarak verilen güzel
sesten övgüyle bahsedilir.17
Âyetlerde olduğu gibi hadis-i şeriflerde de de İslâm’ın güzelliğe
ve çeşitli sanatlara karşı bakışını görmekteyiz: “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever.”18 Allah’ın güzelliği sevmesi kullarının güzel olmasını
ve güzeli sevmelerini istemesi demektir. “Allah her şeyin üzerine iyilik ve
güzellik yazmıştır. Bir kimseyi katlederken bile onu güzel bir tarzda öldürün. Bir hayvanı boğazlarken de güzel bir şekilde boğazlayın.” 19 Öldürülecek düşmanı dahi güzel bir şekilde öldürmeyi emreden İslâm, inancın,
ibadetin, eylemin, düşüncenin, sözün, sesin, oyunun, eğlencenin, kısaca
her şeyin güzelini istemektedir.
Hz. Aişe’den gelen bir rivâyete göre O (Hz. Aişe) Ensar’dan birinin düğününde bulunduğu için, Hz. Peygamber ona “Beraberlerinde eğlence türünden ne vardı? Ensar eğlenceyi sever.” 20 diye sormuştu.
Rasûlüllah (s.a.v.)’ın nikâhta def çalınmasını, şarkı söylenip nezih bir
şekilde eğlenilmesini teşvik etmesi,21 Habeşliler Mescid-Nebî’de kılıçkalkan oynarken Hz. Aişe’nin seyredebilmesi için yardım etmesi, 22 onun
sanata ve sanatın farklı boyutlarına işaret etmesi açısından oldukça dikkat çekicidir.
13

Bkz., Yasin, 36/38.
Sırasıyla bkz., Bkz., Al-i İmran, 3/27, Yasin,36/38,39,3371, Tin,95/4,Haşr, 59/21.
15 Neml, 27/88
16 Enbiya, 21/80
17 Bk.Sebe, 34/10-13
18 Müslim, İman, 147 Bab, 39; Ahmet b. Hanbel, IV/134, 151.
19 Müslim, Sayd, 57 Bab, 11; Ebu Davud, Sünen, Edahî, 12, Hadis no: 2815.
20 Buhârî, Nikah, 63.
21 Buhârî, İydeyn, II/11.
22 Buhârî, Salat, 69 (Babu Ashabı’l-Hırab fi’l-Mescid) I/116-117.
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Kur’ân’da dilini ve kalemini küfre hizmet için kullanan şairler kınanırken,23 Rasûlüllah (s.a.v.) bu âyetlerin izahı olacak tarzda hak yoldaki şiir ve şairleri “Şiirin bazı türleri bir hikmettir”24 sözüyle taltif ediyordu. Yine Rasûlüllah (s.a.v.) kendisinin şairi olarak bilinen Hasan b.
Sabit’i şiir söylemeye teşvik eder ve şiir söylerken “Ruhu’l-Kudus,
Hassân’la beraberdir” derdi.25
Seçtiğimiz âyet ve hadislerden başka, sanatı öven daha pek çok
âyet ve hadis vardır. Bu bakımdan başta Kur’ân ve sünnet olmak üzere
akl-ı selimi, hayrı ve güzelliği temel ölçü kabul eden Müslümanların, her
türlü sanata gerekli ehemmiyeti göstermeleri gerekir. Bu zaten insan fıtratının da gereğidir. Çünkü fıtrattaki güzellikler en güzel şekilde sanatla
dışa yansıtılabilmektedir.26 Ayrıca Müslüman için sanat, dinin estetik
tebliğinden ibarettir. O inancını, hayata bakışını, olayları yorumlamasını sanatla ifadelendirmelidir. İlahî öğretide doğruların ve güzelliklerin
kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına sunulması gerekir. Fakat güzellikler, güzel bir şekilde takdim edilmelidir. Gerçek sanat ve güzellik unsurunu, gerçek dinden koparamayacağımız gibi; dinî de sanatsız ve güzelliksiz düşünemeyiz.
Din ile sanat bazen biri diğerine baskın olarak devamlı birbirinden etkilenmişlerdir. Din, sanat, bilim ve ahlâk gibi fenomenler insan
bilincinde bir bütün olarak yaşanmaktadır. Araştırılması müstakil bilimsel alanların oluşturulması için birbirinden ayrılması söz konusu olabilir. Fakat bütünüyle bunları birbirinden ayırmak ve bunları pratiğe aktarmaya çalışmak, insan şahsiyetinin parçalanması anlamına gelir. Bu
gün Modern çağ insanının bunalımından bahsediliyorsa bunun temel
nedenlerinden biri bu olmalıdır.
Nasıl ki değişik felsefi düşünceler, beşerî veya tahrife uğramış
ilahi dinlerin akideleri sanat ile karşılıklı etkileşim içerisinde olmuş iseler, İslâm akaidi ile bu akaidin gölgesinde doğan ve gelişen İslâm sanatı
da karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmişlerdir.
Sanata ve sanatsal faaliyetlere bu kadar değer veren bir dinin
müntesipleri olarak Müslümanların sanat ve estetikte arzu edilen seviyeyi yakalayamamışlardır. Hatta bazı alanlarda büyük ihmaller söz konusu olmuştur. Özellikle her alanda olduğu gibi sanat alanında da belli
bir dönemden sonra duraklama yaşanmıştır. Bu konuda çeşitli nedenler
23

bk.Şuara,26/224-226
Buhârî, Edeb, 90.
25 Ebu Davud, Sünen, Edeb, 95.
26 Abduh, Mustafa, a.g.e., s. 15.
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sıralanabilir. Yaratma, hüsün-kubuh, sanatsal etkinlikler ve sanatsal
eserler için yapılan harcamaların haram olup olmadığı gibi konular bunlardan bazılarıdır. Fakat bunlar birer sonuçtur. Kanaatimizce esas sebep
metodoloji ile alakalıdır.
Bilindiği üzere Müslümanlar arasında belli bir dönemden sonra
farklı dinî yorumlar çıkmıştır. Yaygın ve etkin olan yorumlardan bir tanesi de lâfızcı din yorumudur. Lafızcı/literal yorum, din alanında reye
-yani akıl ve mantığa- kuşkuyla bakan aklın alanını daraltmak amacıyla bir yandan Sünnet yerine hadisleri ikame ederek nassçılığı, diğer taraftan hadis metinlerinin lafızlarına ağırlık vererek lafızcılığı
ön plana çıkarmaya çalışanlardır. Bunu hem fıkıh hem de kelam alanında görmekteyiz.
Lafızcı Yorumlarla Meşru Sanat Alanlarını Daraltılması
İslâm’ın ilk yıllarında Müslümanların büyük bir kesimi yerleşik
bir hayat yaşamadıkları için, şiir ve edebiyatın dışında farklı sanat
dallarıyla uğraşmamış olmaları, Kur’ân’ın öngördüğü sanat anlayışının
kavranması ve kavramlarının oluşması için belli bir zamana ihtiyaç
duyulması, Müslümanların daha çok fetihlerle ve İslâmî tebliğ ile
meşgul olmaları, Sahabe’nin Kur’ân ile ruhî doyuma ulaşmış olması,
sanatla da sağlanabilecek böyle bir ihtiyaca mahal bırakmaması sanatın
bazı sahalarının ihmal edilmesine ve İslâm’ın ilk dönemlerinde sanatta
olması gereken seviyeye ulaşamama sebepleri olarak zikredilebilir. 27
Daha sonraki devirlerde ise bazı sanat dallarını zahirde
yasaklayan âyet ve hadislerin değerlendirilmesinde lafızcı yaklaşımların
etkili olmasıyla lafız-mana dengesinin kurulamaması28 gibi bazı
epistemolojik hataların yapılması, sanatta esas olan ibaha iken tam aksi
bir bakış açısını hâkim kılmıştır. “Hüsün” ve “kubuh” konusundaki
tartışmalarda daha çok eylemlerin güzelliği ve çirkinliğine ağırlık
verilmesiyle, yeterli sayılacak düzeyde bir sanat felsefesinin
oluşturulamaması da İslâm sanatını olumsuz yönde etkilemiştir.
Tebliğimizin başında da ifade ettiğimiz gibi sanat, hayatın bir
boyutudur. Vahiy ise hayat denilen olgunun nasıl, ne biçimde, hangi
gayeye yönelerek yaşanması gerektiğini belirleyen ilahi bilgilerdir. O
halde birini diğerini feda etmek, insanın önemli bir boyutunu yok

27

Geniş bilgi için bkz., Abduh, Mustafa, a.g.e., s. 127-129.
el-Cabirî, Muhammed Abid, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, (Çev., Burhan
Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli) İstanbul, 2000, s. 102-103.
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saymak anlamına gelir ki, bu tür davranışlar hem fert hem de toplum
hayatında büyük boşlukların doğmasına sebep olur.
Adil ve dürüst olmak, hayâ ve edep duygusuna sahip olmak,
Allah’ın birliği fikrini canlı tutmak, kendi benliğini aşıp başkalarının
yardımına koşmak, hayatı kolaylaştırmak, dinî vecibelerden bazılarıdır.
Fakat bu inanç ve değerler, İslâm sanat ve estetiğini bozacak ve yok
edecek şekilde yorumlanmamalıdır. Hayâ ve edep duygusu, fuhşu çirkin
görme olgusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mahremiyet anlayışı,
İslâm sanat ve estetiğini bozacak şekle dönüşmemelidir. Nasslar, kılıkkıyafetten, konut ve şehir mîmârîsine kadar estetik hayatın hiçbir
yönünü olumsuz yönde etkilememelidir. 29 Ne yazık ki bu konuda bazı
İslâm toplumlarında Kur’ân’ın istediğinden fazlasının yapıldığını, aşırı
ihtiyatkârlıkla, haramın sınırlarının fazlasıyla genişletip, zaman zaman
helalin sahasının işgal edildiğini müşahede ediyoruz.30 Bu konuda asıl
belirleyici, görüntüde vahiy olmuş ise de, gerçekte böyle olmamış bazı
kişisel ve yöresel düşünce ve inançlar daha çok etkili olmuştur.
“Yaratma Kavramı”nın
turduğu Tedirginlik

Müslüman

Sanatçılarda

oluş-

Arapça’da “halega”/“( ”خلقyarattı) fiili sadece, bir şeyi, bir nesneyi
yoktan var etme anlamına gelmez. Bu kelimenin şekil ve suret verme
anlamları da vardır. Mu’tezilî Kelam âlimlerine göre kul kendi fiillerinin
yaratıcısıdır. Şekil ve suret vermek manâsına alındığı zaman, yapma
eylemi açısından insana da yaratıcılık izafe edilir. 31 Allah’ın bazı
sıfatlarının en iyi şekilde yansıdığı varlık insandır. İnsan Allah’ın
yeryüzünde halifesidir. O hilafet misyonunu yürütebilecek donanıma
sahip bir öznedir.
Mâtürîdî Kelam Âlimleri de benzeri anlam için “evcede”/"ََ"َاوجد
kelimesini kullanmaktadırlar. Onlar da iradi fiiller konusunda Allah’ın
insana özgürlük alanı verdiğine, Allah tarafından kendisine verilen irade
ve istitâat ile eylem yapabilen önemli bir özne olduğunu kabul
etmektedirler. Onlara göre Allah (C.C.) her insana küllî bir irade
vermektedir. Her hangi bir konuda insan tercihini oluştururken o kullî
iradeden cüzî iradeyi bizzat kendisi oluşturmaktadır. Bu konuda
29 Toshio,

K., “Privacy in the İslâmic World” Urbanism in İslâm, The Proceedings
of the İnternational Conference on Urbanism in İslâm, Tokyo, 1989, Vol. I; s.
298-312.
30 Can, Yılmaz, age, s. 51-54.
31 Kadı Abdulcebbar, İbn Ahmet, Şerhu Usuli’l-Hamse, Tahkik, Abdülkerim
Osman, Mektebetü vehbe, Kahire, 1965/1383, s. 323-329.

İslâm Sanatının Gelişimini Engelleyen Kimi Kelâmî Yorumlar

101

Allah’ın müdahalesi söz konusu değildir. Yine onlara göre bir insanın
vücut organlarının yerinde ve sağlıklı olması, bir eylem için gerekli olan
gücün insanda var olduğu anlamına gelmektedir. Bir eylem, irade
edildiği sırada kulun gücü ile Allah’ın ona verdiği gücün birleşmesiyle
gerçekleşmektedir. Psikolojik olarak insan bu konuda bir cebir altında
olmadığını hissetmesi de insanın eylemlerini kendisinin seçtiğinin ve
kesb ettiğinin bir başka kanıtı olarak kabul edilmektedir. 32
Selefî ve Eş’arî Kelamcılar, yaratmada Allah’a ortak koşma inancı
doğurur endişesiyle yaratma kavramını insan hakkında kullanmak
istememişlerdir.33 Eş’ariyye’ye göre, görünüşte insan iş yapabilme
gücüne sahiptir. Fakat insanda bulunan bu istitâat, onun aynı değil
ondan gayrıdır, fiille beraberdir ve fiilin bitimiyle birlikte yok olur.
Çünkü o insanın kendinden değildir. Zira insan bazen güç sahibidir,
bazen de değildir. Bu, insanın bazen bilgili bazen bilgisiz bazen
hareketli ve bazen de hareketsiz oluşu gibidir. Nasıl ki insanın bilgin ve
hareketli olması kendi nefsinden değilse, güç sahibi olması da kendi öz
varlığından değildir. Eğer kendi öz varlığından veya insandan ayrı
düşünülmesi imkânsız bir sıfattan dolayı güç sahibi olsaydı, o takdirde
daima kudret sahibi olarak mevcut olurdu. O halde onun kuvvetinin
ondan başka olması, onun kendinden olmaması gerekir.34 İstitâat;
insana Allah tarafından bir lütuf olarak verilmiştir. Eş’ariyyede insan
için müstakil bir iradeden de bahsedilmez.
İnsanı kendi dışındaki varlıklarla neredeyse aynı düzleme çeken
ve insanı güçsüz ve zavallı bir varlık konumuna getiren kelâmî anlayışların hâkim olduğu kesimlerde özgün sanat eserleri üreten sanatçılar
yetiştirmek mümkün değildir. Oysa ilahi sıfatlara beşeri varlık düzleminde sahip olan insana, ilahi gücün mutlaklığı karşısında ezilmek değil, gurur duymak yakışır. Çünkü o, Allah’ı rakip olmak değil, omuzla-

32

el-Mâtürîdî, Tevhid, (Fethulah Huleyf neşr), Daru Camiati’l-Mısrıyye,
İskenderiyye, ts, s. 221; Geniş bilgi için bkz., Gölcük, Şerfeddin, Kelam Açısından
İnsan ve Fiilleri, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1979, s. 126; Kemal İbn Hümam,
Kitabu’l-Müsayere, Çağrı Yayınları, İsbtanbul, 1979, s. 111-112.
33 el-Eşarî, Ebu’l-Hasen Ali b.İsmail b. İshak b. Selim, el-Luma, Beyrut, 1952, s.
37vd; el-Eşari, Makalatu’l-İslâmiyyin, thk, Muhammed Muhyiddin Abdülhamid,
Mektebetü’l-Nehdati’l-Mısriyye, Kahire, 1969, c. I s.99; el-Harrani, Ahmed b.
Abdülhalim ibn Teymiyye Ebu’l Abbas, Kütüb ve Resail ve Fetava İbn Teymiyye
fi’l-Akîde,(thk., Abdurrahman Muhammed Kasım en-Necdî, Mektebetü İbn
Teymiyye, (Basım yeri ve yılı belli değil), c. VIII, s. 448
34 Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, Kitabu’l-Lum’a fi’r-Reddi ala Ehl’z-Ziyaği ve’l-Bid’a,
Beyrut, 1953, s. 50-61.
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rına yüklenen hilafet misyonunu yerine getirmek için yaratılmıştır. İnsanı yaratılmış varlıklar içinde diğerleriyle aynı düzlemde ele almak, ona
bireysel bir otonomi alanı sağlamamak, insanı bütün düşünce duygu ve
faaliyetlerinde bir üst otoriteye bağımlı kılan ve onu kendi başına hareket edemeyecek kadar zihinsel felce uğratır.
Selefî ve Eş’arî Kelamcılar, yaratmada Allah’a ortak koşma inancı
doğurur endişesiyle yaratma kavramını insan hakkında kullanmak
istememişlerdir. Fakat bu konudaki aşırı titizlik, bazı sanat dallarında
gereğinden fazla yoğunlaşmaya, bazılarının ise ihmal edilmesine sebep
olmuştur.
Mutlak anlamda yaratıcı el-Hallak (  )الخالقolan Allah’tır. Esasen
bu anlamı ile Allah’tan başka yaratıcı olmadığı, Fatır,35/3 âyetinde
açıkça beyan edilmektedir.35 Fakat yalnız tek ilah olarak Allah’a özgü
kullanılması gereken isimler dışında, Allah’ın bazı sıfatlarına ilişkin
fiiller, nisbî ve izafi anlamları ile insan fiilleri için de kullanılmaktadır.
َ س ْونَا ا ْل ِع
ظا َم لَ ْح ًما ثُ َّم
ْ ض َغةً فَ َخلَ ْقنَا ا ْل ُم
ْ ثُ َّم َخلَ ْقنَا ال ُّن ْطفَةَ َعلَقَةً فَ َخلَ ْقنَا ا ْل َعلَقَةَ ُم
َ ض َغةَ ِعظَا ًما فَ َك
َّ اخ َر فَتَبَا َر َك
َ أَ ْنشَأْنَاهُ َخ ْلقًا َء
َسنُ ا ْل َخالِقِين
َ َّللاُ أَ ْح
“Sonra nutfeyi alakaya (yapışkan döllenmiş hücreye), alakayı
mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere
dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!”36
Âyette (“)خالقhalık” kelimesini çoğul olarak inzal buyuran Allah’ın, “elHallak” ismini zatına tahsis etmekle birlikte, yaratma fiilini, nisbî ve
izafi anlamı ile insanlar için kullanılmasına müsaade buyurduğu söylenebilir.
ً س
ق لَ ُك ْم ِمنَ الطِّي ِن َك َه ْيئَ ِة الطَّ ْي ِر
ُ ُس َرائِي َل أَنِّي قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِآيَ ٍة ِمنْ َربِّ ُك ْم أَنِّي أَ ْخل
ْ ِوًل إِلَى بَنِي إ
ُ َو َر
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
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إ
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ه
ي
ف
ُون
ََّللاِ َوأُنَبِّئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُون
ُ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ً ْ
َ َْ َ َ َ
َ ِ ِ فَأ َ ْنفُ ُخ
ََو َما تَ َّد ِخرُونَ فِي بُيُوتِ ُك ْم إِنَّ فِي َذلِ َك ََليَةً لَ ُك ْم إِنْ ُك ْنتُ ْم ُمؤْ ِمنِين
“(Melekler Hz. Îsâ hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler:) Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve
İncîl’i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: “Size Rabbiniz tarafından bir mûcizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar ) (أخلقiçine üflerim, o da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir…”37 Hz. İsa’nın yaptığı kuş
35

Bu ayette şöyle buyrulmaktadır: “Ey İnsanlar! Allah’ın size olan nimetini
hatırlayın; Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı?
O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz.”
36 Mü’minun 23/14.
37 Al-i İmran, 3/49
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heykeli mutlak yaratma olmadığı için Kur’ân tercümelerinde bu olay
“çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim” şeklinde Türkçeye çevrilmiştir. Âyet metninde bu fiil Hz. İsa’nın diliyle ُ أَ ْخلُق/ehlugu
(yaratırım) fiili ile ifadelendirilmiştir.
Objektif olarak baktığımızda insanın bilinçli, öz varlığını bilen
bir varlık olması; seçme yeteneğinin bulunması; ayrıca yapıp-edebilme
güç ve potansiyeline sahip olması, onu diğer varlıklardan ayırmaktadır.
Şu halde içimizden her biri, öz benliğinin bilincine varabildiği, seçim
yapabilme aşamasına ulaşabildiği ve doğada hazır bulunmayanı
meydana getirebildiği ölçüde beşeriliğinin ötesinde, insaniyetini
gerçekleştirebilmektedir.38
Her geçen gün, insanın ihtiyaçları çeşitlenerek artmaktadır. O
tarih sahnesine çıktıktan bir müddet sonra doğada hazır bulunmayanı
da elde etme mecburiyetinde olduğunu hissetmiştir. İnsan, çevresinde
bulunan ile yetindiği sürece diğer canlılardan farklı bir konuma
olduğunu
kanıtlayamaz.
Doğal
gereksinimlerinden
farklı
gereksinimlerin, onu uğraş, çaba ve eyleme yönelttiği ve gereksindiği
şeyi doğada bulamadığını gördüğü noktada, gelişim çizgisinde
kendisinden öncekilerin yaptıklarına katkıda bulunduğu oranda, diğer
canlılardan ayrılmış olur. Böylece insan, doğa olanaklarının
bütününden, daha da öteye geçerek, bir olgunlaşma ve gelişim
göstermiş olur. Bu da insanın varoluşsal amaçlarından biridir.39
İnsanın önemli bir özne olduğunu göstereceği en önemli
alanlardan biri sanat sahasında gerçekleşir. Bu alanda artık insanın, âlet
yapma yaratıcılığı yeterli olmaz. Burada artık insan ruhundaki ilahi
tecelliler söz konusudur. Güzel sanatlar, sanayi-ötesi bir etkinlik ifade
eder, eylem ve girişimleri ile insan doğayı, özlem duyup istediği, fakat
doğada bulamadığı şeyler ile süsleyip bezeyerek zenginleştirmeye
çalışır. Böylece insan, gelişim süreci boyunca doğada araştırdığı eksikliği
ve ruhunun gereksinim duyduğu noksanı kendi sanatçı yaratıcılığı ile
gidermeye ve telafi etmeye çalışır.40
Bu anlamda “sanatsal yaratı”da sanatçının önemli bir payı vardır.
İnsan her ne kadar ontolojik anlamda Allah’tan ayrı olsa da o bir yönüyle
Allah’ın ruhundan bir “nefha” da taşıyor.41 Elbette ruh/nefha ilişkisi,
ince ve hassas bir ayrıma tabi tutularak ifade edilmek istenirse, cisim ve
38

Şeriatî, Ali, İnsanın Dört Zindanı, (Çev., Hüseyin Hatemi), Bir Yayıncılık,
İstanbul, 1984, s. 30-31.
39 Şeriatî, a.g.e., s. 39-41.
40 Şeriatî, a.g.e., s. 42.
41 Bkz., el-Hicr,15/29. “...O’na ruhumdan üflediğim zaman...”
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cisim cinsinden olmayan, tamamıyla ruhani bir özelliğin insanda
bulunması, şeklinde izah edilebilir. Kıyas kabul etmese bile, Allah
kendisinde olan bir takım nitelikleri, insana aktarmıştır. Meselâ,
müsavvir, bedî gibi isimler insan hakkında da kullanılabilir. Bu açıdan
insanın yapma, takdir etme icat etme manasında yaratıcılık özelliği
vardır.42
Kelâm’da “Hüsün” ve “Kubuh” Tartışmalarının İslâm
Sanatına Yansımaları
İlm-i Kelam’ın sistematik problemleri arasında yer alan fakat
İslâm sanatını oldukça etkileyen “hüsn”(güzel) ve kubuh”(çirkin)
meselesi, etik yönü ağır basan iki terim olarak tartışılmıştır. Hâlbuki
güzellik ve çirkinlik, estetik bir değer yargısıdır ve tamamıyla duyguyla
alakalıdır. Kelam tarihine görebildiğimiz kadarıyla hüsn ve kubh
konusu, yukarıda beyan ettiğimiz konular açısından değil; daha çok
Allah’ın fiilleri açısından tartışılmıştır. Bu tartışma yapılırken de “hüsn”
kavramından daha çok “kubh” bir fiili, Allah’ın yaratıp yaratmayacağı
konusu ön plâna çıkarılmıştır. Bu konudaki tartışmaların bir başka
veçhesi ise bir şeyin güzel ve çirkin olduğunu tespitte ölçünün ne
olacağı ile ilgilidir. Teşekkül dönemi itibariyle eşyada objektif bir
güzellik ve çirkinlik olduğunu ileri süren Mu’tezile akımı, güzellik ve
çirkinliği belirlemede mutlak ölçüt olarak aklı öne sürmüştür. 43 Buna
karşılık Eş’arî Kelam Okulu ise eşyada güzellik ve çirkinliğin subjektif
olduğunu iddia ederek “hüsn” ve “kubh”u akıl değil, bizatihi dinin
belirleyeceğini savunmuştur.44 Her iki görüş arasında bir uzlaşmaya
giden Mâtürîdî Kelam okulu ise eşyadaki güzel ve çirkini belirlemede
akla keşfetme görevini vererek Mu’tezile’ye, aklın din olmadan hiçbir
şeyi vacip kılmayacağını delillendirerek de Eş’arîliye yaklaşmıştır. 45
Fakat bu tartışmalar özelde, bazı sanatların yasaklanmasını ifade
eden nasların anlaşılmasına yardım edecek sağlam bir epistemolojik
metodolojinin oluşmasına genelde de bir özgün sanat felsefesinin
gelişmesine fazla katkı sağlamamıştır.

42

Altıntaş, Ramazan, a.g.m, s. 17.
Kadı Abdülcabbar, age, s. 41,76,313-316.
44 el-Amidî, Ali İbn Ebi Ali İbn Muhammed İbn Salim, Ğayetü’l-Meram, (Tahkik,
Hasan Mahmut Abdullatif), Neş., Meclisu’l-Ula li-Şuuni’l-İslâmiyye, Kahire,
1391, s. 213, 234, 238-239, 323, 329; el-İci, Adududdîn Abdurrahman İbn Ahmed,
Kitabu’l-Mevakıf, (Tahkik, Abdurrahman Amira), Daru’l-Ceyl, Beyrut, 1998, s.
136 vd.
45 Mâtürîdî, age, s. 224, 230, 292, 307, 310.
43
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Sanatsal Faaliyetlerin İsraf Sayılması
İslâm sanatının olumsuz yönde etkileyen önemli bir etken de
israf kavramının yanlış anlaşılmasıdır. Bazı kimseler sanatsal
etkinliklerin çoğunu israf olarak değerlendirmektedirler. Bilindiği üzere
İslâm’da her türlü israf haramdır. Ancak israfın sınırının nerede
başladığı nerede bittiği fazla açık değildir. Özellikle sanat konusunda
israfın ölçüsü iyi belirlenmelidir. Bu problem çözülmediği müddetçe
israf kavramının keyfi olarak değerlendirilmesinden İslâm sanatı
olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir.
Şu bir gerçektir ki, sanatsal değerler ve etkinlikler insan ruhunu
yücelten, diri ve verimli kılan, hoşgörü ve sevgiyle yoğuran bir
motivasyona sahiptirler.46 Örneğin muhteşem mîmârî özellikleri olan
Süleymaniye veya Fatih Camii’nde kılınan bir namazla, mîmârî
özelliklerden uzak, basit bir konut şeklinde yapılmış sıradan bir Camide
kılınan namaz, kişiye aynı manevî hazzı vermemektedir. Yine müziğin
insan ruhundaki duyguları güçlendirdiği, 47 sanat bakımdan önemli bir
seviyeyi yakalamış mükemmel bir mekânda bulunmanın, ruh sağlığını
olumlu yönde etkilediği, dolayısıyla sanatsal uğraşıların toplumsal
barışı, hoşgörüyü ve verimliliği artırdığı bir gerçektir. O halde insan
ruhunun güzelliklere, yani sanatsal değerlere ihtiyacı vardır.
Sağlıklı insan, hem ruhen hem de bedenen sağlıklı olandır.
Bunlardan biri eksik olursa diğeri de zarar görür. Hal böyle olunca
ruhumuza hitap eden, onu güzelleştiren, olgunlaştıran, verimli ve
uyumlu kılan, ilahî irade istikametindeki sanatsal değerleri oluşturmak
ve geliştirmek, bu amaçla kaynak, zaman ve emek harcamak israf
sayılabilir mi?!!!
İslâm sanatını olumsuz yönde etkileyen kimi dinî/kelâmî
tartışmaları bu şekilde ifade ettikten sonra İslâm inanç sisteminin İslâm
sanatına ne gibi farklı boyutlar getirdiğini İslâm inançlarının sanatta
nasıl tezahür ettiğini ve kimi sanat dallarının gelişmesine nasıl katkı
sağladığını ana hatlarıyla hatırlatmalıyız.
İslâm İnançlarının İslâm Sanatındaki Olumlu Etkileri
Her kültürün özünde din vardır. Bir kültür çevresinde doğup büyüyen sanatkâr üzerinde o kültürün özünü oluşturan dinin etkili olmaması düşünülemez. Yahudilik ve İslâm, eski Yunan antropomorfizmini
46

Arseven, C. E., Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, c. IV, s. 1755-1756; Çam,
Nusret, a.g.e., s. 14-15.
47 Gazalî, İhya, c. II, s. 268.
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temsil eden sanat eserlerine iltifat etmemiştir. Hıristiyanlık da önceleri
aynı tavrı takınmış ama ortaya "helenleşmiş" bir din anlayışı çıkınca mücadeleyi kaybetmiştir.
Müslüman kelamcılar tercihlerini daha çok tenzih inancından
yana koymuşlardır. Teşbih inancı, çok dar bir alana inhisar etmiş, felsefe
ve ilâhiyat literatürüne çok kere bir tenkit konusu olarak girmiştir.
Hatta İslâmî şuur, kendi Peygamber’ine edebî eserlerinde en yüce mevkii vermiş fakat O'nu minyatür, resim v.s. ye konu edinmekte son derece
titiz davranmış, O'nun temsiline, tasvirine aslâ izin vermemiştir. 48
İslâmî estetiğin temelinde tevhid ve tenzih anlayışı büyük önem
arzeder. İslâm’da sanat faaliyetlerinin tam olarak anlaşılması, tahlil ve
takdir edilmesi için bu iki ilkeyi daima göz önünde bulundurmak gerekir. Bu ilkelere bağlı olarak çalışan Müslüman sanatkârın psikolojisi de
başka kültürlere mensup sanatkârlardan şu veya bu akımdan farklı olmak durumundadır. Müslüman sanatkâr, güzelliği yarattığına değil,
keşfettiğine inanır. Allah'ın cemâl sıfatının eseri olarak var olan her türlü
güzellik, sanatkârın faaliyeti sayesinde dokunulabilir, görülebilir ve duyulabilir hâle gelmektedir. Müslüman sanatkâr var olan her şeyin Allah
ile bağlantılı olduğuna inanır; çünkü Kur’ân 'Yedi gök, yer ve bunlarda
bulunanlar O'nu teşbih eder; O'nu hamd ile teşbih etmeyen hiç bir şey
yoktur.49 Yine Kur’ân’da Allah göklerin ve yerlerin nuru olarak bildirilir.50 Bir mü'min olarak sanatkârın görevi, sadece estetik zevki tatmin
etmek değil, birliğin ve nurun perdesini aralayarak hakikatin bilinmesine yardımcı olmaktır.51
İslâm sanatında "istikrar içinde değişme" anlayışı, ön planda tutulmuştur. Bunu en iyi hüsn-ü hat" sanatında görülmektedir. Bu sanatta
"dökülme", "dağılma", "kendi başına buyruk olma" intibaını verecek hiçbir unsura yer verilmez. Orada bağımlılık ile bağımsızlık arasındaki gerilim yok edilmiştir. Her harf hem müstakildir, hem de birliğe, bütünlüğe bağlıdır. Yazı, hem harflerin şeklini korumak, hem onlar arasındaki
birleşme imkânlarının sonsuzluğunu göstermek zorundadır. Benzer
özellikler arabeskte de vardır. Birlikte çokluğu, çoklukta birliği yani vahdet'te kesreti, kesret'te vahdeti ortaya koymada en başarılı olan sanat,
arabesktir. Bu sanatta mantığı, ritmi, matematik nisbeti, melodiyi hep
bir arada bulmak mümkündür.
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Aydın, a.g.e., s. 236.
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50 Nûr, 24/35.
51 Aydın, a.g.e., s. 236-237.
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Arabesk, Müslüman sanatkârın nisbet ve müvazene sevgisini gösterdiği kadar fikri uyanıklığını da gösterir. Arabesk ihtirasın değil, teemmülün eseridir. Sanatkârın bütün mahareti ortadadır; ama ferdiyeti bütün alçak gönüllülüğü ile geri plandadır. Sanatkâr, kendi şahsi sıkıntılarını, günlük problemlerini sanatına yansıtmamıştır. Çünkü gelip geçiciliğin tedirginliği içinde olmak, dinamizmi; her devirde değerini muhafaza edeni devam ettirmek ise durgunluğu göstermez. Ne kaligrafi ne de
arabesk merkez fikrine önem verir; çünkü Müslüman sanatkâra ruh kazandıran Allah her yerdedir.
İslâm sanatı daima soyuta yönelmiştir. Bu yüzden geometrik unsurları tercih etmiş, tabiattan aldıklarını adeta "tabiatsızlaştırarak" almıştır. Bu durum sadece süsleme sanatında değil, minyatür sanatını
açıklamak için de bize ipucu vermektedir. Kaligrafi, arabesk ve minyatür sanat kollarının gelişmesini sadece "tasvir yasağı" gibi puta tapmayı
önleme gayesini güden bir tedbire bağlamak doğru değildir. Aslında
İslâm dünyasında tasvir, çok yaygın olmamasına rağmen, daima var olmuştur. Soyuta yönelişin arkasındaki itici güç, yukarıda temas ettiğimiz
tevhit ve tenzih prensipleri olmuştur. 52
Müslüman sanatçıların eserlerinde öne çıkan bir başka özellik ise
boşluktur. Mihrapta ne heykel ne de resim bulunur. Allah her yerde
mevcuttur, fakat görülmez. O halde ona mekân tahsis etme veya onu
resimle temsil etme iddiasında bulunmak doğru olmaz. İslâm’ın temel
prensibi, insanı tevhide yönelmeye engel teşkil eden putlardan
uzaklaşmasını sağlamaktır. Allah’ın birliği, yeryüzündeki figürlerin
ötesinde, ancak aynı zamanda hem matematiksel hem rasyonel, hem
ahenkli hem de müziksel olan bir düzen ifade eder.53
İslâm sanatının soyut, arabesk ve boşluğa yönelmesinin arka
planındaki itici güç, “insan-tanrı” simgesiyle özdeşleştirebilecek her
türlü benzetme ve benzeşme biçiminden uzak kalmak anlamına gelen
tenzih inancından kaynaklanır. Zira, Allah’ı bilmek mutlak gayb
âleminin konusu olması hasebiyle, O’nun olgular âlemindeki bir misalle
cisimleştirilerek ya da teşbihe kaçarak tanıtılması mümkün değildir.
Bunun anlamı, ilhamcı/antikite sanat anlayışında olduğu gibi “tanrıinsan” imajını öne çıkarmak yerine, insan ile yaratıcısı arasındaki
mutlak cismani anlamda benzememeye dayalı mesafeyi vurgulamayı
tercih etmektedir. Müslüman sanatçılardaki bu sanat anlayışı, İslâm
inançlarını, daha önce pek çok dinde özellikle de İslâm’dan önceki hak
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Aydın, a.g.e., s. 237.
Garaudy, a.g.e., 140-143.
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din olan Hıristiyanlıkta görülen dejenerasyondan korumuştur. İslâm
tarihi boyunca İslâm inancının sanattaki tezahürleri, en çok Cami
mîmârîsinde görülmüştür. R.Garaudy’nin ifadesiyle “İslâm sanatında
bütün sanatlar Camiye, Cami de ibadete götürür.”54
Sonuç:
Sanat insan doğasının yapısal bir fenomenidir. Bu fenomenin
geliştirilmesi insana bağlıdır. Sanat, günlük hayatta karşılaşılan
sıkıntıların giderilmesinden, insanın varoluşsal amacının anlatımına,
maneviyatının gereği, zaman zaman yaşanan mekân ve zamanla
kuşatılmışlık duygusunun giderilmesine kadar, geniş bir uygulama
alanına sahiptir.
Sanat, bir yönüyle gerçek dinin estetik olarak tebliği anlamına
gelmektedir. Mümin, inancını, hayata bakışını, olayları yorumlamasını
sanatla ifadelendirir. İlahi öğretide doğruların ve güzelliklerin kişisel
olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına sunulması gerekir. Fakat güzellikler güzel bir şekilde takdim edilmelidir.
Gerçek sanat ve güzellik unsurlarını, bozulmamış ilahi dininden ayırmak mümkün olamayacağı gibi, özelliklerini sık sık vurguladığımız dini
de sanatsız ve güzelliksiz düşünemeyiz.
Müslümanların kendi kültürel kimliklerini koruyabilmeleri için,
resim yaptığı ya da yazı yazdığı elini, gören gözünü, tasavvur eden ve
seven yüreğini, düşünmesini ve hayal etmesini sağlayan aklını,
gözlemlemesini ve algılamasını sağlayan duyularını, duyan kulağını,
tadan dilini, koklayan burnunu, ilham aldığı önsezi ve estetik uğraş
yaratmaya sebep olan hayal gücünü özgürlüğüne kavuşturmak
zorundadırlar. Müslüman toplumlar o zaman değişimle, kendi sanat ve
edebiyat geleneklerine tercüman olacak olan bir yaşam misyonu ve
farklı bir gerçeklik görüntüsüne sahip olmaya başlayabilirler.55
Araştırmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi sanat, hayatın bir
boyutudur. Vahiy ise hayat denilen olgunun nasıl, ne biçimde, hangi
gayeye yönelerek yaşanması gerektiğini belirleyen ilahi bilgilerdir. O
halde birini diğerini feda etmek, insanın önemli bir boyutunu yok
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saymak anlamına gelir ki, bu tür davranışlar hem fert hem de toplum
hayatında büyük boşlukların doğmasına sebep olur.
Mekanik kâinat tasarımının hâkim olduğu dolayısıyla insanın
kendisine yabancılaştığı ve sıradan bir meta haline geldiği, sanatın çıkar
çevreleri tarafından istismar edilerek şehevi duyguların aracı haline
getirildiği bir dünyada İslâm Sanatının yeniden keşfedilmesiyle bu sanat
anlayışıyla insanın maneviyatına köprüler kurulabileceğine inanıyoruz.
Fakat mevcut hali ile İslâm sanat felsefesinin yeterli düzeyde olduğunu
söylememiz mümkün değildir. Düşünce tarihimizdeki “hüsün-kubuh”
ve “insanın fiillerinin yaratılması” gibi konularda yapılan tartışmalardan
da yararlanılarak sanatın en önemli kısmını oluşturan “sanatsal
yaratıcılık” konusunda parçacı yaklaşımların tümünü bünyesinde
barındıran, kapsamlı ve yeterli bir sanat felsefesinin oluşturulmasına
şiddetle ihtiyaç duyulduğunu ifade etmeliyim. Bu ilmî toplantının bu
sahadaki gayretlere katkı sağlamasını ümit ediyor hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

İSLÂM ve SANAT BAĞLAMINDA
BAZI MERÂSİMLER ve MÛSİKÎ
Hüseyin AKPINAR
Giriş
İnsan, yaratılıştan birçok duygu, his ve latîfelerle donatılmıştır.
İnsanın fıtratında din hissi gibi, güzellik, sevgi ve muhabbet hisleri mevcuttur. İnsanın fıtratında olan bu arzulardan biri de mûsikîdir. İslâm
Dini, insandaki bu his, arzu ve ihtiyaçları destekler ve teşvik eder. Zira
İslâm, insanın yaratılışına uygun bir dindir. Bazı şartlar dâhilinde bunların tatmin edilmesini mübah sayar ve onları aşırılıklardan “denge”
noktasına getirir.1
Sanat, güzeli ve güzelliği hissetmek, algılamak ve anlamak ise
İslâm Dini bunu Kur’ân âyetleri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadisleriyle
Müslümanların ruhlarının derinliklerine yerleştirmektedir. İslâm coğrafyasında geçmişten günümüze Müslüman sanatkârlar tarafından ortaya konulan sanayi-i nefîse veya bediî sanatlar da denilen güzel sanatlar, bizatihi İslâm’dan kaynaklanmaktadır. “…Yarattığı her şeyi güzel yapan…”2 Sâni‘-i zü’l-Cemâl, Kur’ân-ı Kerîm’de “fenzur” ve “efelâ yenzurûne” gibi emir ve tavsiyelerle bütün duyu organlarımıza hitap eden,
kâinattaki tüm güzellikleri görmemizi ve farkında olmamızı istemektedir. Bu bağlamda göze hitap eden güzellikler olduğu gibi kulağa hitap
eden güzellikler de vardır.3 Mûsikî, kulağa hitap eden ses sanatıdır.4
Mutlak güzellik sahibi olan Allah, kendi güzelliğini temaşa için
mahlûkatı yaratmıştır. Kâinâtın yaratılma sebebi sevgi ve aşktır. Sevgi-
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el-Kardavi, İslâm ve Sanat, (Çev. Hamza Tekin), İstanbul, 2006, s. 2-3.
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3 Yusuf el-Kardavi, İslâm ve Sanat, s. 35.
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nin sebebi de güzelliktir. Her güzellik o güzelliğin idrâk organı tarafından sevilir.5 Kâinat, mutlak cemâl sahibi olan Allah’ın cemâlinin tecellisinden ibarettir. Dolayısıyla her güzellik O’ndan bir iz taşımaktadır. Güzelliği fark etmek demek, onu şu veya bu şekilde ifade ve terennüm etmek demektir.6
Hz. Peygamber (s.a.v.), bir hadislerinde “Allah güzeldir, güzeli sever”7 buyurmuştur. Kendisi güzel (Cemîl) olup güzeli (Cemâli) seven
yüce Sanatkâr’ın rızasına erişmek maksadıyla bu hadisten hareket eden
Müslüman sanatkârlar hüsn-i hat, ebru, tezhib, mîmârî, şiir ve mûsikî
gibi güzel sanatların her alanında birbirinden güzel eserler ortaya koymuşlardır.8 Mûsikî, bediî duyguların güzel ses vasıtasıyla ifade edilmesidir.
Konumuz itibarıyla mûsikî sanatının Müslümanlar arasında benimsenmesi ve gelişmesinde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamaları mihenk taşı ve hareket noktası olmuştur. Bir kültür unsuru olan mûsikînin
İslâm tarihi boyunca şekillenmesinde hadislerin ve sünnetin büyük etkisi ve rolü olmuştur.9 Asr-ı saadette ve daha sonraki dönemlerde Müslümanların sosyal hayatlarında yer alan bazı merâsimler mûsikî sanatını
İslâm sanatının önemli bir unsuru haline getirmiştir. Bazı vesilelerle yapılan bir kısım merâsim, tören ve şölenler, meşru eğlence zamanı ve fırsatları olmuştur. İslâm tarihinde bu merâsim ve törenlere Hz. Peygamber ve sahâbeler zamanından itibaren rastlanmaktadır. Bunlar dünya
hayatının başlangıcı olan doğumdan başlayıp sünnet düğünü, evlenme
merasimi, beklenen birini karşılama amaçlı kutlama, dinî ve millî bayramlar v.s. gibi farklı vesilelerle yapılan törenlerdir. Bu törenlerin tamamında bulunan ortak özellik şenlik, neş’e, sevinç, sürur ve eğlencedir.
Eğlence ve sevincin de önemli vasıtalarından biri mûsikîdir. 10 Kısacası
mûsikî, törenlerde önemli bir rol oynamaktadır.11
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Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 343.
Mehmet Demirci, Yahya Kemal ve Mehmet Akif’te Tasavvuf, İzmir, 1993, s. 18.
7 Müslim, Sahîhu Müslim, “İman”, h. no: 147; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 4,
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8 Yusuf el-Kardavi, İslâm ve Sanat, s. 14.
9 İbrahim Canan, Peygamberimizin Hadislerinde Medeniyet, Kültür ve Teknik,
İstanbul, 1984, s. 128, 139.
10 İbrahim Canan, Vakti En İyi Değerlendirme Esasları (İslâm’da Zaman
Tanzimi), İstanbul, 1994, s. 112, 117; Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s.
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Müslüman insanın doğumundan ölümüne hayatı boyunca
sevinç, sürur, eğlence, ibadet ve hüzün özelliği taşıyan bazı resmi, gayrı resmî ve dinî törenler vardır. Şimdi bu törenler hakkında kısa bilgi
vererek mûsikîyle olan ilişkilerini ortaya koymaya çalışalım.
Doğum
Çocuğu doğan kimsenin bir tören yapması dinî bir emir
olmamakla beraber, akîka kurbanının sünnet kılınması böyle bir
merasime cevaz ve hatta zimnî bir teşvik olmaktadır.12 Çocuğu
“kurretü’l-ayn” (gözün nûru) olarak tavsif eden Hz. Peygamber
nazarında doğum, büyük bir sevinç ve sürûr vesilesidir. Doğan çocuğun
müjdelenmesi karşısında Hz. Peygamber ve ashâbın ziyafet gibi sevinç
ve sürûr tezahürleri olmuştur.13 Yeni doğan çocuğun kulağına ezan
okuma, sünnet ile bütünleşen geleneklerimizdendir. Zira rivâyetler, Hz.
Peygamber’in (a.s.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin doğdukları
zaman kulaklarına ezan okuduğunu ifade etmektedir. 14 Doğan çocuğun
kulağına ezan okunması, dinî mûsikîmizin önemli bir formu/türü
aracılığı ile ona verilen ilk tevhid, nübüvvet ve namaz dersi gibi
değerlendirilebilir.
Osmanlı döneminde bazı ailelerde ilk çocuk dünyaya geldiği
zaman “beşik alayı” tabir edilen mutantan bir merâsim tertiplenirdi.
“Kına gecesi” denilen doğumun yedinci gününün gecesinde hanımlar
kendi aralarında def çalarak, şarkı ve türkü söyleyerek eğlenir ve raks
ederlerdi.15
Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî’ye (ö. 505/1111) göre doğum gibi
hayırlı bir iş dolayısıyla kalbindeki sevinci arttırmak gâyesiyle güzel ses
yani mûsikî dinlemek mübahtır. 16 Gazzâlî bu görüşünü diğer
merâsimler için de ifade etmektedir. Dolayısıyla Gazzâlî’nin bu
yaklaşımı diğer merâsimler hususunda da bizim için önemli bir referans
olmaktadır.
Sünnet Düğünü
İnsanların ömürlerinde nadiren yaşadıkları mutlu günleri
şenliklerle kutlamaları ve eğlenmeleri tarihin hiç bir döneminde hiç bir
toplum ve kültürün vageçemediği bir uygulamadır. Gelen rivâyetler
12

Canan, İslâm’da Zaman Tanzimi, s. 112.
İbrahim Canan, Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, İstanbul, 1997, s. 82-83.
14 Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb”, 116, cilt: 5, h. no: 5105.
15 Pehlül Düzenli, İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî, İstanbul, 2014, s. 297-300.
16 Ebu Hâmid Muhammed Gâzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, (Çev. Ali Arslan), İstanbul,
2004, I/395.
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Resûlullah’ın zamanında da böyle olduğunu ve Hz. Peygamber’in bu
uygulamalarda gördüğü bazı yanlışlıkları düzelterek geriye kalanlarını
onayladığını ve benimsediğini göstermektedir. 17
Ashâb devrinde ziyafetli ve eğlenceli sünnet (hıtân) düğünlerinin
yapıldığını birçok rivâyet te’yid etmektedir.18 Bu dönemde mûsikî
sanatı, diğer merâsimlerde olduğu gibi sünnet merâsiminde de bir
sevinç nişanesi olarak icrâ edilmiştir. Sünnet merâsiminde eğlence tertiplemek mübah işlerden sayılmıştır. Sahabeden Zeyd b. Sabit el- Ensarî,
oğlunu sünnet ettirdiği zaman şâir Hassân b. Sabit ve bayan şarkıcı Medineli Azzetü’l-Meylâ da dâvet edilmişlerdir. Azzetü’l-Meylâ, Hassân b.
Sabit’in şiirlerini def eşliğinde şarkı olarak okumak suretiyle davetlileri
coşturmuş idi. Tabiinin önderlerinden Ata b.Ebi Rebah, oğlunu sünnet
ettirdiğinde davetlilerin Mekkeli şarkıcı İbn Süreyc’i istemeleri üzerine
bu sanatçı getirilerek onları def ve şarkılar eşliğinde eğlendirmiştir. 19
Osmanlıda sünnet merasimlerinde yapılan çeşitli eğlencelerin en
önemli unsurunu mûsikî oluşturmuştur. Zamanın tanınmış sâzende ve
hânendelerinin katılımıyla misafirler neşelendirilmişlerdir.20 Gazzâlî’ye
göre sünnet merâsiminde mûsikî dinlemek mübahtır. 21
Ülkemizde sünnet düğünlerinde dinî mûsikîmizin önemli
formlarından olan Mevlid ve ilâhîler okutmak da güzel bir gelenek
olarak benimsenmiştir. Osmanlı tarihinde sünnet düğünlerinde mevlid
merâsimi tarikat erbabı tarafından icra edilir ve adına nevbe ya da
nevbet denilirdi.22 Toplumumuzda adı sünnet olan böyle nezih bir
merâsimde mevlid ve ilâhîler icrâ edilmesi, rahmet vesilesi kabul
edilmektedir.23
Askerlik çağına gelen erkek çocukların askere gönderilmesi, bazı
yönleriyle dinî bir boyut kazanmış vazife ve âdetlerimizdendir.
Anadolu’da delikanlı askere giderken ezan, tekbir, tehlil ve dua

17

Düzenli, “Klasik İslâm Kaynaklarında Müzik Tartışmaları”, Marife, Yıl: 1, Sayı:
2, s. 36.
18 Canan, İslâm’da Zaman Tanzimi, s. 112.
19 İrfan Aycan, “Musiki”, Emevîler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara
2003, s. 109, 144, 117, 120.
20 Düzenli, İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî, s. 301-302; Nebi Bozkurt, “Eğlence”,
DİA, İstanbul, 1994, Cilt: 10, s. 485-486.
21 Gâzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, I/395.
22 Düzenli, İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî, s. 302.
23 Mustafa Özdamar, İslâmbol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme
Mûsikî, İstanbul, 1997, s. 39-40.
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okunarak veya davullar çalınarak uğurlanmaktadır.24 İster ezan, tekbir
ve tehlil ile olsun ister davul zurna ile olsun her iki şekilde de olayın
mûsikî boyutu öne çıkmaktadır.
Evlilik Düğünü
Sünnet düğününde olduğu gibi evlilik düğünü de belirli şartlar
dâhilinde eğlenmenin câiz olduğu bir fırsattır. Cevâzın ötesinde bu
konuda Peygamberimizin teşviki vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Helâl
ile haramın arasını ayıran, evlenme sırasında çalınan def ile söylenen
türküdür”25 buyurmuşlardır. Ayrıca bir hadiste Hz. Peygamber, “Nikahı
ilan ediniz, Mescidlerde kıyınız ve def çalınız”26 buyurmuşlardır. Bu
hadis-i şerifler, evliliğe alenîlik kazandırılmasında en mûteber yolun
“davul ve şarkının” da yer alacağı eğlence olduğunu tebârüz
ettirmektedir.27
Hz. Peygamber (s.a.v.), evlilik nedeniyle yapılan eğlence, sevinç
ve sürur merâsimlerinde def çalınmasına, şarkı ve türkü söylenmesine
izin vermiş ve teşvik etmiştir.28 “Hz. Aişe (yanında büyüttüğü akrabası
olan) bir kızı Ensar’dan bir gençle evlendirmişti. (Düğünden dönen Hz.
Aişe’ye) Hz. Peygamber (s.a.v.) sordu: “Ya Aişe! Kızı kocasına götürdünüz
mü? Hz. Aişe, evet diye cevap verdi. Hz. Peygamber (s.a.v.): Kızla birlikte
ğına (türkü ve şarkı) söyleyecek (muğanniye; bayan şarkıcı) birini de gönderdiniz mi? diye sordu. Hz. Aişe’nin hayır diye cevap vermesi üzerine;
Hz. Peygamber, Ensar kadınları (Medineli kadınlar mûsikî ve) eğlenceyi
severler, keşke kızla birlikte şarkı söyleyecek birisini gönderseydiniz de
onlara şöyle söyleyiverseydi:
“Eteynâküm, eteynâküm, “Size geldik, size geldik,
Fe-hayyunâ nühayyîküm.” Bize şenlik size şenlik”.29
Bu hadiste de görüldüğü gibi Asr-ı saadette mûsikî sanatı, evlilik
merâsiminde bir sevinç nişanesi olarak icrâ edilmiş ve eğlence tertiplemek mübah sayılmıştır. Hz. Osman döneminde yaşayan ve şarkıcıların

24

Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, İstanbul, 1993, s. 16.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. IV, s. 259.
26 Tirmizî, es-Sünen, Nikâh, cilt: 6, h. no: 1089.
27 Canan, İslâm’da Zaman Tanzimi, s. 114-115.
28 Mustafa Kılıç, “İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî Başlangıçtan Emevîlerin
Sonuna Kadar”, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1989, c. XXXI, s.
411.
29 İbn Mâce, Sünen, Nikah, 21, h.no: 1900; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. I, s. 391;
Nebi Bozkurt, Hadis’te Folklor, Eğlence, İstanbul, 1997, s. 56-67.
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babası olarak bilinen Medineli Tuveys ve yine Medineli Azzetü’l-Meylâ
düğünlerde şarkı söylüyorlardı.30
Gazzâlî’ye göre evlilik düğününde mûsikî dinlemek mübahtır.
Nitekim Hz. Peygamber, düğün cemiyetinde def çalınması hususunda
emir vermiştir.31 Hz. Peygamber (s.a.v.), yukarıda zikredilen hadiste
evlilik düğünü gibi sevinç ve sürur törenlerinde kadınların def ve
teğanni (şarkı ve türkü) eşliğinde eğlenebileceklerini ihsas etmektedir.
Bayramlar
İslâm’da Ramazan ve Kurban bayramı günleri, eğlence, neşe,
sürûr ve sevinç günleridir. İslâmiyet, ibâdet ile eğlenceyi bayram
günlerinde birleştirmiştir. Hz. Peygamber, bayramlarda helâl kılınan
eğlence ve izhâr-ı sürûrun meşru hududu taşmamasına dikkat
çekmiştir.32 Asr-ı saadette bayramlarda eğlence tertiplemek mübah
işlerden sayılmıştır.33 Hz. Peygamber, bayram gibi sürur şenliklerinde
def eşliğinde bazı teğannîleri (şarkı ve türküleri) kadınlardan
(cariyelerden) dinlemiştir.34
Millî bayramlar da dinî bir nitelik taşımaktadır. Zira bu çeşit bayram günlerinde eğlence, sevinç ve neşe, Hz. Peygamber’den onay almıştır. Hz. Âişe tarafından rivâyet edilen bir hadiste; “Bir bayram gününde
babası Hz. Ebu Bekir, Hz. Aişe’yi görmeye gelir. Hz Ebu Bekir, onu Buâs
gününün (İslâm’dan önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında Buas denilen
yerde yapılan savaş) olaylarını dile getiren Ensâr’dan iki kızın şarkılarını
dinlerken buldu. O bundan hoşlanmadı ve Hz. Âişe’ye “Bu ne hâl! Rasûlullah’ın evinde şeytan nağmeleri mi? dedi. Yüzü evin duvarına doğru dönmüş olan Hz. Peygamber, Yâ Ebâ Bekir! Onları bırak, her milletin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır, diye buyurdular.”35 Değişik varyantları olan mezkûr hadiste geçen bayramın Kurban ya da Ramazan
bayramı olduğu da söz konusudur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Aişe’nin
dinî ya da millî bir bayram gününde iki bayan şarkıcının def eşliğinde
söyledikleri hamasî şarkıları dinlemesine izin vermiştir.
Âlimler, nebevî uygulamaya dayanarak bayramlarda eğlenerek
sürur izhar etmenin dinin şeâirinden olduğunu beyan etmişlerdir. Hz.

30

Aycan, “Musiki”, s. 109, 115, 117, 144.
Gâzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, I/395, 398.
32 Canan, İslâm’da Zaman Tanzimi, s. 92.
33 Aycan, “Musiki”, s. 144.
34 Kılıç, “İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî...”, s. 411.
35 Nesâî, Kitâbu’l-‘Ideyn, cilt: III, s. 59.
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Peygamber’in bayram günlerinde def çalarak şarkı söyleyen cariyeleri
dinlediği, hem çalıp hem oynayan Habeşlileri seyrettiği ve hanımı Hz.
Aişe’ye dinlemesi ve seyretmesi için müsaade ettiği rivâyetleri mevcuttur.36 Mûsikîye cevaz verenlerin en fazla başvurdukları bu rivâyetler,
bayram günlerinde mûsikî dinlemeyi câiz kılmaktadır. Gazzâlî, rivâyet
edilen bu hadisleri İhyâ’da şarkı söylemenin müsaade edilebilir olduğunu ispatlamak için kullanmıştır.37 Ona göre, bayram günlerinde sevinip mûsikî dinlemek mübahtır.38 Fatımîler döneminde Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan kutlamalar zengin bir şölen geleneği oluşturmuştur.39
Ülkemizde Ramazan ve Kurban bayramı sabahında “Bayram
Sâlâsı” okunması, dinî mûsikî çerçevesinde neşe içinde Allah’ı zikretme
kapsamında güzel geleneklerdir. Bu bağlamda okunan tekbirler, yüz
yıllardan beri gök kubbede yankılanmaktadır.
Karşılama Merasimi
Karşılama töreni, günümüzde olduğu gibi Hz. Peygamber zamanında da yapılan törenlerdendir. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye
hicretinde, şehre ilk girdiği zaman büyük bir coşku ile karşılanmış, buna
benzer sevinç günlerinde gösterileriyle tanınan Habeşîler oynamışlardır.40 Aynı şekilde Beni Neccâr kızları peygamberimizi karşılarken def
çalıp (Bi’d-deffi ve’l-elhâni) “Talaa’l-bedru aleynâ…” diye başlayan meşhur beyitleri nağmeli şekilde okumuşlardı.41
Gazzâlî’ye göre yolcuları karşılamak için tertiplenen şenliklerde
mûsikî dinlemek mübahtır. Nitekim Hz. Peygamber, Medine’ye geldiği
zaman Medine halkı def çalıp şenlikler yaptılar. 42 Mübah olduğunda
ittifak edilen mûsikî türlerinden biri, yoldan gelenin karşılanmasında
icra edilen, sevinci izhar eden teğanni ve şarkılardır.43 Mûsikî sanatı, Hz.
Peygamber zamanında bazı önemli karşılama törenlerinde bir sevinç
nişanesi olarak icrâ edilmiştir. Yüzlerce müslüman erkek ve bayan, bazı
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Canan, İslâm’da Zaman Tanzimi, s. 92-94.
Gazzâlî, İhyâ, VI, 1132.
38 Gâzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, I/395.
39 Ahmet Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dini Hükmü”, Dîvân Degisi, İstanbul, 2002,
Sayı: 12, s. 236.
40 Ebu Davud, Kitâbu’l-Edeb, c. II, s.579; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, c. VIII, s. 263;
Bozkurt, Hadis’te Folklor, Eğlence, s. 69.
41 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, c. VIII, s. 263.
42 Gâzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, I/395.
43 Yusuf el-Kardavi, İslâm ve Sanat, s. 19.
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çalgılar eşliğinde koro halinde şiirler ve şarkılar söyleyerek muhteşem
bir karşılama yapmak suretiyle sevinçlerini izhar etmişlerdir. 44
Cenâze Merasimi
Cenâze salâsı, Müslüman bir insanın öldüğünü haber vermek için
minarede hüzünlü, dinî ve zâhidâne bir üslûb ile okunan Cami Mûsikîsi
formlarındandır. İslâmî anlayışta ölüm, Sevgili’ye kavuşma ve vuslattır.
Bunun en güzel örneği Mevlevîlik’te Mevlânâ’nın vuslat yıl dönümü
dolayısıyla her yıl yapılan “Şeb-i Arus” programlarıdır. Şeb-i Arus
programlarının en önemli unsuru mukabelede icra edilen Mevlevî
Mûsikîsi’dir.
Mûsikî sanatı, yukarıda bahsettiğimiz resmî ya da gayr-ı resmî
törenlerde yer aldığı gibi dinî merasimlerde de yer almaktadır. Özellikle
Rebiülevvel, Ramazan, Muharrem ve Zilhicce aylarında, mübarek gün
ve gecelerde icra edilen dinî mûsikî formları vardır. Diğer bir deyişle
dinî mûsikî formlarını belirleyen en önemli etkenler dinî gün, gece ve
aylardır.
Mevlid Kandili
Hz. Peygamber’in dünyaya geldiği Rebiülevvel ayının on ikinci
pazartesi gecesi (Miladî 20 Nisan 571), Mevlid Kandili olarak idrak
edilmektedir. Hz. Peygamber’in doğum yıldönümünü kutlamak
gayesiyle Fatımîler döneminde ve Erbil Atabeyi Muzafferüddin Gökbörî
(ö. 1233) devrinde resmî mevlid merâsimleri yapılmaya başlamıştır.45
Eyyubîler zamanında düzenlenen resmî mevlid törenlerinde sûfîlerin
zikir ve semâ meclisleri düzenlediği; Ayrıca çalgı ve şarkıların eşlik ettiği
eğlenceler düzenlendiği ifade edilmektedir. Hz. Peygamber’in doğum
yıldönümüyle ilgili kutlamalar hemen bütün İslâm ülkelerinde dinî ve
sosyal hayatın önemli bir unsuru haline gelmiş son derece renkli ve
gösterişli merâsimlere sahne olmuştur. 46 Yapılan bu dinî merâsimlerde
Peygamberimizin doğumunu anlatan mevlid manzumeleri, ilâhîler, na‘t
ve kasideler aşkla okunmuş ve okunmaya devam etmektedir.
Günümüzde de ülkemizde “Kutlu Doğum” adı altında mûsikî ile âlûde
programlar yapılmaktadır.
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Aycan, “Musiki”, s. 109, 112.
Necla Pekolcay, Mevlid (Vesîletü’n-Necât), Ankara 1997, s. 7; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1971, I, 481.
46 Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dini Hükmü”, Dîvân Degisi, Sayı: 12, s. 235, 237.
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Ramazan ve Terâvih
Dinî mûsikî kültürümüzde Ramazan ayının ayrı bir yeri vardır.
Ramazan ayının başında ayların Sultanını “Merhaba” ile karşılayan, sonuna doğru da “Elveda” ile uğurlayan Ramazan ilâhîleri, Ramazan manileri, salâ, salâvat, temcid gibi formlar, bu ayın tamamını bir mûsikî
yumağı haline getirmiştir. Ramazan ayında Sahur öncesi minârelerde
okunan “temcid” ve sokaklarda çalınan davul, bir ay boyunca her yatsı
ezanı öncesi okunan salâ ve terâvih namazı esnasındaki “Terâvih
Mûsikîsi” diye isimlendirebileceğimiz Cami Mûsikîsi uygulamalarıyla
Ramazan ayı, coşku, sevinç ve sürûrun yaşandığı, zevkî ve derûnî duyguların âhenkle terennüm edildiği bir ay olmaktadır.
Muharrem ve Kerbelâ
Muharrem ayının dinî mûsikî geleneğimizde önemli bir yeri vardır. Muharrem ayına mahsus bir dinî mûsikî geleneğimiz oluşmuştur.
Kerbelâ vak’ası ve Hz. Hüseyin’nin şehâdetini dile getiren besteli “Mersiye” türü eserler, Muharrem ayında icra edilen ilahilerdir. 47 Ehl-i Beyt
muhabbetini konu alan ilâhiler, mersiye ve nefes türü eserler, dinî
mûsikî repertuarımızda büyük bir yekûn oluşturmaktadır.
Hac Yolculuğu ve İbadeti
Hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayı dinî mûsikî açısından önemli
bir aydır. Zilhicce ayına mahsus oluşturulan mûsikî eserleri,
sanatkârların icra etmesi için bir fırsat ortaya koymaktadır. Kaynaklarda
“Gınâu’l-Hicâc” denilen bir mûsikî türünden bahsedilmektedir.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hacca gidenler yola çıkmadan önce
cadde ve sokaklarda davul ve zurna ile dolaştırılır; Kâ’be’yi tasvir eden,
haccın değerinden, Arafat, Zemzem ve Ravza’dan bahseden ilâhîler
söylenir. Hacılar hacdan döndükleri zaman da davul, zurna, def ve zil
eşliğinde ilâhî ve tekbirlerle karşılanırlardı.48 Ayrıca hac ibadeti
esnasında bütün hacıların birlikte okuduğu “Telbiye” ve Kurban
bayramında okunan “Teşrik Tekbirleri” de Dinî Mûsîkîmiz’in önemli
unsurlarıdır.
Sonuç olarak; “Allah güzeldir, güzeli sever” hadisi, İslâm
toplumunda güzel sanatlara verilen değeri açıkça göstermektedir. İslâm
47

Halil Can, Dinî Musikî Ders Notları, İstanbul, (t. y.), s. 19-20.
Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 303; Recep Uslu, Selçuklu
Topraklarında Müzik, Konya, 2011, s. 96-97; Düzenli, İslâm Kültür Tarihinde
Mûsikî, s. 311.
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medeniyetini oluşturan temel unsurlardan biri güzel sanatlardır. Güzel
sanatların muhtelif alanlarından biri de mûsikîdir. Geleneksel sanatlar
arasında mûsikî sanatının özel bir yeri vardır. Mûsikî sanatı ile hayat iç
içe geçmiş, âdeta hayat mûsikîyle yoğrulmuştur. İbâdetten evlilik
merâsimi gibi meşru eğlence ortamlarına, doğumdan cenâze
merâsimine kadar mûsikî sanatının dâhil olmadığı bir alan yoktur.
Kökeni eski uygarlıklara uzansa da mûsikî sanatı tamamıyla İslâmî
değerler ile bütünleşmiş ve İslâm sanatının merkezinde yer almaktadır.
İslâmiyet’in prensip olarak güzel sanatlardan olan mûsikîyi
reddettiğini söylemeye imkân yoktur.49 İslâm Medeniyeti, İslâm’a
rağmen değil fakat İslâm nedeniyle güzel sanatlardan olan mûsikîyi
benimsemiş, korumuş ve geliştirmiştir.50
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Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, s. 17.
Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyâtı, (Çev. Ahmet Demirhan),
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VAROLUŞUN ESTETİK BOYUTU ve DİN
Latif TOKAT
Giriş
Varoluşun estetik boyutu iki açıdan değerlendirebilir:
1) Âlemdeki “güzel değeri”nin fenomenolojik ve antropolojik tespitinden hareketle.
2) Tanrı kavramının tanımından ve âlemin O’nun eseri olmasından hareketle. Fenomenolojik olarak bakıldığında güzel yargısıyla karşı
karşıyayız. Güzel, Kantçı tanımlamayla “çıkarsız hoşa gidendir.” Hiçbir
şeye indirgenmeden var olan “güzel”in varlığı, âlemin sadece matematik
bir düzenden veya bilgi objesi olan bir âlemden ibaret olmadığını göstermektedir. Estetik değerler, Varlığın başka türlü ulaşılamayan bir boyutunu açarlar. Bu yüzden güzelin insan elinde ortaya koyulduğu alan
olan sanat olmasa da olur değildir.
Âlem “fayda” ve “doğru” dışında yargılar da barındırır. “İyi”, “güzel” ve “sevap” temel değer yargılarıdır. İnsan değer koyan bir varlık olduğu için bu kavramlardan bahsedebiliyoruz. Zira insan yaşamı mutlaka
bir “değer”in peşinde olan yaşamdır. Değerler anlam dünyamızla ilgilidir. Tanrı tasavvurundan hareketle baktığımızda: Tanrı kavramı tıpkı
mükemmellik örneğinde olduğu gibi apriori olarak güzel olmaklığı da
tanımı itibariyle içerir. Tanrı’nın sadece kudret ve azamet sıfatları değil,
merhamet, güzel, iyi ve seven gibi sıfatları da vardır.
Âlemin Tanrı tarafından yaratılmış olması aynı zamanda incelikli, güzel, tam, kusursuz ve mükemmel olması anlamına gelir. Dolayısıyla varoluşun estetik boyutu ontolojik bir boyuttur. Dinî hayat güzel
olandan yoksun olamaz. Metafizik alan hakkında konuşmak ancak sembolik sanat dilini kullanmakla mümkün olabilir. Dinî söylem sanatın
yardımına ihtiyaç duyar. İman yapısı gereği, estetiğin zıddı diyebileceğimiz şiddetle asla bir arada bulunamaz.
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1. İnsanın İki Temel Problemi
Aliya İzzetbegoviç, insan için iki temel sorunun varlığından bahseder: 1) Hayatımı nasıl sürdürebilirim? 2) Hayatımı niçin sürdürmeliyim? Yaşamımız boyunca bütün yapıp etmelerimiz aslında bu iki soruyla özetlenebilir. İlk soru insanoğlunun fizyolojik varlığını sürdürme
kaygısı nedeniyle birincil önemdedir. Gündelik hayatımızın büyük bir
kısmı bu soruya ikna edici bir cevap verme çabasıyla geçer. Ama insan
varlığı sadece bununla yetinmez. Hayatını niçin sürdürmesi gerektiğini
ya da doğru yaşam biçiminin ne olduğunu sorar ve bununla ilgili bir cevabı da farkında olsun ya da olmasın zımnen daima vardır.
Yaşamın sadece bedensel varlığımızı sürdürmekten ibaret olmadığı, belki ondan daha önemlisi, ona bir anlam da kazandırmak gerektiği, bu yüzden, düşünen ve özgür varlık olan insanın aksi durumda
saçma ve anlamsızlıkla karşı karşıya kalacağı için bir takım değerlere
başvurduğunu söyleyebiliriz. Niçin sorusuna verdiğimiz cevap, yaşamımızın gayesi, değeri ya da anlamını oluşturan cevaptır. Din, ahlâk ve
estetik değerler esas olarak bu soru nedeniyle vardır.
Acaba “niçin” sorusunun kaçınılmaz sonucu olan değerlerin gerçekliğinden nasıl bahsedebiliyoruz? Nasıl oluyor da hayatımı niçin sürdürmeliyim gibi baş belâsı bir soruyla canımızı sıkıyor; natürel olanın
ötesinde bir takım şeylerden bahsedebiliyor ve bunu hayati bir problem
haline getiriyoruz? İyi ve güzel değerlerini nereden alıyoruz, bunların
kökeni nedir? Acaba değerler gerçekten tabiat ötesi midir yoksa tabiî bir
takım şeylere indirgenebilir mi? Değerler objektif midir yoksa tamamıyla sübjektif ilgiler ve arzular nedeniyle mi vardır?
Ayrıntıya girmeden kısaca iki temel örnekten bahsedebiliriz.
Anglo-Amerikan analitik felsefe geleneği açısından bakılırsa objektif değerlerden bahsedilemez. Bu yüzden Amerikan pragmatizmi bir tür natüralizmdir. Natüralizme göre değerler psikolojik durumların özelliğidir.
Kant’a göre, estetik kavramlar zevk ve acı temellidir, fakat kognitif ve ahlâkî kavramlara indirgenemezler, onlar salttırlar. Kant esas olarak sübjektivisttir, fakat estetik kavramlar bir tür objektifliğe de sahiptir. Zira acı ve zevk hissi evrenseldir.
Burada biz, meseleye antropolojik ve fenomenolojik açıdan bakmaya çalışacağız. Antropolojik açıdan bakıldığında, insan gayeleri olan
bir varlıktır. Anlam ve değer olmaksızın yaşayamaz. Nietzsche, insanı,
“değer koyan” bir varlık olarak tanımlar. Değerler bizi harekete geçiren
varlık alanlarıdır. Neye değer verdiğimizin bir önemi yoktur. Bunlar
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araç değerler olabileceği gibi, yüksek değerler de olabilir. Biz bir şeylere
değer vererek yaşarız. Kendimizi nihai değer olarak da görebiliriz. Ekonomik değerleri veya sosyal statü değerlerini birincil değerler olarak görebiliriz. Ama bunun yanında “iyi”, “güzel” ve “sevap olan” gibi değerleri
de birincil değerler olarak görebiliriz.
Mengüşoğlu’nun ifadesiyle yüksek değerlerin kapsamına, sevgi,
bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük, dostluk, hak ve adalet, güven, inanma, söz verme, saygı, şeref iyi ve kötü gibi değerler girer. Araç
değerler grubuna ise, yarar, çıkar, kuşku, çekememezlik ve her türlü
maddesel değerler girer.1
Değerlerle ilgili olarak “yapmazsam ne olur” sorusuna kendi içimizde vereceğimiz cevap “suçluluk duygusu” olacaktır. O halde, nasıl
oluyor da bedeni itibariyle tabiat varlığı olan bizler, bu suçluluk duygusuna kapılabiliyoruz?
Analitik felsefe geleneğinden Russell’a bakalım. Bir analitikçi olmasına rağmen kendisi de değersizliğin mümkün olmadığını ve hatta
kendi yaşamıyla ilgili olarak söylediklerine bakılırsa, tabiî olmayan şeyleri gaye edindiğini görmekteyiz. Russell insanın karşı karşıya olduğu
değersizlik problemini şu ifadesinde dile getirir: “Hem Tanrısız, hem
aşksız bir dünyaya henüz alışmış değiliz; ancak bunu da başardıktan
sonradır ki, Tanrısızlığın gerçekte ne olduğunu anlayacağız.” 2 Aynı Russell, hayatı boyunca üç şeyin peşinden koştuğunu ve hayatına anlam veren üç şeyden bahseder: Aşk özlemi, bilgi arayışı ve insanlığın acı çekmesine merhamet. Bu üç şey diyor Russell, “benim uğruna yaşadığım
şeyler oldu. Bir şans daha verilirse aynı şekilde yaşamaktan memnun
olurum.”3
İnsan niçin sorusunun cevabını verirken, ya dinden, ya ahlâktan
ya da sanattan yardım bekler. Öyle ki, dinî inançların zayıfladığı ya da
olmadığı durumlarda ahlâkî duyarlılığın toplumla ilgili amaçlar halini
almış olan siyasal çalışmalar içine girmek, ya da bütünüyle bireysel bir
çaba olan sanata başvurmak zorunda kalınabilir. Nietzsche ve Schopenhauer gibi, ateist ve pesimistlerin dinden boşalan yere ahlâkı değil, sanatı koymaları ve sanata sığınmaları anlamlıdır.
Din, ahlâk ve sanat değerlerinin olmazsa olmaz ve bizi hayata
bağlayan değerler olduğu konusuna bir örnek olarak şair İsmet Özel’in
1

Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, Remzi Kitabevi, İst., 1988, s. 102.
Bertrand Russell, Mutluluk Yolu, Varlık Yay. İst., 2003, s. 19.
3 Bertrand Russell, “Love, Knowledge and Pity” The Meaning Of Life, Oxford
Unv. Press. NY, 2000.
2
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“yaşamak savaşmaktır” cümlesiyle başlayan ve egzistansiyel bir problemi tartıştığı, Waldo Sen Neden Burada Değilsin adlı kitabının ithaf kısmına yazdığı birkaç cümleyi aktarmak istiyorum:
“Bu kitabı, intihar eden birkaç arkadaşıma ve paranoyadan, şizofreniden mustarip birçok arkadaşıma ithaf ediyorum… Onlara isabet
eden yıldırım bana çarpmadıysa, bunu önce şiir binasının saçağı altına
sıçrayacak ataklığı göstermiş olmama ve sonra siyasî anlamda bir bağlanmanın hayat içindeki karşılığını arama çabasına borçlu olduğuma
inanıyorum. Şiir ve siyaset bana verilen tekinlikti.”4
Netice itibariyle Tillich’in ifadesiyle biz daima nihaice kaygısını
taşıdığımız bir şeye sahibizdir. Nihaice kaygısını taşıdığımız şey, yaşamımıza anlam verdiğini düşündüğümüz şeydir. Bir bakıma o objeyi kutsallaştırırız. Bizi nihaice kaygılandıran objeleri üç temel değer alanı olarak ifade edebiliriz: Din, ahlâk ve sanat. Birer değer alanı olarak din,
ahlâk ve sanat esas itibariyle aşkındırlar.
Sempozyumun ana başlığına uygun olarak burada din ve estetik
açısından meseleye bakmaya çalışacağız. Dinin aşkınlığı zaten bellidir.
Ama acaba estetik değerlerin aşkınlığından ve hayatımıza anlam vermesinden nasıl bahsedebiliriz?
2. Güzel (Çıkarsız Hoşa Giden)’in Varlığı
Estetiğin ana kavramı olan “güzel”i analiz ederek başlayabiliriz.
Güzel olanı temelde iki alanda görmekteyiz. Tabiatta güzel, sanatta güzel. Başka bir ifadeyle bir şeyi güzel bulmak yani tabiatta güzel ve bir
şeyi güzel yapmak yani sanatta güzel.
Kant’ın tanımlamasıyla güzel “çıkarsız hoşa gidendir.” Ne iyiye,
ne faydaya, ne de doğruya, başka hiçbir şeye indirgenemeyendir. Çıkarsız hoşa gitme, saf beğeni konusu olan, fayda sağlamadan haz veren,
kavramsız surette haz verendir. Hiçbir ihtiyacı kandırmaya bağlı olmayan bir iyidir. İnsan onu, herhangi bir vasıta olarak kendine hizmet ettirmeyi düşünmez.5 Güzel, bir objenin varlığı ile değil, tasarımı ile ilgilidir. Dolayısıyla biz örneğin suya faydası açısından baktığımızda onun
varlığını dikkate almış oluruz. Ama akışındaki güzelliğe dikkat ettiğimizde onunla ilgili tasarımımız öne çıkar. Bu yüzden bir obje hem güzel
hem de faydalı ise, onun güzelliği daha önce dikkat çeker ve daha baskındır.

4
5

İsmet Özel, Waldo Sen Neden Burada Değilsin? Risale Yay., İst., 1988.
Cemil Sena, Estetik, s. 198.
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Kant, her ne kadar “güzel”i kendi başına bir yargı meselesi saysa
da, ona göre, bizim dışımızda güzel denen bir gerçeklik yoktur. Dünyayı
algılama süjeye bağlıdır. Burada Kant’ın insan zihninin tamamıyla başta
zaman ve mekân kategorileri altında çalıştığını kabul etmesinden dolayı
böyle bir sübjektiflikten bahsettiğini belirtmek gerekir.
Kant açısından bakıldığında, doğada kendi başına hiçbir amaç
bulamayışımıza rağmen, yine de onda güzeli yani hoşlanmamıza hizmet
eden bir uygunluğu buluruz. “Çıkarsız hoşa gitme”sinden dolayı estetik
değerler başka bir şeye indirgenemez veya araçsallaştırılamaz. Kendi başına, başka bir şeye indirgemeden salt güzel fikrinin Gazzâlî düşüncesinde de yer aldığını görmekteyiz. Şu ifadeler ona aittir: “Akarsular ve
yeşillikler, sadece yenilip içildikleri için değil, güzel oldukları için sevilirler.”6
Güzel’in başka bir şeye indirgenemezliği noktasında Schopenhauer da aynı şekilde düşünür. Pesimizmini insanın istemelerine bağlayan
Schopenhauer, bütün acılarımızın kaynağı olarak daima daha üst bir
haz arayışını görür. Ancak estetik hazzı bunlardan ayırır. Ona göre, güzel, arzu duyarak aldığımız haz dışında bir hazdır. Schopenhauer, “nasıl
oluyor da estetik hazda da bir arzu olduğu halde, diğer hazlar gibi bizde
acıya neden olmuyor?” sorusunu sorarken gerçekte estetiğin aşkınlığını
dile getirmiş olmaktadır.7
Hegel açısından bakıldığında güzelin aşkınla daha doğrudan ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Ona göre, güzelin verdiği haz tanrısaldır
ve güzeli izleyen ruh tanrısallık düzeyinde mutluluğu yaşar. Güzele neresinden bakarsak bakalım, sonunda tanrısallık katına ulaşırız.
Benzer bir yaklaşımı çok daha önce Platon dile getirmiştir, şöyle
demektedir: “İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği o an yok mu,
sevgili Sokrat, işte yalnız o an için insan hayatı yaşamaya değer.” 8
3. Sanatın Aşkınlığı
Tabiatta güzeli aşkınlıkla ilişkilendirebiliriz. Ancak sanatın varlığını nasıl açıklarız? Sanatı ister taklit olarak isterse bir yaratım olarak
değerlendirelim, sonuçta sanat eserinin varlığının bir anlamı olmalıdır.

6

Gazzâlî, İhya, IV, s. 276’dan naklen, Metin Yasa, “Güzellik Kanıtı ve Taşıdığı
Felsefi Değer”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 18, s. 10.
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Latif Tokat, “Sanat Kutsalın İfşası mıdır?”, Marmara Ün.
İlahiyat Fak. Dergisi. Sayı 32.
8 Platon, Symposium, 211d.
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Nietzsche, Schopenhauer ve Ali Şeriati sanatın varlığını bir arayış ve kaçış olarak değerlendirmektedirler.
Sanat varolandan kaçıştır, burada olanla yetinmemektir. Varolmayanın arayışı, realitenin ötesine gitme arayışıdır. Sanatın dinle buluştuğu esas nokta burasıdır. Nasıl ki din, insanın gurbette olduğunu söyler, sanat da bunun ifadesidir. Sanat insanın kaçamadığı dünyayı güzelleştirme, ideal dünyayı buraya getirme çabasıdır. Sanat, varolanla doymayan, varlığı, az, soğuk, çirkin ve aptal bulan, anlamdan yoksun görenin ruhunun tecellisidir.9
Konuya antropolojik açıdan bakan Mengüşoğlu ise sanatın varlık
sebebini şu sözlerle ifade eder: “Sanat, insanı günlük işlerin, küçük ve
büyük kaygıların, hayatın, realitenin katılığının üstüne çıkarır.” “Sanatın, bizi hayatın, dünyanın, insan olaylarının derinliklerine götürebilecek bir gücü vardır. Sanat olmasaydı, insan hayatın bu boyutundan yoksun kalacaktı. Çünkü kelimeler, tonlar, renkler, hacim ve kitle ile sanatın bize sağladığı bilgiyi, başka hiçbir bilgi gerçekleştiremez.”10
Bu şekildeki bir sanat ontolojisi, zımnen sanatı aşkınlıkla tanımlamaktır. Bu noktada yine Tillich’in tanımından faydalanabiliriz. Ona
göre, din, ahlâk, sanat ve bütün bir kültür, din merkezinde birleşirler.
Teonomi dediği bu anlayışa göre, din doğrudan aşkına gönderme yapar,
ahlâk, sanat ve bütün diğer kültürel aktiviteler dolaylı olarak bir dinîlik
özelliği taşır. Dinî sanat, dinî olmayan sanat ayırımını kabul etmeyen
Tillich, sanata ontolojik açıdan bakar ve sanatın varlığının başlı başına
dinî bir faaliyet olduğunu düşünür.
Güzel olmaklığın ve onun insan elinde ortaya çıkan sanat formunun sadece bir değer değil, aynı zamanda insan varoluşunun bir boyutu
olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktayı en iyi dile getiren filozoflardan birisi Heidegger ve onun çizgisinden giden Gadamer’dir. Heidegger ve Gadamer, sanata varlığın sadece bir formu olarak değil, varlığı anlamanın
yolu olarak bakmaktadırlar. Bu açıdan sanat sadece bir estetik konusu
değil, ontoloji konusudur. Biraz sonra bahsedileceği gibi âlemi bizzat
zatı itibariyle mutlak güzel olan Tanrı yarattığı için, ya da âlemin varoluşuna Tanrı perspektifinden bakıldığı için değil, insanın varlığı anlaması açısından bakıldığında, bu anlamanın ancak sanatsal ve özelde şiirsel yolla olabileceğinden, dolayısıyla varlığın estetik bir boyutundan
bahsedilmektedir.

9
10

Bkz. Ali Şeriati, Sanat, Fecr yay. Ank., 2012, s. 80-108.
Mengüşoğlu, s. 207.
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Heidegger’in ifadesiyle “İnsan yeryüzünde şiirsel olarak ikamet
eder.” Gök altında, yeryüzünde, ölümlüler ve tanrılar arasında var olmak
şiirsel ikametin ifade edilişidir. İnsanın varoluşu bilimsel veya matematiksel bir düzlemde değildir. Gök altında, yeryüzünde, ölümlüler ve tanrılar arasında olmak ne mantıksal, ne de rasyonel yollarla açıklanabilir
ve kavranabilir. Varlığı ve insan varoluşunu bir takım kesin bilimsel yargılarla ifade edemeyiz.11 Tıpkı şiirsel veya top yekûn sanatsal eserlerin
tam olarak neyi ifade ettiklerini kestirme veya açıklama imkânımız olmadığı gibi. Şiirin tanımını şairler “nesir yoluyla anlatılamayanın anlatım yoludur” şeklinde yaparken, varoluşun estetik boyutuna dikkat çekmektedirler.
Bu anlamda estetik, bize varoluşun başka türlü ulaşamayacağımız yeni bir boyutunu açar. Burada sanatı doğada olanın taklididir şeklindeki tanımını değil, sanat bir yaratımdır şeklindeki tanımını kabul
etmiş olmaktayız. Gerçi estetik değer, sanatsal değere bağlı olarak var
değildir, doğada estetik boyut zaten vardır, ancak doğadaki güzel kadar,
sanat eserindeki güzel de bizi etkiler.
Bir sanat eseri içerik olarak dinî olmasa da dinî bir anlama sahiptir. Bunu sanat eserinin bizde yaşattığı ya da hissettirdiği durum nedeniyle söylüyoruz. Bir resim ya da müzik eseri sıradan tecrübelerin yaşattığından bambaşka bir tecrübe yaşatabilir.
4. Matematik Düzen ve Estetik Boyut
Âlemin güzelliği genellikle matematik düzenden hareketle ifade
edilir. Oran, simetri, kesinlik, zekâ ve olağanüstülük. Ancak buna deha,
yücelik, ululuk ve hayret uyandırmayı da eklediğimiz zaman matematik
düzene ilave şeyler söylemiş oluruz. Biz, açıklayabildiğimiz ya da matematiksel yapısını çözebildiğimiz şeyler karşısında pek de hayret etmeyiz. Natüralizm açısından güzel kavramının fazla bir anlamı olmasa gerek. Hayret ve hayranlık yaşantıları, matematik düzenden ziyade estetik
deneyimler karşısında ortaya çıkmaktadır. Sıradışı, açıklayamadığımız,
olağanüstü şeyler karşısında hayret ederiz, bu hayretimiz açıklanamaz
kaldığı sürece hayranlığa dönüşebilir. Son derece natürel, doğal, açıklanabilir bir obje karşısında hayret etmeyiz. Nitekim P. Davies’in dediği
gibi “her açıklanamayan astronomik nesne, sevinç ve hayrete neden
olur. Teorilerin kurulmasında fizikçiler, sık sık evrenin aslında çok güzel
olduğu inancı içinde zarafetin gizli kavramlarıyla yönlendirilirler.” 12

11
12

Ayrıntılı bilgi için bkz. Latif Tokat, Varoluşçu Teoloji, Elis Yay., Ank., 2013.
Yasa, s. 4.
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Fizikçiler, astrofizikçiler ve diğer bilim adamları, düzen karşısında şaşkınlıklarını dile getirmekle birlikte, esas olarak matematik
izahların ötesinde estetik bir hayranlığı da dile getirirler. Einstein, “âlem
hakkındaki tek anlaşılmaz şey, onun neden böyle düzenli ve anlaşılır
olduğudur” derken bu noktaya işaret etmiş olmaktadır. Einstein, âlemi
sadece matematik düzen olarak anlamanın yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Varlığın matematik düzen formülünü çözebiliriz. Ancak
bilme ve anlama eyleminin bizzat kendisi Einstein’in de belirttiği gibi
şaşırtıcıdır. Şiirsel olan da budur. Belki de bu yüzdendir ki, şairler ve
edebiyat insanları ne Kopernik devriminden ne de benzer bilimsel keşiflerden pek hazzetmezler, zira hiçbir şair Kopernik devrimi sonrası ortaya çıkan “alelade dünya” algısından hoşnut olmayacaktır.
Bir örnek vermek gerekirse, şair İsmet Özel, “Baktım akşam herkesin kabul ettiği kadar akşamdı” derken varoluşun, bilimsel olandan
farklı olduğunu, en azından bir umut olarak dile getirmektedir.
Âlemin yapısı sadece bilimin araştıracağı ve sırlarını çözebileceği
bir yapı değildir. Bilim adamlarının gördükleriyle edebiyatçının ve sanat
adamının gördükleri aynı şeyler değildir. Alex Carrel, bilim adamlarımızın çok şey keşfettiğini ama insanı keşfedemediğini söylerken; Heidegger teknolojiden şikâyetçi olurken bu noktaya dikkat çekiyorlardı.
Aynı şekilde Darwin de “Zihnim makineye benzedi, tekrar hayata
gelseydim, haftada bir biraz şiir biraz müzikle ilgilenirdim” derken matematik düzenin yetersizliğini vurgulamıştır.
Buraya kadar âlemden ve insan varoluşundan hareketle fenomenolojik olarak güzel ve sanatın bir varoluş boyutu olduğu üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi ise, Tanrı’nın varoluşu ve âlemin Tanrı tarafından
yaratılmış olması açısından güzel ve sanatın varlığın bir boyutu olmasını
ele almaya çalışacağız. Burada temel soru şudur: Âlemin Tanrı tarafından yaratılmış olması, O’nun eseri olması ne anlama gelmektedir?
5. Tanrı’nın Kudreti ve Merhameti
Platon ideler piramidinin tepesine, bütün idelerin idesi her şeyin
ondan aşağı doğru yayıldığı ide olarak tek bir ide koyar, ama birden çok
kavram kullanır. Piramidin tepesindeki ide, hem Tanrı’dır, hem de iyi,
doğru, güzel ve bir’dir. Platon bu kavramları birbiri yerine kullanmaktadır. Zira Tanrı hem iyidir, hem de doğru, güzel ve bir’dir. Böylece güzel kavramı idelerin idesi olarak yer almaktadır.
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Varoluşun estetik boyutunu dinî açıdan anlamanın en doğru yolunun nasıl bir Tanrı tasavvuruna sahip olduğumuzu anlamaktan geçtiği kanaatindeyiz. Acaba Tanrı kavramı bizde neleri çağrıştırır? Mu‘tezile’nin Tanrı tasavvuru ile İbn Arabî’nin veya Eş’arîliğin Tanrı tasavvurları arasında bir fark var mıdır?
Acaba Musevi Tanrı tasavvurunun İsrailoğullarının yaşadıkları
süreçle ilgisi olabilir mi? İsrailoğullarının maruz kaldıkları şiddet onların tanrı anlayışını etkilemiştir. Onlar, Tanrı’yı korkunun dehşetin gücü
olarak tanımlamışlardır. Peygamberler onları sürekli tanrı korkusuyla
uyarmıştır. Bugünkü israiloğullarının uyguladıkları şiddet onların yapısal özelliği haline gelmiştir. Tevrat’taki ceza hukuku şiddeti ön plana
çıkarmaktadır. Taşlayarak öldürme Tevrat’taki en yaygın ceza şeklidir.
Tanrı kavramı öncelikli olarak neleri zihnimize getirmektedir?
Güç, kudret, adalet, mutlaklık, merhamet, sonsuzluk vs. Tanrı mutlak
ve kutsal olandır… Ama aynı zamanda iyi ve güzelin mutlak halini de
bizde çağrıştırır. Mükemmel olan aynı zamanda güzel ve iyidir de. Buradaki güzel ve iyi olmaklık, güç, kudret ve sınırsızlıktan farklı değildir.
Mutlak ve kutsal olan karşısında derin bir saygı ve hürmet tutumu içine
gireriz. Saygı ve hürmet, ancak sevgiyle mümkün olabilir. Sevgi ise esas
olarak estetiğin bir kavramıdır.
Descartes’ın ontolojik delilinin temeli “Mükemmel” kavramıdır.
Fârâbî ve İbn Sina’nın Tanrı’nın sıfatlarıyla ilgili açıklamaları O’nun yüceliğini vurgulamaya yöneliktir. Cömertlik bu sıfatların başında gelir.
Mu‘tezilenin beş ilke arasına adalet ilkesini alması Tanrı’nın mutlak iyiliğini vurgulamak içindir. Tanrı mahza hayr’dır.
Kelamda öğrendiğimiz sıfatlara bir bakalım: Hayat, İlim, Semi,
Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin… Vücut, Kıdem, Beka, Vahdaniyet,
Muhalefetün lil havadis, Kıyam bi nefsihi… Dikkat edilirse bu sıfatlar
arasında ahlâk ve estetik alanları çağrıştıran bir sıfata yer verilmemiştir.
Kelam İslâm Dini’nin doktrinel kısmıdır. Bir bakıma İslâm inancının,
dünya görüşünün ve yaşam felsefesinin temellerini oluşturur. Allah’ın
doksandokuz isim, sıfat ve fiilleri içerisinden sadece güç, kudret ve azameti ifade edenlerin Kelam tarafından seçilmiş olması dikkat çekicidir.
Taftazânî’nin İslâm Akaidi kitabına bakıldığında bu sıralamalar görülür.
Ama ne iyi ne de güzel kavramını çağrıştıracak bir sıfata yer verilmez.
Dolayısıyla esas olarak Allah’ın Kudret’i vurgulanır. Acaba Tanrı iyi ve
kötünün, güzel ve çirkinin ötesinde olduğu düşünüldüğü için mi durum
böyledir, yoksa Kudret vurgusu yeterli mi bulunur? Hep kudreti vurgulanan Tanrı mı, yoksa iyi ve güzel olmaklığı ifade edilen bir Tanrı mı
sevgi ve mutlak aşk objesi olabilir?
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İbni Sina’nın Tanrı tasavvuruna baktığımızda farklı noktaların
vurgulandığını görmekteyiz. İbni Sina’nın ifadesiyle Tanrı “tam”, “iyi”,
“doğru” ve “güzel”dir. Acaba “tam” veya “mükemmel”lik ne tür bir yargıdır? Tam, iyi, mükemmel ve güzel yargılarını ahlâkî ve estetik anlamlarda kullanırız ve bu ontolojik bir değerlendirmedir. Gerek İbn Sina gerekse Platon iyi, güzel, doğru ve bir kavramlarının hepsinin Tanrı’da birleştiğini, dahası, bu kavramları Tanrı kavramının yerine kullandığımızı
düşünmüşlerdir.” Varlık ve iyilik Tanrı söz konusu olduğunda aynı şeyi
ifade ederler.13 Tanrı sadece “doğru” olanı değil aynı zamanda “güzel”
olanı da içerir. O bütün doğrunun ve güzelin birleştiği Tanrı’dır.
İbni Sina Şifa’da şöyle demektedir: “Salt aklî, sırf iyilik, her tür
noksandan uzak ve her bakımdan aynı olan bir mahiyetin üstünde bir
güzellik ve görkemin olması mümkün değildir.” “Zorunlu Varlık salt güzellik ve görkeme sahiptir. O her bir şeyin güzelliğinin ve görkeminin
ilkesidir (mebde’).”14
Güzel ve iyi Tanrı’da birlikte olduğu için aşkın ve sevginin de konusu olur. O hem seven ve sevilen hem de en üst düzeyde haz duyan ve
haz duyulan olur.15 Mükemmel ve sevgi kavramlarının bizde çağrıştırdığı şey ontolojik yetkinliktir, ama bu kavramlar esas olarak estetik bir
çağrışıma da sahiptir. Bir varlığın mükemmel olması onun, hem ontik
anlamda hem de değerler anlamında tamlığını ifade eder. Hem güç kudret, bilgi, irade hem de ahlâkî ve estetik açıdan tamlığı kasteder.
Yine Şifa’da İbn Sina güzelle ilgili olarak şöyle der: “Güzel, kendinden dolayı seçilen (ihtiyar) şeydir. O başka şeyden dolayı değil iyiliğinden ötürü övülen ve haz veren (leziz) bir şeydir ve o, bu yönüyle güzeldir.”16
İslâm Kelamı her ne kadar Allah’ın ahlâk ve estetik çağrıştıran sıfatlarını ihmal etmiş olsa da, Kur’ân’ı Kerim’in pek çok âyetinde ve özellikle de doksandokuz isim arasında kudret ve azametten başka sıfatlara
da yer verdiğini görmekteyiz. Hem Allah tasavvurunda hem de varlıkta
estetik boyuta dikkat çeken birkaç örnek vermek gerekirse:
Kur’ân’da, Cemal, Cemil, Zine, Hüsn, Latif, Bedi’, Musavvir, Vedud gibi kavramlar hem Allah’ın bir sıfatı olarak hem de O’nun eserinin
bir vasfı olarak yer almaktadır.
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Cemal: “…akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin
için bir güzellik (cemal) vardır.”17
Cemil: “Güzel bir sabır”18
ez-Zine: İlim, güzel itikat gibi manevî ziynet; mal ve makam gibi
dünya ile ilgili ziynet anlamlarında kullanılmıştır. “Yer semasını lambalarla/ kandillerle süsledik.”19
Hüsn: Mutlak kemal ve kusursuzluğu ifade etmek içindir: “En
güzel isimler O’na aittir.”20 “Allah yaratanların en güzelidir.” Muminun,
14. “Allah en güzel şekilde yaratandır.”21
Sıbğatallah: O’nun boyası en güzelidir.22
Lâtif: “Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir.”23
Bedi’: “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır.”24
Musavvir: “Allah en güzel suret verendir.”25
Vedûd: “Şüphesiz rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.”26
“Allah güzeldir, güzeli sever.”27
Öte yandan Cennet tasvirleri sadece yararlı ve iyi olanın değil,
büyük oranda güzelin tasvirleridir. Süsler, ziynet eşyaları, altın, ipek,
inci, kristal kadehler, gümüş kaplar, köşkler, bahçeler…
Örneklerden hareketle diyebiliriz ki, Allah sadece her şeyi bilen,
her şeye gücü yeten, her şeyi dileyen değil, aynı zamanda, yarattığı âlemi
incelikli olarak yapan, süsleyen, suret veren, merhamet sahibi olan ve
sevendir.
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Nahl, 16/6.
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O halde, acaba âlemin, zatı hakkında bu şekilde tasavvura sahip
olduğumuz Allah tarafından yaratılmış olması ne anlama gelir? Âlemin
Allah’ın eseri olmasının anlamı nedir?
6. Tanrı’nın Eseri Olarak Âlem En İyi ve En Güzeldir
Eser müessirin izlerini taşır. Âlem mutlak güç, kudret, iyilik, adalet ve güzelliğe sahip olan Tanrı’nın eseri olduğu için en iyi, en mükemmel işleyen ve en güzel âlem olması zorunludur. Tanrı tasavvurundan
hareketle âlemin neden böyle olduğunu açıklama çabalarının ilk örneğini Platon’da görüyoruz:
“Gerçekten de bu âlem, meydana gelen şeylerin en güzelidir.
Onun yapıcısı da sebeplerin en mükemmelidir.” 28 “Tanrı onu, bu kaos
ve karışıklıktan nizama soktu… Fakat O’nun en güzel eseri yapması gerekiyordu… Tanrı… bir eser olarak kainatı, kendi tabiatı içinde, sahip
olabileceğinin en güzelini ve en mükemmelini gerçekleştirecek tarzda
tertip ve teşkil eyledi.”29
Platon’un Tanrı merkezli yaklaşımının sonraki dönemlerde temel
bir tartışmanın odağını teşkil ettiğini görmekteyiz. Kötülük problemi
ele alınırken, Tanrı’nın yarattığı âlem her şeyiyle hem en güzel, hem de
en iyi âlemdir, dolayısıyla bütün bu olumsuzluklara rağmen bunların bir
izahı vardır, âlem Tanrı tarafından yaratılığı için elbette en güzel ve mükemmel âlem olmak zorundadır şeklinde bir sonuca varılmıştır.
“Leyse fil imkân” tartışmalarıyla yoğunlaşan teodise problemi
İslâm düşüncesinde Allah’ın mutlak kudretine vurgu yapan Eş’arî Tanrı
anlayışına tepki olarak formüle edilmiştir. 30 Kelamda sıralanan sıfatlara
bakıldığında bu güç ve kudretin vurgulandığı açıkça görülmektedir.
Gazzâlî’nin “leyse fil imkân” tartışması yoluyla kudret vurgusunu hafifletmeye çalıştığı iddia edilmektedir.31
Gazzâlî İhya’da şöyle formüle eder: “İmkân dâhilinde var olandan
daha mükemmel, daha tam veya daha harika hiçbir şey yoktur.” Leyse
fi’l-imkân aslen ahsen minhu ve la etemm ve la ekmel. 32
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Platon, Timaios, 29a.
Platon, Timaios, 30b.
30 Eric Lee Ormsby, İslâm Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu, Çev. M. Özdemir,
Kitabiyat, Ank., 2001, s. 28.
31 Ormsby, s. 58.
32 Gazzâlî, İhya, IV, 223’den naklen, Ormsby, s. 46.
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İbn Arabî ise şu şekilde ifade etmektedir: “Olabilirlik halinde bu
evrenden daha iyisi yoktur; çünkü varlıkta, Hakk’tan daha yetkini, tanrısallıkta ise ilgili niteliklerle nitelenenden daha üstünü yoktur.” 33
“Evren Tanrı’nın sanatının belirdiği yerdir” 34 diyen İbn Arabî bu
âlemin en güzel âlem olduğunu şu sözlerle ifade eder: “Tanrı, kuşkusuz,
evreni kendi güzel suretinde yarattı.” 35 “Tanrı güzeldir, güzeli sever. Bu
bilinen bir hadistir. Tanrı kendini, güzeli sevmekle nitelemiştir. Tanrı
evreni de sever.”36
Bu tartışmanın daha sonraları Leibniz tarafından da önemsendiğini görmekteyiz. Günümüzde ise benzer şeyleri R. Swinburne’de dile
getirmektedir: “Eğer Tanrı varsa, temelde çirkin bir dünyadan çok, temelde güzel bir dünya ummak için fazlaca neden vardır.”37
Bu tartışma netice itibariyle Tanrı’nın eseri olan âlemin, hem iyi,
hem güzel, hem de düzenli olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Dahası Tanrı perspektifinden bakılarak yapılmış bir değerlendirmedir. Tanrı’nın eseri olan bir âlemden bahsediyorsak elbette iyi, güzel ve düzenlilikten bahsetmek zorundayız. Gazzâlî’yi bu tartışmanın
içine iten sebeplerden birisi de bu olsa gerek. Burada esas mesele âlemin
güzelliği ya da düzenliliği değil, Tanrı’nın güzelliği, iyiliği ve mutlak oluşudur, vurgulanmak istenen budur.
Âlemin güzel ve mükemmel olduğu düşüncesinin önündeki en
önemli engel olarak sunulan kötülük probleminin çözümü için önerilen
düşüncelerden birisi de bilindiği gibi, estetik düzen için kötülüğün varlığına ihtiyaç duyulduğu iddiasıdır. Nitekim Malebranche bu noktayla
ilgili şöyle der: “Şu halde, Tanrı’nın yapabileceği evrenlerin en mükemmeli bu evrendir. Bu kadar çok canavar, bu kadar çok inançsız ve alabildiğine karışıklık; bunların hepsi evrenin mükemmelliğine katkıda bulunmaktadır.”38
Matematik Düzen ve Teleoloji
Mümkün âlemlerin en iyisi ifadesi büyük oranda düzenlilik ve
faydalılık ile açıklanmıştır. Oysa mükemmellik sadece düzenlilik demek
değildir. Esas mükemmellik estetik boyut ile mümkün olabilir. Nitekim
33

İbn Arabi, Futuhat, I, 441’den naklen, Yasa, s. 13.
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35 Yasa, s. 6.
36 Yasa, s. 10.
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38 Ormsby, s. 22
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bu duruma İbn Teymiye itiraz etmiştir. O “ilahi hikmet prensibini ihmal
ettikleri için, Eş’arîleri hatalı bulur; ‘Eş’arîler’ diyor o, ‘hikmetsiz iradeyi
ve merhametsiz, sevgisiz ve uygunsuz bir ihtiyarı kabul ediyorlar.” 39
“Âlem mümkün âlemlerin en iyisidir” ifadesi, Tanrı’nın, varlığın
akıl almaz matematik düzenini sağlayan bir Tanrı olduğunu ifade ettiği
kadar; varlığı, güzellik ve iyilik boyutuna sahip yapıda yaratan bir Tanrı
olduğunu da ifade etmektedir. Dolayısıyla eğer bir benzetme yapılabilirse, Tanrı mükemmel bir “matematikçi” olduğu kadar mükemmel bir
“sanatçı”dır da.
Âlem, Tanrı’nın bir sanat eseridir. Sadece matematik bir formülasyon değil, aynı zamanda estetik bir yaratımdır. Bu yüzden bir fizikçi
ya da matematikçi Tanrı’nın mükemmel matematiksel düzeni karşısında hayranlık duyabilir, ama bir sanatçı Tanrı’nın ressam gibi davrandığına dikkat çeker.
Teleolojik deliller sadece âlemdeki matematik düzeni dikkate almaz, aynı zamanda estetik boyutu da göz önünde tutarak bir delil geliştirmeye çalışırlar. Başlı başına “güzel”in varlığı Tanrı’nın varlığı için bir
kanıt teşkil edebilir. Kant Tanrı hakkında delil olamayacağını iddia etmekle birlikte, eğer bir delilden bahsedilecekse buna en uygun olanın
teleolojik delil olacağını belirtirken estetik boyuta dikkat çekiyor olsa
gerek. Teleolojik delil diğerlerine göre, sadece düzeni değil, estetik boyutu da öne çıkarır.
Gazzâlî’nin de düzenden ziyade estetik çekiciliğe dikkat çektiğini
görmekteyiz. Bir bakıma güzel tecrübesinden hareketle bir Tanrı kanıtı
ortaya koymaya çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle diyor o:
“Hayret! Bir kimse, duvarda güzel bir yazı ya da güzel bir nakış
görür, sonra ona hayran olur; sonra da bunu nasıl yapabildi diye yazıyı
yazan ve nakış işleyen hakkında tüm gücüyle düşünmeye başlar. Artık
onu ne güzel, sanatı ne yetkin, gücü ne üstün diyerek, içinde büyütmeden edemez. Derken, kendi ve başkalarının varlığındaki üstünlüklere
bakar; ama, yaratanını ve şekil verenini düşünmez, büyüklüğü dehşet
içinde bırakmaz, hikmet ve yüceliği hayrete düşürmez.” 40
“Hayret! Zengin bir köşke girer, boyalı işleme ve yaldızlı süsüne
bakar, sonra da hayran kalırsın; ömrün boyunca da gördüğünün güzelliğini anlatır durursun. Buna karşılık, şu yüce yeryüzü evine, evin yerine,

39
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çatısına, havasına, eşyalarının güzelliklerine, canlılarının akıl almaz üstülüklerine ve süslemelerindeki güzellikleri görür, sonra da, ne onları
konuşur, ne de onlara eğilim duyarsın. Bu ev, anlatıp durduğun evden,
daha mı aşağıdır.”41
Buraya kadar ilk bölümde varlıktan hareketle estetik ve sanatın
zorunluluğuna, bu ikinci bölümde ise, Tanrı’dan hareketle estetik ve sanatın zorunluluğuna işaret etmeye çalıştık. O halde şöyle bir çıkarım
yapabiliriz. Din, metafizik ve sanat daima birbiriyle ilişkilidir, birbirinden apayrı şeyler değildir.
7. Metafizik, Din, Estetik ve Sanat
Din dilinin metaforik ve mecazi, yani edebi olması, dilin Sonsuzu
ifade etmeye çalışmasından kaynaklanır. Dolayısıyla sanatın yardımı olmadan metafizik olan daha iyi ifade edilemez, edilse bile yavan olurdu.
Ya da tıpkı Wittgenstein’in ifade ettiği gibi sadece susmak zorunda kalırdık.
Şiiri ve mûsikîyi yok saydığımız zaman din ve metafiziği de zayıflatmış oluruz. Max Stirner’in dediği gibi “Sanat ve yaratıcı sanatçı olmaksızın din olmazdı. Felsefe yoluyla dine ulaşmak mümkün olamaz.”
Tanrı’nın farkına varmak estetik duyarlılığı artırır, estetik duyarlılığın artması da Tanrı’nın farkına varmayı sağlar. 42
Din, sanat formlarına benzetilir. İnsan varoluşunun her anı estetik yaratımlarla çevrilidir. Aslında bütün bir dünya bu yüzden dinî
olanla kuşatılmıştır. İnsan varlığı esas olarak ne sadece rasyoneldir, ne
de sadece faydayı dikkate alır. Biz varoluşa sadece bilim perspektifinden
bakmayız. Sanat nedeniyle dinî varlıklarız.43
Bu yüzden, İngiliz şair ve kültür eleştirmeni Matthew Arnold’ın
dediği gibi “Modern bilimin neden olduğu dine güven kaybını sadece
sanat özellikle de şiir yeniden geri getirebilir. Sadece sanat, yaşamı bize
yorumlayabilir, bizi avutabilir ve ikna edebilir.”
İmanın Estetik Boyutu
İman fenomeninin bizzat kendisi de estetik bir boyuta sahiptir.
İman, ihsan, huşû, takva, derin sevgi, saygı ve kalbin yumuşaması, bir
41
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şeyin kutsanması, bütün bunlar imanla ilgili kavramlar ve tutumlardır.
Tanrı, bir iman meselesidir. İster bir takım kanıtlarla olsun, isterse makul gerekçelerle olsun Kendisine bir evet / hayır yoluyla ulaşılandır.
İman eyleminin bizzat kendisi insan bilincinin en derinlerindeki duygu
ve düşüncelerin harekete geçmesiyle mümkün olabilir. Dinin samimiyet
olmasının sebebini de burada bulabiliriz. Hayret etmesi ve hayranlık
duyması gereken birisi varsa en başta mü’mindir. Kalplerin taş kesilmesi
epistemolojik bir tanımlamadan çok estetik bir tanımlamadır. “İnsanlara yumuşak davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer katı
yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi…”44
Öte yandan ritüellerin ilk hedefi yaşanılan tecrübenin dışsallaştırılmasıdır. Bu dışsallaştırmada estetik bir boyut vardır. Ritüel ve sanatı
buluşturan noktalardan birisi yalnızlıkta gerçekleşmesidir. KenDinizle
baş başa kalmamışsanız ne iyi bir dindar ne de iyi bir sanatçı olamazsınız. Bazen sanat Dinin olmaması durumunda oluşan boşluğu doldurabilir. Din sanat değildir, ancak dinin yokluğunda boşluğu dolduracak en
iyi adaydır.
Antropologlardan James Frazer, iptidai toplumlarda büyü, sihir,
ritüel ve sanatın iç içe olduğunu söyler. Dinî seremoniler ve ayinler bir
yönüyle ahlâk bir yönüyle de sanat tezahürleridir. İptidai sanatlar içinde
dikkat çeken şey dinî ayinler ve muharebeler eşlik eden jimnastiğe benzer danslar şeklinde olmalarıdır.45
Bu noktada son olarak Kelamda önemli bir tartışma konusu edilen Ru’yetullah (Allah’ın Cennette görülmesi) meselesine değinmekte
fayda var. Tartışma dünyada sahip olduğumuz gözlerle mi göreceğiz,
Allah’ı görmek demek O’na mekân atfetmektir gibi açılardan yapılmış
olsa da, tartışmanın varlığının esas sebebi Cennet’in bütün fayda ve iyiliklerinin ötesinde, en büyük mükâfatın Allah’ın görülmesi olacağının
kabul edilmesidir. Allah’ın görülmesi demek, sadece bir merak meselesi
değil, estetik hazla ilgili olsa gerek.
Sonuç
1. F. Fukuyama, “Tarih sonrası dönemde sanata da felsefeye de
yer ve gerek olmayacak; sadece insanlık tarihinin ürünlerinin sergilendiği müzelerle ve onların bakımlarıyla ilgilenilecek” diyordu. Bu sıralamaya dini ve ahlâkı da eklemek gerekir. Sanatın ve felsefenin ortadan

44
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Âl-i İmran, 2/159.
Bkz. Aydın Işık, Din ve Estetik, Ötüken Yay., Ank., 2013.
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kalkması derin düşüncenin ve duyarlılığın da ortadan kalkması demektir.
Eğer dini ve dindarlığı adalete ve hukuka indirgersek, dinî hayatı
sanattan ve estetik duyarlılıktan yoksun bırakırsak Fukuyama’nın dediği
kaçınılmaz olacaktır. Sığlığın ve Alev Alatlı’nın dediği gibi “paçozluğun”
ve popülerliğin olduğu bir toplumsal hayatta sadece sanatın felsefenin
ve derin düşüncenin değil, dinin ve ahlâkın da sonunu ilan etmiş oluruz.
Bu durumu Wassily Kandinsky şöyle ifade eder: “Sanat gerilemeye başladığında din de çürümeye başlar. Büyük sanat eserlerinin kaybolduğu dönemler tinsel dünyanın da kötüleşmeye başladığı dönemlerdir.”
S. H. Nasr ise diğer taraftan meseleye bakarak şöyle dile getirir:
“Ne zaman ki, İslâm’ın spiritüel boyutu zayıfladı, İslâm sanatının kalitesi de gerilemiştir.”
İlahiyat ve sanatın birbirini anlamadığı şeklindeki anlayış geçmişte kalmıştır. Sanatçı artık dogmayı ve metafiziği küçümseyemez, ilahiyatçı da en azından artık sanatı bir mesele olarak görmek zorundadır.
Tanrı’yı kaybetmiş bir sanat kendisini de kaybeder.
Dindar kişi diyor Schlegel yaşamını bir sanat eserine çevirmelidir.
Estetik ve sanat hakkındaki çalışmalarla, din hakkındaki çalışmalar birlikte olmak zorundadır. Din araştırması yapanlar sadece dinî sanat eserlerinin sanat olduğunu düşünmemelidir.
Bilindiği gibi medeniyetler kendilerini bilim, sanat, ahlâk ve metafizik alanlarda ifade ederler. Bu açıdan bakıldığında fıkıh medeniyeti
olmak çok da matah bir şey olmasa gerek. Hukuka ve tek başına adalete
indirgenmiş bir medeniyet, derinlik kazandıramaz. Derinlik için sanata,
ahlâka ve felsefi düşünceye ihtiyacımız var. Toplum hukukla yönetilebilir ama ahlâk medeniyettir. Toplum yarar ilkesine göre yaşayabilir
ama estetik medeniyettir. Tarık Ramazan’ın dediği gibi bugün bütün
dünya insanlığı olarak tarih, felsefe, sanat ve din bilgisine ihtiyacımız
var.
2. Konjonktürel olarak geçmişte, Musevilikte ve İslâm’da sanatın
bir kısmının fıkhi olarak yasaklanma (heykel, resim) veya hoş bakmama
(müzik) teşebbüslerinin ardında, ontik bir karşı çıkış değil, büyük
oranda sosyolojik, siyasal ve ahlâkî diyebileceğimiz sebepler yatıyor olsa
gerek. Gerek Musevilik gerekse İslâm putperestlikle savaştığı için böyle
bir yola başvurması kaçınılmazdır. Bugün şunu söyleyebiliriz. Putperest
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olmak için artık taştan putlara gerek yoktur. Onlar olmadan da mümkündür.46
İnsanın yaratıcılığı Tanrı’nın yaratıcılığının bir aynasıdır. Tanrı
mutlak yaratıcıdır, insan ise Tanrı’nın kendisine verdiği şeyden bir şey
yaratır. İnsanın bu yarattıklarına kültür diyoruz. Elbette insanın yaratma kapasitesi ve potansiyeli sınırlıdır. Tanrı kıskanç bir rakip değildir, sadece kendi yarattığını değil, aynı zamanda kullarının yarattıklarını da seviyor olsa gerek.47
Turan Koç hocanın çevirisiyle İkbal’in şu dizeleri de Tanrı insan
ilişkisinin dikkate alınmazsa eksik kalacak olan bir boyutundan bahsediyor:
Allah: Ben dünyayı tek bir su ve topraktan yarattım,
Sen İran ve Tatar ve zencileri yarattın.
Ben topraktan safi çelik yarattım,
Sen kılıç ve ok ve tüfek yarattın.
Sen ağacın dalları için balta yarattın,
Şakıyan kuşlar için kafesler yaptın!
İnsan: Sen geceyi yarattın; ben çerağı yarattım;
Sen şarabı yarattın; ben kadehi yarattım.
Sen çöller, dağlar, çimenler yarattın;
Ben geniş yollar, gülistanlar ve bahçeler yarattım.
Taştan ayna yapanım ben,
Zehirden ilaç yapanım ben!48
Hz. Peygamber’in, 600 yılında ölen ünlü Arap şairi Antere’nin şu
ifadesi nedeniyle ondan övgüyle bahsettiği bilinmektedir: “Ben sadece
soylu bir yaşamı korumak için hayatın zorluk ve meşakkatlerini üstlenerek günlerimi ve gecelerimi geçirdim.”
3. Tanrı’nın mükemmelliği, âlemin O’nun eseri olması, imanın
mahiyeti ve estetiğin varoluşun bir boyutu ve temel bir değer alanı olması açısından bakıldığında, din ile estetiğin ya da estetik duyarlılığın
46

Ronald Goetz, “Is Art Helpful to Faith?” religion-online.org 25.01.2005, s. 2.
Goetz, s. 4.
48 Turan Koç, İslâm Estetiği, İSAM, İst., 2008, s. 121.
47
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yokluğu diyebileceğimiz kötüyü ve çirkini ifade eden şiddetin yan yana
gelmesi hiçbir zaman mümkün olamaz. Şiddetin insanın yapısal bir
özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Âdem’in yasağı delmesini şiddet
olarak değerlendirebiliriz. Ancak insanın yapısal olarak şiddete meyyal
olması şiddeti meşrulaştırmaz. Habil ve Kabil hikâyesinden hareketle
şiddetin dinî alanda bile son derece natürel olduğu iddia edilemez. Zira
bu ikiliden Habil’in tutumunun övüldüğünü biliyoruz.
Hele hele din adına şiddetin ve zorlamanın teorik seviyede bile
olması düşünülemez. Din ve Tanrı adına şiddet son çare bile değildir,
hiçbir zaman seçenek olamaz. Allah’ın yeryüzünde kendisi adına kavga
ve kan dökülmesini istediğini kimse iddia edemez.
Cevdet Said’in, “Biz hâlâ, Âdem’in aleyhine şehadette bulunan ve
onu, yeryüzünde fesad ve terörle suçlayan melekleri doğrulayan süreci
aşabilmiş değiliz”49 sözüne bakılırsa dinî hayatı şiddetten arındırmanın
yolu estetik duyarlılığı artırmaktan geçmektedir.
Varoluşu “iyi”leştirme, “kutsal”laştırma ve “güzel”leştirme çabamız yoksa varlığın matematik bir düzen olmaktan başka ne anlamı olabilir ki? Niçin yaşamalıyım sorusunun cevabını ancak bu üçü ile verebiliriz.
4. Din umuttur, vaat eder. Bu yüzden bir bağlılıktır ve irrasyonel
boyutu vardır. Müzik de umuttur, bu yüzden iyimser anlarımızda bir
şeyler mırıldanırız. En karamsar anlarımızda da müziğin melodisindeki
karamsarlıkta rahatlarız. Müzikalite insanın gerçeklikle entegrasyonunu sağlar. Dinî aktivitelerin müzikal bir yapıya bürünmesi müziğin
gücünden faydalanma isteği nedeniyledir, bu yadırganamaz. Varoluşun
yapısında sanatsal bir boyut olduğu için bu böyledir. Eğer din umut ise,
iman ve ibadet umut ise, bu durumda müziğin besleyici gücünden istifade etmek zorundayız.50 Bu yüzden olsa gerekir ki, Tanburi Cemil Bey
mûsikîyi “Tanrı’nın sesi” olarak değerlendirmektedir.
Kur’ân’ın ve ezanın en güzel seslerle okunmasından hoşlanma sebebimiz budur. Namazda Kur’ân’ın sadece bir metin olarak okunmasını
yeterli bulmayız. Hiçbir kelimesini anlamasak da güzel okunması namazdaki huşumuzu da etkiler. Tıpkı veciz sözlerle konuşan hatibin, sa-

49

Cevdet Sait, Ademoğlunun İlk Mezhebi, Çev. H. İ. Kaçar, Pınar Yay., İst. 2005,
s. 123.
50 Cyprian Love, "Music as Liturgical Revelation", Irish Theological Quarterly,
69, 2004, s. 232-234.
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dece önermesel yapıda ifadelerle konuşan hatipten çok daha etkili olması gibi. Bütün bunlar varoluşun yapısındaki estetik boyuttan kaynaklanmaktadır.
Varoluşun estetik boyutu “olmasa da olur” diyebileceğimiz bir
boyut değildir. Estetik ve din daima birbirinden beslenir. Varoluşun estetik boyutunu ihmal etmek ve özellikle dinî hayat açısından estetik boyutu göz ardı etmek, top yekûn varlığın bir boyutundan haberdar olmamak demektir.
Nihaî bir amaçtan bahsedilecekse, bunun güzeli gerçekleştirmek
olduğu söylenebilir. “Hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için…” âyeti bu şekilde de anlaşılabilir. Bu açıdan bakıldığında Dostoyevski’nin dediği gibi “Dünyayı güzellik kurtaracaktır.” (Dostoyevski,
Budala).
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GAZZÂLÎ ESTETİĞİNDE ‘ARINMA-TATHYR-KATHARSİS’
KAVRAMI ve UZANIMLARI ÜZERİNE
Aydın IŞIK
Giriş
İnsan için dünyada olmak biraz da güzelin peşinde olmaktır. Güzel, insanla ilgilidir. Ruhsallığı iyiden iyiye sakatlanmış olanların dışında
tüm insanlar belli ölçüde, belli bir çerçevede güzelle ilgilenirler. Güzellik bizi gündelik yaşamın acı ve katılıklarından, kuşku ve beklentilerinden, korku ve umutsuzluklardan kurtarır, ruhumuza huzur ve rahatlık
verir. Güzelin sayesinde insan yaratılmış şeylerin dünyasından ya da evrenden bu evreni biçimlendirmiş ve iç uyumunu sağlamış olan güzelin
öz kaynağına yükselmek ister. Dünyadaki güzelliği temaşa eden insan,
seyrettiklerinin gerisinde veya daha derininde bir şeyler arar. Bu güzel
olanı anlama çabası, kişiyi kendisini temaşa etmeye ve kendisinde güzel
bulmadığı yönleri düzeltmeye/yontmaya kısacası bir heykeltıraşın mermeri düzenlediği gibi kendisini güzelleştirme gayretine dönüşür. İşte bu
bağlamda güzelleşme ve güzelleştirmeye dayalı bir estetik anlayışa sahip olan Gazzâlî’nin ‘güzelliğin” ifadesi için hangi kavramları tercih ettiği tahlil edilmelidir.
Gazzâlî’nin eserlerinde güzelle ilgili kelime ve kavramları kullanırken özellikle Kur’ân’a ve onun oluşturduğu ya da dönüştürdüğü kavramlara referansta bulunduğu görülmektedir. Söz konusu kavramlar
“cemal”, “cemil”, “hüsn”, “tayyip”, “tehzip”, “zeyyene”, “melih”, “vesim”
ve “zinet” sadece bunlardan bazılarıdır. Diğer dillerde olduğu gibi Arapçada da güzel ve iyi arasında çoğu zaman bir ayrımın yapılmadığı görülmektedir. Kur’ân güzelliği ifade için hüsn ve cemal terimlerini soyutsomut bağlamda; soyut güzelliği anlatmak için de cemil terimini bazen
de cemil kavramını sabırla ilişkilendirilerek kullanır. Genel hatlarıyla
Gazzâlî de eserlerinde hüsn, cemal terimlerini soyut-somut dengesi içerisinde; cemil terimini ise soyut anlatımların göstergesi şeklinde kullanır.1 Yine Gazzâlî güzelleştirme ve süsleme anlamında “zeyyene” fiilini


Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü, aydindeu@gmail.com.
1 Gazzâlî, İhyaü ulumi’d-din, Darül Fikr, Beyrut, 1989, III, s.49.
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estetik güzeli refere etmek için tercih eder. Güzel için kullanılan bir
başka terim de melih kelimesidir; kökü m-l-h olan bu terim milh (tuz)
kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Milh/tuz Araplar için kutsallık atfedilen olumlu bir kavramdır; tuzun sıkılığı dostluğu ve arkadaşlığı ifade
etmek için kullanılır; aynı şekilde “tuza basmak tabiri” milh’in, beyazlığın/temizliğin, güzelliğin ve arkadaşlığın kıymetini bilmemektir. Milh
ve melih iyi ve güzeldir; onun karşıtı ise kötüdür. Gazzâlî’nin güzellik
için atfettiği diğer bir kavram olan “vesim” ise sadece insanın fiziksel
güzelliği, özellikle de yüz güzelliğini anlatır. 2 Gazzâlî, böyle bir kavram
atlası içerisinde bir bakıma Kur’ân’ın dilsel yapısını kendi estetik terminolojisine kaynak ve dayanak yapmakta ve Kur’ân’ın söz konusu kavramlarla durmadan dünyanın görünür güzelliklerini ifade eden âyetlerine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla da sadece kısa bir kavram analizi
bile Gazzâlî’nin Kur’ân âyetlerinden hareketle herkesi Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla anlamaya ve inananları da tekrar evreni temaşaya çağırdığı açıktır.
Görülüyor ki Gazzâlî, -Platon’un idealizmine benzer şekilde- aslında güzelliği bir ide, dolayısıyla bağımsız, objektif bir gerçeklik olarak
düşünmektedir. Güzellik ve sevgi arasında da bir ilişki olduğuna da inanan Gazzâlî, sevgiyi psikolojik bir bağlamda ele almakta ve onu “insanın
kendisine mutluluk veren bir nesneye karşı meyl etmesi” 3 şeklinde tarif
etmektedir. Eserlerinde sevginin objesinin de insanın hem bedeni hem
de psikolojik dönemlerine göre değiştiği anlatılır. Ama bunların da ötesinde Gazzâlî’nin burada aslında sevgi ve güzelliğin neliğiyle alakalı ya
da başka bir tabirle kendi estetik düşüncesinin temellerini sunacak oldukça önemli bir soruyu açımlamaya çalıştığı görülmektedir: “Biz başkalarını ya da başka bir şeyi niçin severiz?” Bu soruya verilen cevapların
Gazzâlî estetik felsefesinin izlerini ortaya koymak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz:
1. Her canlı gibi insan için de ilk sevilen şey kendisi ya da kendi
varlığıdır. Kısacası sevginin ilk maddesi insanın kendi varlığını ve varlığını sürdürmesine yardım eden unsurları sevmesidir.
2. İnsan kendisine iyilik edeni, ihsanda bulunanı sever.
3. Bir şey ondan yararlandığımız için değil salt güzelliği dolayısıyla da sevilir.

2

Bkz. Naim Şahin, Gazzâlî’ye Göre Allah’ın Varlığının Delilleri ve Estetik Delil,
Adal Ofset, Konya, 2004, s. 79-86;Doris Behrens-Abouseif, Beauty in Arabic
Culture, Markus Wiener Publishers, Princeton, 1999, s. 17
3 Gazzâlî, İhya, IV, s. 312.
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4. Sevginin dördüncü sebebi, güzellik ve iyiliktir. Gazzâlî’ye göre
insan tabiatında, güzellikleri ve iyilikleri sevmek vardır. Nitekim iyi ve
faziletli kişileri tanımasak bile onlara sempati ve sevgiyle yöneliriz.
5. Beşinci ve son sebep ise, seven ile sevilen arasındaki benzerlik
ve yakınlıktır.4
Gazzâlî Estetiğinin Temelleri
Biz bu tebliğ kapsamında Gazzâlî’nin özellikle 3. maddeyle ilgili
düşüncelerini tahlil edeceğiz, onun diğer maddelerle alakalı yaklaşımlarını meselenin neredeyse bir kitap hacmine ulaşacağı endişesiyle incelemeyeceğiz. Gazzâlî’ye göre, güzel suretlere duyulan sevginin sebebi
bizzat güzelliğin kendisidir ve bu bütün insanlarda ortak bir özelliktir:
“Zannetmeyesin ki, güzel suretlere duyulan ilgi ve sevginin sebebi, biyolojik haz arayışını tatmin etmektedir. Çünkü böyle bir haz arayışından duyulan lezzet başka bir şeydir. Güzel suretlere duyulan sevginin
sebebi bizzat güzelliğin kendisidir.”5; “Bu (yani güzelliğin bizatihi sevilir
oluşu) nasıl inkâr edilebilir. Şırıl şırıl akan suyu, onu içtiğimiz için; ya
da başka bir güzel objeyi, ondan bir şekilde yararlandığımız için değil,
sırf güzelliğini hissetmek suretiyle ondan lezzet duyduğumuz için severiz.” Nitekim bir rivâyette “Hz. Peygamber yeşillikleri, akarsuları seyretmekten hoşlanırdı” denilmiştir. “Selim tabiatlar ahenkli nakışları seyretmekten derin bir ilgi duyar”6 Gazzâlî’nin bu ifadeleri estetik felsefesine
katkıları bakımından önemli ve takdire şayandır. Zira başka bir şeye dayanılmadan sadece güzellik karşısında duyulan hoşlanmanın, estetik
felsefenin terminolojisiyle “amaçsız amaçlılık”ın temellerinin ortaya konulabilmesi için Baumgarten ve Kant beklenecektir. Kant’ın estetikle ilgili kitabı Yargı Gücünün Eleştirisi’nde bir şeyden salt güzel olmasından
dolayı hoşlanıldığıyla alakalı örneklerin Gazzâlî’nin verdiği örneklerle
neredeyse aynı olması da oldukça ilginçtir.
Gazzâlî, bir şeyin bizzat güzelliği sebebiyle sevilmesi (3. madde)
meselesini ele alırken estetik felsefesi açsından oldukça mühim bir konuya daha değinir. Gazzâlî estetik felsefesinin epistemik ve ontolojik yapısı ayrı bir çalışmamızda değerlendirmeyi düşündüğümüz bu konu
Gazzâlî’nin lezzet ya da hoşlanmanın “zihnin bir formu” (el-lezzetü
nevü idrak) olduğunu düşünmesidir. Gazzâlî’ye göre insan ancak bilgi
sahibi olduğu ya da tanıdığı objeyi sevebilir. Hatta Gazzâlî’nin burada

4

Gazzâlî, İhya, IV, s. 314-315.
Gazzâlî, İhya, IV, s. 323.
6 Gazzâlî, İhya, IV, s. 323-324.
5
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bir adım daha ileri giderek hoşlanma ile bilmeyi neredeyse özdeşleştirdiğini görürüz. Ona göre zevk almak ya da hoşlanmak aynı zamanda
bilmek demektir de (men zaqa arefe). Bu şâyet siz bir şeyden hoşlanmıyor ya da bir şeyi güzel bulmuyorsanız bir bakıma insan değilsiniz de
demektir. Çünkü Gazzâlî insanı “düşünen, ölümlü, boyu dik, gülen bir
varlık”7 olarak tanımlar. Gazzâlî açısından hoş duyumlara sahip olmayan kişiler hissiz kişilerdir. Zira dış güzelliği, çocuklar ve hayvanlar bile
fark eder; onu fark edemeyene hiç insan denebilir mi?. Ona göre, kainattaki güzellikler bilindikçe marifet, marifet çoğalınca da sevgi artar.
Bilgimizin konusu ne kadar yüceltilmişse ya da ne kadar fazla ise
zevk de o kadar fazladır. Fakat bu noktada Gazzâlî’nin öznenin durumu
ve duyumlara dayanan hiyerarşik bir güzellik sınıflaması yapmaya çalıştığını da belirtmeliyiz. Çünkü Gazzâlî’ye göre, güzellik duyumlar kadar
zihinsel olarak da algılanabilir. Bu ontik sınıflandırma sırasında Gazzâlî,
her duyunun kendi anlayışına göre zevk aldığından bahseder. Her duyu,
kendine ait, anlaşılabilen şeylerden birini anlayabilir ve anladığı şeyden
zevk alır. Fıtraten ona meyleder ve onu sever. Meselâ gözün zevki, görüp
hoşlandığı şeylerde, yeşilliklerde, akarsularda ve güzel yüzleri görmesinde; kulağın zevki, duyduğu güzel seslerde; burnun zevki, aldığı güzel
kokularda; dilin zevki yemeklerin tadında; tutmanın zevki de yumuşaklık ve zevkini okşayan şeylerdedir. Bununla birlikte Gazzâlî açısından
içsel bir vukufiyetle algılanabilen erdemler ve bilgi gibi şeylerin güzelliği
duyumlar tarafından algılanamaz: “Bedeni gözle görünen dışsal formdaki güzellik hayvanlar ve çocuklar tarafından tecrübe edilebilmektedir
……fakat batini formdaki güzellik sadece kalp gözüyle ya da kişinin iç
görüşünün ışığıyla algılanabilir.”8
Kısacası Gazzâlî’ye göre bazı kimseler tahayyül edilemeyen, şekil
ve renk almayan herhangi bir şeyin güzelliğinin düşünülemeyeceğinden
ve dolayısıyla onda zevk olmadığından söz etseler de, bu doğru değildir.
Çünkü güzellik sadece gözün algıladığı ya da somut güzellikler değildir;
onların dışında entelektüel ve ahlâkî güzellikler de vardır: “Bilmiş ol ki;
hüsn ve cemal duyularla bilinmeyen şeylerde de vardır. Meselâ şu güzel
ahlâk, bu güzel ilim, bu siret-i hasene, bu ahlâk-ı cemile dendiği gibi
bunların hiçbiri beş duyu ile bilinmez.” 9 Dolayısıyla Gazzâlî’nin güzellik
ile iyilik, dolayısıyla estetik ile ahlâk arasında kesin bir ilişki kurduğu

7

Gazzâlî, el-Kıstasü’l Müstakim, çev. Yaman Arıkan, İstanbul, 1971, s. 135.
Gazzâlî, İhya, IV, s. 297.
9 Gazzâlî, İhya, IV, s. 304.
8
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açıktır. Bu bağlamda İbn Sîna’nın Kitabu’l Işk’ta nedensellik kategorileriyle açıklanmayan ahlâk ve ahlâkî faziletlerin güzelliğinden daha önce
bahsetmesi ve İbn Sina’nın verdiği örneklerin aynı bakış açısından neredeyse Gazzâlî tarafından tekrarlanması da oldukça ilginç bir durumdur.10
Gazzâlî’nin estetik düşüncesinin temellerini ortaya koyarken tartışılmayan ya da ne olduğu tahlil edilmeyen merkezi bir kavramı unuttuğumuzu düşünüyoruz. “Güzel.” ya da “Güzel nedir?” Gazzâlî’ye göre
güzel, bir varlıkta bulunması mümkün olan bütün kemalatı kendisinde
toplayandır. Meselâ güzel bir at denildiğinde bir atta bulunulması gereken heyet, şekil, renk, burun, koşabilme vb. bütün vasıfları kendisinde
toplamış at kastedilir.11
Gazzâlî, insanın temayül ettiği şeyi elde etmekle kemale ulaşabileceğini ve bu kemal vesilesiyle sevineceğini ve zevk alacağını belirtir.
Buradan hareketle kristal bir testere yapan sanatçı elde edilen etkiye
rağmen aslında çirkin bir eser yapmış demektir. Denge ve kemal kavramlarına yapılan bu vurgu asıl kemal sahibi Allah’ın gerçek anlamda
güzel olduğunu akla getirmektedir. Bu bağlamda Gazzâlî geçmişte olduğu kadar günümüzde de önemli bir yere sahip olan “Tanrı güzeldir ve
güzelliği sever” ifadesini sıklıkla kullanır. Benzer bir şekilde Fârâbî ve
İbn Sina, sudur sürecinde varlık kazanan her şeyin güzelliğini Mutlak
Güzel (Tanrı) ile ilişkili olarak açıklamakta, bunun yanı sıra, onların tüm
varlıkların güzellikleri arasında da sudur sürecindeki gibi bir hiyerarşinin olduğunu ifade etmektedirler.
Gazzâlî Tehafütü’l Felasife’de filozofların sudur teorisini ciddi şekilde eleştirmiş ve reddetmişti. Ancak varlıktaki çokluğu birliğe irca
ederken, kesretten vahdete ulaşan bir sevgi düşüncesi oluştururken,
onun bazı sûfîlerle birlikte filozoflardan da yararlandığına kuşku yoktur.
Gazzâlî’ye göre bütün güzellikler, Allah’ın cemalinin lütfundan gelen birer parçadır; güzelliği Allah vermiş ve onu övmüştür. Gazzâlî’nin en
azından düşünsel öğrencisi diyebileceğimiz İbn Arabî’ye göre de evrende ilahi destek görmeyen ya da ilahi bir sıfatın özelliklerini taşımayan hiçbir şey yoktur.
Gazzâlî duyumdan kaynaklanan güzellik ile ahlâk ve erdem güzelliklerini ayırabilmek için halk ve hulk kavramlarının anlam tahlille-

10

Bkz. İbn Sina, Risale fi Mahiyeti’l-Işk, Çev. Ahmet Ateş, Kırkambar, İstanbul,
2002. s. 98.
11 Gazzâlî, İhya, IV, s. 299.
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rinden yararlanır. Ona göre, halk yaratma, hulk ahlâk anlamında kullanılır. Birisi dış güzelliği diğeri ise basiret ile bilinen ruh güzelliğidir. Güzel ahlâkın neticesi insanlarda dostluk ve ünsiyet meydana getirir. Ağaç
güzel olunca, meyvesi de güzel olur. İçe ait görü, kalbin gözden daha
hassas olması sebebiyle dışsal görüden daha güçlüdür; dolayısıyla da
Gazzâlî’ye göre kalp tarafından algılanan güzellik göz tarafından algılanan güzellikten daha güçlüdür. Salt rengin ve oranın güzelliği göz tarafından algılanır/kavranır; fakat azamet, ululuk, karakter üstünlüğü, iyilik bütün bunların hepsi kalbi hisle kavranan içsel nitelikleri içerir. Bilgimiz güzellik algısı ve hoşluk formunun yükselişiyle alakalıdır. Dolayısıyla da Gazzâlî’ye göre, Allah’a ait bilgimiz güzelliğin en mükemmel
şekilde kavranışıdır; zira O’nun güzelliği mükemmeldir. O’nunla ilgili
bilgi zevklerin en üstünüdür; bütün duyumlar ve zihni yeterliliklerin en
üstünde olanıdır.
Gazzâlî hem nesnel anlamda hem de manevî anlamda insan güzelliğini de kabul eder. Çünkü Kur’ân ve hadisler insanın hem maddî
hem de manevî güzelliğinden bahsetmektedir. Bu bağlamda Gazzâlî,
Musavvir olan Allah’ın en mükemmel şekilde insanları sawwara/düzenlediğini aktarır. Yine Kur’ân cennetteki nimetlerden, cennet kadınlarının ya da hurilerin güzelliklerini de nesnel bir anlatımla ortaya koymaktadır. Gazzâlî bu bağlamda Hz. Yusuf’un güzelliğinden ve onun güzelliğinin özellikle kadınların ellerini kesmesiyle sonuçlanmasının Kur’ân’ın
insanların nesnel güzelliklerini kabul ettiğinin işareti olduğunu belirtir.
Gazzâlî’ye göre, kadınların söz konusu olay sırasında bu güzellik insani
bir güzellik olamaz ancak cennete ait bir güzellik olabilir demeleri de
oldukça ilginçtir. Kısacası Gazzâlî yeterli görmemesine rağmen nesnel
ya da duyuma dayalı güzellikleri onamakta ve bakışlarımızı Allah’ın yarattığı güzelliklere çevirmemizi istemektedir. Çünkü etrafımızdaki varlıklar güzeldir.
Gazzâlî Estetiğinde Arınma/Katharsis
Gazzâlî’nin güzellik anlayışı dünyevi ya da somut güzellik anlayışını reddetmemekle birlikte daha çok manevî bir güzellik anlayışıdır.
Onun bu konu hakkındaki yaklaşımı bazen çok ince bir ayrıntıyla birbirinden ayrılabilmektedir. Gazzâlî, Allah’ın insanları mükemmel bir şekilde yaratması ile onlardaki/insanın yaratılışındaki sanatın mükemmelliği arasında bir paralelliğin olduğunu belirtir. Gazzâlîye göre, güzel
bir hat ya da güzel bir duvar resmi, onlara bakan kişilere, artistin yani
onları yapanın yeteneği hakkında yansıtıcı bir ilham verir; işte aynı şeyi
bütün güzellikleriyle dünyayı yaratan Allah hakkında neden düşünmü-
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yoruz. Gazzâlî, uzun bir pasajda inananları evrenin, yani insan vücudunun, doğanın, hayvan topluluklarının güzelliğini temaşa etmeye çağırır.
O, dünyamızın güzelliği karşısında en değerli şeylerle süslenmiş bir evin
güzelliğinin bile sönük kalacağına inanmaktadır. Kısacası Gazzâlî’nin
güzellik hakkındaki temel felsefesi; Allah’ın yaratması sebebiyle evrenin
apriori bir güzelliğe sahip olmasıdır. Dolayısıyla Gazzâlî, temaşa ve tecelli vasıtasıyla bu güzelliği/dış dünyayı algılayanların öyle ya da böyle
en sonunda Allah’a varacaklarını iddia eder. Kısacası güzelliği algılamak
insanı Allah’a inanmaya götürebilir.
Gazzâlîye göre, güzelliğin bir takım faydaları vardır; zira güzellik
hayırdandır. Göklere bakmak üzüntüleri ve kederleri giderir. Kalplerdeki vesveseleri azaltır. Korku ve endişeyi yok eder. Allah’ı hatırlatır.
Kalbe Allah’ın büyüklüğünü yerleştirir. Sevda hastalığına müptela olanlara şifa verir. Hasret içerisinde olanlara teselli verir. Sevenlere arkadaş
olur. Kısacası gökler Allah’a yalvaranların el açtığı bir dergâh gibidir. 12
Belki de güzellik insanları kederlerinden kurtardığı için bağra basılır
sözü Araplar arasında bu düşüncenin bir ifadesidir. Gazzâlî’ye göre bir
âlimin güzel bir eserini bir adam gördüğü vakit, ona gönülden meyleder
ve onu sever. Ondan daha güzel bir eserini gördüğü vakit ise sevgisi
daha da çoğalır. Çünkü onun ilmini daha iyi bilmiş olur. Yine bunun
gibi, güzel şiirler söylediğini bildiği bir şairi insan sever. Fakat ondan
tekrar güzel şiirler duyduğu vakit sevgisi daha da artar. Diğer sanat ve
faziletlerde de durum aynıdır. Kâinat bütün varlıkları ile Allah’ın sanatıdır. Allah’ın sanatının inceliklerine vakıf olan basiret sahiplerinin de
O’nu daha çok sevmeleri bunlara benzer:
“Şayan-ı hayrettendir ki, güzel nakış ve güzel bir yazıyı bir yerde
görüp de onu yazana hayran olan ve onu kalbinde büyüten bir insan,
nefsinde ve diğerlerinde bütün akıllara durgunluk veren bu önemli şeyleri görüp bildiği halde bunların yapıcısı üzerinde düşünmez, O’nun
azamet ve celali onu hayret ve dehşet içinde bırakmaz”13 diyen Gazzâlî
insanın görevinin, yeryüzüne ve göklerin melekûtuna, afak ve enfüsün
hayret verici hallerine bakarak Allah’a yönelmesi olduğunu düşünür.
Kısacası Gazzâlî’ye göre bu görünür dünyanın güzellikleri insanın
yolculuğa çıktığı uzun bir yoldur; onun asıl vatanı ve kalıcı meskeni görünmez âlemdir. Bu nesnel dünyanın İlahi Dünya ile ilişkisi uyku gibidir. Peygamber’in dediği gibi: “İnsanlar uykudadır; öldüklerinde uyanırlar.” Aslında gerçek dünya ile ilgili imajları sadece uykuda görebiliriz;
12

Bkz. Gazzâlî, el-Hikmetü fi Mahlukati’llahi Azze ve Celle, s. 5-6; Gazzâlî, İhya,
I, s. 144. (Ali Süleyman Neşri)
13 Gazzâlî, İhya, IV, s. 785.
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aslında uyanacağımız hayat aslında bizim uykuda imajlarına sahip olduğumuz hayattır; onlar ancak bu tarzda görülürler. Ruh rabbine döndüğü zaman, o uyandırılır ve ruh artık daha önce bahsedilen ve uykuda
imajlarını tecrübe ettiği şeylerin gerçekliğini bilir. Gazzâlî güzelleşme
hususunda insan ruhu ile Tanrı arasında bir ilişki kurmakta ve sûfîlerin
mistik arınma öğretisini benimsemektedir; ona göre ruh güzelleşebilmek için geldiği yurduna doğru yeniden yükselmelidir
Elbette ki Gazzâlî açısında ruh manevî dünyaya aittir ve o Gerçekliğin yansıyabileceği bir ayna da olabilir; ruh aslında kaynak açısından saftır ve pür masumiyet ve güzelliktir. O yüzden her çocuk din fıtratı üzerine doğar” denilmiştir. Fakat o bu düşük maddî dünyada bedenle ilişkilendirilmiş ve yüksek bir mevkiden yere düşmüştür. Ayna ne
de olsa kararmıştır ve bu düşmüş yani çirkinleşmiş ruhun arınmaya ihtiyacı vardır: “Onların yani ruh ile bedenin iç içe geçmesi onun günahın
kirliliği ve tozuyla kirlenmesine neden olmuştur.” Gazzâlî, söz konusu
kirlenmeden hem maddî hem de manevî güzellikler vasıtasıyla aranılabileceğine inanmaktadır.
Gazzâlî’nin Arınma Anlayışında Şiir ve Mûsikînin Yeri
Bir düşünceye göre, Tanrı etrafımızdaki güzellikleri insanların algılaması ve ahretteki güzellikleri bu dünyanın güzelliklerinden hareketle daha iyi anlayabilmemiz için yaratmıştır. Gazzâlî de benzer şeyleri
düşünmektedir; zira ona göre insanların mahlûkatta O’nun işaretlerini
görebilmeleri gerekir; fakat şâyet onlar dünyevi güzelliklerin ötesinde
ilahi güzelliği görebilmede başarısız olurlarsa onlar vehmin kurbanları
olacaklardır. Bu dünyayı Allah’ın bir işareti olarak güzel bulup bulmamak onlara kalmış bir şeydir. Gazzâlî’nin burada Eş’arîliğin mutlak anlamda her şeyi ve bütün fiilleri Allah’ın yarattığı görüşüne sadık kalmakla beraber; sürekli şekilde seçim özgürlüğüne vurgu yapması da dikkat çekicidir. O, mûsikî konusundaki düşüncesinde de mûsikî icrasını
yasaklayan Ebu Hanife ve İmam Şafi gibi fakihleri takip etmez; zira onlar mûsikîyi yasaklayan fetvâlar vermişleridir.
Gazzâlî nakilde mûsikîyi yasaklayacak bir şeyin olmadığını iddia
etmekte; caiz ve caiz olmayan mûsikîyi ayırmaktadır. Fakat durum
Gazzâlî’nin iddia ettiği gibiyse nâkile dayanarak mûsikî hakkında bir şey
söyleyemiyorsak kendisinin nasıl karar verdiği meselesi oldukça ilginçtir. Zira onun aklın bu ve benzeri konularda karar verici yetkiye sahip
olmadığına inandığını biliyoruz. Burada doğru ve yanlış mûsikî arasında
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seçim yapma ya da karar verme sorumluluğu ve özgürlüğünü kime bırakılmaktadır? Gerçekten söz konusu sorunun cevabı Gazzâlî düşüncesi
açısından bir kırılmanın işaretidir.
Gazzâlî’ye göre, Allah, kelamını beşer sıfatı olan harf ve ses olarak
insanlara ulaştırmıştır. Sesler hikmetin evi ve cesedidir. Hikmet sesin
canı ve ruhudur. Cisimler, ruhun mekânı olduğu için saygı gördükleri
gibi, söz ve sesler de kendilerinde saklı olan hikmet ile şereflenirler.
Harf ve ses Allah’ın sıfatlarından ise, o zaman harf ve seslerden oluşan
şiir ve mûsikî de bu sıfatlardan demektir. Bu durumda insan sadece düşünen bir varlık değil, aynı zamanda yüksek hislerden olan din ve estetik
gibi duygulara da fıtraten sahip bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla insan bu hislere doğuştan sahip bulunmaktadır. Güzel sesin
hükmünü kalpten bilmek gerekir, çünkü güzel ses, kalbe dışardan bir şey
getirmez, kalpte bulunanı harekete getirir. Ahenkli ses kalpte bir uyarma
ve şevk hareketi meydana getirir. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama
ahenkli sesin tesir, aşk ve şevk bulunmayan durgun bir kalbe, ruha tesir
ettiği ve onları harekete geçirdiği açıktır. Zeki ve uyanık insan güzel ve
ahenkli ses karşısında vecde gelir. Gazzâlî’ye göre mûsikî, kalpte vecd
hali doğurmanın sadece başlangıcıdır.14
Gazzâlî’ye göre güzel nağmelerin develere bile faydası vardır.
Kuşların cıvıltısı ve güzel bir şarkıyla onlar büyük sahraları zevkle adımlarlar, uzun mesafeleri günlerce yürüyüp kat ederler. Bahar yeşilliği ve
çalgı seslerinde bir mana olmadığı meydandadır. Bununla beraber beşikteki çocukta bile güzel sesin bir tesiri olduğu görülen bir gerçektir.
Ağlamakta olan çocuğun kulağına giden bir ses (ninni) kendisini susturur ve bebek sese doğru meyleder. Develer bile katı tabiatları ile sürücülerin nağmelerine bayılır da ağır yük, kendilerine hafif ve uzak mesafeler de yakın hale gelir. Zira develer sesten son derece zevk alırlar.
Mûsikînin insan üzerinde de tesiri olduğu bir gerçektir. Gazzâlî’ye göre
bundan müteessir olmayan kimse hasta ve hâleti ruhiyesi bozuk bir kişidir. Bazı nağme ve besteler neşe ve sevinci anlatır; bazıları da kederi.
Gazzâlîye göre güzel ses dinlemek, çoğu zaman onun manasını
düşünmek için değil, sesi dinlemek içindir. Meselâ neyde söz yoktur.
Arapça bilmeyenler de, Arapça şiirlerle sema yapabilmektedirler. Akılsızlar da, o daha anlamın ne olduğunu bilmiyor ki niye sema yapıyor
derler. Buna karşı Gazzâlî, deve de Arapça bilmez, ama yorulunca deve

14

Bkz. Gazzâlî, İhya, I, s. 261; Gazzâlî, Kimya-ı Saadet, s. 262; Naim Şahin, a.g.e.,
s. 173-175.
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çobanın çıkardığı, hususi seslere sema ve sevinç kuvvetiyle, sırtındaki
ağır yükle öyle koşar ki, menziline ulaşır. Terennüm kesilince deve derhal yorgunluktan düşer ve kendisinden geçer ölür. O halde, bu deveye,
sen Arapça bilmiyorsun, sendeki bu neşe nedir? deyip onunla münazara
ve münakaşa mı edeceğiz? diye karşılık verir.15
Gazzâlî’ye göre vezinli nağmelerle ruhların Allah ile münasebet
kurmasında bir takım sırlar vardır. Öyle ki, o nağmeler ruh üzerinde
acayip tesirler meydana getirir. Bazı sesler kalbi neşelendirir, bazıları
mahzun eder, bazıları uyutur, bazıları da güldürür ve hoplatır. Allah’ın
güzel ses vermesiyle insanları minnet altına alması, onun (şiir ve
mûsikî) dinlenebilmesine delildir. Nitekim âyette yaratılışta dilediğini
artırır; denildi ki “artırmaktan” maksat güzel sestir. Resulullah’ın “Allah
gönderdiği her peygamberi güzel yüzlü ve güzel sesli göndermiştir.” Hadisinden ve Kur’ân’ın “seslerin en çirkini merkep sesidir” âyetinden güzel sesin övüldüğü sonucu çıkar. Gazzâlî’ye göre şâyet güzel ses dinlenir
ama ancak Kur’ân okumak şartı ile denirse o zaman, bülbülün sesini
dinlemememiz gerekirdi. Çünkü o, Kur’ân okumaz. Manasız bir sesi
dinlemek caiz olunca, sahih manaları ve hikmetle dolu olan sözleri dinlemek neden caiz olmasın?
Gazzâlî, Kur’ân’daki bazı âyet ve surelerin güzel bir sesle okunmasının dinleyenleri vecde getirdiğini; sadece bundan dolayı bile Dinî
mûsikîye ruhsat verilebileceğini söyler. İslâmî gelenek Kur’ân’ın dinleyenleri vecde götürmesine dayanarak şiir dinlemeye zaten ruhsat vermiştir. Kur’ân’ı dinleyenler onun bahsettiği hikâye karşısında bazen bilincini yitirebilmekte veya ağlayabilmektedir. İslâmî periyot içerisinde
birçok kişinin kendisine Kur’ân okunduktan ya da Kur’ân’ı işittikten
sonra Müslüman olduğu da nakledilmektedir. Bu onun kognitif ya da
edebi olduğu kadar sese ait yapısıyla da alakalı olsa gerektir. Gazzâlî’ye
göre bizi beş duyu ile yaratan Allah bu duyuları boş yere yaratmış olamaz; dolayısıyla da güzel sese ve kötü sese karşı kulaklarımız ve kalbimiz karşılık verir. Hatta Gazzâlî cennet nimetlerinden birinin de mûsikî
olduğuna inanmaktadır.
Gazzâlî mûsikînin de şiir ve dil gibi olduğunu düşünmektedir; o
da kötüye ve iyiye de kullanılabilir; mûsikîyle ahlâkî değerler de taşınabilir. Mûsikî kalpte yeni hisler yaratmaz; sadece kalpte var olanları
harekete geçirir. Manevi anlamda o kalbi temizler; fakat o kötüye de
kullanılarak kalbi karartabilir. Bu yargı Gazzâlî’nin karar verme sorum-
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Gazzâlî, Kimya, s. 268.
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luluğunu insana bıraktığının göstergesidir. Ama burada Gazzâlî’nin dinleyenlerde günah hissi uyandıran her türlü mûsikîyi ve çalgı âletini yasakladığını belirtmemiz gerekir.
Gazzâlî aşk şarkılarını da onaylar; çünkü onlar sevenle sevilen
arasındaki bağlılığı artırır. Köle kadınlar tarafından şarkı söylenmesi ve
dans edilmesi de yasaldır; çünkü peygamber hazların doğal bir ifadesi
olarak bunlara onay vermiştir. Bu tarz şeyler yasal olduğu kadar; neşe
vermesi açsından övülen şeylerdir (el-surur mamduh). Gazzâlî, sadece
mûsikîyi onaylamamış mûsikîye karşı çıkanları eleştirmeye kadar gitmiştir; çünkü onlar Allah’ın yarattığı güzellikleri algılayamayan hissiz
kişilerdir. Gazzâlî “bütün peygamberlere Allah tarafından güzel ses verilmiştir” hadisini mûsikînin kabulü için delil görür.
Son olarak Gazzâlî’nin estetik bir unsur olan şiir ve mûsikînin
ruhu nasıl arındırdığıyla ilgili düşünceleri üzerinde durmak istiyoruz.
Gazzâlî’ye göre, ister şiir gibi anlaşılır olsun, ister mûsikî ya da kuşların
sesi gibi anlaşılmaz türden olsun, güzel ses kalbi tahrik eder. Kulağa ve
kalbe estetik bir tecrübe yaşatır. Müzik dinlerken insanda bir sükûn, bir
ürperti, bir çarpılma, bir yumuşama ya da bir açılma hali meydana gelir.16 Bu hallerin hepsinin vecdle ilgili bir boyutu vardır. Güzel sesi dinlemek hilkatin sesini duymanın, yani hissetmenin çok önemli bir aracı
haline gelebilir.17
Gazzâlî’ye göre, ilahi kelam insanlara beşer sıfatı olan harf ve ses
olarak ulaşmıştır; sesler hikmetin meskeni ya da bedenidir. Hikmet de
sesin canı ve ruhudur. Cisimler ruha mekân olmalarından dolayı saygıya
layık oldukları gibi, ses ve sözler bünyelerinde barındırdıkları hikmet
dolayısıyla şerefli ve yücedirler. Duyular üstü ve ahenkli sesler de o
âleme benzer. Bu yüzden, kalbi uyararak onda bir şevk meydana getirirler. Kısacası, insanlar Allah’ın sıfatlarını kendi sıfatlarından hareketle
temsil yoluyla anlayabilirler. Şiir ve mûsikî; güzellik, ahenk ve ritmiyle
bu konuda insana çok önemli fırsatlar sunar. Çünkü güzel ve ahenkli
seslerde ruhani âlemi andıran bir şey vardır.18
Gazzâlî her ne kadar eserlerinde nesri kullanmış ve daha çok bir
yazar ya da bir âlim olarak tanınmasına rağmen o aynı zamanda çok iyi
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Gazzâlî, İhya, C. II, s. 688-689. (Ahmet Serdaroğlu Çevirisi), Gazzâlî’nin
mûsikî konusundaki düşünceleri için Bkz. Süleyman Uludağ, İslâm Açısından
Musiki ve Sema, İrfan Yay., İstanbul, 1976, s. 48-49.
17 Gazzâlî, a.g.e., C. II, s. 696-697.
18 Gazzâlî, a.g.e., I, s. 360; Gazzâlî, Kimaya-yı saadet , Çev. A Faruk Meyan,
İstanbul, 1969, s. 328.
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bir şairdir. Nesir şeklinde yazmış olduğu kitaplarının içinde de onun şiirlerine rastlamak mümkündür. Ayrıca çağında ve ardılları tarafından
yazılan otobiyografiler Gazzâlî’nin bize aynı zamanda iyi bir şair olduğunu aktarmaktadır. Özellikle onun nesirde kullandığı kelimeler, seçtiği ifadeler ve benzetmeler bile şiirsel bir üsluptadır. O bir bakıma yazılarını dahi devamlı surette kulakları ve gözleri duyum dünyasının ötesinde olan güzelliklerin tecrübesine vasıta kılmak için kullanmaya çalışmaktadır. Gazzâlî göze ya da kulağa gelen bütün güzellikleri kesinlikle
kabul eder. Onun burada iyi bir mûsikî hayranı olduğunu da söylememiz gerekir.
Birçok mistikte olduğu gibi onda da şiir sevgisi doruk noktadadır;
onun iyi bir şair olduğunu da açıktır. Zaten önemli sûfîlerin şair olduğunu da unutmamalıyız. Ruhtaki ilahi özlem ancak ya şiirle ya da
mûsikîyle ifade edilebilir. Ahenkli sesler, mûsikî ve şiirin metaforik dilini bilmeyenler bu söylenenlerin önemini gerçek anlamıyla bilemezler.
Gazzâlî bak şunlar hakkında bir “düşün” der: “Bazı insanlar şiirsel yetilerde diğerlerinden daha ustadırlar. Bazıları düzenli ya da düzensiz vezinler arasında ayrım yapamazken bazıları ise bu konuda ustadırlar. Bu
kapasite bazılarında o kadar yüksektir ki yani o kadar güzel müzikler ve
melodiler üretirler ki söz konusu eserler kişileri üzüntüye ve neşeye sevk
edebilir; uyutabilir, ağlatabilir, delirtebilir, daha mücadeleci yapabilir ve
bayıltabilir. Ancak bu etkilerin ortaya çıkması kişinin bir hediye olarak
bunlara güçlü bir şekilde sahip olmasına bağlıdır; bundan nasibi olmayanlar da mûsikî ya da başka güzel bir etkiye sahip olmadığı gibi;
mûsikîyi duysalar bile onlarda çok az etkiye neden olur. Onlar hoş bir
mûsikî karşısında kendinden geçen ve hatta bayılma derecesine gelen
kişilere şaşırırlar; çünkü kendilerinde olmayan bir yeti dolayısıyla
mûsikîden etkilenenleri anlayamazlar.” Dolayısıyla da bazı insanların
şairleri ve müzisyenleri ne kadar anlamaya gayret etse de anlayamayacakları açıktır. Gazzâlî bir başka yerde bu yeteneğe sahip olanlar hakkında şunları ifade eder: “Böyle bir kalbe sahip olanlar başka şeyler onları hareket ettirmeden yani sebep olmadan doğrudan mûsikî ve şiirle
bazı şeyleri kavrar ve bilirler; yani onlar doğalarında olandan hareketle
bilirler.” En kısa anlatımıyla Gazzâlî’ye göre şiirde hikmet vardır.
Gazzâlî şiirlerini sanki bir aşk şiiri tarzında yazmaktadır fakat aslında onun şiirleri mistik öneme haiz sembolik şiirlerdir. Onun şiirsel
dehası ile mûsikî sevgisi ilişkilidir ve mûsikî onun en önemli ilham kaynaklarından biridir. O, “sağır adamın müzik notalarını ve tatlı sesleri
hoşlanmayı kaçırdığından” bahseder. “o, mevcut olmasına rağmen aslında olmayan; yaşamasına rağmen ölü biri gibidir.” Gazzâlî’nin suni
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İslâm içindeki mûsikî dinleme ve söyleme hakkındaki fetvâlardan sıkıntı duyduğu da açıktır. Onun mûsikî dinleme ve söylemeyi yasal bulanların tarafında olduğu görülmektedir; çünkü o, günahla ilişkilendirilmediği sürece bir insanın kendisine arzu veren şeyler hususunda yasaklanamayacağını savunmaktadır. O akıl sağlığı yerinde olanlar ve normal kişiler için mûsikî dinlemenin yasak olduğunu kabul etmenin
mümkün olmadığını belirtir; çünkü nasıl bülbülün ve diğer kuşların sesini dinlemenin günah olduğu söylenemiyorsa yani onlar da hoş ve ölçülü ise aynı şekilde insanların söylediği mûsikînin de yasak olduğu söylenemez. Hoşa gitme açısından canlılar ve cansızlar arasında bir fark
yoktur. Dolayısıyla da Gazzâlî’nin bülbül sesi ve insan gırtlağından çıkan melodiler arasında bir analoji kurduğu hem insanların söylediği
mûsikîyi hem de çaldıkları enstrümanları yasaklamadığı görülmek-tedir.
Gazzâlî, Davut’un dertlendiğinde hoş sesiyle ezberinden Mezmurları okuduğunu; onun güzel sesini etrafını çeviren cinlerin, kuşların,
insanların ve mahlûkatın dinlediğinden bahseder. Daha sonra da o, aptal bir tabiata sahip olmasına rağmen bir devenin deve çobanı tarafından söylenen şarkıdan nasıl etkilendiğini ve devenin normalde katlanamayacağı ağırlıktaki yükü daha uzak mesafeye taşıyabildiğini aktarır.
Deve dinlediği mûsikî sayesinde uzak olan yol kısalır; mûsikî onu heyecanlandırır ve acıyı duymaz hale getirir. Gazzâlî deve ile deve çobanın
şarkı söylemesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu; devenin bile güzel sese olumlu anlamda karşılık verdiğini; onu daha dayanıklı kıldığını
uzun uzun anlatır. Gazzâlî’ye göre yaratılışı kaba, katı ve kolayca etki
altına alınamayanlar bile mûsikî ile harekete geçirilebilir; hatta yaratılışı
bu develerden daha kaba ve doğalarında ince bir ruh bulunmayanlar
bile mûsikînin o ritminden etkilenirler. Kuşların ölçülü nağmeleri ne
güzeldir ve bizleri etkiler.
Mûsikî kalbi yeniler ve kalbi çeşitli ayartmalardan ya da günahlardan uzaklaştırmaya ve kalbin kaygılardan sıyrılmasına hizmet eder.
Zaten Gazzâlî için kalp çeşitli arzu ve heveslerin güreş alanıdır ve mûsikî
kalbi arıtmada önemli bir yere sahiptir. Mûsikî kalpte bazı olumlu hasletleri güçlendirir ve onları zinde tutar. O dünyevi arzulardan uzaklaşmaya ve dinî vazifeleri yerine getirme hususunda da oldukça etkilidir.
Meselâ dua ve Kur’ân okumak gibi. O hem zihni hem de bedeni rahatsızlık ya da bıkkınlıktan kurtulmak için de kullanılabilir. Mûsikî sadece
bu amaçları için bile arzulanabilir bir şeydir. Üstelik mûsikî dinlemek
bizi rahatlatır ve bir hoşluk hissi oluşturur; yaşayan her varlık bunu paylaşır; yani ondan hoşlanır. Ama bu mûsikî dinlemenin en alt seviyesidir.
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Gazzâlî’ye göre bu dinlemenin bir üst seviyesi anlayarak mûsikî
dinlemektir; ama bununla birlikte yine de burada maddî bazı şeylere
müracaat edilmektedir. Üçüncü ve daha yüksek seviye ise ruhun
Tanrı’yla ilişkisini işitmesidir ki burada maddî bir şeyden ziyade doğrudan ruha müracaat edilir. Meselâ müritlerin yapmış olduğu dinleme bu
türdendir. Bazıları doğrudan Tanrı bilgisine ulaşmayı arzular; O’nun
varlık denizine girerler; burada ruh ve Tanrı arasındaki perde bir anlığına kalkar. Mürit ilahi okuyan ya da zikir eden kişiyi duyduğunda yani
ilahinin Rabbi arzulayan yaklaşımını ve aşk ateşini işittiğinde; bu mürit
üzerinde etki yaratır ve onu ruhsal bir harmoni içine sokar. Gazzâlî’ye
göre insanın kalbi bir çakmak-taşı gibidir; mûsikî bizzat bu çakmaktaşında var olan ateşi uyandırır. Dolayısıyla da mûsikî onun (kalbin) alevini yükseltir; özlemini artırır. İşittikleriyle bizzat kendinde ruhsal bir
tecrübeye dalar ve böylece onun için bazı şeyler mümkün haline gelir.
Mûsikî dinlemenin diğer bir yüksek tarzı ise Gazzâlî’ye göre ruhun bizzat mûsikî vasıtasıyla Tanrı’nın vahyettiği şeyi dinlemesidir. Vahiyle ilişkilendirilmesi bağlamında mûsikînin söz konusu amacı Allah
için özlem duymaktır; Ona tutkulu bir şekilde âşık olmaktır; o Tanrı’nın
bizzat ifşa olduğu halleri üretir. Ve bu vasıtayla da tanımlamaların üzerinde olan Tanrı sadece bu tecrübeyle bilinebilir. Sûfîler yaşadıkları bu
hale ecstasy/vecd hali derler. Mûsikî dinlemek suretiyle kalbin böyle
hallere ulaşması, Tanrı’nın insan ruhu ile mûsikînin ritmi arasında bir
uygunluk takdir etmesi ve bunun da mistik bir ilişki içeriyor olmasıdır.
İnsan ruhu mûsikîden ve onun ritminden etkilenir; o bazen özleme sebep olur; bizi hüzünlü hallerden kurtarır; ruhumuzun genişlemesine ya
da daralmasına neden olur. Gazzâlî’ye göre işitmeden mahrum olanlar
ya da tepkisiz kalanlar ve kalbi katı olanlar söz konusu hoşlanma ve sevinçten mahrumdurlar. Böyle kişiler mistiğin yaşadığı zevk ve vecd karşısında afallar; hoşlanma tutulmanın bir türüdür; tutulma da kendisine
tutulan bir şeyi gerekli kılar; tabi bu (vecd) kişinin tutulma kapasitesine
göre değişir. Gazzâlî’ye göre böyle mükemmel bir yetenek ya da kapasiteden yoksun olanlar bunlardan hoşlanmazlar ve zaten estetik seviyeleri
böyle şeyleri tahayyül etmelerine engeldir. Tat alma duyusu olmayan
biri nasıl yemeklerden, kulakları olmayan biri nasıl hoş ve güzel seslerden, aklını yitirmiş ya da doğuştan deli olan biri nasıl zihinsel açıdan
güzel olan şeylerden hoşlanabilir ki? Dolayısıyla da ses kulağa ulaştıktan
sonra, mûsikînin hakiki değeri kalpteki içsel duyumla yakalandıktan
sonra ancak bir hoşlanma söz konusudur. Bundan mahrum olanlar için
bir hoşlanma olmadığı gibi bu zorunlu da değildir.
Gazzâlî’ye göre dördüncü ve mûsikî dinlemenin en yüksek derecesi hallerin ve ifadelerin ötesine geçen ruhanilerinkidir. Onlar sadece
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Tanrı bilincine sahiptirler; kendilerinin ya da kendiliklerinin farkında
bile değildirler; hatta onlar o anda fiillerinin ve diğerleriyle olan ilişkilerinin bile farkında değildirler. İşte bu durumda yani bu haldeyken, sûfî
temaşa okyanusuna dalar; bu durumdaki kişi kendilikten (fena) sıyrılmış bir haldedir. Mısri, mûsikî ve zikir ile üretilen bu vecd halinin ilahi
bir vasıta olduğunu söyler; kalbi Tanrı’yı arayanlar onun manevî anlamını arayacak ve Allah’ı bulacaklardır. Onu sadece dışsal kulaklarıyla
dinleyenler ise inançsızlık içine düşeceklerdir/batacaklardır.
Gazzâlî’ye göre, mûsikî kozmik bir öneme sahiptir; yeryüzündeki
mûsikî yani dünyanın mûsikîsi göğün mûsikîsini yansıtır. Gazzâlî bir kasidesinde ruhun burada yani yaşamda mûsikîye cevap verdiğini söyler;
çünkü ruh bu dünyada uzun süre önce işitmiş olduğu melodiyi hatırlamaktadır; daha beden orta da yokken işte o zaman o söz konusu güzel
melodileri dinlemiş ve paylaşmıştı. Dolayısıyla Gazzâlî’ye göre dünyasal
melodi, varlık öncesi zamanı hatırlatır; bu melodi cennete aittir ve kişide Kaynağıyla yeniden bir birleşme özlemi uyandırır. Beşikteki bebek
hoş bir şarkı söylendiğinde nasıl sakinleşirse ve ona arzu gösterirse ve
barış içinde yatarsa; işte bu âlemde bize göksel âlemlere ait olan varlıkların göksel mûsikîsini hatırlatır. Dolayısıyla da Gazzâlî gerçek anlamda
sûfînin kalbinde yani kalbinin içindeki o göksel mûsikîyi işiten meleksel
koronun mûsikîsini dinlemekten hoşlanan kişi olduğunu söyler. Akabinde de o, kuşların şarkılarının manasını daha iyi anladığını belirtir;
zira onlar/kuşlar kendi yaratıcılarını övmek için seslerini öylesine güzelleştirmektedirler ki. Kısacası mûsikî dinlemek mistik için ilahi harmoniyi paylaşmaktır. İnsan ruhunun sonsuz ve ebedi Ruha doğru yönelmesidir. Tabir caiz ise mûsikî ve dünyadaki güzellikler Gazzâlî için
bir ebediyet kapısıdır. Ona göre, her ne kadar bu dünyanın güzellikleri
bir kapı olsa da asıl olan burası değil, ahiret yurdunun güzellikleridir.
Onun şiirsel üslubuyla “bu dünyanın güzellikleri güneş altında yağan
kara benzer.”
Artık Gazzâlî’ye göre burada içsel bir işitme ve duyma söz konusudur. Dış duyumla işitilen şey sadece sestir ve insan bu özelliği hayvanlarla ortak paylaşır; fakat içsel işitme (al-sama el batın) dışsal seslerin ve
duyumun ötesinde ruhani ya da manevî vukufiyetle işitilebilir. Manevi
işitmesi olmayanlar kuşların ötüşlerini, melodik sesleri, rüzgârın uğultusunu yani sınırlı güzellikteki sesleri işitirler. Manevi sesleri işitebilenler ise her şeyde Tanrı’nın birliğine tanıklık ederler ve güzel bir dil ile
Ona hamd ederler. Gazzâlî’nin tabiriyle basiret-ül bâtına görünmez
olanı bulur ve zamansal olanın dışında ezeli olanı algılayabilir. O yüzden kalbin iki kapısı vardır; biri dışarıya açılan kapısı diğeri de İlahi Güzelliklere açılan iç kapısı. İşte İlahi güzelliklerin hepsini kalp vasıtasıyla
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kalpte temaşa ederiz; onun kapısı ilham ve vahiy vasıtasıyla açılan bir
kapıdır. O halde sûfînin amacı ruhu kösteklerinden özgür kılmak, kalbi
arındırmak, kalp aynasını parlatmak ve Tanrı ile ruh arasındaki perdeleri kaldırmaktır. Ancak böyle ruh gerçek evine dönebilir ve bütün her
şeyin gerçek kaynağının O’ndan başka bir şey olmadığını anlayabilir. Allah indinde ruhun bu gayreti ve araştırması vazifelerin en yücesidir.

TEKST ve KONTEKST ÇERÇEVESİNDE
DİN-SANAT İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ:
–VAHHÂBÎLİK ÖRNEĞİ–
Hüsnü Ezber BODUR
Giriş
Bugün Suudi Arabistan’ın resmî mezhebi olarak Hanbeli-İbn
Teymiyye çizgisinde gelişen Vahhabilik Hareketi, 1744 yılında Muhammed b. Abdulvahab’ın Necid bölgesinde güçlü olan Al-Suud kabilesinin
lideri Muhammed b. Suud ile kurduğu ittifak sonucu doğmuştur. Vahhabilik dini tecrübenin inanç, pratik ve ahlâkî tanımlamalar gibi ifade
şekillerine karşı bir itiraz ve protesto hareketi olarak doğmuştur. İklim
dâhil coğrafi şartlar, tabakalaşma sistemi, sosyokültürel, siyasi ve ekonomik şartların oluşturduğu zihniyet dünyasının teşekkülünde dinin
önemli bir girdi olduğu bilinmektedir. Dünyaya karşı takınılan tutum
ve davranışta dünya görüşü stokundan elde edilen değerler oldukça etkilidir.
Bu çerçevede gerek dinin aslına dönme gerekse dini metinlerin
lafzına yapılan vurguyla bağlamından koparılan ya da kontekstten bağımsız geliştirilen din anlayışı katı, sert ve haşin yapılı Haricilerin yaşadıkları Necid bölgesinin bedevi-göçebe kabileleri arasında yayılmıştır.
Hakikati yalnızca kendilerinin temsil ettiğine inanan ve diğerlerini
Müslüman olarak görmeyen Vahhabiler, tarihi süreçte oluşan davranış
örüntülerini ya da kültürel unsurları bu arada da sanatsal faaliyetlerin
tümünü din dışı saymış, tebaası olduğu Osmanlı Devleti’ne karşı cihat
ilan etmiştir. Osmanlıda mabetlerin kubbeleriyle, çeşitli süslemeleriyle,
minareleriyle ihtişama büründüğünü ve sadelikten uzaklaştığını ileri
süren Vahhabilerin moral-ahlaki algı ve tanımlamaları ışığında tüm sanat eserlerine karşı olmuşlardır.
Bu bildiride din-sanat ilişkisinde dinî prensiplerin zaman ve toplumu dikkate alan bağlamlarıyla etkileşimi çerçevesinde gelişmesi ele
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alınacaktır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları içerisinde
Doğu Anadolu’da yaşayan ve Muhammed bin Abdulvahhab’la aynı tarihte doğan Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703) hazretlerinin din algısı
karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Âlim, mutasavvıf ve entelektüel
kimliğiyle temayüz eden İbrahim Hakkı’nın sanata verdiği değer ve
önem göz önünde bulundurulduğunda kültürel birikimin ve değerlerin
dinî düşünce üzerindeki etkisi görülecektir.
Dinî düşünce, bir yandan dinin kurumsallaşması sürecinde temel girdi olan dinî metinlerle, yani tekstlerle, diğer taraftan sosyo-tarihi
bağlamlarla ya da kontekstlerle etkileşim sonucu gelişme gösterir. Dini
algı, anlayış ve kurumsallaşmalar, zamanla ve tarihle kayıtlı olmayan
dinî değerlerin tarihi sosyal bağlamlarda görünürlük kazanmasıyla somutlaşır. Bu yüzden dinlerin değişmeyen özlerinin yeni kontekstlerde
vücut bulması ya da dinî yapıdan beslenen dindarın, aktörün dindarlaşması, dinî algısı ve anlayışı sosyo-kültürel çevrelerinden etkilenerek
meydana gelmektedir.
Farklı sosyal kültürel bağlamlarda kurumsallaşan ve şekillenen
dinî yapı; akide, ibadet, ahlak ve sosyal organizasyonlar biçiminde görünürlük kazanır. Bu sosyal tezahürleri bakımından toplumsal işleyiş
kurallarına göre seyreden dinin, temel kurucu özelliklerine ya da dinî
tecrübenin ifade şekillerine zaman zaman itirazlar ve ikazlar meydana
gelebilir. Bu yüzden İslâm toplum tarihi çerçevesinde, ana dinî gelenek
içerisinde, dinî tipolojide sekt denilen İslâmî literatürdeki adıyla fırka
tipi oluşumlar hiç eksik olmamıştır.
Erken İslâm döneminde Haricilik olarak bilinen sekt tipinin karakteristiklerini bünyesinde taşıyan dinî oluşumlar, günümüze kadar
farklı coğrafya ve zaman diliminde kazandığı değişik formlarla varlığını
sürdürmüştür. Bu cümleden alarak bugün Suudi Arabistan’ın sınırları
içerisinde Orta Arabistan’daki Necid bölgesinde 18. yüzyılda Muhammed b. Abdulvahhab (1703-1792) tarafından başlatılan ve ismine izafeten
Vahhabilik denen hareketin çıkış yeri de coğrafi bakımdan Haricilikle
ortaktır.
Aslında daha Peygamberimizin sağlığında ortaya çıkan yalancı
peygamber Müseylemetü’l Kezzab’ın, Hacer-i Esved’i rehin alan Karmatilerin, Vahhabilik doktrini çerçevesinde üçüncü Vahhabi-Suudi devletini kuran Abdulaziz b. Suud tarafından 20. yüzyılın başlarında göçebe
kabilelerin vahalarda yerleşik hayata geçirilmesi projesiyle oluşturulan
ve radikal tutumlarıyla tanınan fanatik İhvan Birlikleri’nin (Mısır’daki
İhvan-ı Müslimin ile ilgili değil) ve 1979 ‘da Kâbe baskını olarak bilinen
eylemi gerçekleştiren el-Uteybi’nin Necid bölgesinde yaşayan göçebe
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Arap kabileler arasından çıkması dikkatlerin bu bölgeye çekilmesine neden olmuştur.
Vahhabiliğin Sosyo-Tarihi Arka Planı
Vahhabilik hareketi; Necd Bölgesinin Uyeyne kasabasında Hanbeli geleneğe bağlı bir aile çevresinde yetişmiş ve bilahare Hicaz Bölgesi
dâhil Arabistan yarımadasının çeşitli yerlerinde dolaşan Muhammed
Bin Abdulvahhab’ın Necid Bölgesinin başkenti konumundaki vaha şehri
Deri’yyenin emiri olan Muhammed Bin Suud(ö.1765) ile 1744’deki ittifak
neticesinde başlamıştır. Böylece İbn Suud’un Vahhabi doktrininin yayılmasını desteklemesine karşılık dinî lider de emirin siyasi yayılmacılığını
dinî meşruiyet temeline oturtmuş oluyordu. Vahhabilik, Vahhabiliği benimsememiş tüm Müslümanlara karşı cihat yapılmasını meşrulaştırarak
Suudi devletinin genişlemesi için ideolojik bir destek sağlamıştır. Suud
ailesine mensup olan idareciler, bu antlaşmanın hükmü gereği dinî meşruluktan yararlanırken, Vahhabiliğin yayılması uğruna, tüm askeri ve siyasi araçları seferber etmiştir1.
Hanbeli mezhebinin hâkim olduğu Necid bölgesinde, ilk tahsiline Hanbeli ekole mensup bir imam olan babasının yanında başlayan
ve bilahere Hint alt kıtasında ıslahat hareketini başlatmış Şeyh Veliyullah Dehlevi’nin de hocası olmuş Medine’de Hanbelî âlimden dersler
alan İbn-i Abdulvahhab, siyasi bir birlik oluşturma yönündeki niyetini
hocası dâhil herkese izhar etmekten geri durmamıştır. Aslında görüşleri, ilk planda Hanbeli gelenekten farklı olarak algılandığında pek itibar
görmemişti. Hanbeli mezhebi temsilcileriyle Vahhabiliğin doktrini arasındaki çatışma 19. yy.a kadar devam etmiştir. Çünkü kavram ve görüşlerinin fıkıh ilminden ziyade kişisel temelli olduğundan dolayı zamanındaki Müslümanların çoğunu müşrik olarak tanımlayıp bunlara karşı
cihat yapmayı öneriyordu.2 Vahhabilik, her ne kadar bir ihya ve ıslahat
hareketi kapsamında görülüp tanımlansa da Osmanlı Devletine karşı ilk
Müslüman ayaklanması sıfatıyla siyasi kimliği hep ön planda olmuştur.
Bugün Suudi Arabistan’ın din anlayışına temel teşkil eden Vahhabilik akımı; genel toplumun moral değerleriyle çatışmacı ilişkiye girip

1

Guido Steinberg, “Saudi Arabia”, İslâm in the World Today: A Handbook of
Politics, Religion, Culture and Society,(eds. W. Ende, U Stein Bach), Cornell
University Press, Ithaca, NY, 2010, s.521
2 Shivan Mahendrarajah, “Saudi Arabia, Wahhabism and tehe Taliban of
Afghanistan: ‘Puritanical Reform’ as a ‘Revolutionary War’ Program”, Small
Wars ve Insurgencies, 26(3), http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2014.9828883
(ET. 24/03/2015), s. 391.
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dışlayıcı üyelik politikasıyla kendilerinden olmayanları düşman görerek
hakikati yalnızca kendilerinin temsil ettiğine inanması, partikülaristik
eğilimleriyle hedeflerine ulaşmak için tüm kaynakları seferber etmesi,
Kur’an’ın lafzi (literal) yorumuna dayalı olarak tüm faaliyetlerini meşruluk temeline oturtabilmelerine imkân sağlayacak fikhi ve kelami söylem geliştirmesi gibi karakteristikleriyle temayüz etmiştir. Bir sekt ya da
fırka tipi yapılanmanın örneği olarak ortaya çıkan Vahhabiliğin doğuşunda, dinî ıslahat amacı gibi tamamen dinî olan faktörlerin yanında,
sosyal ve tarihi şartların da önemli rol oynadığı göz ardı edilmemelidir. 3
Bu hareketin doğduğu yer olan Necid bölgesindeki nüfusun
yüzde seksenini göçebe Arap kabileleri oluşturmaktadır. Rubülhali Çölü
ile Hicaz arasında yer alan, çetin çöl şartlarının hüküm sürdüğü Necid
bölgesindeki nüfusun yüzde seksenini göçebe Arap kabileleri oluşturmaktadır. Geniş ve o kadar ıssız olan bu coğrafya, yer yer rastlanan vahalar dışında, ne verimli topraklara ne de tarım yapmaya uygun iklime
sahip değildi. Çöllerde göçebe yaşayış biçimini, büyük İslâm düşünürü
ve sosyologu İbn Haldun(1332-1406)un asabiyet teorisine göre, sosyal
bağlılık duygusu oluşturuyordu. Diğer taraftan nesil ve neseplerinin karışmamasına özen gösteren göçebe Arap kabileleri sürekli birbirleriyle
mücadele halinde olduklarından geçimliklerini büyük oranda ganimete
dayandırıyorlardı.4 Bu yarı çöllük bölgede bir vaha şehri olan Der’iyye’de
Suud ailesi, civar kabileler üzerinde bir sülale yönetimi olarak hâkimiyetini pekiştirmek istiyordu. Bu bölge kültürel olarak bir yandan göçebe
kültürü diğer yandan da Hicaz bölgesinin kozmopolit kültürünün etkisi
altında olduğundan İbn Abdulvahhab’ın çağrısı Muhammed b. Suud’un
nezdinde olumlu yankı bulmuştur.
Hem birbirleriyle hem yerleşik kasaba sakinleriyle savaş halinde
olan Necid’in yoksulluk içerisindeki bedevi (göçebe) halkı, Vahhabilik
esasları dâhilinde nispeten varlıklı ve yerleşik hayatın nimetlerinden yararlanan Hicaz’a doğru, buradaki insanların yaşayışlarının İslâm dışı olduğu iddiasıyla, mobilize edilecektir. Yine İbn Haldun’a referansla bu
mücadelenin temelinde göçebe bedevilerle hadari denilen şehirlilerin
din anlayışlarıyla yaşama biçimlerinin birbirinden farklı oluşu da yatmaktadır.5 Suudilerin elinde Vahhabi yayılmacılığında bu dinî kültürel
3

Hüsnü Ezber Bodur, “Sekt (Fırka) Tipi Dini Organizasyonun Örneği Olarak
Haricilik Hareketine Sosyolojik Bir bakış”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:
10, 2007, s. 25-53.
4 İbrahim Erol Kozak, İbn Haldun’a Göre İnsan-Toplum-İktisat, Pınar Yay,
İstanbul, 1984, S.58-61.
5 Taha Akyol, “Hangi İslâm”, Hürriyet, 8 Ekim 2014.
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farklılıklar önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu duruma 1803
yılında Vahhabilerin Hicaz’a girip mukaddes bilinen yerleri tahrip etmeleri, bu arada Hz. Peygamber’in kabrini de yıkmak istemelerini ancak
hacıların yoğun tepkileri karşısında bu eylemlerini gerçekleştiremediklerini örnek olarak verebiliriz. Aslında İbn Abdulvahhab’ın anti modernist ıslahatçı faaliyetlerine benzer gelişmelerin Hicaz bölgesinde İngilizler ve Fransızlar tarafından el altından desteklendiği bilinmektedir.
Bu bakımdan Osmanlı devletini parçalayıp bölgede hâkimiyet tesis etmeye çalışan İngilizlerin ve Fransızların türlü oyunlarla dini ihya hareketleri başlığı altında toplayabileceğimiz oluşumları destekledikleri, bu
meyanda da özellikle İngilizlerin tahrikiyle Vahhabiliğin kurulduğunu
ve Osmanlı devletine onarılması mümkün olmayacak zarar verdiğini
belirtelim.6
Biraz evvel belirttiğimiz gibi Muhammed bin Abdulvahhab’ın
başlattığı hareket, aslında siyasal bir amaca matuftu. Nitekim VahhabiSuudi ittifakında İbn Abdulvahhab’ın kendilerinden olmayanların mallarının ve kanlarının helal olmasını ilan etmesi, birbiri ardınca kurulacak devletlerin teşekkülünde önemli siyasi motivasyon kaynağı olmuştur. Ancak bunun teolojik meşruiyet zırhıyla korunan bir dini ihya hareketi olarak gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Her şeyden evvel
bir dinî liderin burada, İbn Abdulavahhab’ın fikirlerini ve görüşlerini
doğru anlayabilmemiz için elbette yazdıklarına ve yapıp ettiklerine bakarız. Ancak bu gerekli şartın yeterli olabilmesi yani doğru bir metodun
takip edilebilmesi için bu görüşlerin hangi tarihi toplumsal şartlarda
meydana getirildiğine de bakmamız gerekecektir. Bu bakımdan İbn Abdulvahhab’ın görüşlerinin hangi sosyo-kültürel ve siyasal bağlamlarda
meydana getirildiği konusu da en az birincisi kadar önemlidir. Tam da
bu sosyolojik muhayyile çerçevesinde daha ilk elden İbn Abdulavahhab’ın din algısı ve anlayışının, dinî sosyalleşmesinin gerçekleştiği yer
olan ailesinde ve çevresinde egemen olan geleneksel fıkhi ve kelami öğretiler doğrultusunda oluştuğu söylenebilir.
Muhammed b.Abdulvahhab Orta Arabistan’ın Necd bölgesinde
küçük bir yerleşim yerinin emiri olan Muhammed bin Suud’a programını anlatıp, onunla ittifak kurmak istemişti. İbnSuud’un böyle bir birleşme neticesinde civar kabilelerden elde ettiği gelirlerinde bir azalmanın olabileceği endişesini dile getirmesine karşılık İbn Abdulvahhab,
kendilerinden olmayanlara yani müşrik olarak gördükleri kişi veya
6

Yusuf Kaplan, “İslâm Dünyasının Umutlarını Söndürmenin Bedelini
Ödeyebilecek misiniz?”, Yeni Şafak, 17 Mart 2014.
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gruplara karşı girişecekleri savaş neticesinde mevcut gelirlerinden kat
kat fazla ganimet elde edeceğini belirttikten sonra, Emir’in ikna olmasıyla Vahhabi-Suudi ittifakı 1744 yılında gerçekleşmiştir.7 Böyle bir birleşmenin temelinde, Necd bölgesinin başkenti konumundaki
Der’iyye’nin yönetimini elinde bulunduran Suud ailesinin gelir kaynaklarından biri olan köle ticaretinin kârlılığının azalması ve bu açığı kapatmak üzere ganimete dayalı gelirlerin artırılması yolunda güçlü bir
siyasi yapıya sahip olma düşüncesi de yatabilir. Burada İbn Abdulvahhab, bir yandan herhangi bir dinî anlayışın varlığını sürdürebilmesini
asabiyet ve siyasal güçle ilişkilendiren büyük sosyolog İbn Haldun’un
nazariyesine uygun olarak görüşlerinin hayatiyet bulabilmesi için siyasi
desteğe ve Suud ailesinin nesep asabiyetine ihtiyaç duymuş, diğer yandan siyasi güç ve birliğin temini ve gelişiminde Muhammed bin Suud’un
yayılmacı faaliyetlerine dinî bir meşruiyet alanı açmıştır. Ancak Emir ile
Şeyh arasındaki bu ittifakın meydana gelmesinde dinî ıslahat programının hayatiyete geçirilmesi düşüncesi, ikincisine göre, müteakip gelişmelere8 bakarak biraz gölgede kalmışa benzemektedir.
Muhammed bin Abdulvahhab tarafından tevhid ve şirk kavramları etrafında oluşturulan Vahhabilik doktrini; Hanbeli ekole bağlı, İbn
Teymiyeci ve selefi çizgide biraz da Hariciliğin etkisi altında ortaya çıkmıştır. Vahhabiler Selefu’s-salihinin İslâmî anlayışına dönmeyi, Kur’ânı Kerim’in literal tefsirini benimsemeyi, taklidi reddedip bidatlara karşı
çıkmayı tasavvuf büyüklerine tazimi ve onların mezarlarına ziyareti şirk
olarak görmeleri, Camilere kubbe ve minare inşa edilmesini ve süslenmesini bidat olarak değerlendirip bunları yapanlara karşı cihadın gerekliliğini vurgulamışlardır. İbn Abdulvahhab’a göre İslâm coğrafyasında
bir yandan kendi ittifakları içerisinde yer alan Müslümanlar, diğer yandan müşrikler ve gayr-i müslimler vardı. Kendileri dışında kalan Şia ve
ehl-i Sünnet müşrik kategorisinde değerlendirilmiştir.9 Şüphesiz Vahhabi doktrini yakından tetkik edildiğinde, mücadele edilmesi gereken,
mal ve canlarının helal olduğu baş düşmanın idaresi altında bulundukları Osmanlı Devleti olduğu görülür. Bu yüzden siyasal temelli eylemlerini Osmanlı’ya karşı yönlendirmede acele etmişlerdir.

7

Ayman S. Al-Yassini, SaudiArabia: The Kingdom of Islam, Religion and
Society: Asiaandthe Middle East, (Ed. C. Calderola), Munchen, DEU: Walter
de Gruyfer, 2011, s. 61-64.
8 Konuyla ilgili bir analiz için bkz., Kozak, a.g.e., s. 209-222.
9 Ergün Yıldırım, “İman ve Küfür Temelinde Siyaset Yapmak”, Yeni Şafak,
28/12/2004.
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İbn Abdulvahhab’ın Nisa suresi 36. Âyette, “Allah’a ibadet edin ve
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima
böbürlenip duran kimseyi sevmez” mealindeki İlahi buyruğa referansla
yalnızca Allah’a kulluk etmeyi ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmamayı doktrinin temeli yapmıştır. Elbette İslâm olmanın temel şartı olan tevhidle,
bağışlanmayacak günah kategorisinde zikredilen şirke bulaşmamanın
Ehl-i sünnet olarak bilinen ana İslâmî gelenekte üzerinde titizlikle durulan temel meselelerden olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Bu yüzden
her uygulamayı ve davranışı kendi kültürel kodlarına göre okuyan kendi
anlayışıyla uyuşmadığı gerekçesiyle ötekileştiren İbn Abdulvahhab’ın
ıslahat projesinde aşırılıktan başka yeni bir şey yoktur. Nitekim bu
âyette Allah’a kulluğun ve O’na ortak koşmamanın şartı olarak Elmalılı
Hamdi Yazır’ın tefsirinde, hatta uzak komşuluk kapsamına gayri Müslimlerin de dâhil edildiği, On ahlâkî emirin yerine getirilmesi vurgulanmaktadır.10 Ehl-i sünnet çizgisi bütün toplumsal kesimleri kuşatıcılığı ve
kültürel birikimiyle, tarihi toplumsal şartlarda biçimlenen yüzleriyle dinamik karakterli ve mutedil bir İslâm yorumudur.
Osmanlıyı kâfir görüp cihat ilan eden ve kuruluşundan kısa zaman sonra Arap yarımadasında adını duyuran Vahhabiler kendi aralarında iktidar mücadelesine girip birbirleriyle çatışacaklardır. Nitekim
1870’li yıllarda Suud ailesi içerisindeki iç savaş neticesinde bu sefer birbirlerini kâfirlikle suçlamışlardır. 20. yüzyılın başında Üçüncü Suud
devletinin kurucusu Abdülaziz b. Suud, yayılmacı politikasını sürdürebilmek için geniş bedevi kabileleri yönetimi altına almak istemişti. Her
bir bedevi grubun birbirinin siyasal ve ekonomik hâkimiyetini kontrol
altına alma girişimi daha önceki Suudi devletlerinin bedevi kabileleri
üzerinde egemenlik tesis edememelerinden kaynaklandığını anlayan
İbn Suud, oluşturacağı siyasi yapıyı güçlendirmek için bedevilerin yerleşik hayata geçirilmesiyle bunlardan yararlanma yoluna gitmiştir. 1911
ve 1912 yıllarında göçebe yaşama biçimini terk edip vahalarda tarıma dayalı ekonomik faaliyette bulunmak üzere yerleşik hayata geçmeye ikna
edilen bedeviler, Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicretini zihinlerde canlı tutmak üzere, ‘hicer’ denilen bu yeni yerleşim birimlerinde kendilerinin dışındakilere karşı cihadı vurgulayan Vahhabilik
esaslarına göre eğitilmişlerdir.11

10

Ayetin tefsiri için bkz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân
Dili, Cilt:3, Azim Yayınları, İstanbul.
11 Steinberg, a.g.m., s. 522.
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Necid bölgesinde Vahhabi hocaların eğittikleri ‘mutavva’ olarak
isimlendirilen din eğitmenleri sınıfının mensupları, İbn Suud’un savaşçıları olan İhvan Birlikleri’ni Necid’in dini-siyasal şartlarını benimsemeleri doğrultusunda yetiştirmişlerdir. Abdulaziz b. Suud’un bütün bu
bölgeleri yeni kurduğu devletle mümkün olduğu kadar hızlı ve sorunsuz
olarak entegre etmeyi amaçladığı açıkça görülmektedir. İbn Suud bölge
halkını Vahhabileştirme sürecinde hem mutavvaya hem ihvana güveniyordu. Şiilikteki klerik denen din adamları sınıfına benzer Vahhabi din
eğitmenleri ve ihvan birlikleri bölgede Şiiler tarafından çeşitli münasebetle icra edilen dinî aktiviteleri ve kutlamaları yasaklamış, herkesi Vahhabi olmaya mecbur etmişlerdir. Hicaz bölgesinde de benzer şekilde
Vahhabi yaşama biçimini bölge halkına empoze etme amacına yönelik
olarak Peygamberimizinki dâhil birçok sahabenin doğduğu evler yerle
bir edilmiş, Mekke ve Medine’de mukaddes sayılan birçok yer tahrip
edilmiştir. İbn Suud, bu duruma içerleyen bazı hacıların boykotu neticesinde gelirlerinde bir azalma yaşanacağı endişesiyle bunları, kontrol
altına alma politikasının bir parçası olarak Necid’e geri göndermek istemiştir. Neticede İbn Suud, aldığı bütün tedbirlere rağmen İhvan’ın isyanını önleyememiş ve üzerlerine asker göndererek isyanı bastırmıştır.
İbn Suud’u kâfir olmakla suçlayan, ancak dedesinin İbn Suud tarafından
asılmasının intikamını almak üzere İhvan Birliklerine mensup bazı militanları örgütleyen El-Uteybi 1979 da Kâbe Baskını olarak bilinen kanlı
eylemi yapmıştır.12
Vahhabi ulema ya da Şiilikteki gibi bağımsız ‘klerik’ din adamı
grubu, siyasal alan dâhil, sosyal hayatın tüm yüzlerini düzenleme iddiasında bulunmuş, böylece İbn Suud’un temsil ettiği siyasi yapıyla çatışmacı ilişkiye girmiştir. Suud Ailesi tarafından tercih edilen ulus-devlet
modelindeki siyasal yapısallaşma, bu modelin işleyişi ile ilgili modernist
çabalar, iç ve dış şartlara dayalı olarak inişli çıkışlı seyir izlese de, Vahhabilik tarafından hep eleştirilmiştir. Geleneksel Vahhabi düşüncesine
sıkı sıkıya bağlı ve müstakil bir sınıf olarak toplumsal hayatta etkin olmaya çalışan ulema sınıfı, teknolojik gelişmeleri şeytan icadı olarak görüp bunları hayata geçirmek isteyen yönetimi ahlâkî gevşeklik ve dejenerasyonla suçlayarak bu etkinlikleri bidat kapsamında değerlendirmiştir.
Vahhabilik, İslâm ve Sanat
Din ve toplumsal kurumlar arasında karşılıklı etkileşim ilişkisinin
varlığı sosyolojik araştırmaların ulaştığı önemli sonuçlardan biridir. Bu
12
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bağlamda dinî inanç, kurum ve değerlerle çeşitli sanat kolları ve sanatsal
aktiviteler arasında da bir ilişkiden söz edilebilir. Din ve sanat arasındaki ilişkileri konu edinen literatüre bakıldığında; bir yandan dinin sanatı ve sanatçıyı desteklediği bir yandan çeşitli sanat kollarını ya da bütünüyle sanatsal faaliyetlere iyi gözle bakmadığı görülür. Bir başka araştırmacı grubu da dinle sanatsal faaliyetler arasında nötr bir ilişki olduğunu, hatta dinin sanattan etkilendiğini ileri sürmektedir. Konu, İslâm
sanatı ve estetiği bakımından ele alındığında, dünyayı ve hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiş İslâmiyet’in sanatı desteklediği ve tarihi süreçte göz alıcı eserlerin üretilmesinde ciddi katkı sağladığı söylenebilir. 13
Dinin, bir topluluğun yaşama biçiminden sanatına kadar sosyal
hayatın tüm alanlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca her hangi
bir dinî geleneğin, bağlılarının gündelik tutum ve davranışlarını, bilerek
ya da bilmeyerek, daha çok farkında olmadan tanzim ettiği de genellikle
kabul edilmektedir. Bir toplumun veya topluluğun yaşama stilini, düşünce sistemini ve sanatını belirleyen kültürün en önemli girdisini dinî
inanç ve değerler oluşturmaktadır. Tam da bu konuyla ilgili olarak Diyanet işleri Başkanlığı’nın 29 Kasım-01 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlediği 6. Dini Yayınlar Kongresi: İslâm-Sanat-Estetik konulu ilmî
toplantının din-sanat ilişkisi konusunu gündeme taşıması bakımından
takdire şayandır. İslâm, Sanat ve Estetik temalı, Diyanet Aylık Dergi,
Sayı 275, Kasım 2013, dergide İslâm’ın sanata ve estetiğe yaklaşımı ele
alınmıştır. Din ve sanat ilişkisini iyi analiz edebilmek için dini meydana
getiren unsurlarla çeşitli sanat kolları arasındaki ilişkilere bakmak gerekir.
Din kurumu; inanç, doktrin ya da akide, ibadet, pratik veya ritüellerle sembollerden oluşur. Dini dünya görüşü ve tutum, davranış ve
motivasyon kaynağı olarak dini ‘ethos’, dinin merkezinde yer alır. Akide,
amel ve semboller, dindarlığın daha somut ifade şekilleri olarak soyut
dünya görüşü ve ethos bir yandan güçlendirilir, diğer yandan da müşahhas hale getirilir. Bazı gruplar bu unsurlardan bir kısmını, mesela dinî
mistik tecrübeye göre inancı ya da imana göre ameli daha fazla önemseyebilir. Bunlardan herhangi birisinin yorumundaki farklılıklar da grup
içerisinde çatışmaya yol açabilir.14 Aynı dinî metinler sosyo-tarihi ve kül-
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türel bağlamlara göre, eğitim, ekonomik gelişmişlik düzeyi, bilgi, analitik yaklaşım, formal kurumsal yapılar gibi unsurların etkisiyle çok çeşitli
yorum ve anlayışlarla tezahür ederler.
Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı üzere Vahhabilik İbn Abdul
Vahhab’ın geleneksel olarak çeşitli kelam okulları tarafından geliştirilen
tevhid doktrinine vurgusu ve bu teoriyi coğrafi olarak bütünleşmiş olarak siyasi yapının teşekkülünde tatbik ettiği ve yöntem olarak ikonaklastizm (tasvir kırıcılık) faaliyetleriyle bunun fiiliyata döküldüğü bir
akım olarak görülebilir. Bu ikonaklastik tutum ve tavırlar etrafında ki
gelişmeler 16. Yüzyılda Avupa’da hayli güçlü olan reform hareketinin
Kalvinci kanadıyla bazı ortak temalar bulunarak mukayese edilmek istenmiştir. Belki de neo-oryantalist bir bakış açısıyla tesiriyle dinî metinlerin zahiri anlamına göre hüküm çıkarıp tarihi birikiminden arındırmaya çalışmak İslâmî anlayışı ruhundan uzaklaştırma ve metalaştırma
anlamı taşımaktadır.
Hem İbn Abdulvahab’ın başlattığı Vahhabilik hem de John Calvin
(1509- 1564)‘in reformasyon hareketi içerisinde geliştirdiği Kalvinizm
arasında zorlamalı da olsa bazı ortak noktalar bulunmaya çalışılmaktadır. Teorik olarak ikonaklaslık temelinde her iki reformcunun taraftarları bilahare bu teorileri yer yer fiiliyata geçirmişlerdir. İslâmî püritanlar
olarak tasvir edilen Vahhabiler öze dönüş, ahlâkî gevşekliğe karşı sert
tedbirler, tevhid ve şirk kavramlarını iman-küfür meselesine indirgeyip
katı ve dışlayıcı tutumlarıyla İslâm’ın doğuşundaki kavram ve kurumlara referansla bağlılarını harekete geçirmişlerdir. Bu durumda İbn Abdulvahab’ın dönemindeki İslâmî yaşayışı cahiliye ile isimlendirmesi,
yine 20. yüzyılın başında İbn Suud olarak bilinen Abdulaziz b. Suudu’un
göçebe kabileleri yerleşik hayata geçirme teşebbüsünde oluşturulan zirai yerleşim bölgelerine ‘hicret’ sözcüğünün çoğulu olan ‘hücer’ demesi
gibi İslâm’ın ilk dönemlerine atıfla harekete dinamizm kazandırılmak
istenmiştir. Dolayısıyla Asr-ı Saadet İslâmı’nı yeniden diriltme adına ilk
dönemden itibaren meydana gelen gelişmeleri, yani düşünce ve sanatsal
anlamında kültürel birikimi, tarihi sosyal bağlamı yok saymışlardır. Bu
süreçte oluşan imaj ve tasvirleri birer şirk objeleri olarak değerlendirip
her türlü sanatsal faaliyetlere karşı çıkmışlardır. Bidatlara karşı çıkan ve
İslâm dünyasında dinî ve ahlâkî gevşeklik yanında oluşan tüm kültürel
objelerden İslâm’ın ayıklanması savunması ve bağımsız içtihada dayalı
din anlayışını ikame etmesi 15 gibi yaklaşımlar Vahhabiliğin modernist
bir İslâm yorumu olarak ifade edilmesine de neden olmuştur. Ancak yü-
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zeysel düzeyde Kur’an ve hadis okumalarıyla kendi anlayışları doğrultusunda tepkici, dışlayıcı ve reddiyeci tutumlarıyla 16 ve şirk konusundaki
ağır ithamlarıyla temayüz etmiş bir hareketi Kalvenizmle karşılaştırıp
bazı ortak söylem ya da ifadelerle modernist olarak gösterme girişimi
neo-oryantalist yaklaşımın dümen suyuna girme anlamına gelebilir.
Vahhabiler, Suudi devleti formunda içeride büyümeye devam
ederken 1802 yılına kadar pek dikkat çekmemiştir. Ancak Vahhabi-Suudi devletinin 1802 yılında Kerbela’ya saldırıp birçok şiiyi katletmeleri
ve bu arada Hz. Hüseyin’in türbesini tahrip etmeleri ve akabinde Hicaz’a saldırmaları üzerine Osmanlı Devleti harekete geçmiştir. Vahhabilerin Hicaz’ı ele geçirmeleri, Hz. Ebu Bekir’in, Hz. Ali’nin ve Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice’nin mezarlarını tahrip edip, üzerindeki kubbeleri yıkma girişimleri hatta Hz. Peygamber’in mezarındaki hazineyi yağmalamaları tüm Müslümanların tepkisini çekmiştir. Böylece türbelerin,
mezarların, anıtların ve tarihi kıymete haiz abidelerin şirk ve putperestlik objesi olarak sayılıp tahrip edilmeleri ve yağmalanmaları, Vahhabilerce bir iman esası olarak sayılmıştır. Bu cümleden olarak Orta Afganistan’ın Bamyan bölgesinde sarp kayalara oyularak yapılan iki buda
heykelinin Taliban tarafından Nisan 2001 yılında yok edilmesinde Vahhabi etkisinden söz edilmiştir.17
Sırp canileri tarafından Bosna’da yaşanan dramatik katliamlar ve
buradaki Osmanlı eserlerinin sistematik olarak yok edilmeleri, tüm
dünyanın gözleri önünde cereyan etmiştir. Savaş sonrasında VahhabiSuudi devletinin finansörlüğünde birçok Caminin aslına uygun olarak
onarılması yerine, bunların yıkılıp yerine betonarme Camilerin inşa
edilmesi üzüntüyü daha da artırmıştır. Yakın zamana kadar Mekke ve
Medine’de, İslâm birliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde hayli fonksiyonel olmuş Osmanlı eserlerinin bilinçli olarak yok edilmesi de Vahhabi zihniyetinin bir başka tezahürü olarak görülebilir. Sri Lanka’nın
başkenti Colombo’nun merkezinde bulunan, içindeki resim ve tablolarla meşhur olmuş tarihi ‘Dewatabaha’ Camii’ne 2015 yılı başında yaptığım bir ziyaret esnasında, restorasyon çalışması adı altında çerçeveli
figüratif tabloların yerinden sökülerek atılmak üzere bir köşede biriktirilmelerine üzülerek şahit oldum. Bu süreçte yüzeysel bir soruşturma ve
gözlem neticesinde bunun Vahhabi zihniyetiyle ilişkili olduğu kanaatine vardım. Bu kültürel değerleri birer taş yığını ya da tahta parçaları
olarak görmemek lazımdır. İslâmî bilincin ve anlayışın canlı kalmasında
16
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hayli fonksiyonel olan bu tarihi eserler aslında zihniyet dünyalarının ve
dünya görüşlerinin somut ifadeleridir. Toplumsal yapıların varlıklarını
sağlıklı sürdürebilmeleri, dinî değerlerin tekrar edilmesiyle canlılığının
korunmasına ve bireylere sürekli hatırlatılmasına bağlıdır. Bu tarihi miras görsel olarak güzelliği yansıtmasıyla dinî duygu, düşünce ve aksiyon
birliğinin canlı kalmasında etkili olmaktadır.
Dinin sanat etkinliklerini yönlendirmede ve sınırlandırmada büyük bir rol oynadığı bilinmektedir. Aslında vahye dayalı dinler plastik
sanatlara karşı zaman zaman büyük boyutlara varan sınırlamalar ve kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre resim sanatı ve heykelcilik gibi sanat
dallarına karşı ciddi bir kısıtlama getirilmiştir. Ancak İslâm dininin resim sanatını yasakladığına dair Kur’an-ı Kerim’de kesin bir yargının olmadığını söyleyen bazı din âlimleri de vardır. Bazı hadislerde tasviri yasaklayan hükümlere rastlanmaktadır. Ancak bu tür sanatsal faaliyetlerin
puta tapıcılığın yaygın olduğu dönemde ihtida edecekler üzerinde
olumsuz etkiye sahip olabileceği düşünülerek yasaklandığı şeklinde yorumlar da vardır18
İslâm âlimleri bazı âyet ve hadislere atıfta bulunarak İslâm sanat
ve estetiği konusunda yeni yorumlar getirmişlerdir. Bu cümleden olarak
“ Yarattığı her şeyi en güzel bir biçimde yaratmıştır” (Secde,32/77) âyeti
ve Hz. Peygamber’in “ Allah güzeldir(cemil), güzelliği (cemal) sever” hadisi ilk bakışta referans olarak başvurulan nasslar olmuştur. Allah’ın cemal sıfatının tüm yaratılmışlar üzerinde tecelli ettiğinden hareketle, eşrefi mahlûkat olan ve en güzel biçimde yaratılan insanın fıtratında güzellik, sanat ve estetik içkin olarak yer almaktadır. Bu bakımdan sanatı,
insanın bu fıtri özelliğinin vahy çerçevesinde dışa vurması olarak görebiliriz. Ancak bu potansiyel yeteneğin, bir anlamda içinde yaşanılan
sosyo-tarihi ve kültürel ortamlarla etkileşimci ilişki içerisinde ortaya
çıktığını da belirtmekte yarar vardır.
İslâm sanat ve estetiğini ‘ihsan’ kavramıyla ilişkilendiren Turan
Koç’un19 analizlerine burada dikkat çekmek isterim. İslâm’da ihsan ve
takva kavramları Cibril hadisinde Allah’ı görüyormuşçasına O’na kullukta bulunmak şeklinde tanımlanmıştır. Bu hadiste iman, İslâm ve ihsan boyutundan üçüncüsü takvayı, fikri hayatı güzel olanı yapmayı ve
salih amel dünyayı kapsama mamur hale getirmeye işaret eder. Buna
göre duygu, düşünüş ve davranış bütünlüğünün insanın iç dünyasında
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oluşturacağı motivasyonun etkinliği ve genişliği bağlamındaki bir soyutluğun gündelik hayata yansıtılması ve bir ölçüt olarak hayata yön
vermesi veciz biçimde dile getirilmektedir. Grana’daki El-Hamra Sarayı’nı ve Kurtub’daki Ulu Camii ziyaret eden Murad Hoffman, bu yapıların yansıttığı manevî-ruhsal atmosferin Müslüman olmasındaki etkilerini belirtmiştir. İslâm sanatını eşsizliğin, sonsuzluğun, cazibenin ve
ruhsal dinginliğin yeni sığınma yeri olarak gören Hoffman, Batılı birçok
sanatsal tarzın ustalıklı ve görkemli olmasına karşın bu maneviyatı veremediği gerekçesiyle eleştirmiştir.20 Bu yüzden Vahhabi zihniyetle dolaylı da olsa bağlantılı olduğu anlaşılan El-Kaide gibi marjinal örgüt
mensuplarının sanat eserlerine saldırmalarına ve top yekûn sanata karşı
olduklarını beyan etmelerine bakarak İslâm’ın güzellikten incelikten zarafetten uzak sanki terörü ve şiddeti onaylayan bir dinmiş gibi yansıtılması son derece yanlıştır. Bugün İslâm dünyasında akl-ı selim dindar
Müslüman çoğunluk bu tür eylemleri yapanları kültür ve medeniyet
düşmanı olarak ilan etmiş ve bunları İslâm’dan bihaber caniler olarak
vasıflandırmışlardır.
İslâm sanat ve estetiğini anlamakla İslâm’ı anlamak arasında yakın ilişki vardır.21 Kur’an-ı Kerim’de resim hatta heykel gibi tasvir sanatları dâhil her türlü sanatsal faaliyetlerin icrasını yasaklayan herhangi bir
ifade bulunmamaktadır.22 Hatta Hz. Süleyman’ın sarayı için yaptırdıkları arasında heykeller de vardır ve şükretmeyi gerektirecek nimetler
arasında gösterilmiştir.(Sebe,34/13)23 Hz. Süleyman kıssasında İslâmî estetik anlayışı açık bir şekilde görülmektedir. 24 Şüphesiz bunların birer
tapınma objesi ya da puta tapıcılığı çağrıştırması durumunda İslâm,
buna karşı çıkmaktadır. Allah-ü Teâlâ tüm yarattıklarını birer âyet birer
işaret olarak göstermiş ve bunlar üzerinde düşünmeyi ve bunlardaki
ahenk intizam ve düzeni görmeyi insanlara tavsiye etmiştir.
İslâm’ın sanatın simgesel ve pedagojik boyutuyla ilgili verdiği
önemin örneği olarak Kâbe’yi buradaki Hace’rül-Esved’i ve Makam-ı İb-
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rahim’i verebiliriz. Ali İmran 96-97 âyetlerinde “ Doğrusu insanlara mabet için ilk kurulan ev Mekke’de olandır. Âlemlere uğur, bereket ve
hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur. O’nda açık açık deliller, İbrahim’in
makamı vardır. Ona giren güvene erer.” İfadesinden böyle bir anlayışı
çıkarabiliriz. Burada İbrahim kıssasında alınabilecek hisse bakımından
Makam-ı İbrahim’in pedagojik boyutu üzerinde durabiliriz. Buna göre,
fenomonolojik din teorisyenlerinin toplumsal yapının son derece kırılgan olduğunu bu yüzden dini dünya görüşünün toplumda canlı tutulması gereğini vurgulayan tespitlerine referansla bu tür eserlerin dinî
bağların kopmamasında hayli fonksiyonel olduklarını söyleyebiliriz.
Mezkûr âyette bunun bir mucize olarak belirtilmesi, bu tür sembollerin
bir yönüyle toplumsal düzen, istikrar ve entegrasyonda önemli bir
fonksiyon icra etmelerinden dolayı olabilir Bazı somutluklardan uzak
durmayı salık veren Kur’ânî kıssalarda, tevhidi mesajın tutum ve davranışlarda yansıtılması ve bunun hayatın her alanıyla ilgili yol gösterici
olarak sürekli hatırda tutulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Burada bazı rivâyetlere dayanarak mucizenin Kâbe’nin yapımında bu taşın Hz. İbrahim tarafından iskele olarak kullanılması ve
hatta yapım boyunca taşın yükselmesi ve ayağının izinin taşın üzerine
çıktığı şeklinde tecelli ettiği ifade edilmektedir. Oysa esas mesajın ya da
kıssadan hissenin sembollerin toplumsal entegrasyonda oynayacağı role
dikkat çekmek olduğu da düşünülebilir. Böylece Hz. İbrahim’in ayak izinin taş oymacılığı sanatıyla ilgili olarak yapıldığını, görünürden yola çıkarak görünmeyenle bağ kurma fonksiyonu icra ettiği söylenebilir. O
halde bu tür sanatsal eserlerin varlıkları itibariyle değil, form ve içerik
bakımından Tevhid ve Tenzih gibi İslâmî düşüncenin esas prensiplerini
ihlal etmesi ve antropomorfizmi çağrıştırması, kutsala saygısızlık ve
müstehcenlik içermesi durumunda yasaklanmış olabileceğini söylemek
mümkündür.
Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde yer alan iki farklı bölgede
aynı zaman dilimi içerisinde yaşamış, hatta aynı tarihte doğan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleriyle Muhammed Bin Abdulvahab’ı sanata bakış yönüyle karşılaştırdığımızda Anadolu Müslümanlığı ile Necid coğrafyasının büyük ölçüde etkili olduğu İslâmî anlayışın sanata bakışları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Anadolu’nun doğusunda ticaret
yollarının kavşağı olan Erzurum’da medeni bir çevrede yetişen ve “marifetname” isimli eseriyle de üne kavuşan İbrahim Hakkı Hazretleri, tevhit prensibine sıkı sıkıya bağlı olarak ve bunu edebi bir dille ve belagatlı
bir biçimde ortaya koyan Müslüman bir mütefekkir ve münevver tipin
temsilcisidir. Mutasavvıf ve âlim olan, duygu ve düşüncesiyle hep iyiliği
ve güzelliği gözetmiş İbrahim Hakkı’nın hayatında müzik ve sanatın
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önemli bir yeri vardır. Çünkü O, İslâm’ın imanı, estetik bir yaşama tarzının tezahürü olarak gördüğünün bilincindedir.25 Edip ve şair olan İbrahim Hakkı’da şiirlerin yansıttığı güzellik duygusu ve estetik anlayışı;
iman, ahlak, sanat ve düşüncenin birbirleriyle bağımlılık ilişkisi içinde
tevhidi oluşturmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri tamamen kendisinin
tasarladığı bir mühendislik harikası olarak, gündüz ve gecenin eşit olduğu nevruz gününde güneş ışınlarının Hocasının mezar taşının başucunu aydınlatmasına vesile olarak ince sanat ve estetik zevkini gözler
önüne sermiştir.26
İbrahim Hakkı Hazretlerinin iyiliği ve güzelliği amaçlayan ya da
Kur’ani ifadeyle ihsanı vurgulayan faaliyetlerine karşılık Vahhabi uleması, daha yakın zamanda dünyanın düz olduğunu iddia etmiş, yuvarlak olduğunu belirtenlerin iman-küfür skalasında ikinci konumda olduğunu söylemişlerdir. İbrahim Hakkı iki asır önce dünyanın yuvarlak olduğunu belirtmiş hatta terekesi arasında tahta bir dünya küresi de yer
almıştır. Medeniyet tarihçisi Toynbee modernite karşısında Osmanlıdan iki tür tepkinin doğduğunu belirtmiştir. 27 Bunlardan İstanbul’un
Batı’yı tüm kurumlarıyla taklit eden ‘herodian’ tiple bunun karşısında
geleneğe sıkı sıkıya bağlı “zealot” tipin temsilcisi olarak da İbn Abdulvahhab ve takipçilerini göstermektedir. Bu tasnife göre Vahhabilerin
her türlü sanatsal faaliyetleri bidat olarak görüp din dışı sayan bir anlayışı temsil ettiği görülmektedir.
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Osmanlı kültür ve medeniyet tecrübesinden istifade ile yeni bir münevver-mütefekkir tipinin temsilcisidir.
Bu tipin oluşturucu öğeleri arasında âlimliği, mutasavvıflığı, bilgeliği ve
entelektüelliği sayabiliriz. Âlimlik ve tasavvufi derinliğin sonucu olarak
erdem, ahlâkî yetkinlik, irfan ve hikmet gibi değerlerden oluşan bilgeentelektüel şahsiyetler oluşmaktadır. Böylece doğrularını argümanlarıyla her ortamda savunma ya da ‘haksızlık karşısında susmama’ anlamında entelektüel aydın tipi, bağımsız değişken değil İslâmî-tasavvufî
anlayışın oluşturduğu bir hayat telakkisinin sonucu olarak doğmakta ve
Anadolu Müslümanlığını ilim irfan ve hikmetle donatmaktadır. Ayrıca
bu mütefekkir tipin herhangi bir mezhebin, tarikatın, ekolün sözcülü-

25

İslâm estetiğinin anlam ve form arasındaki mükemmel uyumu hakkında
bkz. Koç, a.g.m., s. 9.
26 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Sadeleştirme: C. Durmuş-K. Kara,
Erkam Yayınları, İstanbul, 2011, s. 40.
27 Erol Güngör, İslâmın Bugünkü Meseleleri, Ötüken, İstanbul, 1987, s. 23-31.
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ğünü ve savunuculuğunu yapma yerine, hakikati her bağlamda ve platformda arayıcılığı ile çatışma potansiyelinden çok birliğe, düzene ve intizama katkı sağladığını söyleyebiliriz.
İbn Teymiyeci çizgideki Vahhabi hareketi sufiliği, ahlâkî çöküntünün müsebbibi olarak görmüş, tasavvufun mü’minleri şirke götürdüğüne inanmıştır. Aslında tarihin derinliklerinden süzülerek gelen ve
şirke karşı olan tasavvufi birikimin reddedilmesi, İslâmî düşünceyi besleyen önemli damarlardan birinin kesilmesi anlamına gelir. Bu durumda
İslâmî düşüncede katılık, hoşgörüsüzlük egemen olmaya başlar. Dindarlığın dinî pratiklerin tavizsiz icrasına indirilmesiyle kuru yavan ve
sığlaştırılmış bir İslâmî anlayışın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dindarlık ibadetlerin icrası ile ahlâkî ‘yapıp etme’ ve ‘olma’ süreçlerini kapsar.
Bu unsurlardan biri ihmal edildiği zaman dindarlıkta da bir yozlaşmanın başlayacağına kuşku yoktur. Ahlaki aksiyonlar gündelik tavır ve hareketlerimize yön verirken moral gelişme erdem ve şuur gibi “olma” süreçleri de insan-ı kâmile doğru giden yolculukta mü’minin yol göstericileri olarak fonksiyon görür. Her an bir işte olan Allah’ın ruhundan üflenerek beslenen insan hayatında üst benlik olarak ifade edilen vicdanın
sesiyle de ilişkili olarak etrafımızdaki dünya yeniden inşa edilir, düzenlenir ve geliştirilir. Bu sosyal ve fiziki inşa sürecinde sanatsal faaliyetler
bir yandan ruha dinginlik ve derinlik verirken diğer yandan kalp ve akıl
üzerinde somut etki ve katkıda bulunur.28
Selçuklu- Osmanlı geleneğinden süzülerek gelmiş tasavvufi eğilimin geniş bir gönül zenginliği oluşturduğu, eşyaya ve olaylara derinlikli
bakabilme gücü ve melekesi kazandırdığı böylece toplumsal istikrarın
sağlanmasında önemli katkı sağladığı söylenebilir. Bu bakımdan sanat
eserleri kültür ve medeniyet birikiminin ortak zevklerinin yansıması
olarak toplumsal entegrasyonda önemli bir kaynak olabilir. Yani sanat
etkinlikleri iyiye ve güzele doğru yönelişte bir vasıta olarak kullanılırken
kültürel mirasın da gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayabilir. Anadolu Müslümanlığına özgü tasavvufi ruh, güzelliğin ve zarafetin kalıcılığını sağlamak bakımından Türk toplum tarihinde önemli
fonksiyonlar icra etmiştir. Bu bakımdan sanatsal faaliyetlerin toplumsal
yapının gelişmesine katkıda bulunmasına karşılık sistemsel bütüne yeni
katılan yeni aktörlerin toplumsal entegrasyona yardımcı olacağı düşünülebilir. Tam da bu noktada benim dinî moral-sermaye dediğim yeni
bir sermaye türünün hayatiyete geçirilmesi biraz evvel belirttiğim aktörlerin artırılmasına yönelik olumlu sonuçlar verebilir. Bu sermaye

28

Hoffman, a.g.e., s. 46.
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türü, dinî aksiyonları ve ritüalistik faaliyetleri birer ödev olarak görmeden ziyade Allah’a kulluğun nişanesi olarak bilgiye beceriye, güven ve
dayanışma bağlamında ulaşmaya yol açar. Bunun da gelişebilmesi bedevi dindarlığından ziyade medeni ve şehirli dindarlığa geçmekle mümkün olabilir.29 Kendi kültürel geçmişimizde ortak değerler bütününe referansla yerine göre moderniteyle uzlaşabilen yerine göre de eleştirebilen ve buna kendi milli kimliğini kazandıran Mehmet Akifler, Hasan
Basri Çantaylar, Elmalılı Hamdi Yazırlar, Ömer Nasuhi Bilmenler şehir
dindarlığının temsilcileri olarak görülebilir. Hatta Akif’in kızına, resim
konusuna30 hayli mesafeli durmuş bir toplumda resim dersleri almasını
sağlaması, sanatın kültür ve medeniyet inşasındaki rolü ve önemini göstermesi bakımından dikkate şayandır. İslâm’ın estetik anlayışı ve tarihsel süreçte üretilen kültür ve sanat varlıkları üzerinde etkili olduğuna
şüphe yoktur. Bu toplumda İslâmî anlayışın denetiminde hem sanatsal
faaliyetlerin icrasında hem üretiminde fonksiyon, nitelik ve güzellik göz
önünde bulundurularak güzel sanatlarla zanaatın bir füzyon halinde
birleştirilmesi Ahilik kültürü çerçevesinde somutlaştırılmıştır.31

29

Bkz. Mehmet Altan, Kent Dindarlığı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011.
Taha Akyol, Akif’i anmak, Hürriyet, 29.12.2004.
31 Koç, a.g.m., s. 11.
30
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DİN-SANAT İLİŞKİSİNE GELENEKSELCİ BİR YAKLAŞIM
(SEYYİD HÜSEYİN NASR ÖRNEĞİ)
Hüsnü AYDENİZ
Giriş
Modern dünyanın, insanın anlam arayışı konusunda, insanı ilgilendiren alanları birbirinden neredeyse tamamen ayırıp, küllî bir bakış
imkânını engelleyen bir hüviyete sahip olduğu görülmektedir. Böylece,
aralarına adeta aşılmaz engeller konulmaya çalışılan din, bilim, siyaset,
ahlâk vb. kurumlar, birbirinden bağımsız otonom alanlar haline getirilmeye çalışılmıştır. Ancak böyle bir anlayışın, çözülmesi zorlaşan ve kimi
zaman imkânsızlaşan bazı sorunlara neden olduğunu söylemek mümkündür. Bunun ortaya çıkardığı ikinci problem ise, değer üretmenin en
önemli unsuru olan dinin, bu alanlarda söz söyleme hakkının elinden
alınması ve beşerî boyuttaki etkinliğinin son derece sınırlı bir noktaya
indirgenmesidir.
Bu yaklaşımın en belirgin tezahürlerinden birisi, din ile sanat arasındaki ilişkide ortaya çıkmış ve bu ikisi arasındaki ilişki, ya tamamen
koparılmış ya da belirsiz bir hale getirilmiş; böylece estetik boyut, sadece maddî perspektif ekseninde anlaşılmaya başlanmıştır. Eksik ve
yanlış bir sanat algısının, sadece insanları etkilediği söylenemez. Maddi
hazlara bağlı kalınarak ve sadece bunların tatmini esas alınarak inşa edilen sözde estetik anlayış, bireysel tüketimi artırmakta, diğer varlıkların
ve aslında dolaylı bir şekilde insanların kendi yaşam alanlarının imhasına neden olmaktadır.
Gelenekselci düşüncenin en önemli isimlerinden birisi olan Seyyid Hüseyin Nasr’ın, geleneksel İslâm Düşüncesinden hareketle, sözü
edilen modern sanat algısına yönelik eleştirileri ve geleneksel İslâm düşüncesinin karakteristiğini öne çıkaran değerlendirmeleri, alternatif bir
bakış açısı oluşturması bakımından dikkate değerdir.
Bu tebliğde, Nasr’ın değerlendirmeleri ışığında, modern sanat anlayışının Batı ve İslâm dünyalarında neden olduğu olumsuzlukların
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eleştirisi, sanatın manevî kaynağı, sanatsal faaliyetlerin icra edilme biçimleri ve bu faaliyetlerin bireysel ve toplumsal amaçları ele alınacaktır.
1. Seyyid Hüseyin Nasr’ın Modern Sanat Anlayışı Eleştirisi
1.1. Modern Batı Düşüncesindeki Sanat Anlayışının Eleştirisi
Seyyid Hüseyin Nasr’ın din ile sanat arasındaki ilişkiye yönelik
değerlendirmelerini ele almaya, modern Batı düşüncesine ilişkin olarak
yaptığı kapsamlı bir eleştiriyi incelemekle başlayabiliriz. Nasr, Batı’nın
düşüncesini anlamak için, onun felsefî yönünü kavramanın zorunlu olduğunu savunur. Bu durum kavranmadan, modern dönemin sanat da
dâhil olmak üzere, hayatın çeşitli tezahürlerindeki tahribâtını anlamak
imkânsız hale gelir. Nitekim modernizmle birlikte, bu noktalarda dinin
boşalttığı alan birtakım felsefî ekoller tarafından doldurulmuştur.1
Modern insanın en büyük sorununun, kutsal kavramının anlamından ciddi bir şekilde uzaklaşması olduğu söylenebilir. Böylece insan, belirsiz bir boşluğa düşmüştür. Özellikle hümanist ve seküler bakış
açısının bunun en temel nedeni olduğu ve bu haliyle geleneksel yapıyla
tezat teşkil ettiği söylenebilir. Zira geleneksel anlayış seküler ve profan
ayrımını kökten reddetmektedir.2
Sekülerizm, ilk önce felsefeyi ardından da bilimi dinî bir temelden uzaklaştırmıştır. Böylece Ortaçağ’da dinî bir alt yapıya sahip olan
sosyolojik bütün unsurlar, modern dönemle birlikte dinî ögelerden ayırılmıştır. Kuşkusuz bu ayırma faaliyeti sanat alanı için de geçerli bir hale
gelmiştir. Modernizm öncesinde, Kilise’ye bağlı sanatkârların etkisinde
yürütülen bu etkinlikler, bu süreç sonunda aidiyeti belirsiz bir sanatçı
topluluğunun ellerine terk edilmiştir.3 Modernizm öncesinde, Roma’da
geçerli olan natüralist sanatı, kendine ait dinî formla güçlü bir uhrevî
1

Seyyed Hossein Nasr, A Young Muslim’s Guide to the Modern World, KAZI
Publications, Chicago, 2003, s. 150.
2
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality, Golgonooza Press, 1987, s.
11-12; Seyyid Hüseyin Nasr, Modern Dünyada Geleneksel İslâm, Çev. Sara
Büyükduru, İstanbul, İnsan Yayınları, 2012, s. 112; Seyyed Hossein Nasr,
Knowledge and the Sacred, State University of New York Press, 1989, s. 75; In
Search of The Sacred: A Conversation with Seyyed Hossein Nasr on His Life and
Thought, Seyyed Hossein Nasr with Ramin Jahanbegloo, Introduction by Terry
Moore, Praeger, 2010, s. 204.
3
A Young Muslim’s Guide to the Modern World, s. 143; konu hakkında bkz.
Aydın Işık, Din ve Estetik – Felsefî Bir İnceleme, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011,
s. 320.
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algı çerçevesinde yenileyen ve adeta bu felsefî alt yapıyı kendine has bir
dille yeniden sunan Hıristiyan dünya görüşünden büyük bir sapma yaşandığı söylenebilir. Böylece, sadece maddî boyutları itibariyle değil,
manevî boyutları açısından da “göksel bir temele” sahip olan sanat anlayışı deforme olmuştur.4 Nasr bu durumu şöyle dile getirmektedir:
“Batılı insanın kendi değişmeyen göksel arketipi (ilk örnek, model) ile olan bağlantısını kesip tamamıyla yere bağlı ve salt beşerî olma
yönündeki bir çabasını ifade eden, Ortaçağ'ın sonunda Batı’daki metafizik ve dinî [mahiyetteki] başkaldırı ile insanın bu sekülerleştirilmiş görünüşünü, tamamen seküler bir bilim yaratarak mantıkî sonuçlarına taşıyan endüstriyel devrim arasında geçen zamanı hatırlamak, daima
önemlidir… Ta Rönesans'tan itibaren seküler olarak görülebilecek olan
Batı'nın insanı, sadece, eşyanın değişen yüzünü göz önünde bulunduran; yalnız, varlıktan ziyade oluşla meşgul olan bir ilim oluşturmaya koyuldu… Şâyet; etimolojik olarak bile, seküler sözcüğünün, bir anlamı da
değişmek ve geçicilik olan Latince saecularis kökünden geldiğini hatırlarsak, bu evrimin (evulotion) son derece mantıkî (logique) olduğu görülür. İnsanın ve evrimin kutsal görüntüsünün yıkılması (destruction),
aynı zamanda hem bizzat insanın, hem de evrenin değişmez görüntüsünün yıkılmasına denktir.”5
Bu düşünce alt yapısı, her şeyden önce insan algısını önemli bir
dönüşüme uğratmıştır. Batı düşüncesinde Prometheus benzeri bir insan
figürü ortaya konulması ve insanın neredeyse Tanrı’ya denk bir konuma
yükseltilmesi, Batı sanatının içerisine “egoist ve kibirli” bir boyutun eklenmesi sonucuna neden olmuştur. Başlangıçta resim sanatında belirgin
bir şekilde ortaya çıkan bu durum, edebiyata ve yeni dinî akımlara da
kısmen sirâyet etmiştir.6 İnsan algısındaki bu dönüşüm, “dinî ve metafizik alanda yarı hakikatleri ikame eden ve gelenekte temsil edilen bütünlükten vazgeçen bulanık bir görüntü sergilemektedir.” 7
Bilindiği üzere, Kartezyen anlayışta, düalist bir bakış açısı egemendir ve bu bakış açısı, birbirine eşdeğer olan iki alanın varlığını felsefesinin temeline yerleştirmiştir. Batı düşüncesinde Ortaçağ’dan bir
4

Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, ABC International
Groups, Chicago, 2000, s. 25.
5
Seyyid Hüseyin Nasr, “İnsanın Evren İçindeki Yeri ve Zahiri Değişim İçindeki Süreklilik”, çev. Sadık Kılıç, Ekev Akademi Dergisi, c.1, s.1, 1997, s. 32-33.
6
Islamic Art and Spirituality, s. 11; bkz. In Search of The Sacred, s. 146; Seyyid
Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, haz. William Chittick, Çev. Nurullah Koltaş,
İstanbul, İnsan Yayınları, 2012, s. 179.
7
Modern Dünyada Geleneksel İslâm; s. 16.
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süre sonra egemen olan bu anlayış, bireylerin “fiziksel-olmayan” mekân
anlayışını zedelemiş ve bu, manevî gerçekliğe ulaşmada bir bariyer vazifesi görmüştür.8 Böylesi bir paradigmaya bağlı kalan modern sanat algısının en büyük hatası, soyut ve somut kavramlar arasında yaptığı keskin ayrım ve bunların içerisini doldurma biçimidir. Bu anlayışta maddî
olan her şey somut sayılmakta, ulûhiyet de dâhil olmak üzere, fikirler
vb. unsurlar soyut kabul edilmektedir. Hâlbuki metafizik anlayışta durum bunun tersidir. Esasta Gerçeklik olarak kabul edilen bizzat
Tanrı’dır. O’nun haricindeki şeyler ise, izafi olmaları bakımından soyut
kalmaktadır.9 Bu belirsizliğin kaldırılması için her şeyden önce maddemana ayrımının sağlıklı bir temel üzerinde inşa edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda dile getirilen anlayışın somut yansımalarını müzik ve
mimarî ekseninde örneklerle desteklemek yerinde olacaktır. Batı sanatında, müzik, başlangıç dönemlerinde dinî kaygılar güdülerek icra edilen bir faaliyettir. Ancak, sonraki dönemlerde bu müzik dinî karakterinden büyük oranda uzaklaşarak seküler bir tarz almıştır. Klasik dönemin
son temsilcileri olan Mozart, Beethoven ve Brahms gibi şahsiyetlerde
dinî anlayışın etkileri görülmektedir; fakat özellikle yirminci yüzyıldan
itibaren bu klasik anlayışta geleneksel açıdan bir deformasyon gözlenmektedir. Ancak, dünya genelinde de ciddi bir beğeni ve yaygınlık kazanan ve klasik müzik anlayışının daha ilerisinde bir seküler boyut taşıyan bazı modern müzik tarzlarının “Tanrı’nın içselleştirilmesine veya
hatırlanmasına elverişli olmadığı” söylenebilir. “Sınırsız özgürlük ve çılgınlık” gibi bir takım duyguları içerisinde barındıran rock ve heavy metal tarzı müziklerden, derin bir tefekkürü sağlayacak bir boyuta ulaştırmasının beklenmesi zaten düşünülemez.10
Aynı durum mimarî alanda da bu yönde tecelli etmiştir. İnsanın
hırslarının ve hazlarının tatminini esas alan bir anlayışla inşa edilen modern şehirler, doğayla uyumlu olması gereken insanı doğadan koparmış,
bir takım çevresel dengesizliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu durumun salt ekonomik zorunluklarla ifade edilmesi, tatmin
edici olmaktan uzaktır ve insan-doğa ahengi, sadece bu ahengi zorunlu
gören gelenekler için değil, dünyanın bütünü için bir zaruret olarak kabul edilmelidir.11

8

Islamic Art and Spirituality, s. 177-178.
Knowledge and the Sacred, s. 260-261; bkz. Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel
Düşünceleri, s. 248.
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A Young Muslim’s Guide to the Modern World, s. 222 vd.
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Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 241.
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Yukarıda bahsedilen unsurların herhangi birinin ihmal edilmesi,
mekânik bir ürüne yol açacak ve ürüne atfedilmesi arzu edilen “güzellik,
sevgi, ihtimam, sevinç ve huzur gibi” pek çok niteliğin eksik kalmasına
neden olacaktır. Bu bağlamda, günümüz Müslümanlarının modern
dünyanın bakışıyla çok önemli bir zemini büyük oranda kaybettiği söylenebilir ve bu büyük bir eleştiri konusudur. Kuşkusuz modern hayatın
bir nevi neticelerinden olan göç olgusunun da geleneksel aile ve toplum
yapısında açtığı yaranın, bu zeminin kaybındaki etkisi göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla üretimdeki ahlâkî kaygıların kaybı ile Geleneksel
İslâm sanatının düşüşü arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir.12
1.2. Günümüz Müslümanlarının Sanat Algısına Yönelik
Eleştirel Bir Değerlendirme
Nasr, çağdaş Müslüman insanın, Batı’nın etkisiyle son derece büyük bir ruhî gerilim yaşadığını ve kendi geleneği ile farklı kültürel yapılanmalar arasında gelgitler içerisinde bulunduğunu savunur. Bu sorunlu
ruh hali, aslında son derece ahenkli bir yapıya sahip olan İslâm
mîmârîsinin, şehir dokusunun, İslâmî giysilerin vb. terk edilmesine, estetik boyuttan uzak ve gerilimlerin kaynağı olarak nitelendirilebilecek
bir sanatsal boyuta mahkûm olmasına neden olmuştur.13
Müslümanların içinde bulundukları sorunlardan bir tanesi de,
İslâm sanatına yönelik felsefî ve hikmete dayalı bir değerlendirmenin
yapılmaması ve bu alanın modern sanat algısı tarafından bir nevi işgaline müsaade edilmesidir. Bu nedenle, her şeyden önce, içerisinde
İslâmî bir ruh taşıyan sanat anlayışının kendine has yapısının teorik bir
değerlendirmesinin yapılmasında büyük bir yarar vardır.14
Modern zamanlara kadar, farklı bir kültüre mensup olan kişilerin, İslâm coğrafyasındaki farklı anlayışları incelerken onun kökünde
yatan İlâhî Kaynağı rahatlıkla gözlemleyebileceği söylenebilir. Ancak
Avrupa Rönesans’ının hümanist ve seküler etkisinin İslâm dünyasında
da ciddi bir karmaşaya neden olduğu açıktır.15 Modern anlayışın zihnî
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Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 46.
Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 221; Bkz. A Young Muslim’s Guide to
the Modern World, s. 113/126.
14
Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 212-213; Islamic Art and Spirituality, s.
9.
15
Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 13-14; bkz. Seyyid Hüseyin Nasr’ın
Temel Düşünceleri, s. 244.
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ve sanatsal yansımalarındaki belirsiz durum, İslâm dünyasında buna yönelik eleştiri veya kabul içeren bütün yaklaşımları olumsuz bir şekilde
etkilemiş ve daha kötüsü kendi bünyesindeki “şeffaflığı bulandırmıştır.”16 İslâm dünyasında ortaya çıkan modernist ve reformist bakış açıları, başlangıçta bu geleneğin ürünlerine yönelik eleştirel bir tavır takınmak ve modern teknolojinin meydana getirdiği mevzi başarıları ön
plana çıkarmak suretiyle, aslında İslâm sanatının egemen olduğu alanlarda adeta bir çölleşmeye neden olmuştur.
Burada temel amacın, maddî bir takım kârlar elde etmek olduğunun kavranması gerekmektedir. Ancak bu akımlara karşı, İslâm sanatının özünün kavranması ve ondaki Rahmet boyutunun keşfedilmesi suretiyle bir başarının elde edilmesi imkânı hâlâ mevcuttur.17 Bu bağlamda
Nasr, Yeni Vehhâbîlik, Selefiyye, İhvan-ı Müslimîn, Diyobend Hareketi
ve Cemaat-i İslâm gibi çeşitli dinî akımların, İslâmî sanat algısına karşı
duyarsız kaldıkları iddiasında bulunur. Bu akımların, Allah’ı Hakk olarak anmakla birlikte, O’nun Varlığı noktasında eksik bir anlayışa sahip
olduklarını ifade eder ve “Dinin sanatsal boyutunun değil, salt hukuki
veçhesinin” öne çıkarıldığını söyler. Bu durum ise, ciddi bir nitelik kaybına neden olur ve niceliğin egemen olduğu bir hayat algısını ortaya koyar. Bu bağlamda reformist hareketlerin indirgemeci bir anlayışa sahip
oldukları fikri belirir.18
Müslüman bir bireyin yaratıcı bir yapıya sahip olması tek başına
yeterli değildir. Onun zihin yapısının da İslâmî bir ruhla beslenmesi gerekmektedir. Bu ruhtan mahrum kalmış Müslüman bir bireyin üretimleri, yaratıcılık içerse de, İslâmî olmayacaktır.19 Nasr, herhangi bir sanatsal yapının İslâm şeriatı tarafından çizilen ana çerçeveye uygun olmasının yeterli görülmesini doğru bulmaz. Modern mîmârînin matematik ve
mühendislik tekniklerine bağlı kalınarak yine modern çizgilerle bezeli
olması, onun geleneksel İslâmî ruha uygun olduğunu göstermez. Zira
geleneksel İslâm, şeriatın belirlediği ilkelerin yanı sıra onun daha derûnî
bir boyutunu oluşturan hikmetten bağımsız bir şekilde mütalaa edilemez. Örneğin, bütün manevî boyutlarından ayırılarak İlahi varlığın sembolü ve İlahi Aklın Nuru olarak kabul edilen semâ kavramı, salt maddî

16

Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 98.
Bkz. Islamic Art and Spirituality, s. 199-200.
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Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 227-228; bkz. Seyyed Hossein Nasr,
Islam and the Plight of Modern Man, Suhail Academy, 1988, Lahore, s. 4-5.
19 Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 225.
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bir yapı olarak telakki edilen uzay kavramıyla ifade edilmeye başladıktan sonra, modern uygulamaların, beklenen faydayı temin etmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir.20
Geleneksel İslâm anlayışının çok kuvvetli temeller üzerinde inşa
edilmiş olmasına rağmen, günümüz Müslümanlarının büyük bir kısmının modernist veya fundamentalist anlayışların kıskacında olduğunu
düşünen Nasr “Peki şu halde, Atlantik’ten Pasifik’e kadar Müslümanların çok büyük bir çoğunluğu tarafından hâlâ sürdürülen; 14 yüzyıllık
İslâm Tarihi boyunca İslâm dünyasında sâde mü’minler, sûfîler, şairler
ve sanatkârlar, ilim adamları, filozoflar, kelamcılar ve fakihler tarafından yaşanan İslâm’ın, geleneksel İslâm’ın savunusunu kim üstlenecektir.”21 şeklindeki soruyla önemli bir itirazı ortaya koymaktadır. Ancak
son yıllarda, bu yönde bazı umut verici gelişmelerin yaşandığı, Nasr tarafından da kabul edilmektedir.22
Günümüzde Batı’nın modasını ve hazcı sanat anlayışını takip
eden ve cinselliğin yıpratıcı etkisine maruz kalan Müslüman gençliğin,
İslâm’ın bireyleri ulaştırmayı hedeflediği ciddiyetten uzaklaşacağı bir
gerçektir. Geçmişte İslâm düşüncesi için tehdit olarak kabul edilen fikri
akımların yerini, popüler kültürün bir yansıması olan bazı müzik tarzları ve sanatçılar almış ve bu kültürün gençlere benimsettiği “nefsani
dürtülerin tatminini” önceleyen anlayışın oluşturduğu sorunlar önemli
bir problem haline gelmiştir.23 Nasr’ın bu eleştirisi oldukça dikkate değerdir. Zira önceki dönemlerde belirli idealler uğruna yıkıcı olarak telakki edilen düşünce akımları bir dereceye kadar makul görülebilir; ancak, sadece hazzın etkisi ve bunun tatminine yönelik bir eğilimle gerçekleştirilen eylemlerin saygıyı hak eden bir boyuta sahip olmadıklarını
ifade etmek gerekir. Nasr, özentinin bir sonucu olan bu anlayışı eleştirirken, taklide dayanan bir tavrın da eleştirisini yapmaktadır. Ona göre,
bir kişinin nihilizmi veya psikanalist teorileri benimsemesinden daha
kötü olan şey, özenti şeklinde bunları kendi kültürel değerleriyle mezcetme çabasıdır.24 İslâm dünyasında etkin bir konum edinmeye başlayan Jungcu ve Freudçu anlayışlar ekseninde geliştirilmeye çalışılan
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Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 223; bkz. Seyyid Hüseyin Nasr,
Makaleler I, Çev. Şehabeddin Yalçın, İstanbul, İnsan Yayınları, 1997, s. 30.
21
Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 8.
22 In Search of The Sacred, s. 218.
23 A Young Muslim’s Guide to the Modern World, s. 229 vd.
24 Islam and the Plight of Modern Man, s. 142; bkz. Knowledge and the Sacred,
s. 76.
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edebî eserlerin yıkıcılığı çok açık bir şekilde eleştirilmektedir. Bu anlayışlardan kurtulmak elzem olmakla birlikte, Nasr’a göre bunu başarabilecek olan Müslümanların sayısı ve etkinliği konusunda ciddi bir şüphe
bulunmaktadır.25
Modern bakışın etkisiyle şekillenen Müslüman zihnin bir diğer
temel sorunu da, Batılı anlayışa karşı aşağılık kompleksine kapılmasıdır.
Batılı algının prestijli olarak kabul ettiği devasa binaların ve planların
inşasının temelinde, İslâmî hassasiyetin gerektirdiği mütevazılık yerine
gösterişin egemen olduğu bir duygu yatmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise, ismen İslâm kültürünün yansıması olan insanların yerine, gerçekten İslâmî bir kaygıyı taşıyan mimarların yetiştirilmesidir.26
Ancak, geçmişte loncalar vb. bazı yapılar tarafından nesilden nesile aktarılan birtakım geleneksel bilgilerin, günümüzde sistematik bir şekilde
aktarımının yapılma imkânının bulunmaması ve hatta Müslüman ülkelerdeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde bile bu yönde önemli bir
eksikliğin bulunması, karşı karşıya kalınan mühim sorunlardan birisidir.27
Benzer bir durumun ses sanatları içinde geçerli olduğu söylenebilir. Örneğin, İslâm sanatının en üstün tezahürlerinden olan klasik
Arap, İran ve Hint müzikleri, kendilerinden daha alt düzeyde ilham kaynaklarına sahip olan müzik tarzlarıyla bütünleşmek zorunda bırakılmıştır. Bunun gibi, klasik şiir de, modern Avrupa’nın ve Amerika’nın şiir
tarzından etkilenen şairlerin ellerinde, kendi geleneksel yapısından koparılmıştır. Hatta İslâmî kutsal sanatın en üstün şekli olan Kur’ân’ın
okunuşu bile, alelade bir biçimde ve mikrofonlar kullanılarak asli hüviyetini kaybetme noktasına getirilmiştir. Böylece Müslümanlar, fikirler
alanında olduğu gibi, şekillerle ilgili alanlarda da ciddi bir gerilim ve
karşıtlık yaşamaktadırlar.28
Dolayısıyla, başta sanatçılar olmak üzere, sanatla ilgili olan bütün
Müslüman bireylerin üstündeki en büyük görev, Batı’ya yönelik olarak
duyulan bu aşağılık kompleksinin bertaraf edilmesi ve geleneksel kültürde bulunan unsurların yeniden eski gücüne kavuşturulmasıdır.29
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Islam and the Plight of Modern Man, s. 143.
Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 229; Islam and the Plight of Modern
Man, s. 122.
27 Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 224.
28 Islam and the Plight of Modern Man, s. 20-21.
29 Islamic Art and Spirituality, s. 81.
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2. Nasr’ın Gelenekselciliği Bağlamında Din-Sanat İlişkisi
2.1. Gelenek Kavramı
Seyyid Hüseyin Nasr’ın ifadesiyle, ilk olarak René Guénon tarafından açık bir şekilde tanımlanan gelenek kavramı, İlâhî kaynaklı olan
İlk Gelenek’in ilkelerinin, yıllar boyu, farklı geleneklerde tezahür eden
uygulamalarını dile getirmek için kullanılmıştır. İlk Gelenek’le irtibatı
devam eden, Çin, Hint, İslâm ve Ortaçağ Batı medeniyetlerinin içerisinde yer aldığı bütün gelenekler bu bağlamda değerlendirilirken;
onunla bağı kopmuş olan Greko-Romen anlayış ve bu eksende hareket
eden medeniyetler, anti-geleneksel ve anomali olarak nitelendirilebilir.30 Bu yaklaşımın omurgasını Perenniyal felsefe oluşturmaktadır. Perenniyal felsefe akımının temelini de gelenek, özellikle de bütün geleneklerin özünü oluşturan İlk Gelenek fikri oluşturmaktadır. Herhangi
bir geleneğin inşasında, dikey bir boyuttan o geleneğin merkezine indirilen vahiy belirleyicidir. Özün bir olması nedeniyle, farklı tarihi ve kültürel yansımaların bulunması, bu felsefenin “kalıcılığına ve evrenselliğine” herhangi bir zarar vermez. Dolayısıyla, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve özü itibariyle aynı ilkelerin devamı niteliğindeki bütün
gelenekler, bu durumun bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.31
Bu temel üzerinde inşa edilen gelenek, insanlara açık veya örtük
bir şekilde bildirilmiş olan İlahi bir kaynağın hakikatleri veya ilkeleri anlamına gelir.32 Bu ilkelerin sonuçları ve uygulamaları, elçiler, peygamberler, avatarlar, Logos ve nakil araçları gibi pek çok unsur vasıtasıyla,
“hukuk ve sosyal yapı, sanat, sembolizm ve bilim” gibi alanlarda yansıtılır. Daha evrensel bir boyutta, gelenek, insanı Allah’a, Allah tarafından
vahyedilen ilkelere ve kendi kökenine bağlar; sınırlı anlamda ise, sözü
edilen ilkelerin hayata geçirilmesi olarak düşünülebilir. “Gelenek, saçma
veya köhne bir mitoloji değil, aksine son derece gerçek bir ilimdir. Tıpkı
din gibi, gelenek de, hali hazırda mevcut olan bir hakikat ve varoluştur.
O, hem bilen özneyle hem de bilinenle ilgilenir; her şeyin kendisinden
neşet ettiği ve yine kendisine rücu edeceği bir Kaynak’tan gelir. O,
sûfîlere göre her şeyin yegâne kaynağı olan ‘Merhamet Nefesi’ne (Breath
of Compassion) benzer bir şekilde, her şeyi kuşatır. Gelenek, manevî hayat, bilim ve sanatların yanı sıra, vahiy ve din, kutsal, doğru inanç, hâkimiyet, hakikatin taşınmasının sürekliliği ve devamlılığı ve zâhirî olan ve
bâtınî olanla da ilgilidir. Bunların her birinin, izah edilen diğer kavram
30
31

Makaleler I, s. 25.
In Search of The Sacred, s. 180; Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, s.
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ve kategorilerle ilişkisi tam anlamıyla belirginleştiğinde, onun anlamına
ilişkin renkler ve nüanslar daha açık hale gelir.” 33
2.2. Sanatın Kaynağı
Nasr’a göre, Sahih Din’in varlığını sürdürebilmesinin temel şartı,
geleneksel ve kutsal sanatın varlığının önemini kavramaktan geçer.
Çünkü insanı Allah’a yaklaştıran ve adeta ona Ruh âlemini hatırlatan en
temel unsur odur ve bu esasen bir rahmet kanalıdır.34 Dolayısıyla, temelinde Tanrı fikrinin bulunması da elzem olarak kabul edilir. Temelinde
Tanrı fikrinin bulunmadığı bir sanat anlayışının aksine, İslâm sanatı
kaynağında Allah’ın bulunduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu
sanatın hem şekli hem de ruhu, İslâm vahyinin bir yansımasıdır. Kuşkusuz bunun anlaşılmasında Kur’ân’ın bâtınî anlamı ve onun somut bir
yansıması olan Hz. Peygamber’in uygulamalarına bütünlüklü bir bakış
yöntemini geliştirmek gerekir. İslâm’ın farklı medeniyetlerden aldığı çeşitli sanatsal ögeler, onun özünde herhangi bir değişime neden olmamıştır. Bilakis İslâm, bu unsurları kendisine ait olan bir forma büründürmeyi başarmıştır. Ayrıca, her ne kadar farklı Müslüman geleneksel
yapılar içerisinde tezahür etse de, İslâm sanatının uyum içerisinde bir
birliği yansıttığı söylenebilir.35
Kuşkusuz, merkeze yerleştirilen bir Üstün Varlık inancının tek
başına yeterli olduğu söylenemez. Bu noktada tevhid fikrine de bir vurgu
yapılması gerekir.36 İslâm sanatının en önemli ilkesi olan tevhidin gerçekleştirilmesi noktasında, Merkez fikrinin büyük bir önemi vardır 37.
Böylesi bir fikre sahip olan birey, hariçteki çokluklardan sıyrılma yahut
çokluğun arkasındaki tekliği keşfetme konusunda önemli bir adım atar.
Bu nedenledir ki, doğada, her biri Kutsal’ın bir yansıması olan pek çok
unsur, Müslüman bireyin Sonsuz’a doğru bir yol bulmasına vesile olmaktadır. Bu bazen bir çiçek, bir buğday başağı, bir çalı veya bir ağaç
olabilir.38
33

Knowledge and the Sacred, s. 68; bkz. Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel
Düşünceleri, s. 247.
34 Makaleler I, s. 23; bkz. Knowledge and the Sacred, s. 255-256.
35 A Young Muslim’s Guide to the Modern World, s. 104; Islamic Art and
Spirituality, s. 5-6.
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Bu düşüncenin doğal sonucu, geleneksel İslâm fikrinin her türlü
seküler temellendirmeye uzak olduğudur. Zira mevcudâtın tamamına
yönelik idrak ve değerlendirme, Allah tarafından tayin edilen çerçeve
bağlamında ele alınmalıdır.39 Bundan dolayıdır ki, tarih boyunca İslâm
kültürü çerçevesinde ortaya konulmuş olan edebi eserlerin her birinin
Kur’ân odaklı bir yansımaya sahip olduğu görülebilir. “Abbâsîlerin son
dönemlerine ait olan Binbir Gece Masalları gibi kimi basit hikâyelerde
bile, İslâm öğretilerinin ve İslâmî toplum hayatının pek çok örneğinin
edebiyatta etkili olduğu görülebilir.”40
Günümüz şartlarında, din ile alakasının olmadığı veya minimum
seviyede olmasının varsayıldığı bazı alanlarda ortaya konan ürünlerde
bile, dinî ve ahlâkî bir boyuta vurgu yapıldığı ve seküler algının asla
oluşmadığı bir yapıdan söz edildiği söylenebilir.41 Nasr’ın, bu yaklaşımı
dile getirmekteki asıl amacının, Allah ile insan arasındaki ilişkinin
İslâmî bir perspektiften görülmesi olduğu açıktır. Böyle bir algının inşasıyla birlikte birey, Allah’ın Mutlak’lığı karşısında kendi nisbî rolünü
daha iyi anlayacaktır.42 “Yalnızca, nefsten (psychic) değil de, Ruh’tan
(Spirit) gelen Kutsal, ahlâkın, geleneksel anlamıyla estetiğin, metafizik
doktrinin ve idrak yöntemlerinin kaynağı olabilir”43 derken, Nasr’ın
ifade ettiği şeyin tam da bu olduğunu görebiliriz. Bu suretle, bir anlamda Kelâm’da ifade edilen küllî ve cüzî iradelerin sanatın inşasına etkisinin keşfi gerçekleşmiş olacaktır.
İslâm’ın dünya görüşü bütünüyle tevhid ilkesine istinat ettiğinden, sanat algısının da bu yönde geliştiği söylenebilir. Modern anlayışın
etkisiyle kaybedilen bu tevhid temeli, hayatın diğer alanlarında olduğu
gibi sanatta da bir bozulmaya neden olmuştur.44 Farklı kültürel iklimlerden beslenen ve coğrafi ortamlarda şekillenen geleneksel İslâm sanatının eserlerinde, gerek kullanılan malzemeler gerekse uygulanan tekniklerle birlikte, aynı manevî atmosferin solunduğu söylenebilir.45 İslâm
toplumlarında yürütülen her türlü faaliyetin birbiriyle ahenk içerisinde
olduğu görülmektedir. Örneğin, bir şehrin inşasında dikkat edilen en
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önemli unsur, bugün hayatın farklı alanları olarak telakki edilen unsurların belirli bir uyum içerisinde bir araya getirilmesidir. Bu aynı zamanda, zaman ve mekânın da ahenkli bir bütün oluşturmasına matuftur.46
Aynı zamanda bir “sanat medeniyeti” olarak isimlendirilebilecek
olan İslâm Medeniyeti’nin sanat anlayışının odağını ise güzellik kavramı
oluşturmaktadır. Nitekim “Allah güzeldir, güzeli sever” hadisi bu perspektifin oluşumunda etkili bir önermedir. Yine Kur’ân’ın vurguda bulunduğu “edep ve temizlik”, hayatın estetik boyutuna önemli bir katkı
sunar; ivme kazandırır.47 Güzelliğe duyulan ihtiyaç ve ona yönelik iştiyak, aslında Allah vergisi bir durum olup, “insanın soluduğu hava kadar
zaruridir.”48 İnsandaki estetik iştiyakın ontolojik derinliği, dünyadaki
tezahürünün daha ilerisine gitmektedir. Daha dünyaya gönderilmeden
önce, erkeğin, kadındaki güzelliği seyretme ve ona hayranlık duyma eğilimi, bir yönüyle insanın Merkez’e dönmesinde ona yardımcı olacak
olan estetik bir figürün sembolü gibi düşünülmektedir.49 Ancak bu ilginin de belirli bir sistematik içerisinde şekillendirilmesi gerekmektedir.
Bundan dolayıdır ki, “Kozmik tezahürün örtüsü ya da İslâm metafiziğinin hicabı, cinsiyetler arasındaki ilişkiyi zıt kutuplu kılmaktadır. İki cins
arasındaki derin metafizik ilişki şu şekilde cereyan eder: Öncelikle insanın, cennetteki androjenik atalarının sahip olduğu güzellik şuurunu yeniden ele geçirmeye duyduğu ihtiyaç biçiminde anlaşılabilecek karşı
cinsten biriyle birleşmeye yönelik eğilimi ve her insan sırasıyla asli sureti imgelediği için de, cinsiyetler arası rekabet…”50
“Tanrı’nın suretinde yaratılmış” olan insan, dünyadaki yaşamı boyunca hem Yaratcı’sını keşf etme hem de O’nu taklit etme eğilimindedir. Dolayısıyla herhangi bir sanatı icra ederken, kendisine bahşedilen
teomorfik tabiatın gereğini yerine getirir ve yaptığı işin alelade bir faaliyet olmadığını bilir.
Müzikal bir eserin oluşturulmasında ve icrasındaki maharetin sadece bir sazın tellerini çalmak olmadığının farkında olmak önemlidir ve
Mevlânâ’nın Allah’a “Bizler senin çaldığın bir çalgı gibiyiz”51 şeklindeki
hitabı bunun güzel bir örneğidir. Aynı durum, mîmârî bir eseri vücuda
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getirirken de böyledir. Nasr, mekâna değer atfeden İlâhî hitabı ve Hz.
Peygamber’in bâtınî değerlendirmesini bu noktada dikkate almanın
önemini de vurgulamaktadır.52 Ona göre, “geleneksel sanat böylesi bir
bilgiyle (hikmet) vücuda getirilebilir ve bu bilgiyi nakledip aktarmaya
muktedirdir.
Entelektüel bir sezgi ve ait olduğu dünyanın hem münferit sanatsal aklını hem de külli aklını aşan hikemî bir mesajın aracıdır. Buna mukabil, beşeri sanat sadece münferit ilhamları ya da en iyi olasılıkla münferit bir sanatçının ait olduğu külli akıldan bir şeyi nakletmeye muktedirdir; ancak asla alakamız olan hikemî, yani entelektüel mesajı değil…
Geleneksel sanatı karakterize eden manevî huzur ve kozmik yasalardan
kopması sebebiyle beşeri sanat asla bilgi ya da bir lütuf kaynağı olamaz.”53
Bazı Müslümanların, modern dönemin etkisinde kalmak suretiyle, Kur’ân’ın yaşantıya dönüştüğü sünneti, tabiri caizse küçümser bir
tavırla ele almaları, esas itibariyle beklenen ivmenin önünde bir engel
olarak değerlendirilmelidir.54
2.3.

Nasr’a Göre Sanatın Mahiyeti

Nasr, Batı’daki sanat anlayışı ile İslâm sanatının dinî karakterleri
bakımından birbirlerine yakın olduklarını fakat aralarındaki kırılmanın
Rönesans’la birlikte başladığını savunur. Rönesans’a kadar Batı sanatı
da kaynağını İlâhî Öz’den alan bir yapıya sahipken, durum daha sonra
değişikliğe uğramıştır. Zira Rönesans sanatı Ortaçağdaki kutsal sanattan uzaklaşarak “dünyevi güzelliği” önceleyen bir boyuta taşınmıştır. Bu
dönemde sanatta bazı dinî konuların işlendiği görülmekle beraber, insanî unsur daha ağırlıklı bir noktadadır. Özellikle bilimsel ve teknolojik
alanda meydana gelen gelişmeler, geleneksel sanat anlayışının özünü
oluşturan unsurlardan biri olan sanat-zanaat bütünlüğünü ortadan kaldırmış ve zirve noktasına “sanat, sanat içindir” anlayışını yerleştirmek
suretiyle geleneksel sanattan uzaklaşmaya başlamıştır.55
52
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Daha önceleri sanatsal ögeler bizzat hayatın içinde yer alan bir
noktada iken, artık modern dönemde müzelerde adeta seyirlik unsurlar
haline dönüştürülmüştür.56 Nasr, geleneksel sanat anlayışında “sanat
adına sanat” şeklindeki bir düşünceye yer olmadığını, bunun yerine geleneksel anlayışın bir yönüyle “insan adına sanat” fikrine dayandığını,
insana Tanrı’nın halifesi payesinin verilmesi nedeniyle de, sonuçta onun
“Tanrı adına sanat” anlamına geldiğini iddia eder.57 Bu yönüyle, farklı
geleneklerde bulunan çeşitli sembollerin birbirlerinden ödünç alınmasında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak bizzat geleneksel
olmayan bir yapının, farklı geleneklerden sembolleri alması, bu sembollerin yanlış kullanımından başka herhangi bir sonuca ulaştırmayacaktır.58 Bu durum aynı zamanda belirli bir sistematiği takip etmenin elzem
olduğu sonucuna da bizi ulaştırmaktadır
Nasr’a göre gerçek bir İslâm Rönesans’ının59 gerçekleşmesinin temel şartı, modern Batı’yı karakterize eden bütün unsurlardan uzaklaşmaktır. Bu eylemi gerçekleştiremeyen hiçbir Müslüman, zihnî ve sosyal
alanda bu rönesansı hayata geçirmekte başarılı olamaz. Kuşkusuz bu
aşamada Batı’nın sağlıklı bir eleştirel süzgeçten geçirilmesi gerekir.60
Çünkü modern Batı sanatı, bireyciliği, öznelliği ve psikolojik dürtüleri
öne çıkaran; İlâhî ilkeleri ise görmezden gelen bir yapıya sahiptir.61
Hümanist sanat, kişisel bir ilhamı veya sanatçının dâhil olduğu
kolektif yapının ruhunu yansıtabilir; ancak bu yeterli değildir. Zira o,
geleneksel sanatta kökleşmiş olan hikmeti veya entelektüel bir mesajı

olduğu bir işmiş gibi, yani bizatihi zahmetli ve sonucu itibariyle cazip bir uğraş
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barındırmamaktadır. Bu mesaj özellikle bir takım loncalar ve birliktelikler vasıtasıyla aktarılan metafizik bir birikimin içerisinde bulunmaktadır.62
Geleneksel sanat açısından “dinî sanat” ifadesi, geçerliliği olan bir
ifade değildir. Temelinde maneviyatın bulunmadığı, modern sanatın
zıddı olarak kullanılan “dinî sanat” tabiri, geleneksel sanat kavramını
ifade etmekte yetersiz ve uygunsuz olacaktır. Bunun yerine, geleneksel
medeniyetlerde geçerli olan sanat için “kutsal sanat” ifadesinin kullanılması daha doğrudur. Kutsal sanat, geleneksel sanatın adeta özünü oluşturmaktadır ve o, bütün unsurlarıyla İlâhî bir boyutu taşımaktadır. Bu
noktada geleneksel sanatın, kutsal sanattan kısmen ayrıldığı söylenebilir. Şöyle ki, bir camiin veya bir hat yazısının doğrudan Kutsal olanla
bağı bulunmaktadır; ancak, bir saray, hastane veya evin mîmârîsi doğrudan Kutsal olmamakla birlikte, içerisinde Kutsal’ın bir yansımasını taşımaktadır.63 Bu yönüyle, geleneksel bir yapıyı belirleyen şey, onun manevî ilkeleridir ve o, gerek dinî gerek mistik eylemleriyle ilişki içerisindedir. Böylece, “kutsalın karşıtının profan, gelenekselin zıddının ise, geleneksel karşıtlığı”64 olduğu söylenebilir.
Dini, geleneksel ve kutsal sanatlar arasındaki ayrımı Batı sanatında daha belirgin bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Özellikle resim sanatı alanında daha açık bir şekilde ortaya çıkan bu durumun betimlemesi şu şekilde yapılabilir:
“Rönesans ressamlarının ve hatta Raphael’in Hz. Meryem resimleri misal olarak gösterilebilir. Bu resimler hoş bir görüntüye sahip olmalarına rağmen gelenek tarafından asırlarca sağlanan sıkı kanunlara
göre çizilen Hz. Meryem ikonları ile aynı kategoride mütalaa edilemezler. Rönesans’ta ve daha önce çizilen Hz. Meryem ve Hz. İsa resimleri,
kiliselerde yer almış olmalarına rağmen dinî sanat eserleridir; kutsal sanat değil. Hatta Vatikan’ın yeni binası bile kutsal bir bina değil, dinî bir
binadır; hâlbuki eski Vatikan binası bu türden değildi; keza Moissek gibi
Romanesque kiliseleri, Chartres ve Rheims gibi katedraller -ki bu binalar günümüze kadar gelmiş önemli Hıristiyan kutsal sanat örnekleridirdinî sanata göre değil, kutsal sanata göre inşa edilmişlerdir. Örneğin yirminci yüzyıl Fransız dini ressam Rouault gibi bir takım Avrupalı ressam-

62

Knowledge and the Sacred, s. 258-259; Islamic Art and Spirituality, s. 8.
Makaleler I, s. 26-27; bkz. In Search of The Sacred, s. 247 vd.; Seyyid Hüseyin
Nasr’ın Temel Düşünceleri, s. 240.
64 Islamic Art and Spirituality, s. 65-66.
63

196

İSLÂM ve SANAT

lar, Batıda kutsal sanatı içinde barındıran geleneksel sanatın yitirildiğinin farkına varmış ve bugün Avrupalı sanatkârların ortaçağdaki sanatkârlar gibi ezeli kutsal sanat diline sahip olmadığını görmüştür.” 65
2.4. Sanatın Gâyesi
Geleneksel İslâm sanat anlayışını diğer anlayışlardan farklılaştıran en önemli hususiyetlerden birisinin, bu sanatın gayesi olduğu söylenebilir. Her aşamada İlâhî sınırları ve hassasiyetleri dikkate almak
mecburiyetinde olan bu anlayış, amaç bakımından da bu sınırlara riâyet
etmek durumundadır. Kuşkusuz İslâm, bireylerin temel ihtiyaçlarını
karşılamalarını meşru görür. Ancak bu ihtiyaçların karşılanması esnasında, salt dünyevi gayelerin güdülmesi ve ekonomik kaygıların öne çıkarılması tasvip edilemez. Dolayısıyla estetik zevk bağlamında icra edilen bu faaliyetlerde, dinin yasaklarının mutlak surette hesaba katılması
elzemdir. Özellikle “toplumun atomik birimlere ayrıştığı bir bireysellik”
ve “bireyin iç özgürlüğünü kaybettiği ve üretim gücünün tekelcilik ve
tek biçimlilik yoluyla köreltilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu
bir kolektivizm” geleneksel İslâm anlayışının kabul edebileceği bir tavır
olamaz.66 Buradan hareketle Nasr’ın bireysellik ve kolektivizmin insan
ruhunu zedeleyeceği ve dolayısıyla bozuk bir sanat anlayışına yol açacağı kaygısını taşıdığı söylenebilir.
Temelinde güzellik fikri bulunan İslâm Cemil sıfatını haiz olan
Allah’ı tefekkürü gaye edinmektedir. Bu tasavvur, Allah’ı müşahhas bir
hale getirmeyi değil, onun birliğini amaçlar.67 Geleneksel İslâm anlayışı,
sanatın bütün alanlarında son derece etkin bir boyuta sahiptir. Vahyin
ve maneviyatın etkinliğinin gözlemlenmediği herhangi bir alan yok gibidir. “Allah güzeldir, güzelliği sever” hadisinden hareketle, kâinatta güzel olarak telakki edilen bütün unsurlar, bireyin Allah’a yaklaşmasının
bir aracı olarak kabul edilir. Bunun aksine gerek modernist gerek fundamentalist anlayış, tarih boyunca ortaya konan estetik unsurların
önemsiz olduğunu düşünür. Bu yönüyle de her iki görüş, geleneksel birikime karşı eşdeğer bir bakışa sahiptir. Bundan dolayıdır ki, estetik kaygılarla inşa edilmiş herhangi bir Camide ibadet etmekle, bu kaygıların
hiçbirisinin dikkate alınmadığı bir binada ibadet etmek arasında herhangi bir fark görülmez. Nasr’a göre bu anlayışların meydana getirdiği
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en büyük olumsuzluk, bir bütün olarak telakki edilmesi gereken dünya
ve ahiretin, biri diğerine feda edilecek şekilde kabul edilmesidir. Geleneksel İslâm ise, bunu bütünüyle reddeden bir perspektife sahiptir.68
2.5. Sanat-Bilgi İlişkisi
İslâm tarihinde sanatın bilişsel boyutu ile pratik boyutunun iç içe
geçmiş olduğu söylenebilir. Çeşitli kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen
sanatsal faaliyetler vasıtasıyla, bireyler hem estetik eserler meydana getirmiş hem de makrokozmik ve mikrokozmik bir anlama sahip olan bazı
ilimleri öğrenmiştir. Çini sanatından, dokumacılığa; mîmârîden süslemeye kadar pek çok alanda bunun somut tezahürleri karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan “İslâmî ilim nasıl bir sanatsa, İslâm sanatı da aynı şekilde bir ilimdir.”69
Geleneksel sanat anlayışında, sanat eserlerinin sadece gözlem yoluyla bütünüyle kavranması mümkün değildir. Derin bir tefekkürün ve
konuya ilişkin uygun yollarla gerçekleştirilmiş bir eğitimin bu konuda
yegâne yol olduğu söylenebilir.70 Sanatın bilgiden ayrılmamasına gerekçe olarak gösterilebilecek olan hususlardan birisi, kutsal sanatın,
kutsal bilgiyi nakletmenin araçlarından olmasıdır.71 Burada kutsal bilgi
vurgusunun yapılmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Zira salt akılcı ve deneyci bir anlayışla şekillenen bir bilgi teorisinin geleneksel kavramının
ifade ettiği yapıyı sağlaması mümkün değildir.72
Nasr, İslâm’ın bilgi ile kutsal olan arasında herhangi bir ayrım
yapmadığını, kutsal olanın özünde de İlâhî Güzellik’in bulunduğunu ve
bundan hareketle İslâm tarihinde bilginin üretildiği yerler olan medreselerin son derece estetik bir yapıya sahip olduğunu ifade etmektedir.73
Nasr, sanat ile bilişsel düşünce arasında bir bağın bulunduğunu
şiir ile mantık alanlarına yönelik verdiği örneklere de uygular. Bu iki
farklı alanın temel niteliğindeki bir zemin üzerinde bir araya gelebilmeleri için, metafiziksel bir boyutta ele alınmaları gerekmektedir. Buradaki
kilit kavramın ise irfan kavramı olduğu dile getirilir. İrfanın bir kenara
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bırakıldığı bir durumda, sadece bu iki alanda değil, benzer olan diğer
alanlarda da herhangi bir irtibatın sağlanması söz konusu olamaz.74
2.6. Sanatın Sınırları
İslâm medeniyeti zaman üstü bir doğaya sahip olup, bu durum
şeriatla belirlenmiş olan İslâmî normların değişmezliğine dayanır. Bu
zaman üstü doğa aynı zamanda bir dengeyi gerektirip, İslâm sanatında
da mevcut olan bu denge “İslâm kelimesinin türediği selam kökünün
anlamı olan huzurdan ayrılmaz.”75
Müslüman bir birey için, herhangi bir eylemin sağlıklı netice üretip üretmeyeceği meselesi asıl gaye olmalıdır. Bu anlamda da, Allah tarafından konulan sınırlara uymak, amaca ulaşmanın temel kaynağıdır.76
İslâm sanatının özünde Kur’ân ve Hadislerin etkinliği kabul edilmekle
birlikte, bu kaynaklardan neş’et eden fıkhın, sanatın inşasında öncülük
etmekten ziyade, sanatçıya verdiği ilhamın etkinliği üzerinde durmak
gerekmektedir.77
“İnsanlar çevrelerindeki dünyaya ilişkin iki tür işlev yerine getirirler. Ya o dünya üzerinde veya içinde hareket ederler ya da o dünyadan
aldıkları nesne ve maddeleri yeniden biçimleyerek bir şeyler üretirler.
İlâhî Hukuk tüm insani edimler ağını kapsadığı için, İslâm’ın çalışma
ahlâkı ilkesel olarak hem amel hem de sun’ kategorilerine uygulanır.
Sun’un ya da “sanat”ın asli anlamındaki estetik yönün ilkeleri İslâmî
vahyin iç boyutuna ait iken, kişinin görünürde yaptığı her şeyin hem
sun’un hem de amel’in ahlâkî yönü, Şeriatın emir ve öğretileri içinde
bulunacaktır.”78
Bu yönüyle diğer dinî geleneklerde olduğu haliyle kutsal-profan
veya dinî eylemler-dünyevi eylemler gibi bir ayrım, İslâm geleneğinde
bulunmamakta ve tevhid ilkesinden hareketle bir bütünlük söz konusu
olmaktadır.79 İslâm geleneğinde bazı sanatların yeterince gelişememiş
olmasının rasyonel bazı gerekçeleri vardır. Örneğin, roman “Allah’ın
gerçekliğinin unutulması suretiyle geliştirilmesi, sübjektif ve uydurma
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bir dünya sunması”; resim ve heykel ise, antropomorfik algının uyandırdığı tedirginlikle yeterince geliştirilememiştir.80 Bunun yerine daha çok
“geometrik” ve “soyut arabesk” biçimlerin ön plana çıktığı bir resim sanatı geliştirilmiş; hat, minyatür ve şehir planlamasına önemli bir ağırlık
verilmiştir.81
2.7. Sanatın İşlevselliği ve Yararlılığı
Geleneksel İslâm düşüncesinde birbirinden çok keskin hatlarla
ayrılmayan sanat ve zanaata dayalı olarak inşa edilen ürünlerin, bu geleneksel yönünü sürdürdüğü nispette dinî ve manevî bir anlama sahip
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla üretilen ürünlerde ahlâkî yön ile estetik
yön bir arada bulunur.82 Üretenle birlikte bu ürüne talip olan kişinin de
sadece bir ihtiyacı kapatmak maksadıyla buna yönelmemesi, arzu edilen
estetik ve ahlâkî boyutun onun tarafından da dikkate alındığı söylenebilir veya böyle olmalıdır.83 Günümüzde estetik zevke vurgu yapanların
arzuladığı ve sanatçının icra ettiği sanata kendini vermesi daha işlevsel
bir şekilde İslâm sanatında mevcuttur. Geleneksel İslâm’ın sanat anlayışı çerçevesinde üretilen eserlerin fonksiyonel olması önemlidir. Bu
kapsamdaki eserler, salt bir işleve değil, pek çok farklı işleve sahiptir.
Örneğin, bir Cami sadece dinî bir faaliyetin icrasına yönelik değil, birbirinden farklı ekonomik ve sosyal bağlantıları sağlayan bir işleve sahiptir.84 Bu bağlamda, aslında içerisinde faydalı olmayı da barındıran güzellik, lüks olmaktan çok insani bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu ikisi
birbirine zıt kavramlar olarak değerlendirilemez. Bütüncül bir insan anlayışına sahip olmak, doğal olarak insanın, çirkin olanın faydasız olduğunu düşünmesine neden olacaktır. “Müslüman zihinde güzellik, hakikat ve iyilikle özdeş olmakla kalmaz, çirkinlik de batıl ve kötülükle özdeş kabul edilir.”85
Yine, ortaya konan eserlerin işlevlerini kaybetmeleri halinde yeniden doğaya kazandırılabilir olmasına yönelik kaygının bulunduğu
şeklindeki bir algı, İslâm’ın israf ve çevreye duyarlılığı olarak değerlendirilebilir.86 Bu bakış açısının bir ürünü olarak, modern dünyanın ortaya
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koyduğu ve geri dönüşümü dikkate almayan tüketim kültürünün aksine, Müslümanların büyük şehirleri bile inşa ederken, buna özen gösterdiklerini iddia eden Nasr, “diğer geleneksel insanlar gibi geleneksel
Müslüman da insanlığın çok iyi bildiği bazı büyük kasaba ve şehirler
imar etmiş olsa bile, kendisini, kanun ve ritimlerine saygı duyduğu tabiatın bir bekçisi olarak görmüştür.”87 demektedir.
Geleneksel İslâm mîmârîsinin en belirgin niteliklerinden biri de,
özellikle evlerin, dışa değil içe dönük bir yapıya sahip olması; estetik
unsurların dıştan ziyade içte bulunmasıdır. Böylece, zengin-fakir farkının gözle görülür bir halde olmasından ziyade, daha içsel bir boyutta
yaşanmasının hedeflenmesidir. Yine bu surette eşitsizliğin tezahürü engellenmeye çalışılır.88 Muhtemelen bu durum, çıkması muhtemel birçok sosyal problemin engellenmesini de sağlar. Geleneksel İslâm anlayışına göre, dünya hayatı fâni bir hayat olup, onun en temel önermelerinde, ezelî ve ebedî olanın yalnızca Allah olduğu ilkesi zihinlere kuvvetli bir şekilde işlenmiştir. Dolayısıyla, geçici bir dünya hayatında gösterişin ve dünyevileşmenin herhangi bir anlam ifade etmediği benimsetilmiştir. Bu durum doğayla uyum içerisinde bir mîmârînin gelişmesine
büyük oranda bir zemin hazırlamıştır. Buna mukabil modern sanat anlayışı, ebediliğe sahipmişçesine ve kıyasıya rekabeti öngören bir anlayışın ürünü olmakla, onun bu tavrının bir yansıması olarak görülmektedir.89
2.8. Sanatta Şekil-Mana Bütünlüğü
İslâm dünyasında, sanatın sembolik boyutunu inkâr eden ve gereksizliğini vurgulayan bazı akımların olduğu görülmektedir. Bu akımların, sadece meselenin şeklî boyutunun irdelenmesi ve orada takılıp
kalmış bireyleri eleştirmeleri doğrudur; ancak, yanlış düşünce ve değerlendirmelerden hareketle, bütüncül bir reddin meşruiyeti için yeterli
değildir. Kuşkusuz insanlar, kendilerini hakikate ulaştırmada bir vesile
olarak telakki edilmesi gereken sembolleri, bizzat bir inanç unsuru haline getirmemelidir. Nasr bu aşamada, tasavvufî gelenekte sıklıkla dile
getirilen “meyve ve kabuk” metaforuna dayanır. Bu ikisinin bütüncül bir
bakışla değerlendirmesi, orta yolu benimsemesi gerektiği ifade edilen
bir geleneğin mensupları için daha uygun görünmektedir.90 Çünkü
87

Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 239.
A Young Muslim’s Guide to the Modern World, s. 111-112.
89 Modern Dünyada Geleneksel İslâm, s. 226.
90 Knowledge and the Sacred, s. 256; Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri,
s. 242.
88

Din–Sanat İlişkisine Gelenekselci Yaklaşım: Seyyid Hüseyin Nasr Örneği 201

Mutlak olanın o haliyle aktarılması imkânsız bir durum olup, bu noktada sembollerin kullanılması zaruret arz eder; buna mukabil kutsal bir
gerçekliği ifade etmekte kullanılan sembollerin, insanî bir kaynaktan
geldiğinin kabul edilmeleri yahut bizatihi hakikat olarak düşünülmeleri
de bir o kadar muhaldir.91 Farklı kültürel ortamlarda ve farklı biçimlerle
ortaya çıkan; fakat özü itibariyle “yatay ve dikey” boyutların bir ifadesi
olan semboller, dikkatli bir okumayla herhangi bir anlam sapması yaşamadan anlaşılabilir.92 Kuşkusuz bu derinlikli okuma, her bireyin gerçekleştirebileceği bir şey değildir; ancak yeterli düzeye ulaşamamış birey
için bile, en azından hakikate ulaşma açısından bir farkındalık oluşturmanın başlangıç aşaması olarak görülebilir.93
İslâm’ın doğu ve batıdaki dinlerin mensuplarıyla karşılaşmalarında ve bu geleneklerin anlaşılmasında tasavvufî anlayışların önemli
bir paya sahip oldukları görülmektedir. Tasavvufî oluşumlar gerek
İslâm’ın muhafazası gerekse sınırlarını aşıp yayılmasına ciddi bir katkı
sunmuştur.94 Tasavvuf bu faaliyetleri yürütürken, hatları keskin ve net
sınırlarla belirlenmiş olan şeriatın ruhuna bağlı kalmakla birlikte, onun
belirgin dili yerine, farklı alanların sembolik yansımalarından istifade
etmiştir. Dolayısıyla sanatın/zanaatın farklı alanlarındaki bu meşru kullanımının önemini kavramak gerekir. Nitekim tasavvufun buradaki
maksadının şeklî boyuttan ruhî boyuta doğru bir yönlendirme olduğu
göz ardı edilmemelidir. Esasen bu durum, insanın fıtratında bulunan
somuttan soyuta doğru ilerlemenin doğal bir sonucu olarak görülmelidir.95
Bu bağlamda, yukarıda da kısmen değinildiği gibi Nasr’ın bakış
açısından, müziğin bizzat enstrümantal boyutundan ziyade, onun
derûnî boyutu daha büyük bir önem taşımaktadır. Müziğe yönelik eleştirel bakış, temelde eksik bir tanımlamaya dayanır. Müziği helak olmanın bir aracı olarak telakki eden bu anlayış, onun salt zâhirî yönüyle ilgilenmektedir. Hâlbuki “manevî müzik, İlâhî Hakikatler’in hazinelerinin anahtarıdır. Ruhânî bilgiye sahip olanlar, farklı kısımlara ayrılır: Kimisi makâmât’ın; kimisi hâlât’ın; kimisi mükâşifât’ın; kimisi de
müşâhidât’ın yardımıyla dinlerler. Makâmât’a göre dinlediklerinde
ayıplanma içerisindedirler. Hâlât’a göre dinlediklerinde, dönüş duru-
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mundadırlar. Mükâşifât’a göre dinlediklerinde, birleşme (visal) halindedirler; müşâhidât’a göre dinlediklerinde ise, İlâhî Güzellik’e dalmış haldedirler.”96
Dolayısıyla, İslâm ve müzik ekseninde varılacak yegâne sonucun,
bireyi ulaştırdığı manevî boyutun dikkate alınması olduğu söylenebilir.
Böylesi bir seviyeye ulaşmaktan bireyi engelleyen her türlü müziğin yasaklanmış olması, bizzat müziğin yasaklanmış olduğu sonucuna götürmemelidir.97 İslâm kültürü içerisinde icra edilen çeşitli müzikler, esas
itibariyle dinî bir karaktere sahiptir. Müslüman bireyin dünyaya gelişinden, ölümünde terennüm edilen ve bu iki vakit arasındaki kimi faaliyetlerde kullanılan müzikal unsurların her birinde bu karakterin belirgin
bir şekilde bulunduğu söylenebilir.98 Resmî törenlerde ve kitlesel buluşmalarda icra edilen bazı müzikal eserlerin yanında, İslâmî isimlerle adlandırılan ve farklı milletlere ait olan bazı klasik müzik eserleri de söz
konusudur. Nasr, bu eserlerin dans ve sosyal amaçlı müzikler olmadığını, “genellikle mistik şiirle ve dinî-manevî tefekkür halleriyle alakalı”99
olduğunu ifade eder. Ancak bu kanaatin belirli bir ihtiyat payıyla değerlendirilmesinde yarar bulunduğunu ifade etmek gerekir.
Sonuç
Din ile sanat kavramlarının, gelişen ve değişen şartlar muvacehesinde yeniden ve Müslüman bireylerin yürekten kabulüne mazhar olacak bir boyutta ele alınması zaruridir. Bunun gerçekleşmesinin temel
şartı, uzunca bir süredir, kendi medeniyetinin sanatsal eserlerinin kapsamlı bir incelemesini yapma ve kendi sanat anlayışını belirgin bir şekilde ortaya koyma noktasında ciddi bir zafiyet içerisinde olan Müslüman bireylerin, bilinç düzeylerinin yükseltilmesidir. Kuşkusuz bunun
için eğitimin her aşamasında ve sanatın her boyutunu kapsayan bir modelin inşası büyük bir önem arz etmektedir.
İkinci önemli husus, kendi medeniyetinin kültürel kodlarından
önce, farklı anlayışların bakış açılarını öğrenmekle karşı karşıya bırakılan bir gençliğin, ilerleyen dönemlerde kendine has bir estetik zevki
oluşturması oldukça zor görünmektedir. Yine bu durum, Nasr’ın da aralarında bulunduğu pek çok düşünürün vurguladığı, Batı karşısında aşağılık duygusuna kapılma sonucuna götüreceği endişesi, yersiz bir endişe
olarak görülmemelidir.
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Bu bağlamda Seyyid Hüseyin Nasr’ın önemli düşünürlerden birisi
olduğu aşikârdır; ancak, birtakım eleştirilere açık bazı düşünceler taşıdığı da gözlerden kaçmamaktadır. İlk olarak, gelenek kavramının çok
daha sağlam bir temele dayandırılabilmesi için, sınırlarının daha belirgin bir hale getirilmesi gerektiği ifade edilebilir. Sınırları böylesine soyut
hatlarla çizilmiş olan bir kavramdan, genel kabul görmesi beklenen birtakım çıkarımlarda bulunulması çok kolay görülmemektedir.
İkincisi, gelenek kavramına atfedilen önemin ve ona duyulan güvenin, bu anlayıştan farklı olan bazı düşüncelere sahip olan diğer bütün
anlayışları, “gerçekten uzaklaşma” olarak telakki etme riskinin bulunmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, geleneğin ve ona ait olan her şeyin kutsallaştırılması, diğerlerinin ise profan yahut din dışı olarak nitelendirilmesi, farklı değerlendirmeler arasında telif edilemez uçurumlara neden
olabilir.
Üçüncüsü, pek çok açıdan eleştiriye açık olan ve bu eleştiri yapılmadan doğru bir ilerlemenin sağlanmasının mümkün görülmediği Batı
modernizmi hakkında, bir takım aşırı değerlendirmelere yol açılması
riskidir. Burada da Nasr’ın düşüncelerindeki bazı muğlak noktaların
eleştirel bir gözle yeniden değerlendirilmesi gerekir. Batı sanatında kutsala yakınlık ve uzaklıktaki ölçütlerin, sadece hümanizm, sekülerizm,
barok, gotik vb. kavramların oluşturduğu bir bakışla izahının çok sağlıklı olmadığı söylenebilir.
Dördüncüsü, geleneğe yönelik bir bağlılık oluşturulmaya çalışılırken, modern dönemde meydana gelen bazı olumlu yanların görülmemesi ve bütünüyle inkârcı bir anlayışın oluşması riskidir. Günümüzde,
toplumsal alanlarda var olan bazı anlaşmazlıkların güç kazanmasında
bu tür bir düşünce önemli bir işleve sahiptir.
Beşincisi, müzik kültüründen şehir mîmârîsine kadar, günümüz
Müslümanlarının içerisinde bulunduğu kabul edilemez durumun
yegâne sorumlusunun Batı medeniyetini taklit etmesiymiş gibi algılanması, bu olumsuzluklara dâhilden etkide bulunan hususların görmezden gelinmesine neden olabilecektir.
Bu eleştirilere rağmen, Seyyid Hüseyin Nasr’ın din-sanat ilişkisine yönelik değerlendirmelerindeki özgün yanlar ve Müslüman bireyleri bu konuda yönlendirme fikrindeki iyi niyetin dikkate değer olduğunu ifade etmek gerekir.
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İSLÂM TOPLUMLARINDA
SANAT ve DİNİN KESİŞEBİLDİĞİ / KESİŞEMEDİĞİ
TOPLUMSAL YAPI ANALİZİ
Salih AYDEMİR
Basit gözlemlerle anlaşılacaktır ki, insanın bağlı olduğu
ahenk hangi seviyede ise o insanın düşünme seviyesi de
aynı seviye çevresindedir. Bağlı olduğu ahenk dolmuş
şarkıları, gazino müziği seviyesinde olan insan dünyayı
aynı seviyeden kavrayabilir. (İsmet Özel)

Sosyolojinin temel ilgi alanlarından olan toplumsal eşitsizlikleri
veya eşitsizliğe dayalı farklılıkları tanımlamak için, sosyal bilimciler toplumsal tabakalaşma terimini kullanmaktadır. Toplumu oluşturan birey
ya da grupların, eşitsizlikler sonucu farklılaşmasıyla, hiyerarşik katmanlaşma ve buna bağlı olarak sosyal tabakalaşma kavramları ortaya çıkmıştır.
Toplumsal tabaka, bir toplumda; konum, güç, gelir düzeyi ve yaşama biçimi birbirine benzeyen bireylerin oluşturduğu bütündür. Bunlar hiyerarşik bir sıralanma göstererek toplumsal tabakalaşmayı oluştururlar. Tabakalaşma, bir tür eşitsizlik hiyerarşisidir. Tabakalaşmış toplum, derecelendirilmiş bir dizi sıralanmayı anlatır. Toplumda her tabaka saygınlık, servet, etkileşim, meslek, değerler ve iktidar bakımından
diğerlerinden farklıdır. Her tabakanın ayrı bir hayat tarzı, ona denk düşecek sanat anlayışı, zevkleri, coşkuları vs. vardır.
En küçük gruptan en geniş topluma kadar değişik çaptaki yapıların içindeki konumların ve rollerin ayrıcalıkları, saygınlıkları, otoriteleri
ve baskınlıklarına göre az çok sürekli derecelenmelerini anlatan tabakalaşma evrensel bir süreçtir. (Kemerli, 1996:1-3) Değişik toplumlarda ve
çağlarda bütün insanların ve grupların eşitliğini sağlama ideali peşinde
sürekli koşulduğu görülmekle birlikte, bu ideal insanlık tarihi boyunca
gerçekleştirilemeyen bir mit, bir ütopya olmaktan öteye geçememiştir.
Sosyal tabakalaşma ile ilgili belirtilmesi gereken başka konu da, çağdaş
َYrd.

Doç. Dr., Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, saydemirs@gmail.com.
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toplumlarda tabakalaşmanın nicel olarak çok daha karmaşık hale gelmiş, tabaka değiştirmelerin daha esnek ve dirençsiz bir hal almış ve seyyaliyetin artmış olmasıdır.
Marksist literatür toplumsal yapının bir gerçeği olan farklılaşmayı, sosyal tabakalaşmadan ziyade tabakalaşmanın radikal şekli diyebileceğimiz sınıf kavramı ile ifade eder ve insanlık tarihini sınıf mücadelesinin tarihi olarak değerlendirir. İnsanlık tarihinde sınıfsız veya sosyal tabakanın olmadığı toplum tipi realitede yok gibidir. Marksist teoriye göre, avcılık-toplayıcılık dönemi, uygarlık öncesi toplumlar, sınıfsal
farklılaşmanın henüz ortaya çıkmamış olduğu yapılar olarak görülür.
Ancak bu görüş bilimsel verilerle çok desteklenmiş bir görüş değildir.
Yeri gelmişken belirtelim ki, bu dönemde çok ciddi sanat da ortaya çıkmamıştır. Bir başka ifadeyle, sanatın ortaya çıkışının farklılaşma ile birlikte ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.
Eşitsizlik kelimesi yapısal olarak bir olumsuzluk ihtiva etse de,
sosyolojinin metodolojik karakteri gereği değer yargılarından uzak olarak ele alınmakta ve burada eşitsizlik mutlak bir olumsuzluğa değil, sosyal yapının realitesi olan görece eşitsizliğe işaret etmektedir.
Toplumsal tabakalaşma üzerinde bu özet bilgiden sonra, konunun esasını teşkil eden din ve sanatın sosyal tabakalara dağılımını ve bu
dağılımdan sonraki gelişmeleri ya da etkinleşmeleri takip etmeye çalışabiliriz.
Başlangıçta bütün dinler genellikle belli bir sınıf veya tabakada
temeyyüz eder. Genellikle diyoruz, çünkü İslâm, birçok bakımdan olduğu gibi bu açıdan da farklılık arz eder. Zira ilk müntesipleri arasında
köle de vardır, zengin de, aristokrat sınıfın yanında halk tabakasından
olan da vardır. Buna karşın, Hıristiyanlığın ilk müntesipler topluluğunu
değerlendiren Marksist sosyolojinin teorisyenlerinden Karl Kautsky, bu
hareketi “başlangıç döneminde bir proleterya hareketi” olarak değerlendirir. Öte yandan, Yahudiliğin müntesiplerinin İsrail oğullarından ibaret olması belli bir açıdan (etnik) farklılaşma kadar homojenliğin göstergesidir.
Ortaya çıkış dönemlerinde cemaatini ve öğretisini oluşturma aşamasında olan dinler, romantik ve sanatkârane olmaktan ziyade heyecana dayalı, var olma mücadelesi içerisindedir. Zira yeni bir din, insanları mesajına davet ederken, inandıklarını terk edip yeni dine gelmelerini istemektedir. Bu davet, kendisini yeni ve hakikat, öncekini ise, eski
ve statüko olarak görmektedir. Bu çatışmalar arasında söz konusu din,
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özgün yeni sanat üretmekten çok, var olan sanatlar karşısında tercih ve
tavır almak durumundadır.
Birkaç asır gibi kısa süre sonra toplumsal hayatın her kademesine
sirâyet etmiş olan din, alt tabakadan da, üst tabakadan da müntesipler
edinerek toplumla bütünleşmiş, toplumsal sınıf ve tabakaların her kademesi tarafından temsil edilmektedir.
Sanat ve sınıf veya toplumsal tabaka meselesi gündeme getirildiği
zaman, genellikle “yüksek sanatlar, yüksek tabakaların harcıdır” gibi bir
anlayış ile karşılaşırız. Bu değerlendirme belli bir gerçeği ifade etmekle
birlikte, toplumsal yapıda normal şartlarda her tabakanın bir sanatı vardır.
Hemen hemen bütün dinlerin şu veya bu biçimde geçirdikleri bu
kuruluş süreci, dinin sanat ile ilişkisini tespit etmek bakımından ne yeterli ne de sağlıklıdır. Zira bir sanatın bir din ile birlikte anılması o dine
ait olanın, o sanat ile yansıtılmasıdır. Bu süreci Lukacs, sanatın günlük
yaşamdan çözülmesi olarak görüyor ve gerçekliğin estetik yansıtılmasının, yansıtma biçiminin bilincine varılması olarak niteliyor. (Lukacs,
1985:135) Lukacs, gerçeklikten dini kastetmese de, din müntesibine göre
gerçeklik Tanrı ve ona ait olandır. Yansıtma biçiminin bilincine varılması ise inanca ait olanın sanatsal sembolleştirme ve soyutlamanın bilincine varmadır.
Sanat ile din ilişkisi sürekli tartışma konusu olmuştur. Dinin sanatı engellediği ya da sanatı dinden ayrı, hatta din karşıtı görenlerin temel argümanı sanatın özgür olduğu ve özgür ortamda yaratılabileceği
üzerine kurulmuştur. Dinin sanatı teşvik ettiği, dinsiz sanat olamayacağı tezini savunanların ise, “Tarih boyunca din, sanılanın aksine sanatın itici gücü olmuştur. Sanatçı da dinden esinlenerek birçok eser yaratmıştır. Dinî konular sanat eserlerinde önemli yer tutarken, din adamları
da sanatın ve sanatçının koruyucuları olmuşlardır. Tarihsel olarak geçmişten bugüne baktığımız zaman resim veya mimarlık gibi ölümsüz sanat eserlerinin neredeyse tamamı Tanrı’nın ya da tanrıların adına yapılmıştır”1 tezini ileri sürerler. Sanatı manevî hayatın en kuvvetli etkenlerinden birisi olarak gören Kandinsky, ortaya çıktığı dinî kültürel ortamı
ayırmaksızın, sanatçının içinden çıkan ilhamın ilahi bir lütuf olduğunu
ifade etmektedir. (Kandinsky, 1981. S. 22-23)
Din ile sanatın kesişmesi bu iki disiplinin ontolojilerinin gereğidir. Her ikisi de insan hayatını ve varlığını anlamaya, anlamlandırmaya

1 http://www.arsivfotoritim.com/yazi/ali-ihsan-okten-Dinin-sanat-uzerine-etkisi. (erişim tarihi: 12.10.2014).
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ve yorumlamaya çalışır. (Gündoğan, 2011: 25) Din hem insan, hem evren
için Tanrı tarafından gerçekleştirilmiş bir düzen fikrinin teorik ve ahlâkî
düzeyde bilincini oluşturmaya çalışırken; sanat, varlığı Tanrı tarafından
gerçekleştirilmiş düzendeki güzelliği ortaya çıkarma ve yeniden üretme
işi olarak görür. Her ne kadar sanatı, doğanın ve Tanrı’nın yaratımlarına
karşı insan tarafından suni yaratımlar olarak değerlendirenler olsa da,
zaman içerisinde güzel sanatlar kavramıyla birlikte sanattan, güzel olanın üretilmesine adanmış insan etkinlikleri anlaşılmaya başlamıştır.
(Gündoğan, 2011: s. 32)
Din ve sanatın farklı dinler ve toplumlarda, farklı tarihsel dönemlerde çatışarak da, uzlaşarak da ilerlediği dönemler olmuştur. Örneğin,
aydınlanma sonrası Batıda özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda birçok sanatçı
dinden bağımsız ve din karşıtlığı üzerine sanat üretirken, aynı dönemlerde Osmanlı-İslâm toplumunda üretilen bütün sanatsal eserler
(mîmârî, mûsikî, şiir vs) oldukça derin bir biçimde dinî muhtevalı olmuştur. Bu iki disiplinin ilişkileri tartışılırken tartışma sürekli onların
teorik temelleri üzerinden ve spekülatif düzeyde yürütülmüştür. Oysa
aynı dinin müntesipleri belli dönemlerde benzer sanatın şaheserlerini
verirken, yine aynı dinin müntesiplerinin başka bir dönemde, söz konusu sanatta varlık göstermek şöyle dursun o sanatı yasakladığı dahi olmuştur.
Din ve sanatın çatışmasının mı, yoksa aynı amaç ve hedefler doğrultusunda kesişmesinin mi din, toplum ve sanat açısından daha verimli
olduğu sorusu etrafındaki tartışmaların kısır döngüsü yerine; dinin ve
sanatın toplumsal yapının tüm katmanlarında “kotalı homojenlik” diyebileceğimiz tarzda temsil edildiği sağlıklı toplumsal yapılarda ulaştığı
düzeyi tespit etmeye çalışmanın daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. (Gökçe, 1988: s. 24)
Din ve sanatın kesişmesinin sadece amaçları ve işlevleri gibi
alanda değil, aynı zamanda toplumsal yapının muhtelif katmanlarında
gerçekleştiği zaman, sanatın da yaşanılan din hayatının da zirveye çıktığı, büyük medeniyetlerin ortaya çıkığı dönemler olmuştur. Bu süreç
farklı toplumlar, dinler ve sanat dalları dikkate alınarak, sayısız örnekler
ile anlatılabilir. Ancak biz buna İbn Halduncu bir yaklaşımla Osmanlıİslâm toplumunu ele alarak analiz etmenin hem toplumsal yapı anali-



Bunun en tipik örneği Taliban’ın tarihî ve sanat eserlerine saldırısında ve
zaman zaman Selefî-Vahhabî geleneğin tarihî eser ve türbe düşmanlıklarında
görülmektedir.
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zine hem de “İslâm ve sanat” konusuna uygun bir örnek olacağını düşünüyoruz. Bilindiği gibi, İbn Haldun’un “Tavırlar Nazariyesi”ne göre toplumlar beş tavrı veya beş evreyi geçirmek mecburiyetindedir. Bu evreler:
i. zafer tavrı, ii. mutlakiyet tavrı, iii. refah tavrı, iv. barış ve v. israf tavrıdır. (Günay, 2000: s. 114)
Tavırlar nazariyesine göre, Osmanlıda İslâm sanatlarının gelişim
seyrini kabaca ve özet olarak takip etmeye çalıştığımızda; bugün gururla
bahsettiğimiz İslâm sanatının muhteşem örneklerinin 15. ve 16. yüzyıllarda mîmârîde, edebiyatta, tezhipte ve minyatürde zirveye çıktığı görülür. İbn Haldun’un tavırlar nazariyesine göre, bu dönem “refah ve barış” tavırları dönemidir. Bu dönem sosyal tabaka açısından dikkate alındığında, tabakalar arası dengenin oluştuğu, modern toplumlarda “orta
sınıfın büyümesi” olarak nitelenen toplumsal gelişmişlik göstergesinin
hâkim olduğu dönemdir. Bunun sosyal tabakalaşmaya uyarlanmasının
bizi şu sonuca götürdüğü kanaatindeyim: İlk iki tavır döneminde sosyal
tabakalar-sanat-din dağılımı kotalı ve homojen bir biçimde değildir. Zafer tavrının dindarının henüz sanata ayıracak vakti yoktur ve bu aşamada sosyal sınıfı statüsünün farkındalığı oluşmamıştır. Yine İbn Halduncu terminolojiyle ifade edersek, “bedevîlikten hadarîliğe” geçilmektedir. Yüksek sanat üretmek hazari toplumların işidir.
İslâm Sanatı’ndan Sanatın İslâmîliğine
Bu bildiride “İslâm sanatı veya sanatın İslâmîsi olur mu?” gibi bir
konuyu teorik düzeyde tartışacak değiliz. Zira konuya yaklaşımımız kuramsal açıdan değil, sosyolojik açıdandır. Toplumda belli bir kesim tarafından bir dönemin sanatı, sanatsal üslubu vs. İslâm sanatı veya İslâmî
sanat olarak niteleniyorsa, buna teorik olarak itiraz etme hakkı saklı
kalmak kaydıyla, sosyal realite olarak bir kitle tarafından algılanan İslâm
sanatı diye bir gerçeklik var demektir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde,
yükselme devri dediğimiz, yukarıda İbn Haldun’un kavramsallaştırması
ile “refah ve barış tavrı” olarak nitelediğimiz dönemlerde zirveye çıkan
Osmanlı-İslâm sanatının Cumhuriyetin ilk asrında yok denecek düzeyde olması çeşitli faktörlerle izah edilebilir. Aynı dinin mensupları (ki
bu her din açısından geçerlidir) belli bir dönem sanatı neredeyse kutsarcasına yücelterek üretiyor ve ürettikleri bu eserler evrensel düzeyde
klasikleşen sanat eserleri sınıfına girerken, yine aynı inancın müntesipleri başka bir dönemde neredeyse sanatın hemen her dalını dinî açıdan
tartışıyor ve sanatsal bakımdan oldukça kısır bir dönem geçiriyorsa,
bunu dinin kendi doktrinine bağlamak doğru bir tespit değildir.
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Böylesi dönemlerde hemen her sanatın İslâmî olup olmadığını,
İslâmî ise ne kadar İslâmî olduğu gibi tartışmaların abartılı düzeyde yürütüldüğü görülmektedir. Oysa büyük mütefekkir Mevlânâ “İlletli
kimse, neyi tutsa ona da bulaşır, o da illet olur. Fakat bir kâmil, küfrü bile
tutsa millet ve mezhep halini alır,”2 ifadesiyle dinin sübjektif boyutuna
atıfta bulunarak böylesi değerlendirmelerdeki İslâmî olup olmayışı eşya
ve olayların ontolojisine değil, oluş, amaç ve yönteminde görmek gerektiğini belirtmektedir.
Neredeyse İslâm sanatı ile özdeşleşmiş olan “ebru sanatı”nın bir
asır önce şaheserleri veriliyorken, bir asır sonra bu sanatta büyük baş
hayvanın ödünün kullanılıyor olmasından hareketle ebru sanatını icra
etmenin caiz olup olmadığı tartışması öne çıkartılmaktadır. Öte yandan
Itri, Dede Efendi gibi mûsikînin dev eserlerini üreten sanatçılarını yetiştiren Müslüman toplum, evrensel müziğin dâhilerinden olarak görülen
Mozart’dan bahsedildiğinde ise, istisnasız koro halinde “kapı gıcırtısı”
tabirini kullanarak aşağılamaktadır. Şüphesiz böyle bir tutumda Cumhuriyet dönemi ile birlikte başlayan seçkinci modernist yöneticilerin
medeniyet değiştirtme projesinin merkezine sanatsal dönüştürücülüğü
koymalarına tepkisel davranışın etkisi bulunmaktadır. Ancak bütün
muhafazakâr-dindar kesimin neredeyse büyük bir oranda klasik batı
müziği veya batının birçok sanatının, sanatsal değerini takdir edemeyişlerinin bu kesimin ciddi düzeyde evrensel sanat ile aralarındaki mesafeye işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Cumhuriyet dönemi boyunca “muhafazakâr”, “dindar” veya
“İslâmî” kesim diyebileceğimiz kesimler, gurur duyduğu sanat alanındaki tarihsel mirası aynı yetkinlikte geliştirerek ileri taşıyamamıştır.
Hatta çoğu zaman taklitlerinde bile oldukça yetersiz kalınmıştır. Aynı
şekilde sinema vb. Batı’da gelişen yeni sanat alanlarında da uzun süre
bir varlık gösterilemediği gibi çoğu zaman bunların da meşruiyeti tartışmalarının ötesine geçilememiştir. Bu kesimlerin, ataları tarafından
tarih boyunca üretilen ve tevarüs ettikleri devasa İslâm sanatı olarak nitelenen sanatların icrasında da, başka toplumların ürettiği sanatlar karşısında da mesafeli duruşlarının da birçok nedeni bulunmaktadır. Bu
nedenlerden iki temel nedenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi; sosyal değişmelerin, hayatın birçok alanında kriz ve bunalımlara yol açtığı ve bizim toplumumuzun da önemli bir değişim ve dönüşümün getirdiği krizin sanata yansımasını yaşamakta olduğudur.

2

M. Celalüddin-i Rûmî, Mesnevi, Terc. ve Şerh., Tahiru’l-Mevlevî, İstanbul,
Şamil Yay., t.y., c. 3, s. 817, beyit 1611.
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İkincisi ise, bu çalışmanın da esasını oluşturan toplumsal tabakalaşmadaki dengelerin alt üst oluşudur.
20. yüzyıl başında, başta Türkiye olmak üzere İslâm dünyası büyük travma yaşamıştır. Osmanlının dağılması ile ortaya çıkan toplumsal
yapıdaki bozulma, bir asır geçmesine rağmen hâlâ yerine oturmamıştır.
Yeni kurulan tüm devletlerin seçkin-yönetici sınıfı ile halk arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Halkın değerlerinden kopuk bir aydın - entelektüel zümre oluşmuş, bu zümrenin bedii zevkleri, sanat, estetik yargıları kendi geleneksel değerlerinden kopmuş, yerini batı değerleri de
düzgün bir şekilde dolduramamıştır.
Osmanlı’nın son döneminde yaşanan batılılaşma tartışmaları, sürekli batının bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerinin alınıp, kültürel
manevî değerlerinin alınmaması etrafında yürütülürken, Cumhuriyet
döneminde, bu tartışmanın yerini toplumu radikal bir biçimde dönüştürme/sekülerleştirme anlayışı almıştır. Bu dönemlerde yöneticilerin
çok sevdiği geleneksel müziğimizin radyolarda çalınması dahi yasaklanmıştır. Bu süreçte Ufuk Güldemir’in tabiriyle; halka, köylüye bırakılmayacak kadar önemli bir değer olan din gibi değerler de, seçkin, aristokrat
sınıftan alınıp halk tabakasına bırakılmıştır.3 Dolayısıyla yüksek sanatları üretecek sınıflar din ile mesafeli olunca, üretilen sanatın dinî boyutu
tartışılmaktan uzak kalmamıştır. Necip Fazıl’ın hece vezni ile şiir yazmasını değerlendirenler, “halk şiiri tarzı olan heceyi seçkinler katına
yükseltmiş”4 olarak nitelerler. Bilindiği gibi, Necip fazıl yalıda doğmuş,
deyim yerindeyse aristokrat bir ailenin modern dönemde İslâmcı bir ferdidir.
Günümüzde kendilerini İslâmî referansla tanımlayan bazı kesimler ve entelektüeller, sınıf ve tabaka ayrımlaşmasının İslâm toplumlarında olmaması gerektiğini ileri sürerler. (Farooq, 2003.) Bu tez ortaçağ
derebeyliği veya kapitalist sınıf farklılaşmasını radikal bir biçimde yaşayan batılı “tabakalaşma” ve “sınıf” kavramları etrafında düşünüldüğünde
anlamlıdır. Ancak İslâm toplumlarının sosyal tabaka farklılığı hiçbir zaman insani ontolojik üstünlük derecesine dönüşmemiştir. Hz. Peygamber’in köle ile aynı sofrayı paylaşması; İmam-ı Azam’ın hasır üzerinde
yaşaması ve Cemil Meriç’in ifadesi ile “Zembilli Ali Efendi sarayın penceresinden sepet ile fetvâ sarkıtırdı ama halktan birisiydi,” gibi örnekler,

3
4

http://www.candastolgaisik.com/yazilar.php (erişim tarihi: 12.10.2014).

Bu değerlendirmeyi Necip fazıl ile ilgili hazırlanmış bir belgesel filmde Rasim
Özdenören yapmıştır.
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sosyal tabakalaşmanın İslâm toplumlarında hiçbir zaman Batı toplumlarındaki sosyal tabakalaşma tipi ile aynı olmadığını göstermektedir.
Onların zihinsel, entelektüel birikimlerinin aynı tabakadan olmayan takipçilerininki ile örtüşmesi, taşıdıkları kültürel ve toplumsal değerler
bakımından üst tabaka olarak nitelenmelerine bir engel teşkil etmemektedir. Bir başka ifade ile İslâm geleneği üst tabaka olmayı, etnik, biyolojik, ontolojik bir üstünlük değil, toplumsal yapının düzen ve akışı
için gerekli ve zorunlu bir farklılaşma olarak görmüştür.
Sonuç
İslâm ve sanatın tartışıldığı bir platformda, müslümanlar tarafından üretilmiş, gururla bahsedilecek bir sanat mirasına sahibiz. Ancak
yaklaşık bir asırdır müslümanların sanatın her alanına yönelik mesafeli
duruşu, hatta İslâmî olup olmadığı itirazı etrafında yürütülen tartışmaların temelinde birçok neden gösterilebilir. Bu nedenlerden önemli birisinin de toplumsal yapımızdaki bozulma olduğunu düşünüyoruz. Bu
bozulmada din ve dine ait değerlerin seçkin, aristokrat ve aydın tabaka
tarafından dışlanmış olması önemli bir faktördür.
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CAMİ MİMARÎSİNDE
KADINLARA İLİŞKİN MEKÂNLAR
Kemal ÖZKURT
Mabet ve kadın konusunda Kur’ân-ı Kerim’de kronolojik olarak
ilk uygulama olarak, Hz. Meryem’e verilen emir görülmektedir.1 Annesi
Meryem’i mabede adamış2 ve ergenlik çağına gelen Meryem, annesinin
adağı gereği mabede yerleştirilmiştir. Doğu tarafında bir yere çekilen,
diğerleriyle arasını bir perde ile ayıran Meryem’e düzgün bir insan şeklinde görünen melek ona bir erkek çocuk doğuracağını müjdeler.3
Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Meryem’in, mabette bir perde ile bölünen
özel bir mekândaki hayatından bahsedilmektedir. İslâm’ın mabedi olan
Camilerde 1400 yıldır, bazen bez bazen de duvar olan perde ile ayrılan
mekân, bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
İslâm mîmârîsini ilk vahyin geldiği 610 yılında başlatmak ve bu
tarihten sonra, Müslümanlar tarafından veya Müslümanlar için yapılan
günlük hayatta yararlanılacak mekân inşa faaliyetleri ve bu faaliyet sonrası ortaya çıkan yapılar olarak anlamamız mümkündür.



Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, kozkurt@gmail.com.
1 “Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O’nun huzurunda) rükû edenlerle
beraber rükû et.” Al-i İmran suresi, 3/43.
2 İmrân'ın karısı demişti ki: "Rabbim, karnımda olanı tam hür olarak sana
adadım, benden kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin." Onu doğurunca
Allâh onun ne doğurduğunu bilirken yine şöyle söyledi: "Rabbim, onu kız
doğurdum, erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu
kovulmuş şeytânın şerrinden sana ısmarlıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu
güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı
da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her
girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem! Bu sana nereden geldi?" derdi.
O da "Bu, Allah katından" diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık
verir. Âl-i İmrân suresi, 3/35-37.
3 Âl-i İmrân suresi, 3/35-47; Meryem 19/16-21.
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İslâm Tarihi kaynaklarında Mekke Dönemi olarak nitelenen ve 13
yıl süren dönemde, ilk dönem Müslümanlarının topluca ibadet edecekleri bir mîmârî mekâna sahip değillerdi. Bazı sahabilerin evlerinin bu
amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Bunun dışında, fırsat buldukça müşriklerin denetiminde bulunan Kâbe’de ve ferden ibadet ettikleri olmuştur.
Mekke’den Medine’ye hicret sonrasında Peygamber’in yedi ay kadar Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin evinde kaldığı ve bu esnada Mescid-i Nebevî ve yanında Peygambere ve ailesine ait meskenlerin inşasının devam
ettiği görülmektedir.4
İslâm mîmârîsinde ilk defa olmak üzere kadınlara özgü bir mekân
inşasının Mescid-i Nebevî ile başladığını söylemek yerinde olacaktır (Çizim 1). Çünkü ilk kıblenin Kudüs’e doğru olması dolayısıyla, Cami avlusunun bir yönünde de peygamber eşlerine ait ikamet mekânları inşa
edilmişti. Burada inşa edilen odalar, Peygamber eşlerinin adı ile anılmakta ve Peygamber belli bir program dâhilinde, her akşam eşlerinden
birine misafir olmaktadır. Bu mekânların eşlerine aidiyeti vurgusu o kadar öne çıkar ki, Peygamber vefat ettiğinde, Hz. Aişe’nin odasına defnedilmiştir.5
Burada ikamet amaçlı olarak inşa edilen meskenlerin Cami ile
bağlantısının ne olduğu sorgulanmalıdır. Öncelikle kapıları camiin avlusuna açılan, Cami ile birlikte inşa edilip fiziki anlamda Camiye bağlı
ve onunla bir bütünlük oluşturan bir mekândan söz edilmektedir. Medine’de, Peygamber ve eşleri için ev yapılabilecek başka yerlerin de bulunmasına rağmen Camiye bitişik bir mekânın tercih edilmesi bilinçli
bir tercih olarak durmaktadır.
Hz. Peygamber’in, “Eşi eğer birinizden Camiye gitme hususunda
izin isterse onu engellemesin”6 şeklindeki açık emrine rağmen, İslâm tarihi boyunca bu konunda çekingen bir tavır takınıldığı görülmektedir.
Hz. Aişe’den gelen bir rivâyet bu konuda zamanla oluşan negatif tavrın

4

İbnu Sa‘d, et-Tabakât, Beyrut 1410, c. I, s. 185-186; Semhûdî, Vefâu’l-vefâ biAħbâri dâri’l-Muśtafâ (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), Beyrut 1374, c. I, s. 334,
336.
5 Mescid-i Nebevî’nin ilk dönem mimari gelişimi için bkz., Ahmed Receb
Muhammed Ali, el-Mescidu’n-Nebevîyyi bi’l-Medineti’l-Münevvere ve Rusûmihi
fî’l-Fenni’l-İslâmî, Kahire, 1420, s. 17-46.
6  إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعهاMüslim, Salat, 137.
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ifadesidir. O, “Eğer kadınların yaptıklarını Allah Rasûlü görseydi, İsrailoğulları kadınlarının men edildiği gibi kadınların Mescide girmesini
men ederdi” demektedir.7
Erken İslâm döneminde gerek Camiler gerekse evlerde cemaatle
namaz kılınırken kadınların erkeklerin arkasında durarak namaz kıldıkları bilinmektedir.8 Bunun dışında Camilerde kadınlara tahsis edilmiş
bir mekân olduğuna ilişkin elimizde bir bilgi bulunmamaktadır.
Resmen tahsis edilmiş bir mekân olmamakla birlikte fiilî durum
olarak ortaya çıkan erkeklerin arkasında namaz kılma vakıası gelecekteki Camilerde, ‘Kadınlar Mahfili’ mekânının öncü uygulaması olarak
düşünülebilir.
İslâm Öncesi Uygulamalar
Kadınların mabetlerde ibadet ederken, erkeklere göre konumları
sadece İslâm Dini’nde değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da tartışmalı
konulardandır. Örneğin Yahudilikte, kadınlar erkeklerle aynı mekânda
karışık oturuştan, aynı mekânda ayrı, kadın erkek ayrı mekânlarda oturmasına kadar farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
XIX. yy’da Alman Yahudileri arasında ortaya çıkan ve Amerika'ya
taşınan Reformist Yahudilik, Reformist Yahudiliğe tepki olarak ortaya
çıkan Muhafazakâr Yahudilik ve Yeniden Yapılanmacı (Reconstructionist) Yahudilikte, Sinagogda kadınlar erkeklerle yan yana oturabilmektedir.9 Amerika’daki Yahudi cemaati içinde sinagogda kadın erkek karışık veya teknik tabiri ile “family seatting” uygulamalarının kabul görmesi zor olur ve zaman alır.10 Ancak yukarıda ifadesini bulan akımların
dışında Yahudiliğin genelinde kadınlar, başları örtülü olarak Sinagogda
erkeklerden ayrı otururlar. Kadınlar için genelde galeri kat veya Sinagogun arka kısmında bir bölüm tahsis edilir.11

 رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني-  صلى هللا عليه وسلم- "لو أن رسول هللا
." إسرائيلMüslim, Salât, s. 144.
8 Ebu Davud, Salat, s. 54.
9 Modernist Yahudilerin konu hakkındaki tutumları için bkz., David Golinkin,
“Rethinking the American Jewish Experience The Movement for Equal Rights
for Women in Judaism as Reflected in the Writings of Rabbi David Aronson”,
American Jewish Archives 47, no. 2, (1995): 242-60; Jonathan D. Sama,, “The Debate Over Mixed Seating in the American Synagogue”, The American Synagogue: A Sanctuary Transformed, New York: Jack Wertheimer (ed.), Cambridge
University Press, 1987, pp., 363-393.
10 Sama, a.g.m., p., 364.
11 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1997, s. 101-103.
7,
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Kadınların erkeklerden ayrı oturdukları havralarda, bu iş için
tahsis edilen kısma, Türkçeye bölme olarak tercüme edilebilecek bir
kelime olan Mehitza ( )מחיצהdenmektedir.12
Mehitza denilen bu uygulamaya Anadolu’daki sinagoglarda da
rastlanmaktadır.13
Yeni Ahit Korintlilere 1. Mektup’ta, kadının kilisede sakin bir
halde olması şu sözlerle ifade edilir: “Kadınlar, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına
izin yoktur. Kutsal Yasa'nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar. Öğrenmek
istedikleri bir şey varsa, evde kendi kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının
toplantı sırasında konuşması ayıptır.”14 Çok sayıda faklı Hıristiyan mezhebinde değişik uygulamalar bulunmakla birlikte genel bir uygulama
olarak kadınlar kilisede erkeklerle karışık otururlar.
İslâm cami mîmârîsinde, kadın ve erkeklerin ibadet esnasındaki
durumlarına ilişkin en erken tarihli bilgilerimiz Medine’deki Mescid-i
Nebevî’ye ait olanlardır.
Mescid-i Nebevî
"Allah'ın kadın kullarını Allah'ın Mescidlerinden alıkoymayın”15 vb.
Hadis-i şeriflerde, camide cemaatle namaz kılmak isteyen kadının engellenmemesi emredilirken, yine de kadın için en güzel namazın evinde
kıldığı namaz olduğu şeklindeki rivâyetler de bulunmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde, Mescidde kadınlar da erkeklerle birlikte cemaate devam ediyor (bunlara Peygamber eşleri de dâhildir), vakit, Cuma ve Bayram namazlarını, erkeklerin arkasında kılıyorlardı.
Hz. Peygamber’in, “Keşke şu kapıyı kadınlara ayırsaydık”16 şeklindeki temennisi, Hz. Ömer, zamanında gerçekleşmiş, Mescid-i Nebevî’ye
açılan kapılardan biri kadınlara tahsis edilmiştir. 17

12

Mehitza erken dönem uygulamaları için bkz., Rabbi Monique Susskind
Goldberg, “The Mehitzah In The Synagogue, Translated from the Hebrew by
Rabbi Diana Villa, The Schechter Institute Of Jewish Studies, Jerusalem, 2004,
s. 7-18.
13 İzmir örnekleri için bkz., Mine Tanaç, "İzmir Havraları", Ege Mimarlık, 2001/23, Sayı: 38-39, İzmir, 2001, s. 41-45.
14 Korintlilere 1. Mektup, 14/34-35.
15 Buhârî, el-Cumu’a, 585, ()ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا.
16 Ebû Dâvud, es-Salât, 462.
17 Bu kapı, “Bâbu’n-Nisâ”, (Kadınlar Kapısı) olarak anılmıştır.
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Şam Ümeyye Camii
Medine’ye hicretten sonra inşa edilen Mescid-i Nebevî’nin son
derece sade bir yapı olduğu, Hz. Peygamber zamanından sonra, Hulefai Râşidîn döneminde yapılan ilavelere rağmen bu sadeliğin büyük ölçüde bozulmadığı görülmektedir.
Şam Ümeyye Camii, birçok bakımdan İslâm cami mîmârîsinde
yenilikler taşımaktadır. İlk defa bir mîmârî öge olarak mihrap, günümüzdeki şekline benzer minber başta olmak üzere yenilikler taşımaktadır. Ancak 715 yılında tamamlanan bu camide kadınlara ilişkin bir bölüm bulunmamaktadır. Cami mîmârîsinde bir dönüm noktası olan yapıda böyle bir birimin bulunmayışı ancak o dönem kadınların sosyal hayattaki yeri ile izah edilebilir.
Osmanlı Dönemi Uygulamaları
Osmanlı dönemi camilerinde yer alan kadınlar mahfili uygulaması kendinden önceki Türk ve İslâm mîmârîsinden miras (Resim 2-5)
olmakla birlikte bu dönemde geliştirilmiş ve Osmanlı sonrası aynı coğrafyadaki millet ve topluluklara da örnek teşkil etmiş, Hz. Peygamber
dönemindeki erkeklerin arkasında durmaları şeklindeki uygulamayı da
tekrarlayan bir durum olması dolayısıyla yaygınlık kazanmıştır.
Kadınlar Mahfili veya üst katta yer alan galeriler (Resim 7-10) için
Osmanlı camilerinde yan girişler kullanılmış böylece, kadın erkek cemaatin karşılaşmadan veya cemaatin kalabalık olduğu durumlarda zahmetsizce ibadet mekânına ulaşmaları temin edilmiştir. Başlangıçta kadınlara mahfil olsun diye yapılmamış olsa da, mîmârî bir zorunluluk
olarak başlasa da sonradan yüklendiği işlevle bu mahfiller günümüze
kadar gelen ve orta vadedeki bir gelecek için varlığını sürdürecek birimler olarak görünmektedir.
Zaman zaman ortaya çıkan istisna durumlardan biri olarak, cemaatin kalabalık olduğu hallerde, camiin avlusunda namaz kılınması
uygulamasına gidilmektedir. Bu durum bazen avludan da taşarak çevreye yayılmaktadır. Mevcut hali 1880 yılına ait olan Eyüp Sultan Camii’nde (fotoğraf 7-8),18 Sabah Namazını cemaatle kılma uygulaması dolayısıyla, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu izdihamla insanlar bazen dışarıda yer bulmaktadır. Sokakta namaz kılınması durumunda bile erkeklerin önde, bayanların arkada kılmaları hassasiyeti bu konunun yüzyıllardır süren örneğidir.

18

Semavi Eyice, “Eyüp Sultan Külliyesi”, DİA, cilt: 12, İst., 1995, s. 10-12.
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Cami mîmârîsinde, kadınlara ait mekân teşekkülünün en kesin
çizgilerle ve erken örnekleri Hindistan’da, Delhi Sultanlığı Sonrası Türk
Beyliklerinde görülmektedir. Delhi Tuğluk mîmârîsinin bir temsilcisi
olan Atala Camii’nde (1408) bu durumun bir örneği bulunmaktadır.19
Camiin batı yönündeki kare formlu avlu içinde iki katlı, sütunlu bir bölüm, kadınlar mahfili olarak tasarlanmıştır.20
Ahmed Şah’ın, başkent Ahmedabad’da, Kaledeki camiinde, mihrap üzerinde Arapça kitabe, 1414 tarihini verir. Burada yer alan kadınlar
bölümü, Muluk Haneana veya Zenane diye adlandırılmakta, kuzey-batı
köşede yer almaktaydı ve camiin kuzeyindeki bir kapıdan girilmekteydi.21
Nepal’de İslâm mîmârîsi 15-16. yüzyıllara uzanmakla birlikte, günümüze sağlam olarak gelen örnekleri yok denecek kadar azdır. Cami
mîmârîsinin mevcut örnekleri oldukça yenidir. Çok az sayıda cami olarak inşa edilen yapıda kadınlara ait bölümler bulunmakta ancak camiye
dönüştürülen bazı yapılarda bu bölümler yer almamaktadır. Kadınlara
ait mekânlar için özel bir isimlendirme de bulunmamaktadır. 22
Pakistan’da camide kadınlara ait mekânlar ya üst galeri katta yer
almakta ya da erkekler bölümünden bir şekilde ayrılmakta ve “Zenane”
adını almaktadır.23
Malezya Kuala Lumpur’daki Wilayah Persekutuan Camii, kadınlar mahfilinin, galeri kat uygulamasının gelişmiş bir örneğini barındırmaktadır. Asıl ibadet mekânının üst kısmında yer alan bölümün, ön kısmına ahşap parmaklılar yerleştirilmiş ve bayan cemaatin imam ve hatibi

19

İlk inşası, Tuğluk Sultanı Sultanı Firuz Şah III (1351-1388) zamanında
gerçekleşmiştir.
20 http://archnet.org/sites/5266/media_contents/3221, 27.09.2014.
21http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/p/019pho001000s17
u01833000.html, 01.10.2014.
22 Nepal’li araştırmacı, Dr. Bijaya Shrestha’dan sosyal iletişim araçları ile aldığımız bilgi. Ekim 2014.
23 Pakistanlı bir akademisyenden doğrudan aldığımız bilgi, Muhammad Ali Tirmizî, National College of Arts Lahore – Pakistan, Eylül 2014.
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görmesi mümkün hale getirilmiştir.24 Malezya’daki genel uygulama
Türkiye’dekine benzer bir mahiyettedir. 25
Afganistan’da bayanlara yönelik ayrı bir bölüm olmamakla birlikte, camiler belli gün ve zamanlarda, bazı faaliyetler için onlara tahsis
edilmektedir. Ancak bu durum bazı yerlerde tutucu kesimlerin tepkilerine yol açmaktadır.26
Endonezya’daki cami mîmârîsine ilişkin yayınlardan, camilerde
kadınlara ait mekân olarak yan mekânların kullanıldığı ve bu mekânları
ifade etmek üzere, dilleri olan Bahasia’da “Pa(ng)wadonan”, “Pawadonan”, “Pawestresn” gibi kelimelerin kullanıldığı görülmektedir. 27 Yaygın
bir uygulama olarak bayanlar bölümü bulunan camilerde, aynı kubbe
veya çatı altında olmak üzere genellikle sağ tarafı erkeklere, sol tarafı
bayanlara tahsis edilme şeklinde bir uygulamaya gidilmektedir. Ancak
bir duvarla ayrılan farklı bir ünite şeklindeki örnekleri de bulunmaktadır.28
İran Coğrafyası
İran’da günümüzde bir şehirde, tek camide Cuma namazı kılınması dolayısıyla, tarihi camilerden avlu ve çevresi ile bu işe yeterli bulunanlarda kılınmakta veya Cuma namazının tek camide kılınmasına uygun büyüklükte camiler inşa edilmesi yoluna gidilmektedir.

24

Malezya’da günümüze gelen en eski camilerin, Masjid Peringgit (1720) ve
Masjid Tengkera (1728) 18. yüzyıldan kaldıkları görülmektedir. Jalan Duta, Kuala
Lumpur’da, 2000 yılında inşa edilen “Wilayah Persekutuan Camii”, Safevi döneminden İsfahan Şah (İmam) Camii, İstanbul Sultan Ahmed Camii ve Hindistan
Agra’daki Tac Mahal’den esinlenerek inşa edilmiştir. Cami dünyanın en büyük
camileri arasındadır. Muhammad Adil Khan Afridi, “Contributions of Mosques
towards Building Malay Society: A Case Study on Masjid Wilayah Persekutuan,
Kuala Lumpur”, International Conference On Islamic Civılization And Malay
Identity 2011 (ICICMI 2011), p. 6-7, 11.
25 Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, “Mosque Architecture in Malaysia: Classification of Styles and Possible Influence”, Journal Alam Bina, 2007, (3), s. 25.
26 Lena Ganesh, Women’s Economic Empowerment in Afghanistan 2002-2012 Information Mapping and Situation Analysis, Funding for this research was provided by the UN Women Afghanistan Country Office, 2013, 118 nolu dipnot.
27 L.F. Brakel, Herta Massarik. “A Note on the Panjunan Mosque in Cirebon”,
Archipel, Volume 23, 1982, s. 124.
28 Ahmed E. I. Wahby, The Architecture of the Early Mosques and Shrines of Java:
Influences of the Arab Merchants in the 15th and 16th Centuries, Dissertation in
der Fakultät Geistes und Kulturwissenschaften (GuK) der Otto-FriedrichUniversität Bamberg, Bamberg, 2007, s. 103.
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İlkine örnek olarak İsfahan’da, Safevi döneminden Mescid-i Şâh
(İmam) gösterilebilir. İbadet mekânı perde ile bölünmek suretiyle kadınlar ve erkekler aynı mekânda Cuma namazı kılmaktadır.
İkincisine örnek olarak Tebriz’de son yıllarda inşa edilen ve minarelerinin yapımı hâlâ devam eden Musallâ’nın batı tarafı girişi ibadet
mekânı ile birlikte kadınlara tahsis edilmiş, yine bu camide aynı imamın
peşinde namaz kılabilecekleri ve içerde yapılan vaaz ve hutbeyi duyabilecekleri bir düzenlemeye yer verilmiştir.
Vakit namazları için, asıl ibadet mekânına perde çekilmesi (Resim 6), sahnı kıbleye dik olarak erkekler tarafı geniş olma şartı ile 2/3
veya 3/4 şeklindeki uygulama birçok camide karşılaşılan durumdur.
Bunların dışında, birçok ülkede olduğu gibi bayanlar Mescidi uygulaması oldukça yaygın olup, bu mekânlara Namazhâne-i Hâherân ( نمازخانه
 )خواهرانdenmektedir.
Tacikistan, Tataristan
Tacikistan İslâmî Rönesans Partisi’nin Duşanbe’de bulunan ve
Kadınlar Camii diye bilinen partinin kültür merkezi, Tacikistan’da, 2004
yılındaki dinî otoritelerin yasağına rağmen, Kadınların erkeklerle birlikte namaz kılmalarına müsaade edilen tek cami olduğu belirtilmektedir. Toplam 2500-3000 civarındaki cemaat içinde, erkeklerle birlikte
Cuma Namazı kılan kadınların sayısının 100 kadar olduğu ifade edilmektedir.29
Tataristan’da, Türkiye’dekine benzer uygulamalar bulunmakta ve
bayanların namaz kılmaları için ayrı bir birim bulunduğu durumlarda
bu birim “Hatunlar Mescidi” olarak adlandırılmaktadır.30 Tataristan’ın
başkenti Kazan’da bulunan Mercanî Camii’nde, bu uygulamanın bir örneği bulunmaktadır.
Arap - Afrika Ülkeleri
Kâbe’de tavaf esnasında kadın erkek birlikte iken, vakit namazlarında bayanlar için tahsis edilen ayrı mekânlar bulunmaktadır.31
29

Bina, çıkan bir yangınla hasar görmüştür. Yetkililer yangının bir kaza
olmadığın iddia etmektedirler. Extrait du Europe Solidaire Sans Frontières,
Date de parution: 25 October 2010, http://www.europesolidaire.org/spip.php?article19150, erişim, 05.09.2014.
30 Tataristan’da yaşayan tatarların kullandıkları dil Kazan Tatarcası’dır. Naile
Hacızade, “Kazan Tatarcasının Mordva – Karatay Ağzı ve Bu Ağzın Dil
Özellikleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, 2001, s. 51-52.
31 Kâbe’de, 2014 yılı itibariyle devam eden ve 2020’de tamamlanması düşünülen
genişletme projesi dolayısıyla, kadınlara tahsis edilen mekânlarda bir kısıtlama
söz konusudur.
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Medine’de Mescid-i Nebevî’de, kadın ve erkek cemaat için ayrı
bölümler bulunmaktadır. Erken döneme ait bölümlerin bulunduğu
(minber, mihrap, Ravza-i Mutahhara çevresi gibi) yerler günümüzde
daha çok erkeklere tahsis edilen kısımlar arasındadır. Bayanların bu bölümleri ziyaretleri ve namaz kılmalarına belirli saatlerde müsaade edilmektedir.
Suudi Arabistan Cidde Belediyesinin yayınladığı inşa edilecek camilerde aranan şartlara baktığımızda, Kadınlar Mescidi başlığı altında,
bu mekânın hacmi belirlenirken, bir yerleşim merkezinde nüfusun
%40’ını kadınların oluşturduğu, kadınların camide namaz kılmalarının
farz olmadığı da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilerek
aşağıdaki maddeler sıralanmaktadır:
a) Kadınlar giriş kapısı erkelerinkinden ayrı ve uzak olmalıdır.
b) Aynı şekilde tuvaletler de ayrı olmalıdır.
c) Kadınlar bölümü ya galeri katta veya erkeklerin arka kısmında
olmalıdır.
d) Konumu ne olursa olsun kadınlar kısmı dışarıdan görülmemelidir.
Aynı bölümün devamında yer alan tablodaki bir bilgi dikkat çekicidir. Suudi Arabistan’da bayanların araba kullanmaları yasak olması
dolayısıyla, bayanlar Mescidinin “Otoparkı”, “Bulunmaz” denmektedir.32 Bayanlar otoparkı dışında, diğer bütün özelliklerin Türkiye’de camiler ve kadın bağlamında yapılan ve yapılmak istenenlerle aynı olduğu
görülmektedir.
Kadınlara özgü ibadet mekânlarını ifade etmek için Arapçada, elMescidu li’n-Nisâ, ()المسجد للنساء, Musallâ Nisâ ( )مصلی نساءgibi ibarelerin
kullanıldığı görülmektedir.33 Arap ülkeleri, kadın ve camiler söz konusu
olduğunda genellikle tutucu fikirler akla gelmekle birlikte, muhafazakâr

32

 دلیل انظمة و اشتراطات البناء,امانة محافظة جدة

https://www.jeddah.gov.sa/Business/LocalPlanning/BuildingRegulations/Acti
vities/pdf/49.pdf#page=2&zoom=180,4,437., 18.09.2014.
33

Uygulamanın Lübnan’daki bir örneği (للنساء

)مسجد السلطان عبد المجید خاص

Sultan Abdülhamid Kadınlar Camii’dir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_mosques, 28.09.2014.
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fikirleriyle tanınan âlim İbn Bâz, kadınların bayram namazında cemaatle namaz kılmaları ve bir kadının onlara imamlık yapması konusunda,
“bunda bir sakınca olduğunu zannetmiyorum” demektedir.34
Etiyopya da, Türkiye’ye benzer uygulamaların bulunduğu ülkelerden biri. Burada, camilerde kadınlara ait bölümü ifade etmek için
mezânîn  مزانينkelimesi kullanılmaktadır.35
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Musalla en-Nisâ ( )مصلی النساءolarak
adlandırılan36 mekân, bizdeki kadınlar mahfili veya bayanlar Mescidine
denk düşmektedir.
Somali’nin kuzeyinde Gabiley’de 1960’larda, Şeyh Marian tarafından kurulan, kızlara yönelik medrese, zamanla şöhret bulur ve bu çevredeki kadınlar, Somali’nin ilk kadınlar camiini kurmaya karar verirler.37
Kuveyt’te, kadın ve cami bağlamında bir gazete haberine değinmek anlamlı olacaktır. el-Enbâ’ Gazetesi ()اَلنباء, Müslüman Hintli bir
kadının, bayanların içinde müezzinlikten imamlığa her türlü vazifelerini ifa edebilecekleri kadınlara ait ilk Mescidi inşa etmeye başladığı ve
erkelere de camiin bazı işlerinde çalışmak şartı ile namaz kılmalarına
izin verildiği haberini verdi. Gazete görüşlerine başvurduğu bazı âlimlerin, “kadınların, kadın hakları adı altında, insanlıktan ve dinden çıkarıldıkları” görüşlerini yazdı.38 Arap ülkelerinde geniş anlamda kadın camide ibadet ederken imam, müezzin ve diğer cemaati “Gören ama Görünmeyen” şeklinde özetlenmektedir. 39
Batı Ülkeleri
Amerika Birleşik Devletlerinde 1994’te 994 olan cami sayısı, 2000
yılında 1209 ve 2011 yılında 2106’ya ulaşmıştır. Bu duruma, Amerika’daki
34

Abdulaziz bin Abdullah bin Bâz, Mecmû’u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvi’a,
derl. Muhammed bin Sa’d eş-Şuvey’ir, s. 277.
35 Bu konudaki bilgi, adı geçen ülkeden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdella Kedir AHMED’den alınmıştır,
Eylül, 2014.
36 Bilgi doğrudan, Ahmed Muhtar’dan alınmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri, Şarka
Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Öğretim Üyesi, Kasım 2014.
37 Samatar, Abdi Ismail, “Social Transformation and Islamic Reinterpretation in
Northern Somalia: The Women's Mosque in Gabiley”, Arab World Geographer
V. 3, No 1, (2000), pp. 22–39.
38 El-Enbâ’ Gazetesi, 18 Ocak 2008, s. 16.
http://www.alanba.com.kw/anbapdf/newspaper/2008/01jan/18/iman1812008.pdf., 10.09.2014.
39 Afaf Mahfouz and Ismail Serageldin, “Women and Space in Muslim Societies”.
In Expressions of Islam in Buildings. Hayat Salam, ed. Singapore, 1990, p. 86.
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Müslüman nüfusun artışı kadar, yeni gelen göçmenlerin de etkili olduğu
düşünülmektedir.40
Batıda, İngilizce adı ile “Women Friendly Mosque” veya “Women-Only Mosque” olarak adlandırılan kadınlar camii, dinî hizmetleri
kadınlar tarafından yürütülen ve cemaati bayanlardan oluşan camiler
olarak gün geçtikçe sayıları artmaktadır.41
Papaz bir babanın kızıَolan Mary Teasley, 1972 yılında Müslümanَ
olarak Emine Wadud adını alır. Üniversite eğitimini Pensilvanya’da tamamlayan Wadud, Arap Ülkeleri’nde İslâmî eğitimini sürdürür.
Wadud’u Müslüman olan diğer batılılardan ayıran en büyük özellik, batıda ilk defa, New York City’de, 18 Mart 2005’te, kadın-erkek karışık bir
cemaate Cuma Namazı kıldırmasıdır.42 Wadud, kadının değerine ilişkin
çabalarını sadece pratikte bırakmamış, bu konuda yayınlar da yapmıştır.43 Emine Wadud’dan sonra, 2012 yılı Ramazan Bayramında, İmame
Cemile Ezzani erkek kadın karışık cemaate bayram namazı kıldırmıştır.44
Kentucky Üniversitesi İslâm Araştırmaları’ndan Profesör İhsan
Bagby, 2011 yılında, Kuzey Amerika İslâm Toplumu tarafından desteklenen bir çalışmasında, “Amerika’da kadın imam yok” demektedir. 45 Bu
durum, yukarıda adı geçen bayanların resmî bir kimlik taşımadıkları
şeklindeki yorumu mümkün kılmaktadır.
Amerika geneli için yapılan bir araştırmada, camiye devam edenlerin % 75’i erkek, camilerin % 54’ü kadınlara yönelik etkinlikler yapmalarına rağmen, sadece % 27’si bayanlarca ara sıra ilgi gördü. Camilerin

40

Ihsan Bagby, The American Mosque, Report Number 1 From The US Mosque
Study 2011, January 2012, p. 5.
41 Rivayetinde ve yorumunda ihtilaflar bulunsa da, Medineli hâfız, hanım sahabi
Ümmü Varaka’nın, muhacir kadınlarına imamlık yaptığı bilinmektedir. Ahmet
Tahir Dayhan,“Ümmü Varaka”, DİA, cilt: 42, İstanbul, 2012, s. 332.
42 Juliane Hammer, “Gender Justice in a Prayer American Muslim Women’s Exegesis, Authority, and Leadership”, Journal of Women of the Middle East and the
Islamic World, 8 (2010) 29.
; Ahmed Elewa and Laury Silvers, “I Am One Of The People” : A Survey And
Analysis of Legal Arguments On Woman-Led Prayer in Islam”, Reprinted from
Journal of Law and Religion Volume 26, No. l, 2010-11., p. 141.
43 Amina Wadud,
Qur’an and Woman: Reading The Sacred Text From a
Women’s Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.; Wadud, Amina.
Inside Gender Jihad: Women’s Reform in Islam. Oneworld, Oxford, 2006.
44 http://www.theİslâmicmonthly.com/female-imams-in-america/, 27.09.2014.
45 http://www.theİslâmicmonthly.com/female-imams-in-america/, 27.09.2014.
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% 50’si yönetiminde kadınların rol almasını isterken, % 31’i bu duruma
sıcak bakmamış, % 17’si ise, beklentilere rağmen geçen beş yılda hiç bir
kadının başvurmadığını ifade etmiştir. Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de, bayanların camide bir perde arkasında veya farklı bir odada
namaz kılmaları uygulamasının 1994’te % 52 iken bu durum 2000’lere
gelince % 66’ya yükselmesidir.46
Kanada’da ilk cami olan er-Raşid Camii, 1938 yılında ibadete açılmış, erken İslâm cami planını yineleyen bir anlayışla inşa edilmişti. Kadınlar ve erkeklerin aynı mekânda ibadet ettikleri bir uygulama söz konusu idi. Ancak zamanla kadın ve erkeklerin ayrılması ile sonuçlandı. 47
Hayırsever bir kadın olan Hilwi Hamdon’un çabaları ile meydana
getirilen camide, önceleri kadınlar erkeklerin arkasında namaz kılarken,
bir sahnın yeşil bir örtü ile ikiye bölündüğü görülür. Kadınlar ve
erkekler bölümü. 1982’de ibadete kapatılıp, restore edilmiştir.48
İngiltere’deki uygulamalar diğer batı ülkelerinden çok bir farklılık
taşımamakla birlikte Krallığın eski sömürgeleri dolayısıyla siyasî bazı
zorlukları bulunmaktadır. Orada kadınların erkeklere imamlık yapıp
yapmamalarından çok imamların kökenleri, eğitimlerini nerede
aldıkları hangi İslâm’ı anlattıkları gibi sorunlar ön plana çıkmaktadır.
2008 yılında yapılan bir araştırmada İngiltere’deki, 254 camiden
%97’sinin imamı ülke dışında doğmuş ve %92’sinin imamı ülke dışında
din eğitimini almıştır.49
Batı ülkelerinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlarla birlikte, sayıları hiç de azımsanmayacak oranda sonradan Müslüman olan cemaatin bulunması, orada kadın ve cami konusuna farklı bir
boyut katmaktadır. Yeni girdiği dinin mabedini ziyarete giden bir bayanın, camiye ana girişi sağlayan görkemli kapıya yönelmişken, “Bacım,
buradan giremezsiniz, köşedeki arka kapıdan” 50 ifadesini duymak, her
halde hoş bir durum olmasa gerek.

46

Louay Safi, “Toward Women-Friendly Mosques”, The American Journal of Islamic Social Sciences 22: 3, p. 154.
47 Tammy Gaber, “Beyond the Divide: Women’s Spaces in Canadian Mosques“,
2014 Architecture, Culture, and Spirituality Symposium (ACS6), p. 1.
48 Andrea W. Lorenz, “Canada's Pioneer Mosque”, Saudi Aramco World,
July/August 1998, pp. 28-31.
49 Anya Hart Dyke, Mosques Made in Britain, Quilliam, 2009, P. 11.
50 “No, sister, you can’t go in that way! There’s a back door around the corner”,
Maryam Eskandari, “Re Construction of Women’s Spaces in the American
Mosques”, Gender, Sexuality, and Urban Spaces: Conference 2011, p.1.
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Son Dönem Türkiye
Cami mîmârîsine ilişkin olarak 2006 yılında düzenlenen bir ilmi
toplantıda, kadın ve cami konusunun genişçe ele alınabileceği ana başlıklar bulunmasına rağmen, bu konunun kısmen değinilerek geçilmesi
aslında, çok uzak değil sadece sekiz yıl kadar önce konunun, toplumun
ne kadar gündeminde olduğunun bir ifadesi olsa gerek. 51
Günümüzde kadın ve cami konusunda gerek bilgi düzeyinde, gerek uygulama anlamında yoğun bir faaliyet gözlenmektedir. Bu durum
çok sayıdaki sebebin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, Müslüman kadınların ibadet esnasında erkeklerden ayrı olmaları zorunluluğu, cami mîmârîsinde de ayrı bir mekânın veya mekân parçalamasına
gitmeden aynı mekân içinde daha yumuşak bir geçişle elde edilen bölümlerin varlığını zorunlu hale getirmektedir (Resim 9). Ancak en az
bunun kadar önemli bir başka etken de, Feminist yaklaşımlar denmese
de, bir şekilde Müslüman Kadın Hakları savunucularının ekseninde gelişen “sosyal hayatın her alanında var olma” anlayışının bir uzantısı olarak cami ve kadın konusu ele alınmaktadır. Sebep ne olursa olsun, günümüzde, Anadolu özelinde bu durumun geldiği nokta, geri dönülmez
bir şekilde mîmârî ve fikri boyutta bir ilerlemenin devam ettiğidir.
Günümüzde, büyük alışveriş merkezlerinin, fabrikaların, hatta
orta ölçekli bazı restoran vb. yerlerin, hemen hemen bütün gar, terminal, hava alanı vb. kamu kurumlarının bay ve bayan Mescidleri bulunmaktadır. Hatta bunların bir kısmı, Türkiye’de sahip olduğu şekliyle
Mescid boyutunu aşarak içlerinde Cuma namazı da kılınan camilere dönüşmüştür. Alışveriş yapan, seyahat eden, parkta dinlenen veya herhangi bir sebeple evinin dışında olan bir bayanın nisbeten yakınında,
içinde ibadet edebileceği, kadınlara ait bir Mescid bulma şansı günden
güne artmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, son zamanlarda cami ve kadın konusuna özel bir yer vererek ilgilendiği görülmektedir. Bu durumu,
müftü yardımcılarından birinin bayan olması uygulaması ile başlayan ve
yükselen bir süreç olarak okumak hatalı olmayacaktır.

51

Konu için bkz., Ahmet UZUNOĞLU (Yay. Hz.), Cami Projeleri İstişare Toplantısı 10-11 Temmuz 2006, Ankara, Ankara 2007.
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Her yıl, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın 2013 yılı temasının, “Cami, Kadın ve Aile” olarak belirlenmesi anlamlıdır.52 Aynı zamanda, pilot olarak seçilen binlerce camide, kadınların ibadetine uygun şartların oluşturulmasına yönelik teftişler ve eksik görülenlerde tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.53
Son on yılda, geleneksel çizgileri korumak ya da, tamamen özgün
olma iddiasıyla ortaya çıkan, güçlü eleştirilere muhatap olmakla birlikte
bazen de genel kabul gören cami örneklerimizin sayısı artmaktadır. Bu
yeni nesil camilerde kadının ibadetine elverişli mekânlar oluşturulma
konusunda ciddi hassasiyetler bulunmaktadır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük camii olma özelliğine sahip olan
Çamlıca Camii, yetkililerinin ifadeleri ile “Hanımlara pozitif ayrımcılık”
uygulanan camilerimizin başında yer almaktadır. Projeyi bayan mimarların yürütüyor olması, farklı bir anlam boyutu getirmektedir.
İlk defa bu camide hepsi bir arada olmak üzere, kadın erkek abdest mahallerinin ayrı katlarda olması, abdest mekânından namaz
mekânına özel asansörle çıkılması, kadın erkek ibadet mekânlarının
ayrı olması, camiin ibadet fonksiyonu dışında kadınların sosyal ihtiyaçları bakımından örneğin, “emzirme odası” ve “çocuk bakım odası” gibi
birimlerin bulunması bu camiyi diğerlerinden ayıran bir özellik olarak
durmaktadır.
Cami mîmârîsinde, kadınlardan öte, Ankara Çankaya’da, Bilkenet’te, İhsan Doğramacı tarafından 2008 yılında babası adına yaptırılan
Doğramacızade Ali Paşa Camii, diğer dinlerin mensuplarına da hizmet
sunması açısından farklı bir örnektir.54
Sonuç ve Değerlendirme
İslâm mîmârîsinin erken dönem camilerinde ibadet esnasında,
kadınlar ve erkekleri ayıran fiziki bir engel bulunmamaktaydı. Bizzat
52

Aynı ay, Diyanet yayını olan dergide de bu konu işlenmiştir. Diyanet Aylık
Dergi, Ekim 2013, Sayı 274.
53 http://haber.stargazete.com/yazar/3-bin-cami-elden-geciriliyor-kadinlar-bolumu-duzelecek/yazi-668372, 27.08.2014.
54 Serpil Özaloğlu, Meltem Ö. Gürel, “Designing Mosques For Secular
Congregations: Transformations Of The Mosque As A Social Space In Turkey”
Journal of Architectural and Planning Research 28:4 (Winter, 2011) 336, p. 80;
2010 yılında vefat eden bâni, İhsan Doğramacı, camiin arkasındaki anıt mezara
defnedilmiştir.
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Peygamber (s.a.v.) uygulaması ile en önde erkekler, arkasında erkek çocuk cemaat ve arkasında bayanlar saf tutmaktaydı. Zamanla Mescide
kadınların giriş çıkışını sağlamak üzere bir kapı da tahsis edildi.
İlerleyen zamanlarda, kadınların camiye devam etmesinin bazı
sosyal sakıncaları olabileceği gerekçesi ile kadınların evlerinde namaz
kılmalarının daha faziletli olacağı şeklinde bir anlayış yaygınlaşmaya
başladı. Bu anlayışın bir sonucu olarak, Mescid-i Nebevî’den, Şam
Ümeyye Camii’ne, mîmârî açıdan çok sayıda değişiklik, yeni birim ve
uygulamalar meydana gelmesine rağmen, kadınlara ilişkin hiçbir ögeden bahsetmek mümkün değildir. Bu anlamda kadınlardan herhangi bir
itirazın gelmemesi, ihtiyaç hissedilmemesi veya toplumsal kanaate karşı
çıkma gücünü kendilerinde bulamamaları şeklinde düşünülebilir.
Camide, asıl ibadet mekânına bitişik veya sahın içinde ayrı bir
ünite şeklinde kadınlara tahsis edilen ibadet mekânı oluşturma anlayışının erken örnekleri, Hindistan Delhi Sultanlığı sonrası Türk Beylikleri
arasında görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde, başlangıçta mîmârî bir gereklilik olarak ortaya çıkan ancak zamanla “Kadınlar Mahfiline” dönüşen bir uygulama
söz konusudur. Buna göre, camiin arka tarafında, genellikle taşıyıcılar
ve duvar arasında kalan kısım ve üst kat galeriler düzenlenerek kadınlara tahsis edilmiştir.
Amerika başta olmak üzere batı ülkelerinde, camilerde kadınlar,
yaşadıkları ülkelerin şartları, dünyanın farklı ülkelerinden gelerek kültürlerini buraya taşıyan veya batılı olup Müslüman olanlar gibi özel durumlar dolayısıyla son çeyrek yüzyılda bu anlamda zor bir süreçten geçmektedirler. Kadın imamlar, kadınlara namaz kıldırdıklarında sorun yaşanmazken, kadın erkek karışık cemaate namaz kıldırma uygulamaları
(Wadud, Ezzani) tepki toplamaktadır.
İslâm coğrafyasında kadının sosyal hayata yoğun katılımı son
çeyrek yüzyıldadır. Bu yüzden, camilerde kadınlara özel mekânlara ihtiyacın en yoğun hissedildiği dönem yaşanmaktadır. Bu anlamda, Kamu
kuruluşları, fabrikalar, havaalanları, terminaller, alışveriş merkezleri,
restoranlar gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu mekânlarda ihtiyaca mebni kendiliğinden ortaya çıkan “Bayanlar Mescidi” uygulaması
yaygınlık kazanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünü yaptığı, mevcut camilerde kadınların en rahat şekilde namaz kılabilecekleri ortamın oluşturulması için bazı değişiklikler ve yeni inşa edilecek camilerin buna uygun inşası dikkat çeken bir çalışma olarak görülmektedir.
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“Bayanlar Mescidi” uygulaması kabul görmekle birlikte, “Kadınlar
Camii” kulakları tırmalamaktadır. Çünkü cami doğrudan imamı çağrıştırmakta ve Türkiye şartlarında cuma namazını akla getirmektedir.
Batı Müslümanları “Women Friendly Mosque”, “women Only
Mosque” adı altında salt kadınlara ait camilere zihnen alışsa ve yer yer
örneklerini sunsa da, maddî sorunlar yaygınlığını geciktirmektedir.
Gelinen noktada, Hindistan’dan Amerika’ya birçok ülkede yaygın
olan uygulama, Osmanlı’da “Kadınlar Mahfili” diye ifade edilen camiin
arka ve üst kısımlarında, aynı kubbe altında, aynı mekân içinde bir bölümde kadın ve erkeklerin birlikte ibadetlerini yerine getirmeleri şeklindedir.
İran’da özellikle vakit namazlarında erkeklerden bir perde ile ayrılan mekânda kadınlar namaz kılarken Arap ülkelerinde, camide fizikî
anlamda bölünen mekânlar tercih edilmektedir.
Son yıllarda, İstanbul Çamlıca Camii gibi örneklerde, kadınların
sadece ibadet değil, icabında “emzirme odası”, “bebek bakım odası”
dâhil her türlü ihtiyacını giderebileceği bir cami anlayışına doğru bir yöneliş bulunmaktadır.
Sosyal sonuçları hesaba katılmadan, “Haydi kızlar okula” kampanyası benzeri bir anlayışla, “Haydi bayanlar camiye” yaklaşımının sağlıklı olmayacağı düşünülmelidir. Cami mîmârîsinde kadının yeri konusu
doğal akışında seyrederse, bir gün bu sorunu hallolmuş bulacağız. Kadınlar ve namaz mevzuunda, “evlerinizde daha hayırlıdır”dan, “Camilerde evlâdır”a bir savrulma yaşanmaktadır.
Son dönem cami mîmârîsinde yapılmak istenenler, ilk bakışta geleneksel dönemdeki külliyelerin mantığı ile izah edilse de durum farklı
gibi görülmektedir. Camilerde “Emzirme Odası”, “Bebek Bakım Odası”,
kütüphane vb. derken “Mekânın sıradanlaşması”, tehlikesi ile karşı karşıya geliriz. Günlük hayatın karmaşasından kaçıp “camiye sığınma” yerine, karmaşanın “ortasına düşme” tehlikesini görmek gerekir. Güzel
görülen her şey cami mîmârîsine eklenmeye çalışılırsa buradan örnek
bir mîmârî çıkmaz.
Burada asıl problem belki de kadının sosyal hayattaki yeri ile ilgilidir. Kadınlar Sosyal hayatta ne kadar varsa o kadar mekânları olur.
Kadının sosyal hayattaki yeri ne olmalıdır sorusunun cevabı verilemediği sürece, cami mîmârîsinde kadınlara ait mekânlar problemini çözmek mümkün olmayacaktır.
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Resim: 1 Mescid-i Nebevî Plan

Resim 2 Ankara Aslanhane Camii Harimden Kadınlar Mahfili
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Resim 3- Ankara Aslanhane Camii Kadınlar Mahfili

Resim 4- Antalya Yivli Minare Camii

Cami Mîmârîsinde Kadınlara İlişkin Mekânlar

Resim 5- Samsun Çarşamba Göğceli Camii Kadınlar Bölümü

Resim 6- İran Tebriz Ustad Şagird Camii
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Resim 7- Eyüp Sultan Camii Avlusu

Resim 8- Eyüp Sultan Camii İç Mekân

Cami Mîmârîsinde Kadınlara İlişkin Mekânlar

Resim 9- Samsun Site Camii Minberden Kadınlar Mahfiline Bakış

Resim 10- Valide Atik Camii
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ŞAİR KELÂMININ HZ. PEYGAMBER’İN ZİKRİ İLE
DEĞER KAZANMASI
Murat AK
Giriş
Hz. Peygamber’e duyulan sınırsız sevgi, sûfî çevrelerce İslâm düşüncesinin nübüvvet eksenli yorumlanmasına imkân vermiş ve bu suretle İslâm tasavvuf düşüncesinde varlığı bütünüyle kuşatan yaratılış,
varoluş, bilgi ve ahlâk konuları nübüvvet esası üzere yorumlanmıştır.1
Anadolu topraklarında gelişen İslâm düşüncesinin tasavvufî tesirlerle
neşv ü nemâ bulduğu da düşünülürse nübüvvet merkezli bu düşüncenin
Anadolu topraklarındaki dinî inancın şekillenmesinde belirleyici olduğunu söylemek mümkündür.
İslâm düşüncesindeki bu şekillenme edebî ürünlere de yansımış
ve Hz. Muhammed (s.a.v.), İslâm etkisi altında gelişen klasik dönem
Türk edebiyatının merkezinde yer almıştır. Ortaya konan bütün edebî
ürünlerin genel karakteri göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı
coğrafyasında Türk İslâm edebiyatı adı altında Hz. Peygamber ağırlıklı
bir edebiyatın ortaya konulduğu söylenebilir.2
Nübüvvet konusu düşüncenin merkezinde yer alınca, Hz. Peygamber de İslâmî karakterli Türk edebiyatının merkezi öğesi haline gelmiştir. Hz. Peygamber’e duyulan samimi sevgi edebiyata aksetmiş,
imanla da doğrudan ilişkili olarak Efendimiz için beslenen duygular
edebiyatımızdaki Hz. Peygamber’le ilgili türlerde kendini göstermiş ve
Hz. Peygamber’i konu edinen birçok edebi tür ortaya çıkmıştır. Öyle ki
Hz. Peygamber bu konuda biriciktir. Dünyada hiçbir peygambere ya da
şahsa ilişkin asırlarca devam eden bir şekilde farklı nazım şekillerinde



Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi, muratak57@hotmail.com
1 Mustafa Arslan, “Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz.
Muhammed (s.a.v.) Tasavvuru -Muhammediye Örneği- ”, Milel ve Nihal, C. 6, S.
1, s. 199.
2 Mustafa Uzun, “Muhammed”, Türk Edebiyatı, TDV İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul, 2005, C. 30, s. 457.
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ve türlerde eserler telif edilmemiştir. Bu sadece Hz. Peygamber’e mahsus bir durumdur.3
Hz. Peygamber’e duyulan samimi sevginin ve aşkın bir tezahürü
olarak İslâmî karakterli klasik edebî geleneğimizde Hz. Peygamber’i
konu edinen birçok türden bahsedilebilir. Bu türlerden tespit edilebilenleri şöyle sıralamak mümkündür: Na‘t-i nebî, siyer-i nebî, mevlid-i
nebî, mu‘cizât-ı nebî, esmâ-i nebî, evsâf-ı nebî, şemâil, hilye, mi‘râciye,
regâibiye, gazavatnâme, hicretnâme, şefaâtnâme, fazîletnâme, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis, bi’setnâme, delâilü’n-nübüvve, neseb-i şerîf,
vasiyet-i nebî ve vefât-ı nebî.4 Yapılacak yeni çalışmalarla Hz. Peygamber’i konu edinen bu türlere yenilerinin eklenmesi de muhtemeldir.
Türk İslâm edebiyatı içinde gerek Cenâb-ı Hakk’a ilişkin gerek
diğer peygamberlere ve diğer konulara ilişkin bu kadar geniş bir edebî
çeşitlilik görülmemektedir. Bu durum daha önce belirtildiği üzere nübüvvetin ve dolayısıyla Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tasavvufî tesirlerle gelişen İslâm düşüncesinin merkezinde yer almasıyla ilişkilidir.
İslâm’ın ilk döneminden itibaren Hz. Peygamber kendisine duyulan sınırsız sevgi ve aşkla müslüman şairler tarafından övülmüştür.
İlk dönemde Abdullah b. Revâha, Hassân b. Sâbit ve Kâ‘b b. Mâlik Hz.
Peygamber’in şairleri olmakla ünlenen isimlerdir. Ashabın içinde şairlikleriyle öne çıkan bu isimler, Hz. Peygamber’i bir taraftan övgülerle
tavsif ederken bir taraftan da düşmanların Hz. Peygamber ve müslümanlar hakkındaki söz ve davranışlarına karşı Hz. Peygamber’i ve müslümanları savunmuşlardır.
Bu şairlerden Hassân b. Sâbit’e ait bir beyitte Hz. Peygamber’e
medhiye olan şu zarif ifadelerle karşılaşırız:

ما إن مدحت محمداً بمقالتى
5

ولكن مدحت مقالتى بمحمد

(Mâ in medahtü Muhammeden bi-makâletî
Velâkin medahtü makâletî bi-Muhammedin)

3

Emine Yeniterzi, “Türk Edebiyatında Na‘tlara Dair”, Türkler, Ankara, 2002, C.
11, s. 762.
4 Bu türler ve türlere ilişkin detaylı bilgi için bk. Murat Ak, Na‘tlerin Tasavvufî
Temelleri ve Na‘t Mecmuaları (Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümü
1210, 1211 – Tenkidli Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2014, s. 3-16.
5 Hassân b. Sâbit’e atfedilen bu beyit için bk. İbnu’l-Esîr; El-Meselü’s-Sâir fî
Edebi’l-Kâtibi ve’ş-Şâir, Tahkik: Admed el-Hûfî-Bedevî Tabbâne, Dârü Nahzati
Mısır, Kahire, trs. C. 3, s. 240.
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Şair ilgili beytinde içten bir hissiyatla “Ben sözlerimle Muhammed’i (s.a.v.) övmedim, bilakis Muhammed (s.a.v.) ile sözlerim övüldü”
demektedir. Şair Hz. Peygamber’in medhiyle bizzat sözünün yüceldiğini dile getirmiştir. Beyit sonraki asırlarda İslâmî edebiyat içinde hem
şekil hem de muhteva açısından benimsenmiş, sözlü ve yazılı edebiyatta
fazlasıyla mâkes bulmuştur.
Dilden dile aktarılan bu beytin kaynakların bir kısmında ilk
mısrada küçük bir lafız farkıyla aşağıdaki şekilde aktarıldığını da görmekteyiz:

وما مدحت محمداً بمقالتى
6بمحمد

ولكن مدحت مقالتى

Aynı beyit Said Nursî tarafından muhtevası farklılaştırarak
Mektûbât’daki bir risalede zikredilmiştir. İlgili risalede Said Nursî önce
Hassân b. Sâbit’e ait beyti zikretmiş ve beytin muhtevasını bir düstur
olarak kabul ettiğini dile getirmiştir. Müellif daha sonra Hassân b.
Sâbit’e ait beyitten hareketle, beyitte geçen “Muhammed” ifadesini
“Kur’ân” şeklinde değiştirerek yeni bir anlam ortaya koymuştur. Eserde
yer alan beyit aşağıdaki şekildedir:

وما مدحت القرآن بكلماتى
7

ولكن مدحت كلماتى بالقرآن

Beyit ilgili bahiste müellifi tarafından şu şekilde Türkçeleştirmiştir: "Kur’ân’ın hakaik-i i‘câzını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabirâtlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi."8
Görüldüğü üzere Hassân b. Sâbit’e ait beyit, hem söyleyiş biçimi
hem de muhtevâ açısından edebî geleneğimizi fazlasıyla etkilemiştir.
Yine 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış olan Hasan Kâfî Akhisârî’nin (v. 1615)
meşhur eseri Usûlü’l-Hikem’in9 dîbâcesinde Hassân b. Sâbit’e ait beyti

6

Hassân b. Sâbit’e ait beyti bu küçük lafız farklılığıyla aktaran eserlere Said
Nursî’nin Mektûbât’ı gösterilebilir. Bk. Said Nursî, Mektûbât Mecmûası Birinci
Kısım, İstanbul, 2011, s. 250. Beytin İmam-ı Rabbânî’nin Mektûbât’ında ise bir
lafız değişikliği olmaksızın aktarıldığı görülür. Bk. el-İmâmü’r-Rabbânî, elMektûbâtu’r-Rabbânî, Beyrut 2004, c. 1, s. 127.
7 Said Nursî, a.g.e., s. 250.
8 Said Nursî, a.g.e., s. 250.
9 Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem müellifin Osmanlı devlet düzeni hakkındaki
eseridir. Müellif eserini 1196’da önce Arapça olarak kaleme almış, bir yıl sonra
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neredeyse manzum bir şekilde Türkçeleştirdiği görülür. Akhisârî’ye ait
beyit şöyledir:
Sanmanuz kim anı medh idebilür takrîrim
Belki tavsîfi ile medh olunur tahrîrim10
Hassân b. Sâbit’e ait beytin farklı bağlamlarda kullanılması bize
ifadenin hem muhtevâ ve hem de söyleyiş biçimi itibariyle İslâmî karakterli edebiyatımız üzerindeki tesirini göstermesi açısından önemlidir.
Esasında bizim dikkatleri çekmeye çalıştığımız husus beytin
İslâmî edebiyat üzerindeki tesiri değil, daha çok şairin Hz. Peygamber’i
medhederken övgüye yeni bir boyut kazandırmış olmasıdır. Şair “Ben
sözlerimle Muhammed’i (s.a.v.) övmedim, bilakis Muhammed (s.a.v.)
ile sözlerim övüldü” şeklinde bir tavsifle Hz. Peygamber’in medhinde
yeni bir muhteva ve yeni bir söyleyiş biçimi geliştirmiştir. Normal bir
durum olarak övgünün tabiatı söz aracılığı ile övülenin yüceltilmesidir.
Bununla birlikte, şaire göre söz konusu olan Hz. Peygamber olunca övgünün tabiatı da farklılaşacak ve şairin övgüsü Hz. Peygamber’e değil,
bizzat kendi sözüne bereket verip şairin sözünü yüceltecektir. Şair
na‘tiyle Hz. Muhammed’i (s.a.v.) yücelten değil, bizzat Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zikriyle sözü yücelen olmuştur.
İslâm edebiyatlarında bu yaklaşım sadece zikredilen beyitle sınırlı kalmamıştır. Beytin içerdiği anlam bütün bir İslâm edebiyatında
mâkes bulmuş, özellikle Türk şairler Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sözlerinin değer kazanacağı inancı üzerinden bir bilinç oluşturmuşlardır. Bu
bilincin tezahürü olan hissiyatın ise Türk şairler tarafından çokça dillendirildiğini görmekteyiz. Hatta denebilir ki, Türk şairlerin na‘t vb.
manzumeler vesilesiyle Hz. Peygamber’i zikre alma sebeplerinden biri,
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sözlerinin kazanacağı değerin bilincinde olmalarıdır. Bir sanatkâr olan şairin sahip olduğu bu bilinç, kendisini Hz.
Muhammed’i (s.a.v.) zikre almaya ayrıca teşvik etmiştir.11

ise talepler doğrultusunda Türkçe açıklamalı tercümesini yapmıştır. Daha
ayrıntılı bilgi için bk. Muhammed Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, TDV İslâm
Ansiklopedisi, c. 16, s. 326-329.
10 Hasan Kâfî Akhisârî, Terceme-i Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem, Millî
Kütüphane, Arşiv Nu: 18 Hk. 577/3, 60b.
11 Murat Ak, Na‘tlerin Tasavvufî Temelleri ve Na‘t Mecmuaları (Süleymaniye
Kütüphanesi Hamidiye Bölümü 1210, 1211 –Tenkidli Metin), (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Konya 2014, s. 32-33.
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Edebî Geleneğimizde Konunun Dile Getirilişi
Tebliğin bu bölümünde klasik Türk şiirinden seçilen farklı birçok
örnekle, konunun Türk şairler tarafından ne şekilde dile getirildiği gösterilmeye çalışılacaktır. Türk edebiyatının büyük şairi Fuzûlî, Su
Kasîdesi’nde Hz. Peygamber’i tavsîf etmenin bereketiyle sözlerinin kıymetli inciler haline geldiğini söyler. Fuzûlî adeta yeni bir söyleşiyle
Hassân b. Sâbit’in hissiyatını paylaşmıştır. Şaire göre Hz. Peygamber’i
tavsîf etmenin bereketiyle sözlerinin kıymetli inciler haline gelmesi, nisan bulutundan düşen damlaların şahâne inciler haline dönerek yağması gibidir:
Yümn-i na‘tünden güher olmuş Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su12
Fuzûlî’ye ait diğer bir na‘tte aynı muhtevanın olduğu gibi tekrar
edildiği bir başka beyitle karşılaşırız. Bu beyitte Fuzûlî, Hz. Peygamber’i
tavsif ederken gerek nazım ve gerek nesir sözlerinin değerli taşlar, mücevherler gibi parladığını dile getirir. Şüphesiz bu Hz. Peygamber’in şairin sözüne kattığı güzelliktir. Fuzûlî’nin beyti şöyledir:
Olup durur sözümün nazm u nesri na‘tinde
Hemîşe gevher-i manzûm ü lü’lü’-i mensûr13
Fuzûlî sürekli, na‘ti vesilesiyle Hz. Peygamber’in zikrinin sözlerini süsleyip onu beğenilir kıldığını dile getirir. Şaire göre sabâ rüzgârı
nasıl gülden aldığı güzel koku vesilesiyle iç açıcı bir hal alıyor ve insanlara ferahlık bahşediyorsa, Fuzûlî’nin sözleri de Hz. Peygamber’in tavsifi
vesilesiyle beğenilir olmakta ve makbul hale gelmektedir. Fuzûlî bu
muhtevayı şu beyitle dile getirmiştir:
Ola na‘tünde Fuzûlînün kelâmı dil-pezîr
Eyle kim gülden bulur enfâs-i can-perver sabâ14
Bir başka şair Tıflî’nin aynı muhtevayı kendi üslûbuyla dile getirdiğini görmekteyiz. Şair Hz. Peygamber’i bir güneşe benzetir. O öyle bir
güneştir ki, o güneşin tavsifi şairin sözlerine, üzerine ilâhî nurların tecellî ettiği Tûr’daki mukaddes ağacın (nahl-i Tûr) itibarı gibi bir itibar
12

Kenan Akyüz vd., Fuzûlî Divanı, Ankara, 1990, s. 32.
Kenan Akyüz vd., a.g.e., s. 30.
14 Kenan Akyüz vd., a.g.e., s. 36.
13
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verir. Şairin sözü Hz. Peygamberle bir itibar kazanmaktadır. Aynı zamanda Hz. Peygamber’in medhi şair sözü için bir iftihar vesilesidir. Tıflî,
bütün bu hususiyetleri aşağıdaki beyitlerde şu şekilde dile getirir:
Sen o hurşîdsin ki vasfunla
Nahl-i Tûr-ı i‘tibârdur kalemüm
Gül-i dest âşinâ-yı medhünle
Yâr-i her nev-bahârdur kalemüm
Nât-i pâk-i Resûl-i Ekrem ile
‘İllet-i iftihârdur kalemüm15
Şeyh Nazmî de Tıflî gibi Hz. Peygamber’in zikrinin, sözünün değerini artırdığını dile getirirken Tûr’daki mukaddes ağaca telmihte bulunur. Şair kendisini, Hz. Peygamber’in na‘tinin feyzi ile Tûr’da ilâhî tecelliye mazhar olan ağaca benzetmiştir. Bu şekilde şairin gönlü, na‘t vesilesiyle birçok hakikatin dile geldiği bir tecellîgâh olmuştur:
Kelîm-i Tûr-ı me‘ânî benem ki na‘tün ile
Tecelliyât-ı me‘ânîye oldı dil masdar16
Hz. Peygamber’i zikre almanın sözüne değer katıp onu yücelttiğini dile getiren şairlerden bir diğeri Cem‘î’dir. Cem‘î Hz. Peygamber’i
medhettiği bir kasidesini bu hissiyatı dile getirmek üzere kaleme almıştır. Şair ilgili kasidede Hz. Peygamber’i tavsif ederken kaleminin şeker
kamışı haline geldiğini ifade eder. Böylece sözü Hz. Peygamber’in zikriyle tatlılık kazanacaktır. Yine Hz. Peygamber, gönle söz söyleme kudreti bahşetmektedir. Şair için Hz. Peygamber’in medhi güzel sözler bahşeden bir tılsım gibidir. Bu muhtevanın dile getirildiği beyitler şöyledir:
Şeh-i levlâk kim vasfıyla hâmem
Nihâl-i neyşeker zâr-ı suhandur
Resûl-i Hak şeh-i Bathâ ki zikri
Dile her dem meded-kâr-ı suhandur
Kazâ-yı midhatinde âb-ı nazmum
Tılısm-ı genc-i esrâr-ı suhandur

15

Bekir Çınar, Tıflî Ahmed Çelebi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının
Tenkitli Metni, Elazığ 2000, s. 22.
16 Halime Bektaş, Şeyh Mehmed Nazmî Dîvânı (Edisyon Kritik, İnceleme), Sivas,
2005, s. 519-534.
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Zemîn-i ‘âlem-i medhinde şi‘rüm
Riyâz-ı feyz-i enhâr-ı suhandur17
Cem‘î zikrettiğimiz kasidesinin sonunda Hz. Peygamber’in senasını sürekli akılda tutmayı salık verir. Şaire göre Hz. Peygamber söze
aydınlık bahşeden mum gibidir. Şair O’nun zikrini daim tutmalı ve O’na
tazimde bulunmalıdır. Zira Hz. Peygamber şair sözünün sermayesidir:
Senâsın kıl hemân bu yolda der-pîş
Ki ol şem‘-i pür-envâr-ı suhandur
Salâtın dâ’imâ vird-i zebân it
Ki ol sermâye-i kâr-ı suhandur18
Cem‘î gibi Hz. Peygamber’in medhiyle sözünün güzelleştiğine
vurgu yapan bir diğer şair de Nef‘î’dir. Nef‘î ahir zaman peygamberinin
na‘tini kaleme aldığından beri sözünün şeref bulduğunu söylemiştir.
Nef‘î’nin sözü Hz. Peygamber’in zikriyle değer bulmuştur. Şair Hz. Peygamber’i medhederken kendini deryada söz incileri arayan bir dalgıca
benzetmiştir:
Olalı peygamber-i âhir zamâne na‘t-gû
Âb-rûy-ı ümmet-i âhir zamânîdir sözüm
Na‘t-i şâhenşâh-ı evreng-i nübüvet kim anıñ
Feyz-i medhiyle dilin cân-ı cihânıdır sözüm
Cân-ı ‘âlem fahr-ı âdem Ahmed-i mürsel ki tâ
Haşr olunca na‘t-gûy u na‘t-hânıdır sözüm
Olalı gavvâs-ı deryâ-yı hayâl-i midhati
Cevherî-i tab‘ımın zîb-i dükânıdır sözüm19
Şair için Hz. Peygamber’i şiire konu etmenin çok farklı bir anlamı
vardır. İmanla da doğrudan ilişkili olsa gerek, konu Hz. Peygamber
olunca en samimi duygularla şairin söz söyleme kudreti artmakta ve kalemine can gelmektedir. Bu, şairin sözünü güzelleştiren manevî bir havadır. Fâizî Hz. Peygamber’in na‘tini kaleme almaya özgü bir havanın
var olduğunu ve bu havanın na‘t kaleme alırken şairin dilini bir şule gibi
raks ettirdiğini söyler:
17

Birgül Koparan, Cem’î Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı’nın Tenkîtli Metni,
Konya, 1995, s. 81-82.
18 Birgül Koparan, a.g.e., s. 83.
19 Metin Akkuş, Nef‘î Dîvânı, Ankara, 1993, s.46.
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Na‘tinde hevâ-yı ma‘nî-i hâs
Çün şu‘le ider zebânı rakkâs20
Riyâzî, Hz. Peygamber’in na‘tiyle şefaat ümit etmektedir. Hz.
Peygamber’in zikri nasıl kalemi güzelleştiriyor ve kaleme canlılık katıyorsa şairin tabiatına da güzellik bahşetmeli ve bu tabiata canlılık katmalıdır. Zamane sıkıntılarından ötürü dilinin tutulduğunu söyleyen
şair, Hz. Peygamber’i zikrine alıp medhettiği için birçok mana bulabilmiş ve şiirlerini kaleme almıştır:
Siyeh-rûy-ı günâham kârum ümmîd-i şefā‘atdür
N’ola na‘ti ile ratbü’l-lisân olsam kalem-âsâ
Zebânum kalmış idi cevr-i devr ile tekellümden
Anun hep feyz-i na‘tidür ki buldum bu kadar ma‘nâ21
Fehîm, peygamberlerin Sultanı Ahmed’in (s.a.v.) yolunda yüzünü
türâp ettiğini, o Sultanlar Sultanının yaratılışını vasfederken kaleminin
ve dolayısıyla sözünün güzel kokular menbaı haline geldiğini dile getirir. Bu, daha önce zikrettiğimiz Fuzûlî’ye ait bir beyitte kurulan sebep
sonuç ilişkisiyle benzerlik arzeder. İlgili beyitte Fuzûlî, gülün saba
rüzgârına kokusunu vermesi sayesinde saba rüzgârının gönül ferahlatıcı
olması ile Hz. Peygamber’in tavsifinin söze rayiha katarak sözü güzelleştirmesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Burada da şair Hz. Peygamber’in tavsifiyle kaleminin misk menbaı haline geldiğini söylemiştir. Bu
güzel kokular menbaının sebebi bizzat Hz. Peygamber’dir. Şair aynı şekilde Hz. Peygamber’in na‘tinin feyziyle kaleme aldığı şiirlerin genç ve
yaşlı bütün herkesin virdi haline geldiğini söyler:
Şehriyâr-i peyemberân Ahmed
Ki rehinden yüzüm türâb itdüm
O şehenşeh ki medh-i hulkından
Kalemüm kân-ı müşk-nâb itdüm
Feyz-i na‘tiyle defter-i şi‘rüm
Nüsha-i vird-i şeyh ü şâb itdüm22
20

Mecmua-yı Nu‘ût-ı Nebeviyye, Süleymaniye Ktp., Hamidiye Böl. 1210, 72b.
Nâmık Açıkgöz, Riyâzî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (Divân, Sâki-nâme ve
Düstûrü’l-Amel’in Tenkidli Metni), Elazığ, 1986, C. 2, s. 179.
22 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü
Türkçesi, Ankara, 1991, s. 108.
21
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Cevrî bir kasidesinde Hz. Peygamber’in mucizelerini kıyamete
kadar yazsa şerh edemeyeceğini, Efendimizi tavsif etmeye cüretinin olmadığını dile getirir. Zirâ Hz. Peygamber, Cenab-ı Hakk’ın le-‘amrük23
hitabının ve levlâk24 şeklindeki kutsî hadisin muhatabıdır. Hz. Peygamber’i Cenâb-ı Hak tavsif etmişken, şair nasıl daha yüce bir kelam edebilir. Cenab-ı Hakk’ın muhatabı olan Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tavsif etmek konusundaki acziyetini dile getiren şair bu ifadelerin devamında
eğer Hz. Peygamber’i tavsife ve tarife gücü yetmiş olsa nazmının daha
fazla rütbe bulup Hz. Peygamber’in zikriyle değer kazanacağını söylemiştir:
Şerh olunmaz mu‘cizât-ı makdemi tâ haşre dek
Yazsa vasfında eger hâmem hezârân defteri
Hem ne haddümdür benüm kim vasfa cür’et eyleyem
Ol şehinşâh-ı le-‘amrük taht-ı levlâk efseri
Hıdmet-i medh u senâsında kusûrum fehm idüp
Lâyık oldur kim idem dergâhına ‘özr-âveri
Dest-i endîşem irişse dâmen-i ta‘rîfine
Gevher-i nazmum bulurdı rütbe-i vâlâteri25
Hz. Peygamber’i medhetmek şairin sözüne değer katmakla kalmaz bizzat şairin kendisi için de bir izzet bulma vesilesidir. Hz. Peygamber’in tavsifi tek başına şairin gönlünü mutlu etmeye yeter bir sebeptir.
Şair Nahîfî aşağıdaki beyitte, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tavsîf etme saadetinin şair gönlünü mutlu etmeye kâfî geldiğini, yine Efendimizin
na‘tinin iki âlemde izzetine vesile olduğunu dile getirmiştir:
Devlet-i dil-i nâlâna yeter devlet-i na‘tün
‘İzzet iki ‘âlemde baña ‘izzet-i na‘tün26

23

Hicr, 15/72.Ayet-i kerime mealen şöyledir: “(Resûlüm!) Hayatın hakkı için
onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı.”
24 Kutsi hadis olarak meşhur rivayet şöyledir: “(Ey Muhammed!) Sen olmasaydın
felekleri yaratmazdım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C. 2, s. 164.
25 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni,
Erzurum, 1981, s. 64.
26 A. İrfan Aypay, Nahifî Süleyman Efendi (Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve
Divanı’nın Tenkitli Metni), Konya, 1992, C. 2, s. 285.
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Şair bununla birlikte cihanı süsleyen güzel sözlerle Hz. Peygamber’i medhetmekteki amacının Efendimize intisap etmek olduğunu dile
getirir. Zira imla ve inşa ile âlemin övüncü olan Hz. Peygamber’i layıkıyla tavsif etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir:
İntisâb-ı hâk-i pâye bir tevessüldür garaz
Midhatüñ itmekde bu nazm-ı cihân-ârâ ile
Yohsa ey fahr-ı cihân hakk-ı edâ-yı medhine
Kimseler kâdir degül imlâ ile inşâ ile27
Değerlendirme
İslâm edebiyatlarında eser ortaya koymuş Müslüman şairler için
Hz. Peygamber’i medhetmenin birçok sebebi vardır. Birçoğu Hz. Peygamber’e duyulan aşırı sevgi ve imanla doğrudan ilişkili olan bu hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:
* Şair her şeyden önce, Hz. Peygamber’i medhederek samimi ve
içten duygularla ona olan sevgisini dile getirmek ister. Şairin Hz. Peygamber’i medhi bu samimi sevginin bir tezahürüdür.
* Kur’ân-ı Kerim’de Ahzâb suresinde yer alan 56. ve 57. âyet-i kerimelerde Allah ve meleklerin Hz. Peygamber’i tazim ettikleri belirtilir,
inananların da Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tazim etmeleri istenir.28 Bu
âyetlerden hareketle inanan şairler Hz. Peygamber’in medhini bir vücûbiyetin ifası olarak addetmişlerdir. Şaire göre Hz. Peygamber’in
medhi bizzat Cenâb-ı Hakk’ın isteğidir.
* Şairler Hz. Peygamber’i medhederken bir taraftan da onun şefaatine nail olma arzusuyla hareket ederler. Hz. Peygamber için kaleme
alınan na‘tlerde şairin şefaate nail olma arzusunu açıkça görürüz. Efendimizin medhi aynı zamanda şairin şefaat ümit ettiği bir niyaz metnidir.
* Hz. Peygamber’i medhetmek şairin Hz. Peygamber’e yönelmesi
ve ona bağlılığının bir ifadesi anlamına gelir. Şair, medhi vesilesiyle Hz.
Peygamber’e intisap etme gayreti içindedir.
Zikredilen bütün bu hususiyetler şairin Hz. Peygamber’in zikrini
daim tutma sebepleridir. Müslüman şairler bütün bu hususiyetlere bir
de sözün Hz. Peygamber’in zikri ile değer kazanmasını ilave etmişlerdir.
27

A. İrfan Aypay, a.g.e., C .1, s. 191.
Ahzâb 33/56-57. Ayet-i kerime mealen şöyledir: “Allah ve melekleri
Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler siz de ona tam bir teslimiyetle salât
ve selâm edin.”
28
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Şairler için Hz. Peygamber’in zikri bizzat şair sözünün değer kazanmasının sebebidir. Hz. Peygamber’i medhederken şairler bizzat sözlerinin
de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zikriyle değer kazandığına inanmışlardır.
Şüphesiz bu yüksek bir bilincin ürünüdür. Şairin sahip olduğu bu bilinç
kendisini Hz. Peygamber’i zikre almaya ayrıca teşvik etmiştir.
Bu tebliğde, Hassân b. Sâbit’ten başlayarak şairlerin Hz. Peygamber’i zikre alma hususundaki hassasiyetlerini dile getirdikleri beyit örneklerine yer verilmiştir. Konu daha birçok farklı örnekle pekiştirilebilecek niteliktedir.
Tebliğimizde konu her ne kadar klasik Türk edebiyatı üzerinden
örneklerle işlenmiş ise de sözü nispeten yakın bir dönemde yaşamış bir
şairden örnekle nihâyetlendirelim. Modern Türk Edebiyatı’nda Beş Hececiler’den biri olan Faruk Nâfiz Çamlıbel aşağıdaki iki dizede inanan
şairin Hz. Peygamber’e bakışını modern bir üslupla dile getirmiştir. Şair
bütün eserlerin en ölümsüz ve en muhteşem hallerini almalarını bizzat
Hz. Peygamber’i konu etmelerine bağlamıştır. Zira Hz. Peygamber, şair
için ihtiyacı olan sonsuz bir ilhamın kaynağıdır. Şaire göre en ölümsüz
eserler ilhamını Hz. Peygamber’den almış ve Hz. Peygamber bütün kasidelerin en yüce kahramanı olmuştur. Şairin Hz. Peygamber’e seslenişi
şu şekildedir:
En lâyemût eserlerin ilhâmı sendedir
En muhteşem kasîdelerin kahramânısın 29

29

Faruk Nafiz Çamlıbel, “Sina’ya İnen Nur”, Han Duvarları, İstanbul, 1969, s. 43.
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NA’TLARDA HZ. PEYGAMBER’E YAPILAN TEŞBİHLER;
FUZÛLÎ’NİN SU KASİDESİ ÖRNEĞİ
Hikmet ATİK
Türk Edebiyatında şairler Hz. Peygamber sevgisinin bir tezahürü
olarak na‘t türünde birçok şiirler yazmışlardır. Bu şiirler, hem Hz. Peygamber’e olan sevginin dizelerle ifadesi hem de kıyamet günü O’ndan
şefaat ümidiyle kaleme alınmış eşsiz edebi ürünler olarak günümüze kadar ulaşmışlardır.
Tarihî süreç içerisinde ilk na‘t örnekleri İslâm Dini’nin yayılıp
Müslümanların Medine’de bir güç haline gelmesinden itibaren görülmeye başlanmıştır. Arap toplumunda çok etkili ve zirve olarak kabul
edilebilecek bir tarzda yaygın olan şiir önce İslâm’a karşı kullanılmaya
başlamışsa da Kur’ân-ı Kerim’in mucizevî yönü karşısında aciz kalmıştır. Zaman zaman Hz. Peygamber’i sözlü olarak yermeye dönüşen şiirler
yazan Arap şairler İslâm’a girdikten sonra da yazdıkları şiirlerle onu övmeye başlamışlardır.
Na‘t Türk edebiyatında bir edebî tür olarak Arap ve Fars edebiyatlarından sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte Türk edebiyatı İslâm
edebiyatları içinde na‘t türünün en güzel ve en zengin örneklerinin verildiği kol olarak karşımıza çıkar. Klasik Türk şiiri içerisinde yer alan
tevhîd, münâcât gibi dinî türler içinde na‘t Hz. Muhammed (s.a.v.) ile
ilgili edebi türlerin en yaygın olanı ve en çok eser verilenidir.
Türkler İslâmiyet’i kabul etmelerinin ardından ilk edebî eserlerden itibaren bu na‘t türünde birçok ürün vermişlerdir. Yusuf Has
Hâcib’e ait olan ve İslâmî Türk edebiyatının ilk eseri olarak bilinen Kutadgu Bilig’de (1096), on beş beyitlik bir na‘t bulunur. Edîb Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık’ında ve Ahmed-i Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’inde na‘t örnekleri mevcuttur. Türklerin İslâmiyet’i kabulü sonrası
kaleme alınan bu edebî eserlerde Hz. Peygamber’in seçkinliği, üstünlüğü, ahlâkî vasıflarındaki yüceliği dile getirilerek kendisinden şefaat talep edilmiştir. İlk eserlerden itibaren verilen na‘t örnekleri daha sonra
devam etmiş ve edebiyatımızda geniş bir na‘t literatürü oluşmuştur.
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Türk edebiyatında bir tek şairin na‘tlerinden oluşan divan-ı nu‘ût
(na‘tlerden oluşan divan) eserleri vücuda gelmiştir. Aynı şekilde birbirinden farklı şairlere ait na‘tlerin bir araya getirilmesiyle oluşan bugünün na‘t antolojileri hüviyetindeki na‘t mecmuaları ortaya çıkmıştır.
Klasik dönemde bazı şairlerin, Hz. Peygamber’e duydukları derin sevgiden olsa gerek, kendilerine Na‘tî mahlasını seçtikleri ve bu mahlaslarla
temayüz ettikleri de görülür. Na‘tî Çelebi (ö. 1537), Na‘tî Ahmed Paşa
(1536’da hayatta), Gelibolulu Mehmed Efendi (ö. 1679), Na‘tî Mustafa (ö.
1718), Gaziantepli Kunduracı Na‘tî Efendi (1785’te hayatta) şiirlerinde
Na‘tî mahlasını kullanırlar.
Klasik Türk şiirinde en başta kaside olmak üzere, gazel, mesnevî,
kıta, müstezâd, tercî‘-i bend, terkîb-i bend, musammat, rubâî, tuyuğ,
müfred ve mısra şeklinde birçok na‘t kaleme alınmıştır. Bununla birlikte
na‘tlerde en çok kullanılan nazım şekli kaside, gazel ve mesnevîdir. Şairlerin çok az kullanılan nazım şekillerinde de na‘t kaleme aldıklarını
görmekteyiz.
Türk Edebiyatının önemli dinî, edebî türlerinin başında gelen
na‘tlara her şairin mürettep divanının başında rastlamaktayız. Hz. Peygamber sevgisinin duygulu ve samimi bir dille ifade edilmeye çalışıldığı
bu na‘tlar hem içerik hem de edebi özelliği bakımından çok mühim şiirlerdir. Bu şiirlerde Hz. Peygamber odaklı bir sanat ve ifade tarzı öne
çıkmaktadır. Şairler O’na olan sevgilerini yaptıkları teşbihlerle sanatlı
ve edebi bir dille ortaya koymaktadırlar. Bu şiirlerde peygamber sevgisinin tezahürü olarak O hemen herkesçe güzelliği ve mükemmelliği kabul edilen şeylere benzetilmektedir. Hz. Peygamber ilk başta bir güle
(gülbün, gonca, verd) benzetilmektedir, daha sonra da O inciler deryası,
rahmet denizi, su, rahmet, sahib-i kevser, bahr-i keramet, âb-ı hayat,
ankâ, ay, bedir, bülbül, cevher, merdüm-i dîde, sâkî, tabîb, tûtî, miftâh,
mürşid gibi birçok güzel şeye benzetilmektedir.
Şairler Hz. Peygamber’e olan sevgilerinin yansımalarını sözün
gücü ve edebi sanatlarla hem geliştirmiş hem de daha anlamlı bir şekilde
ifade edebilme gayretinde olmuşlardır. Ancak bir taraftan da Cenab-ı
Allah’ın övdüğü ve habibim dediği bir zatı övmenin ne kadar zor olduğuna da vurgular yapmışlardır.
Na‘t kaleme alan şairlere her şeyden evvel Kur’ân-ı Kerim ve hadisler kaynaklık etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bizzat Cenab-ı Hak
tarafından övgüye mazhar olmuştur. Hz. Peygamber’in ahlâkının güzelliği ve insanlar için en güzel örnek olduğu âyetlerle sabittir. Efendimiz
ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini kendisi de dile getirmiştir.
Âyet-i Kerîmeler ve hadis-i şeriflerle birlikte hikemî gelenekte yer alan
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peygamber anlatılarının na‘tlere kaynaklık ettiğini söylemek mümkündür. Bütün bu hususiyetlerle birlikte edebiyatımızda na‘tlerin en belirgin özellikleri daha çok tasavvufî bir bakış açısıyla kaleme alınmış olmalarıdır.
Fuzûlî’nin Su Kasidesi, Nâbî’nin Sakın terk-i edebden kûy-i
mahbûb-ı Hudâdır bu mısraıyla başlayan gazeli, Şeyh Gâlib’in Sultan-ı
rüsül şâh-ı mümeccedsin Efendim mısraıyla başlayan müseddesi Türk
edebiyatının klasik döneminde yazılmış en güzel ve en meşhur na‘t örneklerindendir.
Burada Su Kasidesi’nin ismi üzerinde biraz durmak gerektiği kanaatindeyiz. Kaside redifine göre isimlendirilmiştir, yani “Su Kasidesi”
olarak anılan bu kaside Türkçe nat’ların zirvesini temsil etmektedir.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’i öven bir na‘t için
bu onun rasullük vazifesini de çok iyi ifade eden bir mazmundur.
Fuzûlî Bağdat civarında yaşadığı için, bu bölgeden Arap Yarımadası’na doğru coşkulu bir şekilde akan Dicle ve Fırat nehirlerinin sularından aldığı ilhamla Hz. Peygamber’i hayatın kaynağı olan suya benzetmiştir. Ona göre suyun geçtiği her yer nasıl yeşerir ve hayat bulursa
önce Mekke, Medine sonra da bütün dünya onun evrensel mesajıyla hayat bulmuştur. O yüzden kasideye “su” redifini vererek Hz. Peygamber
sevgisini su ekseninde ele almıştır.
Türk edebiyatının zirve na‘ti olarak kabul edilen bu kasidede de
Hz. Peygamber’e yapılan teşbihleri sıklıkla görmekteyiz. Şimdi Su Kasidesi’nden hareketle Hz. Peygamber için yapılmış teşbih örneklerini ele
alarak daha müşahhas örnekler sunmak istiyoruz.
Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâre su (K3/4)
Bahçıvan hiç zahmet çekmesin gül bahçesini sele versin (su ile
mahvetsin), çünkü bin gül bahçesine de su verse de senin yüzün gibi bir
gül açılmaz.
Fuzûlî, bu beyitte âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz
Hz. Muhammed’in yüzü ile gül arasında olan benzerlik dolayısıyla bir
mukayese yapıyor. Bu beyitte ayrıca su ve bahçıvana da yer verilmiştir.
Ancak Hz. Muhammed’in güle benzediği vurgulanarak bir teşbih yapılarak Hz. Peygamber’in Habibullah sıfatı ve âlemlere rahmet olma özelliği dolayısıyla onun gibi başka birinin daha olmasının imkânsızlığı vurgulanmıştır.
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Bu beyitte, Hz. Peygamber güzelliği ile güle benzetilmiş ve eşi
benzeri olmayacağı ifade edilmiştir.
Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kâre su (K3/5)
Hattatın yazı yazarken kâğıda bakmaktan dolayı, kalem gibi, gözlerine kara su inse, kör olsa, çok ince bir yazı yazabilmek için gayret etse
de yazdığı bu gubârî yazıyı, senin yüzündeki tüylere benzetemez.
Şair burada da Hz. Peygamber’i övmeye devam etmektedir. Onun
ne kadar mükemmel yaratılmış biri olduğunu ifade etmek için gubârî
yazı yazan hattatla bir kıyaslama yapmaktadır. Çok ince olan gubârî yazıyı yazmak için kalem gibi gözlerine kara su ininceye kadar da uğraşsa
bu güzelliği ve nahif yaradılışı asla taklit edemeyeceğini zikretmektedir.
Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâre su (K3/6)
Ey sevgili, Senin gül gibi yanağını hatırlayıp ağlasam ve kirpiklerim ıslansa ne olur, buna hiç şaşılır mı? Zira gül elde etmek gayesiyle bir
dikene verilen su asla boşa gitmez.
Bu beyitte de yine Hz. Peygamber’in bir güle benzetildiğini görüyoruz. Gül gibi güzel yüzü olan Efendimizin özlemiyle birinin ağlayıp
gözlerinin dolmasına şaşmamak lazım. Çünkü kıyamet günü O’nun şefaatini umarak güzelliği ne zaman yâda gelse ağlamak boşa gitmez demektedir. Yani kıyamet günü kevser havuzunun başında şefaat umudu
vardır.
Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâre su (K3/9)
Ey Sevgili ben senin bütün insanlığa İlâhî aşkı sunan dudağının
susuzuyum. Ancak zahidler ise kıyamet günü kevsere talibdir. Zaten
sarhoşlara şarap, ayık insanlara da su içmek hoş gelir.
Leb, Farsça, dudak demektir. Tasavvufta ise, melek vasıtası ile
peygamberlere, kalp tasfiyesi ile velîlere yücelerden inip gelen söz, idrak
edilmesi ve hissedilmesi şartıyla aracısız gelen söz (ilham), sevgilinin
sözü, sevgili demektir. Fuzûlî burada, Hz. Peygamber’in sözlerini sarhoşluk veren ilahi aşkın şarabına benzetmektedir.
Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâre su (K3/10)
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Su, galiba o hoş yürüyüşlü, salınarak yürüyen; serviyi andıran sevgiliye âşık olmuş o yüzden her zaman senin Cennet gibi mahallendeki bahçene doğru akar gider.
Şair bu beyitte bir tablo çizmekte ve “serv-i hoş-reftâr” tamlamasıyla Hz. Peygamber’i kastetmektedir. Hoş yürüyüşlü, salınarak yürüyen; serviyi andıran sevgilinin yani Hz. Peygamber’in bulunduğu yer
Ravza-i Mutahhara’dır. Su da ona âşık olduğu için oraya doğru, ona kavuşma arzusuyla daima coşkulu bir şekilde akmaya devam etmektedir.
Bu beyitte Hz. Peygamber’in boyu servi ağacına benzetilmiştir.
İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtâre su (K3/13)
Gül budağı güle renk verme gibi bir hile ile bülbülün kanını içmek istiyor. Su, buna engel olmak için gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirerek onu kurtarsın.
Bu beytin çok güzel bir yorumunu Âdem Çalışkan’ın çalışmasında görmekteyiz. Ona göre, “Tasavvufta gül, çok yapraklı olmasından
dolayı vahdetin karşıtı kesrettir. Mâsivâyı sembolize eder. Bülbül âşık,
sâlik derviştir. Su, Hz. Muhammed ve onun yoludur. Gül ü Bülbül
hikâyesindeki aşk beşeri aşktır. Şem’ u Pervâne hikâyesindeki aşk ise
İlâhî aşktır. Mâsivâ, çeşitli hile ve desiselerle insanı aldatır ve onu kendisine âşık eder. Nefsinin sesine kulak veren kimse dünyaya ve onun
aldatıcı güzelliklerine kul olur. Su, rahmettir. Hz. Muhammed (s.a.v.)
de âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir; O, insanları mâsivânın esiri
olmaktan kurtarır. Dünya sevgisi yerine gerçek sevgiyi, yani muhabbetullâhı (Allah sevgisini) yerleştirir.”
Bu beyitte Hz. Peygamber suya (rahmet) benzetilmektedir.
Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su (K3/14)
Su, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göstermiş olduğu yola uymak
(Kur’ân yolu) suretiyle temiz yaratılışını tüm dünyaya açıkça göstermiştir.
Burada Hz. Peygamber’e ittiba eden bir mü’minle su arasında bir
benzerlik kurarak suyun temizleyici ve de temiz olmasıyla mü’minin de
böyle bir davranışla doğru yaparak bunu herkese duyurmuş olduğunu
ifade ediyor.
Peygamber efendimiz bu beyitte de suya benzetilmektedir.

260

İSLÂM ve SANAT

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâre su (K3/15)
İnsanlığın efendisi, seçilmiş incilerin denizi olan Hz. Muhammed
(s.a.v.) 'in mucizeleri bütün kötülerin ateşine su serpip söndürmüştür.
Bu beyitte Hz. Peygamber’in çok özel incilerin çıktığı bir denize
benzetildiğini görüyoruz. Divan şiirini süsleyen na‘tlarda inci/dürr ile
Hz. Peygamber arasında hep bir benzerlik kurularak ondan bahsederken “dürr-i yektâ, dürr-i yek dâne, dürr-i şehvâr ve dürr-i yetim” gibi
tamlamalar kullanılmaktadır. Bazen de “bu ifadelere “yetim-i dürr-i
yektâ” şeklinde rastlamak mümkündür.
Bu ifadelerle incinin oluşumundaki efsaneden ilhamla dünya kocaman bir istiridyeye benzetilmiş ve onun içinde doğan yegâne inci Hz.
Peygamber olarak kabul edilmiştir. Nasıl ki her istiridyeden bir tane inci
çıkarsa dünyada da Hz. Peygamber kadar değerli başka bir varlık olmayacaktır. Onun beşer olarak başka bir benzeri yoktur.
“Deryâ-yı dürr-i ıstıfâ” tamlamasıyla Hz. Peygamber’in bu özelliğine vurgu yapılarak “seçilmiş incilerin denizi” olduğu ve öyle bir deryadan insanlığa yön verecek inciler kadar değerli olan hadis-i şeriflerden
bahsedilmektedir.
Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su (K3/16)
Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için O bir
mucize olarak katı olan taştan su meydana çıkarmıştır.
Burada Hz. Peygamber’in bir mucize olarak sert bir taştan su çıkarması hadisesine telmih vardır. Hz. Peygamber bu mucizeyi nübüvvet
gül bahçesinin gülleri solmasın diye göstermiştir. Yani o peygamberliğin/nübüvvetin son halkasıdır. Bu özelliğiyle de peygamberliğin gül
bahçesidir ki bu beyitte O bir gül bahçesinin son temsilcisi olan güle
benzetilmiştir.

Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffâre su (K3/17)
Hz. Peygamberimiz’in dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi
olan mûcizelerinden ateş-perest kâfirlerin binlerce mabedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.
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Bu beyitte de Hz. Peygamber doğduğu gece bir mucize olarak sönen Mecûsîlik ateşine bir telmih vardır. Bu hadise dolayısıyla Hz. Peygamber’in mucizeleri uçsuz bucaksız (bî-pâyân) bir denize benzetilmektedir.
Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû’ içün gül-i ruhsâre su (K3/19)
Hz. Peygamber abdest almak için el uzatıp gül yanaklarına su vurunca oradan sıçrayan her bir su damlasından binlerce rahmet denizi
dalgalanmıştır.
Şair burada Hz. Peygamber’in yüzünü güle benzetmiştir. O abdest almak için suyu alıp gül gibi güzel yüzüne vurduğu zaman gül yüzünden dökülen damlalardan binlerce rahmet denizi oluşmuştur. Yani
onun âlemlere rahmet olarak gönderilmesi dolayısıyla denizler kadar
olan bu rahmet hep çoğalmıştır.
Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hem-vâre su (K3/23)
Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susuzluktan dudakları çatlamış kişiler nasıl yanıp dâimâ su isterlerse ban de seni öyle
özlüyorum.
Fuzûlî bu beyitte Hz. Peygamber’e olan özlemini çok susamış ve
daima su bulma arzusuyla yaşayan insanların suya hasret haline benzetiyor. Suya olan hasretiyle dudakları çatlayan bir insanın su özlemi gibi
kendisinin de Hz. Peygamber’e o denli bir özlem duyduğunu vurgulayarak onu suya benzetiyor.
Sensin ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâre su (K3/24)
Yâ Muhammed (s.a.v.), Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiy taneleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.
Şair burada Mirac mucizesine telmih yaparak Hz. Peygamber’i
keramet denizine (bahr-i kerâmet) benzetmiştir. Keramet kelimesinin
anlamı, Allah dostlarının ve velilerin göstermiş olduğu olağanüstü haller demektir. Bu beyitte “Sensin ol bahr-ı kerâmet kim” ifadesiyle Hz.
Peygamber’in olağanüstü tecelliler ortaya koyan bir veli yani mucize sahibi olması anlatılmaktadır. Bu sözlerle onun, tıpkı içinde inci ve mer-
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can gibi değerli şeyleri bulunduran bir deniz gibi olması dolayısıyla susuz bir rahmetin kaynağı olduğu anlatılmaktadır. Zaten O, âlemlere
rahmet olarak gönderilmiş olup peygamberliğin son halkasıdır.
Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su (K3/29)
Yâ Rasûlallah! Umduğum odur ki, mahşer günü seni o güzel yüzüne susamış/hasret kalmış olan bana vuslat çeşmen su versin.
Bu beyit, Su Kaside’sinin dua bölümündendir. Fuzûlî bu beyitle
hem şiirini bitirmeye hazırlanıyor hem de asıl maksadının kıyamet günü
Hz. Peygamber’in şefaatinden mahrum kalmamak olduğunu ifade ediyor. Kıyamet günü onun şefaatine olan ihtiyacını suya hasret kalmış bir
insanın haline benzeterek bu özlemini dile getiriyor.
Bu beyitte de Hz. Peygamber yine suya benzetilmektedir.
Tebliğimizi Türk Edebiyatı’nın zirve na‘tını kaleme almış olan
Fuzûlî’nin şu güzel beytiyle bitirmek istiyoruz.
Yümn-i na‘tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su (K3/27)
Yâ Rasûlallah! Seni övmüş olmanın bereketinden dolayı
Fuzûlî'nin sıradan sözleri, nisan bulutundan düşen yağmur damlalarının şâhâne iri bir inciye dönmesi gibi çok değerli olmuştur.

MANZUM EDEBİYATIMIZDAKİ
DERT–DEVA SÖYLEMLERİNİN METAFİZİK TEMELLERİ
Mehmet Emin ŞEN
İlk insandan beri âdemoğlu için dünya, bir gurbet ve bir elem
yurdu olmuştur. Acı, ıstırap, ayrılık, üzüntü, keder, belâ ve musibetler
tıpkı karşıtları olan duygular gibi insanoğlunun var olması ile birlikte
ortaya çıkmış olan gerçekliklerdir. Bu gerçeği insanoğlu çeşitli sanatlarla ifade etmeye çalışmıştır. Bir bakış açısına göre sanat eserleri çağlarının çocuklarıdır. Duygularımızın da aynasıdırlar. Bu yargıya göre insan toplumları sanat eserleri etrafında teşekkül etmektedir. Çünkü toplum, ortak duygular taşımakla sağlanabilen bir yapılanmanın adıdır. İşte
bu yapının harcı sanattır.
Batı medeniyeti için bu harç Dante ve Shakespeare’dir. Batı medeniyeti başlangıcını, Antik Yunan medeniyetine dayandırır. Bu medeniyetin temelleri de, Anadoluda yaşamış olan ve yazılı değil şifahi geleneğe bağlı bulunan Homeros/ İlyada ve Odysseia destanlarına uzanır.
Âdem (a.s.)’den beri hep sahih olan akide üzerinde kalma mücadelesinin verildiği bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak bizler, yapımızı bu istikamet çizgisi üzerine kurmaya çalışmışız. Bizde, millet olma
bakımından bu istikametin sanat alanında oluşmasının kıvılcımını çakan “Ben dert ile ah ederim / Derdim bana derman imiş.” 1 diyerek dert
derman ilişkisini en güzel şekilde ifade eden Yunus Emre, ateşini en görkemli şekilde yayan da “Karac'oğlan der ki kondum göçülmez / Acıdır
ecel şerbeti içilmez / Üç derdim var birbirinden seçilmez / Bir ayrılık bir
yoksulluk bir ölüm”2 diyen Karacaoğlan’dır.
Sanat eserleri güçlerini beslendikleri kaynaklardan alırlar. Osmanlı’nın gücünü yitirdiği dönemde son büyük şair Şeyh Galip, Hüsn-ü



Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gölpınarlı, A. (2010). Yûnus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları.
2 Oğuz, M. Öcal. “Birincil Sözlü Kültür Çağı ve Karac’oğlan Şiiri”. Millî Folklor.
58 (Yaz 2003): 31-38.
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Aşk’ta: “Çaldımsa mîrî malı çaldım / İlhamımı Mesnevî’den aldım” 3 ifadesiyle beslenme kaynağının güçlülüğünü vurgular.
Batı medeniyetinde sanat insan haysiyetinin araştırılması çabasına yöneliktir. Özellikle Rönesans döneminin ürettiği sanat eserleri bu
haysiyetin keşfedilmesi noktasına dayanır. Bizde ise sanat bu haysiyetli
oluş halinin bir ürünü ve neticesidir.
1- İslâm Düşüncesinde belâ ve musîbetler
Belâ ve türevi olan iptila kelimesi sınamak ve zorlukla karşılaştırmak gibi anlamlar taşır. Bu genişliği ile düşünüldüğünde, esasen hayat
bütünüyle bir belâdır, iptiladır, fitnedir yani imtihandır. Sıkıntılar kadar
nimetler de bir tür sınanma, yani belâdır. Belâ kelimesi Kur’ân-ı Kerim'de "eskimek; denemek, sınamak; gam, musibet, darlık ve sıkıntı"
manalarında kullanılmıştır. Firavun’un İsrailoğulları'na yaptığı korkunç
işkenceler "büyük belâ" (belâün azîm, el-Bakara 2/49; el-A'raf 7/141; İbrahim 14/6) ve “açık belâ" (belâün mübîn, ed-Duhan 44/33) diye vasıflandırılmıştır. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail'i kurban etme teşebbüsüne de
“açık belâ" (deneme) denilmiştir (es-Saffat 37/106). Allah’ın kendisini
denediği kulun bu denemeden başarı ve yüz akı ile çıkması da "güzel
belâ" (belâün hasen) olarak tarif edilmiştir. Bu manada Bedir Gazvesi ve
sonucunda kazanılan zafer, "güzel bir belâ" yani başarıyla verilmiş bir
imtihan olarak nitelendirilmiştir (bk. el-Enfal 8/17).
Kelime anlamı ile de yakın ilişki içerisinde olarak İslâm düşüncesinde belâ, 1-Ayrıştırmak 2- Arındırmak 3-Artırmak (iyilik derecelerini)
için olabilmektedir. Ayrıştırmak sağlam ile çürüğün, iyi ile kötünün,
gerçek ile sahtenin birini diğerinden ayırmayı, türleri ve bireyleri gerçekliklerine uygun biçimde ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. Ayrıştırıcı
özellik gösteren belâ ve musîbetlerin sınamada temel bir faktör olarak
görülmesi açıktır.
Kur’ân-ı Kerim’de pek çok âyet insanların sınanacağını, bunun
sonucu olarak beklenen ve emredilen şekilde davrananların müjdelenen
sonuca ulaşacağı açıklanmaktadır.“Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık
ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan
edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na dönücüleriz.” Rablerinden bağışlanma (salât) ve rahmet bunların üzerinedir ve hidâyete

3

Şeyh Gâlib Divanı’ndan Seçmeler, (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), 1.bsk., Millî
Eğitim Basımevi, İst., 1971, s. II.
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erenler de bunlardır.” (el-Bakara, 2/155-157) Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmaktadır: “Sizden birisinin kendi altınını ateşte eriterek temizleyip saflaştırdığı gibi, kullarını en iyi bilip tanıyan Allahu Teâlâ da sizi
musibetlerle imtihan eder.”4
İkinci olarak belâ ve musibetlerin insana yönelmesinin sebebi işlemiş olduğu yanlış eylemleri ve günahları dolayısı ile olup, çekilen sıkıntılar sonucu bu hatalardan arınmak mümkün olmakta, belâ ve musibetler bir tür kefaret özelliği taşımaktadır. Burada suç ve cezalandırma
olguları ile karşılaşılmaktadır. Kur’ân’da bu türe örnek verilebilecek çok
sayıda âyet yer almaktadır.
“Size gelen belâ ve musîbet, kabahat ve günahlarınızın cezasıdır.
Bununla beraber Allah Teâlâ, birçoğunu da affederek musîbete mâruz bırakmaz. (Şûrâ, 30)
“Ey insan, sana gelen her iyilik, Allah Teâlâ’nın ihsânı olarak,
nîmeti olarak gelmekte, her dert ve belâ da kötülüklerine karşılık olarak
gelmektedir. Hepsini yaratan ve gönderen Allah Teâlâ’dır.” (Nîsâ, 79)
“(Allah’ın buyruklarını umursamaz hâle gelen şu) insanların kendi
elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri dönerler diye
yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.” (Rum 41)
“Müslümanın uğradığı her musibet, günahlarına keffârettir.”
(Müslim)
Belâ ve musibetlerin üçüncü şekli de kişinin konumunun olduğundan daha iyi ve yüksek derecelere ulaştırılması sebebiyle ilgili olanıdır. Büyük belâlara ancak büyük insanlar dayanabilir. Bir hadîse göre,
kazanılacak olan sevabın büyüklüğü katlanılan belânın ağırlığı nisbetinde olur. Bu yüzden Allah sevdiklerine belâ verir. Buna razı olan Allah’ın rızasını kazanır; isyan eden ise Allah'ın gazabına uğrar. 5
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “İnsanların belâsı en çok olan
kimseler, peygamberler, ondan sonra da (iman ve ahlâk bakımından)
peygamberlere yakın olan kimselerdir. Çünkü kişiye dininin sağlamlığı
kadar belâ verilir. Mümin, dininde sağlam bir imana sahipse belâsı çok
şiddetli olur. Dini zayıf olan kimseye ise o oranda belâ verilir. Kısacası
belâlar, yeryüzünde günahlarından arınmış olarak yürümeyinceye kadar yakasına yapıştığı mü’min kulu rahat bırakmaz.”6
4

Hakîm, Müstedrek; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebir; Beyhakî, Şuabü’l-İman.
Tirmizî, "Zühd",56; İbn Mace, Fiten, 23.
6 Tirmizî, Zühd 36.
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Belâ ve musibetlerin yukarıda anılan şekilleri hayatın tüm birimlerinde benzer şekilde kendisini göstermekte ve bu durum her birimin
kendi literatürüne uygun şekilde kendisine bir yer bulmaktadır. Söz gelimi hukuk açısından nimet külfet denkliği söz konusudur. Takati aşan
teklif yoktur. Bir iş zıyk oldukta tevsî olunur. Zaruretler memnu olan
şeyleri mubah kılarlar. Bununla beraber zarar def olunur. Zarar ve mukabele-i bizzarar yoktur.
Felsefeye döndüğümüzde ‘Eşya zıddıyla kaimdir’ ve ‘Hamdım
piştim yandım’ süreçleri vardır. Bu duruma Hegelistik diyalektiği andıran bir boyut olarak da bakılabilir. Tez kendi karşıtını içinde barındırır
ve onun ortaya çıkmasıyla sanat ve düşünce ortaya çıkar yani sentez doğar. Metafizik gerilim yaşanmadan hakikate varılabilmesi mümkün değildir. Tasavvuf düşüncesinde birçok esmaya mazhar olmanın yolu onların zuhuruna meclâ olabilme istidadına sahip olmaktan geçer.
Psikolojide problemlerden kaçmamak lazım geldiği ve onlarla
yüzleşilmesi gerektiği görüşü yaygındır. Siyasette söz konusu haller bir
noktaya kadar toplumsal canlılık ve dinamikliğin sigortası olarak değerlendirilir. Ekonomide, kriz ile fırsatın kimi dillerde aynı sözcükle ifade
edilişinden hareketle, belâ ve musibetlerin ne büyük açılımların habercisi oluşu üzerine söylevler az değildir. En azından kronik kriz dönemlerimizde teselli olduğumuz bakış açılarını yansıtan düşünce açılımları
olarak hayatımızdaki yeri hiç de azımsanmayacak ölçüdedir.
2- Manzum edebiyatımızda belâ ve musîbet
İnsanlar düzyazı ile ifade edilmesi mümkün olmayan duygu ve
düşünceleri anlatabilmek, ima edebilmek için zaruri olarak nazımla ifadeye yönelmişlerdir. Sözcükler, anlamlara kalıp olduğuna göre ve içte
taşınılan anlamın ifadesini sağlayabilecek olan sözcük yapıları ancak nazım yoluyla mümkün olabiliyor ise, en azından şair bunun böyle olduğunu düşünüyorsa şiire yönelim kaçınılmaz olacaktır. Bu durum Türkçe
için daha da böyledir. Dilin sözcük yapısı, özellikle fiillerin tek heceli
olması, derinlik taşıma iddiasındaki anlamları şiire yönelerek ifade etmeyi tercihe zorunlu bırakmıştır.
İkinci ve konumuzla ilişkisi bakımından daha önem taşıyan bir
husus da duygu ve düşüncelerin içerdiği yoğunluk derinlik ve çok katmanlılıktır. Düzyazıyla pek fazla açıklamayı gerektiren bir fikir bir kıta
şiire yüklenebilir.
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Üstelik şiirin coşku veren, duyguları harekete geçiren tınısı dolayısıyla haz veren özellikleri, onun daha cazip olarak algılanmasını sağlar. Mesnevinin düzyazı olarak yazıldığını düşünsek herhalde bu etkiyi
göstermeyeceği muhakkaktır. O kadar ki, söz konusu etkinin bir parça
olsun korunması amacıyla, çeviriler bile şiir halinde yapılmaya çalışılmıştır.
Manzum edebiyatımızda dert, deva, belâ, cefa, ıstırap, ilaç gibi
kavramlar bolca kullanılmakta, aşk, ayrılık, acı ve benzeri temaların işlenmesi sırasında vazgeçilmez malzemeler olarak bulundurulmaktadır.
Bu denememizde anlamaya çalışacağımız nokta yukarıda anılan
kavramlarla ifade edilen halin istenilip arzu edilmesinin altında yatan
sebeplere dair olacaktır.
Tasavvuf düşüncesinde doktrin şekline büründürülen‘(heme ez
ost) her şey ondandır’ ilkesinin gereği, insanın sorumluluğunu ifa etmekten gayrı esefleneceği bir hal yoktur. Olup biten her şeyin makro
planda bir yeri ve açıklanabilirliği vardır. Dolayısıyla hüzün ya da sevinç
hallerinin ölçüsü iyi tutturulmalıdır. Hiçbir zaman asıl sebep unutulmamalıdır.
Allah’ın kahrını da lutfunu da hoş karşılayan, cefada da safada da
rıza halinden ayrılmayan sûfîler belâda "mübteli"yi yani belâyı veren Allah’ı görürler; belânın sonuçlarını ve karşılığını düşünerek teselli bulur,
belânın acısını hissetmezler. Sevgiliyi temaşa ederken belânın ıstırabını
unuturlar. Cüneyd-i Bağdadi'ye göre belâ, ariflerin yolunu aydınlatan
bir meşaledir.
Bir diğer açıdan dertler ve sıkıntılar, nötr bir hali değil varlık halini ifade ederler ve bu hal bizatihi rahmetin yansımasıdır.
Dilimizde, belâ musibet ve değişik kötülükler için fena deyimini
kullanırız. Aslında her şey geçicidir. Ama biz bunlara geçiciliği, isimleşen bir sıfat halinde yükleriz.
Bir başka açıdan belâ salt sıkıntıyı ifade etmez. O bir iptilayı, yani
sınanmayı anlatır. Bu durum sonucunda iki ihtimal söz konusudur. Bu
nedenle belâya yani sınava ihtimam gösterilmelidir.
Yunus Emre ‘Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır’ demiştir.
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Manzum edebiyatımızda, belâ ve musibetler konusuna farklı yaklaşımlar gösterilmiştir. Burada bunların bir kısmını genelleştirmeye çalıştığımız başlıklar altında örneklendirmeye çalıştık. Sözü çok uzun tutmamak için, her başlık altında bir ya da iki örnekle yetindik. Çok sayıda
vazgeçemediğimiz şairle karşılaşınca tercih konusunda hayli zorlansak
da eski yeni ayırımı yapmadan uzunca bir dönemi kapsayan çok sayıda
isme yer vermeyi, konu ahengini bozma pahasına da olsa bir tür kadirşinaslık sayarak örneklendirmeyi yeğledik.
1. Belâ ve musibet iyi bir şeydir. Ondan uzak kalmamalıdır
çünkü bunlar kazanılmış ya da kazanılması umut edilen bir değer
uğrunadır.
Başımızdan hiç hevâ-yı zülf-i yâr eksik değil,
Mürtefî yerdeyiz ânın içün rûzigâr eksik değil.
İkbâlî (II. Mustafa)
Bu beyit, II. Beyazıt’ın şu beytine nazîre olarak yazılmıştır:
Dâm-ı zülfünle başa daim belâ eksik değil,
Hışm-ı çeşminle dile her dem cefâ eksik değil.
Bu anlamda dertlerin artışı, nimetlerin artışı gibi değerlendirilir.
Yâ rab, belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni,
Bir dem belâ-yı aşktan kılma cüdâ beni.
Fuzûlî
2. Sevgiliden gelecek bir ilgi ve şifa beklentisi için istenir.
Kamu bîmârına cânan devâ-yı dert eder ihsân,
Niçün kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?
Fuzûlî
Derd ile cangâhında, ateş yansa âhında,
Ah u feryatlar etsen, derde derman vermez mi?
Alvarlı Efe
3. Derdin kendisi bizatihi dermanı özünde taşımaktadır.
Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş,
Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş.
Niyazi-i Mısrî
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Kahırdan ikrâh edenler lutfa olmaz müstehak,
Müsteidd-i derd olanlar kâbil-i dermân olur.
Fuzûlî
Derd-i derûnuma derman arardım,
Dediler ki derttir dermânın senin,
Dergâhı dildâre kurban arardım,
Dediler ki cânın kurbandır senin.
Alvarlı Efe
4. Dert ve belâ, büyük değerlerin müjdecisidir.
Çün sana gönlüm mübtelâ düştü,
Derd ü gam bana âşinâ düştü.
Niyazi-i Mısrî
İbrahim Edhem’i derviş eden ışkundur
Derdine düşen şâhın tahtı târ ü mâr olur.
Niyazi-i Mısrî
5. Dert ve belâdan şikâyet etmemeli, yakınılmamalıdır.
Râzıyem derdine yârin men şikâyet etmezem,
Kendi hâlim söylerem gayrı hikâyetetmezem.
Derd ü mihnet yoldaşımdır bu yola azm ideli,
Dost belâsından başım bir dem selâmet etmezem.
Eşrefoğlu Rûmî
Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle,
Derde yok sabrı anın her lâhza bin feryâdı var.
Fuzûlî
6. Dert, bizzat haz verir hâle gelmiştir.
Aşk derdiyle hoşem elçek ilâcımdan tabip,
Kılma derman kim helâkım zehr-i dermanındadır.
Fuzûlî
Derdim bana dermandır özge dermân istemez,
Cennet-i can imandır, hur-i gılmân istemez.
Alvarlı Efe
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Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim.
Aklıma gelişini seveyim.
Ne güzel de darma duman ediyorsun beni
Nazım Hikmet Ran
7. Dert, insanı olgunlaştırır, dolayısıyla derdin devam etmesi istenir.
Aşk derdiyle olur âşık mizâcı müstakim,
Düşmenimdir dostlar bu derde dermân eyleyen.
Fuzûlî
Hubb-ı Rahmân isteyenler dürr-i mercân istemez,
Derdini derman bilenler derde dermân istemez.
Alvarlı Efe
8. Dert, sevgiliye karşı nazı ifade eder:
Cânan mısın belâ mısın âşub-ı cân mısın?
Ey bî-aman gayrı elinden aman senin.
Şeyh Galib
9. Dert sayesinde beklentiler karşılanmaktadır.
Didim bu derdime hiçbir devâ olur mu benim,
Lebin numûde idipdir devâ ki anladamam,
Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
Bir zerreciğim ki, arşa gebeyim,
Dev sancılarımın budur kaynağı!
Necip Fazıl
10. Dert, güzelliğin doğasında vardır.
Kim dost ile bilişe, lâ cerem derde düşe,
Âşık canı hemîşe serbest-i humar gerek.
Yunus Emre
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11. Dertte, başka yolla kazanılmayan yüksek değerlerin kazanılmasına işaret vardır.
Az zamanda nice bin derd kazan ey Yahyâ,
Nakd-i ışkunzerd-i ruhun sana sermâye yeter.
Şeyhülislâm Yahya
Şahrâh-ı aşkta cana konardı derd ü gam,
Daha bünyâd olmamıştı dehirmihmanhânesi,
Derdi dermân anladım dermânı dert,
Şimdi dermân istemem dert isterim.
Şeyhülislâm Yahyâ
Cân ü baş ü dîn ü dünyâ verdim aldım derdi yar,
Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yâresine.
Eşrefoğlu Rûmî
12. Kaynağı dikkate alındığında güzelleşir.
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
Yunus Emre
Bî-huzûrumnâle-i mürg-i dil-i dîvâneden,
Fark olunmaz cism-i bîmârım bozulmuş lâneden,
Bunca derd ü mihnete katlandığım âyâ neden,
Terk-i cân etsem de kurtulsam şu mihnet-hâneden,
Mübtelâ-yıderd-i hicran olduğum cânan için,
Mihnet-i dünya çekilmez doğrusu bir can için.
Abdülaziz Han
İkilikten usandım, birlik hanına kandım,
Derd-i şarabın içtim, dermanım yağma olsun.
Yunus Emre
Bütün şiirlerde söylediğim sensin Suna dedimse sen Leyle dedimse sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome’nin Belkıs’ın Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın
bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar
çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
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Ey gönüllerin en yumuşağı en derini Sevgili,
En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim.
Sezai Karakoç
13. İyi bir şey elde etmek için istenir.
Yâr için ağyâra minnet eyledim ayb eyleme,
Bâğbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur.
Fuzûlî
Ateşten zehrini tattım bu okun,
Bir anda kül etti can elmasımı.
Sanki burnum, değdi burnuna yokun,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.
Necip Fâzıl
14. Belâ ve dertte kararlılık vardır.
Fâriğ olmam eylesen yüzbincefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Şeyh Galib
Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd ü Mecnûna,
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana,
Şem’ine pervaneyim pervâ ne lâzım bana,
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni.
Şeyh Galib
15. Dert, zirvelere tırmanılarak, sürünerek çıkılmasından
dolayıdır.
Yâ rab derûnun derdini bin dürlüfüzûn et,
Ey şâh-ı Kerem, katremi ummâna yetiştir.
Alvarlı Efe
16. Derde sabretmek gerekir.
Yunus şimdi her derde Eyyub gibi sabreyle,
Derde katlanamazsın, derman arzu kılarsın.
Yunus Emre
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SECÎ SANATININ ARAPÇA–FARSÇA ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA
HASAN-I ZARÎFÎ’NİN KÂŞİFU’L-ESRÂR ve MATLAU’L-ENVÂR
İSİMLİ MESNEVÎ ŞERHİ
İbrahim KUNT
A. Hasan-ı Zarîfî’nin Hayatı
Kaynakların verdiği bilgilere göre Hasan-ı Zarîfî 875/1470-1471 tarihinde doğmuş, 977/1569-1570 tarihinde de vefat etmiştir.1 Aslen, bugün Yunanistan’ın kuzeydoğu kesiminde tarihî bir şehir olan Serez2 veya
Siroz’ludur3. Muhtemelen delikanlı çağında ilim tahsil etmek için İstanbul’a gelmiş, Şeyhülislâm Kemâl Paşazâde’den ilim tahsil edip Dânişmend mertebesine kadar yükselmiştir.4 Sicill-i Osmânî’deki şu cümleler
onun iyi bir eğitim aldığını teyit etmektedir: “Hadis, tefsir ve Mesnevî
okuturdu. Elsine-i selâsede şâirdir.”5
Hasan-ı Zarîfî, ilim tahsîlinden sonra tarîkate girmiş ve Zeynüddîn-i Hâfî6 (ö. 838/1435) tarîkinden Şeyh Pîrî Halîfe’den7 (ö.
872/1467-68) hilâfet almış, daha sonra Bursa’da irşâda başlamışsa da

Yrd.

Doç. Dr., Selçuk Ü. Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Bkz. Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 121; Nev’îzâde Atâî, Şakâik-i
Nu’mâniyye Zeyli , 201; Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, II, 597; Mahmûd
Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı Ulviyye, 541.
2 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, II, 597.
3 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 121; Nev’îzâde Atâî, Şakâik-i Nu’mâniyye
Zeyli, 201; Mahmûd Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı
Ulviyye, 539; Ahmet Ateş, İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler,
151.
4 Nev’îzâde Atâî, Şakâik-i Nu’mâniyye Zeyli , 201.
5 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 121.
6 Ebû Bekr Zeynüddîn Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Hâfî (ö.
838/1435), Sühreverdiyye tarikatının Zeyniyye kolunun kurucusudur. Bkz. Reşat
Öngören, “Zeynüddin el-Hâfî”, DİA., XLIV, 375-377.
7 Şeyh Pîrî Halîfe’nin asıl ismi, Tâceddîn İbrahim Karamânî (ö. 872/1467-68)
olmalıdır. Zira Bursa’da tesis edilen Zeyniyye Dergâhı’nda Şeyh Kudsî’nin
makamına oturan halifesidir ve Şeyh Pîrî Halîfe ismiyle anılmaktadır. Geniş bilgi
için bkz. Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf, 186-187.
1
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kısa süre sonra haccetmek maksadıyla yola çıkıp Mısır’a gitmiştir.8 Mısır’da, Müeyyediyye Camiinde Halvetiyye tarîkatinin Gülşeniyye kolunun kurucusu Şeyh İbrahim-i Gülşenî9 (ö. 940/1534) ile görüşmüş, hizmetine girip yıllarca onun yanında kalmıştır. Hasan-ı Zarîfî, ömrünün
bu yıllarını içeren bazı olayları Kâşifu’l-esrâr’da anlatmıştır.10 Kânûnî
Sultan Süleyman döneminde şeyhi İbrahim-i Gülşenî ile birlikte, 59-60
yaşındayken tekrar İstanbul’a gelen Hasan-ı Zarîfî, kalan ömrünü buradaki bir dergâhta meşîhat vazifesini ifa ederek geçirmiştir. İstanbul’da
medfundur. Mahmûd Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı Ulviyye isimli eserinde Zarîfî’nin bazı kerâmetlerini nakletmektedir.11
Gülşenî’lerin kendilerini Mevlevîlere çok yakın hissettikleri bilinmektedir. Hasan-ı Zarîfî’nin de Mevlevî olmadığı halde yıllar boyunca
kendi dergâhında Mesnevî okuttuğu kaydedilmektedir. 12
B. Kâşifu’l-Esrâr ve Matla‘u’l-Envâr İsimli Mesnevî Şerhi
Kâşifu’l-esrâr ve Matlau’l-envâr, XVI. yüzyıl Osmanlı mutasavvıf
ve edebiyatçılarından Hasan-ı Zarîfî tarafından Arapça-Farsça, manzum
ve mensur bir metin olarak yazılmış, Mesnevî’nin ilk 143 beytini açıklayan bir Mesnevî şerhidir.
Eserin ismi ve bu ismin veriliş nedeni Kâşifu’l-esrâr’ın ketebe kaydından hemen önce şu şekilde kaydedilmiştir: 13

مجمالت این ابیات تفصیل کردیم و معضالتش را به بیان آوردیم و آستار اسرار همه را
.کشف کردیم ازین سبب نام این رساله را کاشف االسرار و مطلع االنوار نهادیم
“Bu beyitlerin kapalı manalarını açıkladık, zor yerlerini anlattık.
Hepsinin sır perdesini açtık. Bu sebeple bu risâlenin ismini ‘Kâşifu’lesrâr ve matla‘u’l-envâr’ (Sırların kâşifi ve nurların doğuş yeri) koyduk.”
Kâşifu’l-esrâr’ın yazım yeri kesin olarak belli olmamakla birlikte
İstanbul olmalıdır. Eserin müellif hattı nüshası ele geçmediğinden ne
zaman yazıldığı tam olarak tespit edilememiştir. En eski tarihli nüshası
8

Mahmûd Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı Ulviyye, 539.
Geniş bilgi için bkz.: Nihat Azamat, “İbrâhim Gülşenî”, DİA., XXI, 301-304.
10 Hasan-ı Zarîfî, Kâşifu’l-esrâr ve Matla’u’l-envâr, Kayseri Râşid Efendi Ktp., No:
1081, vr. 80b-81b.
11 Mahmûd Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı Ulviyye, 539541.
12 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 121.
13 Hasan-ı Zarîfî, Kâşifu’l-esrâr, Kayseri Râşid Efendi Ktp., No: 1081, vr. 133b-134a.
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Manisa İl Halk Kütüphanesinde bulunmakta olup istinsah tarihi
941/1534-1535’dir.
Kâşifu’l-esrâr’ın giriş kısmında, bazı nüshalarda bulunup bazılarında bulunmayan kısa bir bölüm vardır. Bu bölümde Hasan-ı Zarîfî,
Mesnevî şerhini yazmaktaki amacını açıklamaktadır. Birbiriyle karşılaştırılan dört nüshanın ikisinde bulunan bu bölüm şu şekildedir: 14
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Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin çeşitli âyet-i kerîmelerin sırlarıyla dolu olduğunu ve bir takım hadîs-i şerîflerin, irşat ile ilgili örneklerin ve sâdık rüyaların yorumlarının gizliliklerini açıkladığını gördüm.َ Lâkin bu yüce
incilerin ve çok faydalı bilgilerin Mesnevî’nin hazîne misâli yaprakları
ve beyitleri arasında gizli ve örtülü bir şekilde kaldıklarını da gördüm.
Onları oradan çıkarmak zor oldu ama tâliplerin hepsine faydalı olabilmek için açık bir şekilde bu beyitleri şerhettim.”
Kâşifu’l-esrâr’ın birçok nüshasının olması, onun makbul bir eser
olduğunun en önemli kanıtlarındandır. Eserin, ikisi yurt dışında, on dokuzu yurt içinde olmak üzere yirmi bir nüshası tespit edilmiştir.
Kâşifu’l-esrâr’ın XVI. yüzyılda kaleme alınmış bir eser olduğu akla getirildiğinde, birçok nüshasının da günümüze ulaşamadan, geçen uzun zaman içerisinde ortadan kalkmış olması kuvvetle muhtemeldir.
C. Kâşifu’l-Esrâr ve Matla’u’l-Envâr’da Secî
a. Edebî sanat olma yönüyle Secî
Sec’ kelimesi, sözlükte “güvercin, kumru vb. kuşların, sonlarda
aynı ses öğesini tekrar ederek ötmesi, dişi devenin tek düze ve uzun sesler çıkararak inlemesi, iki şeyin doğrulup düzgünleşerek birbirine denk
ve benzer hale gelmesi” manalarına gelir.15 Terim olarak “nesir halindeki
metinlerde bulunan kelimelerin ya da ifade bölüklerinin bir kısmının
aynı kafiye veya aynı vezinde ya da her ikisinde aynı olması” şeklinde
tanımlanır. Efrâdını Cami’, ağyârını mâni’ olmak üzere Recâizâde Ekrem
Bey, secîi şöyle tarif ediyor: “Seci’ itlâk olunan şey, nesre mahsus olarak
14
15

Hasan-ı Zarîfî, Kâşifu’l-esrâr, Kayseri Râşid Efendi Ktp., No: 1081, vr. 2a.
İsmail Durmuş, “Seci”, DİA., XXXVI, 273.
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terkîb ve ibârelerde veya kelâmın fâsılalarında, yahut birbirine atfedilmiş ve ekseriyâ bir lâfza bağlanmış olan cümle ve fıkraların sonlarındaki
kelimelerin harf sonları ve harekât ve sekenâtça bir bulunmaktan ibarettir. Nesirde secî, şiirde kâfiyeye tekâbül eder. 16
Bedî’ ilminin konularından biri olan Secî, üç kısma ayrılır:
1. Sec‘-i mutevâzin: Fâsılaların vezin bakımından birbirine uygun olmasıdır. Bu durum, eğer kelime tek heceyse ilk sessiz harfin değişmesiyle olur. Örnek: کار – بار. Kelime birden çok heceden oluşuyorsa,
kelimelerin vezinlerinin aynı olması gerekir. Örnek: مرفوعه – موضوعه. Sec’i mütevâzin’nin kâfiyeden farkı, kafiyede kelimelerin hecelerinin eşit
olma zorunluluğu olmamasına rağmen, sec’-i mütevâzîde bu zorunluluğun bulunmasıdır.17
2. Sec‘-i mutarraf: Yalnızca fâsılalar (fıkra sonlarındaki kelimeler) sonundaki harflerin aynı olması durumudur. Burada vezin bakımından beraberlik yoktur. Örnek: اهل فساد- طائفۀ بد نهاد18
3. Sec‘-i musarraf veya mutevâzi: İki fıkrada yer alan kelimelerin
revi harfinin vezin ve harf sayısı bakımlarından birbirlerine uygun olmasıdır. Örnek:  علم و ايقان – فضل و عرفان19
Seci‘in tekellüfsüz olması, az ve eşit sayıda kelimelerden meydana gelmesi, bu eşitlik sağlanamazsa ikinci cümlenin son kısmında yer
alan kelimelerin öncekinden az olması gerekir. Seci yapmak için mananın tekrarı, lâfza tabi olması veya lâfza feda edilmesi önemli birer kusurdur.20
b. Kâşifu’l-Esrâr’da Secîli İfâdeler
Kâşifu’l-esrâr, hem manzum hem de mensur kısımların bulunduğu bir eserdir. Manzum kısımlarda bulunan sadece üç manzûmenin,
şair olduğu da bilinen Hasan-ı Zarîfî’ye ait olduğu tespit edilebilmiştir.
Diğer manzûmeler ise çoğunlukla Mesnevî beyitleridir. Mesnevî beyitlerinin, bazen diğer Mesnevî beyitleriyle açıklandığı görülmektedir. Bu

16

Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, 131.
Sîrûs-i Şemîsâ, Nigâhî-i tâze be-bedî’, 34; Veyis Değirmençay, Fünûn-i Belâgat
ve Sınâât-i Edebî, 63.
18 M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat), 335.
19 Sîrûs-i Şemîsâ, Nigâhî-i tâze be-bedî’, 36; M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve
Teorileri (Belâgat), 336.
20 Mustafa Uzun, “Seci”, DİA., XXXVI, 275.
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beyitlerden Hasan-ı Zarîfî’nin Mesnevî beyitlerini farklı Mesnevî beyitleriyle açıklamayı bir tarz olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Manzûmelerin bir kısmı da Arap edebiyatının ve tasavvufun önemli
isimlerinden İbnü’l-Arabî ve İbnü’l-Fârız ile Fars edebiyatının ve tasavvufun önemli simalarından Sa‘dî-i Şîrâzî, Hâfız-ı Şîrâzî, Fahruddîn-i
Irâkî, Attâr-ı Nîşâbûrî ve Senâî-i Gaznevî gibi isimlere aittir.
Mensur kısımlarda dikkati çeken, secî sanatının çok kullanılmış
olmasıdır. Bu nedenle mensur bölümler de şiir gibi akıcı bir şekle bürünmüştür. Burada secî sanatına ait olmak üzere bazı cümle parçalarından çeşitli örnekler verilerek yetinilecektir. Tablonun sol tarafındaki varak numaraları, Kâşifu’l-esrâr ve matla’u’l-envâr’ın Kayseri Râşid Efendi
Kütüphanesi, Nr. 1081’de bulunan nüshasına aittir.
Vr. 1b

ایَعزيزَکاملَبزرگوارَوَایَعالمَوَعارفَهمتدار

Vr. 4b

ازينَکلماتَطيباتَقدسيهَوَاينَنفخاتَدرفشانَانسيه

Vr. 4b

َاينَفردَکاملَربانیَوَکونَجامعَصمدانیَازَتجلياتَسبحانیَوَفيوضات
رحمانی

Vr. 8a

ایَعزيزَوَکاملَبزرگوارَوایَعاقلَوَعالمَهمتدار

Vr. 9a

َبهَقلوبَطالبينَودلهایَسالکينَمیَرسدَازَمردمانَوَزنانَيعنیَمنَالرجال
وَالنساء

Vr. 9a

َاينَفيوضاتَربانیَوجذباتَحقانیَبهَدلهایَايشانَبهَواسطۀَانسانَکامل
برسد

Vr.10b

بهَقبولَفيوظاتَربانیَوَانجذابَآثارَاسماءَسبحانی

Vr. 12a

َدرَاينجاَازَتجلياتَقدسيهَوَوارداتَنامتناهيهَوَفيوضاتَعلمَالهيهَحاصل
میَشود

vr. 13b

َاسرارَسبحانیَسهَگونهَاند
َروحانیَوَجونيدهَگان
َمعانیَوَسالکان
طالبان
ِ
ِ
ِ
ِ

Vr. 15a

انواعَکلماتَطيباتَروحانیَوَاصنافَجواهرَعلومَربانی

Vr. 16b

َپايانَوَدريایَبیکرانندَدرَمعارفَاسرارَلدنیَو
َ
َ
اولياءهللاَهمچوَبحرَبی
انواعَعلومَباطنی

Vr. 21b

قطبَالعارفينَوَپيشوایَسالکينَخواجهَعطارَفريدالدين

Vr. 22a

اکرمَاَلتقياءَوَسيدَاَلصفياءَسلطانَاَلولياءَبرهانَاَلصدقاء

Vr. 24a

ایَطالبَاسرارَالهیَوَایَراغبَمعارفَنامتناهی

Vr. 29a

دمسازَتجلئَالهیَوَمشتاقَانوارَاسرارَنامتناهیَاوست
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ادراکاتَوارداتَقدسيهَاستَوَمشاهداتَتجلياتَشهوديهَوَکشوفاتَروحيه

Vr. 30ab

ُنز ِلَمِنَ ْ
َال َمکْ ُتوم ْ
َال ُعلُومَ َع ِنَالسِّرِّ ْ
َو َفا ِتحَُ َمغَال ِِق ْ
ْ
َالم َ
َال َم َق ِامَ
ُوم َ
اَ ْلحَ ْمد ِ
ِ
ِ
َُّلِلَِ ُم ْن ِف ُخ َالفُه ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َانَالتَف ِه ِيمَ َعلیَ
َبلِس ِ
ومَفه َُوَالرِّ زقَال ََمقسُو ُم ِ
ِيمَ ِالیَحَ ضْ رَ تَِالتعْ ل ِِيم ِ
َبالق َد ِرَال َمعْ ل ِ
ال َقد ِ
ْ
ُومَ
س
َالر
ِل
ک
َا
ي
ه
َو
ُوم
س
ج
ُ
َِال
ب
ل
ا
و
ِ
َق َ
ِ َ َ ِ
ِ

Vr. 46b

ایَعزيزَکاملَبزرگوارَوَایَعالمَوَعارفَهمّتدارَوَایَدوستَدارانَ
اصفياَوَایَايمانَآورانَسخنَاوليا

Vr. 47a

بدانَایَطالبَاسرارَالهیَوَایَجويندهَِمراتبَوَمقاماتَنامتناهی

Vr. 47a

مصطفیَراَعليه افضلَالصّلواتَوَاکملَالتحيّات

Vr. 47b

باَخواصّ َوَقوایَصوریَوَخواصَوَقوایَاندرونیَازَبهرَشکارَوارداتَ
قدسيّهَوَتجلّياتَشهوديه

Vr. 48b

اىَطالبَاسرارَطريقتَوَاىَراغبَگفتارَحقيقت

Vr. 52a110a01b-115a23b125a28b130a133b

باَرياضاتَتامهَوَمجاهدۀَکامله

Vr. 52b

بهَانوارَتجلياتَربانیَمنورَوَبهَوارداتَقدسيهَمشرفَشود

Vr. 52b

هرَعالجَکهَکردندَوَشربتهاَکهَنوشانيدندَوَانواعَداروهاَکهَدادندَنافعَنشد

Vr. 52b

ازَکدوراتَبشريهَوَاخالقَرديهَخالصَنيافتهَبودند

Vr. 53a

فريادَوَافغانَراَآغازَکرد

Vr. 53b

چونکهَشاهَراَعجزَطبيبانَوَفروَماندنَحکيمانَدرَعالجَمعلومَوَظاهرَ
شد

Vr. 54a

قلبَشاهَازَعاليقَخالیَوَصافیَشد

Vr. 54a

ایَخالقَعالمَوَایَرازقَانسَوَجنَبنیَآدمَوَایَوهابَبیَعلتَوَپرورشَ
کنندۀَهفتادَوَدوَملتَکمترينَبخششَتوَملکَعالمَاستَوَمظاهرَقدرتَتوَ
خلقَجانَوَآدمَاست

Vr. 54b

زيراَکهَعالمَالغيوبَفتاحَالقلوبَ]َ[55aوصفَتوَآمدهَاست

Vr. 54b

چونَکهَتوَاسرارَدلمَراَواقفیَوَعالمی

Vr. 55a

ایَخداوندَکريمَوَایَحاجتَرواَکنندۀَقديم

Vr. 55a
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َالکَا ِمل ْ
َاَالعَا ِل ُم ْ
اَيه ْ
َُالحَ ا ِذ ُقَ

Vr. 58a

گاهیَموجودَمیَشودَوَگاهیَمعدوم

Vr. 62a

ایَعاملَکارگاهَهدايتَوَایَکاملَبارگاهَعنايت

Vr. 62b86a87b100b

ایَعالمَوَعاملَربانیَوَایَعارفَوَعاشقَصمدانی

Vr. 63a

ایَسالکَصادقَوَایَطالبَعاشق

Vr. 65a

هرَکهَقدمَبهَعشقَننهادهَازَراهَخداَدورَافتاده

Vr. 65a

آنَخالصۀَخواصَاهلَعالمَوَگزيدۀَاحرارَبنیَآدمَمالقیَشاهَجهانَگشت

Vr. 66a

شاهَنيزَاوَراَبهَانواعَتکريماتَوَاصنافَتعظيماتَمکرّمَوَمع ّززَداشت

Vr. 66a

ایَنورَچراغَروحانیَوَایَچشمۀَروضۀَمعانی

Vr. 66b

ژنگَصورَکونيهَوَکدوراتَاحکامَامکانيه

Vr. 73b

َخلِّصْ َناَمِنْ ُ
تَالط ِبي َعة ْ
اَللهُم َ
ارَالص َمدِي ِةَ
َظلُمَا َِ
َِال َب َش ِرية َ
َِوَاَ ْدخ ِْل َناَ ِا َلیَاَ ْن َو ِ

Vr. 73b

بدانَایَطالبَانوارَالهیَوَایَراغبَاسرارَنامتناهی

Vr. 73b

باَآنَقطبَدورانَهمَنفسَرحمانَمصافحهَوَمعانقهَکرد

Vr. 73b

ازَآنَمرشدَکاملَربانیَوَطبيبَحاذقَروحانیَاحوالَطريقتَراَپرسيد

Vr. 75a

ایَطالبَاسرارَاحديتَوَایَراغبَانوارَصمديت

Vr. 75b

ایَعالمَوَعاملَربانیَوَایَعارفَوَعاشقَصمدانی

Vr. 76a

ایَسالکَصادقَوَایَمريدَعاشق

Vr. 76a

بدانَکهَاولياءَعظامَوَمشايخَکرامَدستگيرَطالبانَراهَخداَاند

Vr. 76a

بعدَازَزمرۀَانبياَعليهَالسالمَگزيدۀَاوَلدَآدمَوَخالصۀَاهلَعالمَطايفۀَاولياءَ
عظامَوَمشايخَکرامند

Vr. 76b

آنَقطبَدورانَوَقايمَمقامَسليمانَکهَپيشوایَسالکينَوَرهَنمایَطالبينَ
استَموَلیَخلقَجهانَاست

Vr. 77a

ایَعالمَوَعاملَربانیَوَایَعارفَوَعاشقَصمدانیَببايدَدانستَکهَمرشدانَ
خلقَعالمَوَرهبرانَاوَلدَآدمَسهَگونهَاند

Vr. 78b

پسَچونَآنَمقتدایَصدرَطريقتَوَراهَنمایَراهَحقيقتَموَلناَجاللَالملةَ
والدينَپيشَازَمالقاتَکامالنَوَسابقَازَوصلتَعارفانَبهَارشادَناقصانَ
مبتالَوَگرفتارَگشتهَبود

Vr. 80a
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نيکَبدانَایَعالمَعاملَوَایَسالکَکاملَکهَاينَبيتَازَرویَتمثيلَوَ
صورتَحکايتَنقابَمانعَوَحجابَساترَراَبرداشتَوَجمالَمعنیَبرَطالبانَ
ازَبرجَمعارفَبازغَوَطالعَشد

Vr. 82a

ازَاحوالَدرونیَوَمعارفَلدنیَخبردارَنبودند

Vr. 82a

چونَآنَقطبَدورانَوَخليفۀَرحمانَطبيبَحاذقَروحانیَبودَمرَامراضَ
نفسانيۀَطالبَوَاخالقَرديۀَراغبَراَمطلعَوَواقفَگشت

Vr. 82b

ایَعالمَربانیَوَایَعاشقَصمدانی

Vr. 83a

ایَنورَچراغَروحانیَوَایَچشمۀَروضۀَمعانی

Vr. 83a84b115b124a132a

شاه َبه َخواص َخويش َبه َقوای َاندرونی َو َحواس َبيرونی َاز َبهر َشکارَ
وارداتَقدسيهَوَمشاهداتَشهوديهَروانهَشد

Vr. 84a

آنَپيشوایَراستين َوَمقتدایَراهَدينَوَآفتابَپنهانَهمنفسَرحمانَ َش ْمسُ َ
َارفِينَ َبُرْ هَانُ ْ
َالمُسْ لِمِينَ َس ُْل َطانُ ْ
َو ْ
َالمُحَ ِّققِينَ َشمسَتبريزَقُ ِّدسَ َسِ رهَُ
اَلسْ َال ِم َ
ِْ
َالع ِ
بود

Vr. 84b

ایَمحارمَايوانَمشاهدهَوَایَمبارزَميدانَمجاهده

Vr. 85a

پسَاوَازَبيماریَخالصَنيابدَاَلَبهَعالجَطبيبانَروحانیَوَحکيمانَحقانی

Vr. 86a

ایَعاملَکارگاهَهدايتَوَایَکاملَبارگاهَعنايت

Vr. 86a87b100b

زيراَکهَبیَعشقَرفتنَطريقَعاشقانَوَگزيدنَراهَصادقانَمحالَوَممتنعَ
است

Vr. 87b

تاَبهَجايیَرسدَکهَقابلَانجذابَرحمانیَوَفيوضاتَسبحانیَشود

Vr. 88a

عشق َدليل َطالبان َو َراهنمای َعاشقان َاست َو َوسيلۀ َصادقان َو َپيشوایَ
عارفان

Vr. 89a

مثالَبگويمَکهَعنقایَجبلَجبروتَاستَسيمرغَقافَملکوتَوَموجَدريایَ
َلهوتَوَحياتَدهندۀَموجوداتَناسوتَوَمفتئَاسرارَالهیَوَمهدئَاطوارَ
نامتناهیَوَچراغَشرعَوَملتَوَشمعَدينَوَدولتَوَهمدمَنسيمَوصالَوَ
محرمَحريمَجاللَوَهمَنفسَرحمانَوَآفتابَجهان

Vr. 89b

آنَچشمۀَروضۀَمعانیَوَنوریَچراغَروحانیَعينَالقضاةَهمدانیَفرمايد

Vr. 90b

ایَهمدمَنسيمَوصالَوَایَمحرمَحريمَجالل

Vr. 92a109b
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عشقَبرترَاستَازَتعيناتَروحيهَوَمتمايزاتَوهميهَوَمشاهداتَعقليه

Vr. 92a

آنَشيخَکاملَبزرگوارَوَيگانۀَاحرارَمحمدَخواجهَعطارَفرمود

Vr. 92a

ایَآفتابَپنهانَوَایَهمَنفسَرحمان

Vr. 94a127a

چونکهَسلطانَکونينَوَمفخرَعالمينَصعودَکردَبهَمقامَبرترَازَسدرهَ

Vr. 94a

ایَچراغَشرعَوَملتَوَایَشمعَدينَوَدولتَسايهَظلَاستَوَظلَدوَگونهَ
است

Vr. 95a

بدانَایَطالبَراهَالهیَوَایَراغبَمقاماتَنامتناهی

Vr. 95a

آنَزمانَکهَشمسَجهانَوَآفتابَپنهانَمیَآيدَکهَاکملَخلقَجهانَاستَ
انشقاقَقمرَمیَکند

Vr. 97a

بدانَایَآفتابَمعانیَوَایَنورَچراغَروحانی

Vr. 97a

اىَغريقَبحرََلهوتیَوَاىَغوّ اصَعمّانَجبروتى

Vr. 102b

اىَآفتابَپنهانَوَاىَهمَنفسَرحمان

Vr.
103b127a

طالبانَراهَخداَوَسالکانَطريقَهدی

Vr. 105a

ایَيگانۀَعالمَوَایَخالصۀَاوَلدَآدم

Vr. 107a

آنَآفتابَمعانیَوَمنبعَآبَزندگانیَوَنورَچراغَروحانیَسلطانَگلشنیَدرَ
کتابَالمسمّیَبالمعنویَازَاينَمستانَخداَچنينَخبرَداده

Vr. 107a

ماَهمهَجايعانيمَماَراَازَآنَغداءَروحانیَوَنعمتَربّانی

Vr. 108a

ایَمبارزَميدانَمجاهدهَوَایَمحارمَايوانَمشاهده

Vr.
109a110a125a-131a

ایَهمدمَنسيمَوصالَوَایَمحرمَحريمَجالل

Vr. 109b

درَتفصيلَاينَکلماتَطيباتَقدسيهَوَاينَنفحاتَدُرَفشانَسبوحيه

Vr. 110b

ایَنورَچراغَروحانیَوَایَچشمۀَروضۀَمعانی

Vr. 115b

پسَچونَکهَآنَسلطانَکونينَوَمفخرَعالمينَازَطعنَمنکرانَخالصَنيافت

Vr. 122b

پسَارشادَانبياَوَاولياَازَبهرَطالبينَوَقابلينَاستَنهَازَبهرَمنکرانَوَ
ناقابالنَاست

Vr. 123a
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معماَگشايندَازَخزاينَتمثيالتَوَازَطلسمات َحکاياتَجواهرَجاودانیَوَ
گنجينۀَمعانیَراَاخراجَمیَکنندَازَبهرَتربيتَطالبينَوَارشادَسالکين

Vr. 123b

ایَنورَچراغَروحانیَوَایَچشمۀَروضۀَمعانی

Vr. 124a

ایَهمدمَنسيمَوصالَوَایَمحرمَحريمَجمالَببايدَدانستَکه َاينَاسرارَ
معانیَوَفيوضاتَربانی

Vr. 124b

اينَآفتابَجهانَآراَوَجوهرَکنندۀَسنگَخاراَکهَبهَضوءَسناَبرقَاوَآسمانَ
چارمينَوَحدودَرویَزمين

Vr. 127a

جميعَجوَوَکايناتَازَبسايطَوَمرکباتَمنَالجماداتَوَالنباتاتَوَالحيوانات

Vr. 127a

ایَطالبَاسرارَالهیَوَایَراغبَمقاماتَنامتناهی

Vr. 127a

ایَنگينَخاتمَهدايتَوَایَامينَعالمَوَليت

Vr. 128a132b

اينَعلومَربانیَوَمعارفَصمدانیَبرَقلوبَاولياَازَتجلياتَالهیَوَفيوضاتَ
رحمانیَپيداَوَظاهرَمیَشود

Vr. 131a

ایَنورَچراغَروحانیَوَایَچشمۀَروضۀَمعانی

Vr. 132a

درانَزمانَسالكَدرَواقعهَکواکبَمنيرهَوَنجومَمضيئهَبسيارَبيند

Vr. 132a

ازينَسببَنامَاينَرسالهَراَکاشفَاَلسرارَوَمطلعَاَلنوارَنهاديم

Vr. 134a

َوَم ْ
َط َلع ْ َ
َتمَ َکاشِ فُ ْ َ
َِوَ َکرَ ِمَلُ ْط ِف ِهَ
َب َع ْو ِنَ َفضْ لِه َ
ار َ
ار ِ
َُاَل ْن َو ِ
َاَلسْ رَ ِ

Vr. 134a

Sonuç
Bu çalışma ile şimdiye kadar üzerinde gerçek bir araştırma yapılmamış bir şair, şârih ve mutasavvıf olan Zarîfî’nin hem edebî ve tasavvufî açıdan çok kıymetli bir eser olduğu anlaşılan Kâşifu’l-esrâr ve
Matla‘u’l-envâr’ı kaleme aldığı, hem de derin edebî bilgilerle tasavvufî
sırlara vâkıf olduğu ortaya konulmuş oldu. Böylece devrin Şeyhü’lİslâmından ders alan ve hoca olma seviyesine kadar yükselen bir kişinin
mutasavvıf ve edebî kişiliğiyle ne kadar değerli bir eser verebildiği ilim
âlemine duyurulmuş oldu.
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KUR’ÂN TEFSİRİNDE BELÂĞAT:
ŞİİRLE İSTİŞHÂD
–HÂRİCÎ TEFSİR GELENEĞİ ÖRNEĞİNDE–
Hatice TEBER
Giriş
Sûfîler “sanat Allah’ın el-Cemîl isminin hakikatine vasıl olmaktır”
derler. Kur’ân’ın dikkatli bir incelemesi bize gösterecektir ki güzellik
duygusu insana doğuştan verilen bir mevhibedir, yetenektir. Bu bağlamda güzel ve güzelliğin ortaya çıkışını Kur’ân-ı Kerim ilk insanla başlatır. Kur’ân’ın bu pencereden okunuşu yine gösterecektir ki güzellik bir
değer olması yanı sıra aynı biçimde bir yaşam tarzıdır. Rablerine inanıp
itaat eden insanlar sözlerinde, davranışlarında, gerçekleştirmek istedikleri amaçlarında, inanç ve ibadetlerinde güzel olmayı ve güzel yapmayı
hep ön plana çıkarmıştır.
Kitabullah’a göre, varlıkları güzelleştiren Allah’tır ve bu güzellik
varlıklara yaratma esnasında verilmiştir. Aslında bu bütün ilahi dinlerin
ortak özelliğidir. Yani Allah yaratırken varlıkları güzel yaratmıştır.
Kur'ân-ı Kerîm, “en güzel isimlerin Allah’a ait olduğunu” belirterek hakiki güzelin Allah olduğunu ortaya koymakta, diğer varlıklardaki
şekil güzelliğinin onlara yaratma esnasında verildiğini, davranış güzelliğinin ise yine yaratılış esnasında verilen “İrade” ile elde edilebileceğini
açık bir şekilde ifade etmektedir. Böylece varlıkların şekil güzelliği konusunda herhangi bir iradî güce sahip olmamasına karşın, insanın, davranış güzelliğini elde etmede kendi istek ve arzuları doğrultusunda hareket etme yeteneğine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.
İslâm, güzel, iyi, doğru, yararlı, faydalı, helal gibi kavramları gerek estetik gerekse ahlâkî açıdan bir tutarak, birbirinin müradifi olarak
takdim etmiştir. Buna göre, güzel, iyidir. İyi güzeldir. Doğru olan bir şey,
hem güzeldir, hem de iyidir. Yararlı ve faydalı olan bir nesne aynı zamanda iyi ve güzeldir. Helal olan her şey aynı zamanda güzeldir.


Yrd. Doç. Dr., Osmaniye Korkut Ata Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı,
haticeteber@yahoo.com
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O halde tamamlanması insana bırakılan ahlâk güzelliği insanın
cehd ve gayreti ile tamamlanacaktır. Tamamlanmış olan eşyanın nizamı
ve güzelliği ise insan için mükemmel model olmaya devam edecektir.
İslâm filozofları, güzellik açısından varlığı, güzelliği kendinden
olan varlık ve başkası sebebiyle güzel olan varlık olarak iki ana gurupta
incelerler. Buna göre, güzelliği kendinden olan varlık Allah’tır. Güzelliği
başkası sebebiyle güzel olan varlıklar ise, Allah haricindeki bütün varlıklardır. Bu varlıkların tümü güzelliğini Allah’tan alırlar.
Sözlü kültürden bugünlere miras kalan şiir, kelamın olanaklarını
en üst sınırlarına kadar zorlayan bir sanat olarak Allah’ın yalnızca insana bahşettiği bir ihsandır. İnsanoğlu yazılı kültüre geçene değin dilden dile aktarılan ve hafızalarda muhafaza edilen bu sanat, yazının icadı
ile hükmünü kaybetmek bir yana daha da incelerek tüm insanlığın ortak
mirası olmuştur.
Kur’ân şiir değildir. Ancak dikkat ediniz Kur’ân’ı değerlendirecek
mihenk taşı yine şiirdir. Şöyle ki Kur’ân’ın hitap ettiği zihinler kelamın
en yüksek numunesi olarak şiir’i bilmektedirler. Dolayısıyla kıyas edip
bir değer yargısı ortaya koyabilecekleri yegâne tartı şiirdir ve öyle de
yapmışlardır. Bi’setten sonra Mekke şehrinde gizli gizli okunan Kelamullah’a kulak misafiri olanlar bu sözleri zihin hanelerinde bir yere yerleştirmeye çalışmışlar ve en yakın söz edimi olan şiirle kıyaslamışlardır.
Sonuç hepimizin bildiği “bu şiir değil” yargısıdır. Ancak Kur’ân gelene
dek insanların dünyasındaki en yüksek kelam olan şiirin üstadları hükümlerini şiiri esas alarak vermişlerdir: “Bu kelam şiirden de üstündür”.
Arap geleneğinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in nübüvvetinden çok
öncelere kadar giden şiir inşad etme sanatı, Arap toplumu için hayati ve
vazgeçilmez bir fonksiyon icra ediyordu. Şairler, diğer kabilelerle müzakerelerde kabilesinin en önde gelen temsilcisi konumundu bulunuyordu.1 Bilindiği gibi muhadram şairlerin önemli bir kısmının aynı zamanda olağanüstü yeteneklere sahip oldukları iddia edilirdi. Şiiri birer
sihir aracı olarak kullanırlardı. Beddua, lanet ve lanetleşme o günlerin
bugüne ulaşan bakiyeleridir. Toplum içerisinde bu derece saygı ve
korku ile anılan şuara, kendi aralarında da rekâbet halindeydiler. Kozlarını paylaşmak üzere senenin belirli günlerinde panayırlara gelip mü-

1

Abdurrahman Özdemir, “Muallaka Şairi Bir Sahabi: Lebid b. Rabia el-Amirî ve
Divanına Şiir Konuları Bağlamında Genel Bir Bakış”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 1,
S.1, Bahar, 2006, s.117.
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cadele verirlerdi. Kazanan ilk yedi şair şiirlerini Kâbe’nin duvarına asarlardı. Bu basit bir olay değildi. Yedi askı şairleri, edindikleri sıfatlar ile
tüm Arap yarım adasında statü sahibi idiler.2
İslâm öncesi Arap yarımadasının zihin dünyasını belirleyen ifade
araçları birinci derecede işte bu şairlerin elinden çıkmadır. İç dünyalarındaki tebellür eden manalara giydirdikleri kelime kılıfları zaman
içinde tüm zihinlerin de ifade kalıplarını belirlemiştir. Bu olgunun çok
iyi farkında olan müfessirler Kur’ân’ın manalarını araştırırken birinci
derecede şiire başvurmuşlardır. Zira çeşitli tefsir ekolleri içerisinde filolojik tefsir türünün başvurduğu yöntemlerden birisi de şiirle istişhaddır.3
İslâm düşünce geleneği içerisinde ilk olarak ortaya çıkan Hâricî/İbadî tefsir ekolü Arap edebiyatının söz sanatlarını incelikle kullanmakta temsil ettiği mahir rolü; İslâm sanatlarının başında gelen şiir sanatı ile yorum anlayışını birleştirerek tefsir geleneğine 4 yaptığı eşsiz katkıları bilinen bir husustur. İlk dönem Hâricîliğin günümüzde yaşayan
kolu olan İbadî tefsir geleneğinde söz ve şiir sanatlarının
en güzel
örnekleri kullanılarak insan ruhunun derinliklerine inmeye özen gösterilmiştir.
Harîcîler’in kişisel meziyetleri, hitabet kabiliyetleri ve seviyeli bir
üslûpla kendi görüşlerini yansıtmaları bu düşünce hareketinin çevresinde rağbet görmesinin en önemli nedenleri arasındadır.
Hâricîlik, Ehl-i Sünnet, Şia ve Mu‘tezile’nin yanısıra kaynaklarda
görüş ve uygulamalarından en çok bahsedilen itikadî mezheplerden birisidir. İman-amel ilişkisi, büyük günah-iman ilişkisi üzerinde ortaya
çıkan ilk nazariyeyi Hâricîler ortaya atmıştır. İlk Hâricî guruplar, her
büyük günahın küfür olduğu, büyük günah işleyenenin imanını kaybettiği ve ebedî cehennemde kalacağı görüşlerini benimseyerek imanı, farz
kılınan bütün iyilikleri, kalple tasdîk ve dille ikrar olarak benimsediler.
Onların bu inanç ve görüşleri tarihi kaynaklara girdiği gibi kendilerinin
kaydettikleri tefsir eserlerine de yansımıştır. İslâm düşünce geleneği
içerisinde ilk olarak ortaya çıkan, kendisinden ve temsil ettiği zihniyet
yapısından günümüzde de söz ettiren Hâricîlik hakkında çalışmalar

2

Bkz.Musa Yıldız, “Yedi Askı Arap Edebiyatının Harikaları”, EKEV Akademi
Dergisi, C.VIII, S.21, Erzurum, 2004, s.361.
3 Harun Öğmüş, “ibn Atiyye’nin Tefsirinin Şiirle İstişhâd Yöntemi Açısından
Değeri”, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.20 (2009’2), s.105.
4 Hüseyin Tural, “Arap Dilinde Şiir ve Hadisle İstişhâd Meselesi”, Atatürk
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, Erzurum, 1990, s.67.
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mevcut ise de Türkçe’de tefsir anlayışlarını aksettiren yeterli çalışma
yapılmadığı bilinen bir husustur. Hûd b. Muhakkem El-Huvvârî
(ö.280/893’ civarı) de, ilk dönem Hâricîliğin günümüzde yaşayan kolu
olan İbadî tefsir geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle
Tefsir Tarihinin ilk dönemlerine ışık tutmaktadır.5
I- Şiirle Delillendirme ()االستشهاد
İstişhad, dil bilgisi kurallarını, kelimelerin yapı ve anlamlarını kanıtlamak için doğruluğu kesin olan misaller getirme anlamında bir
edebi terim olarak kullanılmıştır. Sözlükte “şahit getirmek, şahit göstermek” anlamlarına gelen istişhad, lugat sarf ve belâgat ilimlerinde sıkça
başvurulan bir metod olmuştur.6 Kur’ân tefsirinin önemli konularından
birisi olan şiirle istişhad, herhangi bir konuyu, dildeki müşkil ve garip
sözcükleri ya da gramerle ilgili bir kısım problemleri, edebi bir sanatı
açıklamak veya ispatlamak üzere, şairlerin delil olarak kullanılmasıdır.7
İslâm düşünce ve kültüründe Kur’ân-ı Kerîm en fasih ve en belîğ kelâm
olarak kabul edildiği için onun mütevâtir, şâz ve ahâd kıraatleriyle istişhâd edilmiştir.8 Arap diline ait lugatlerde; lugavî tefsir geleneğinde,
garîbü’l-Kur’ân, meâni’l-Kur’ân, mecâzü’l-Kur’ân türü eserlerde kadim
Arap şiiri şahit olarak kullanılmıştır.
Kur’ân’ın tefsirinde de Hicri ikinci asırdan itibaren başvurulan istişhad yöntemi, Basralı ve Kûfeli dilciler tarafından sarf ve nahivde kullanıldığı gibi yazılan lugatlerde kelimelerin manalarını tespit etmekte
de kullanılmıştır.9 Ayrıca Hâricî Nâfî b. Ezrak’ın, Kur’ân’da geçen birçok
garib kelimenin anlamına dair sorduğu sorulara Abdullah b. Abbas Arap
şiirinden örnekler vererek açıklamalar yapmıştır.10
Kur’ân’ın yorumlanmasında öznelliği doğuran temel sebeplerden
biri, mezhep farklılığıdır. İslâm tarihi boyunca siyasî, ekonomik, sosyal,

5

Hatice Teber, Haricî-İbâdî Tefsir Geleneği,Ankara 2013, s. 21-24.
İsmail Durmuş, “İstişhad”, DİA, C. 23, İstanbul, 2001, s. 396.
7 Ali Eroğlu, “Şeyhülİslâm Musa Kazım Efendi’nin Tefsirinde Şiirle İstişhad”,
Erzurumlu Musa Kazım Efendi Sempozyumu, (22-24 Kasım 2013 Erzurum), Ed.
Ömer Kara, Erzurum, 2014, s. 400.
8 İsmail Durmuş, “İstişhad”, DİA, C. 23, s. 396.
9 Harun Öğmüş, “Tefsirde Şiirle İstişhad Açısından Hicri 2. Asrın Önemi”
Tarihten Günümüze Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul, 2009, s.347; Ayr.
Bkz. H. Öğmüş, Kur’ân Yorumunda Şiirin Yeri, (2. Asır Çerçevesinde) İstanbul
2010.
10 İsmail Durmuş, “İstişhad”, DİA, C. 23, s. 397.
6
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kültürel gelişmeler ve değişmeler İslâm toplumunda farklılaşmaya neden olmuştur. Bu farklılaşma, Kur’ân’ı anlamada etkili olmuş ve tefsirine
de yansımıştır. Çünkü Kur’ân, Müslümanların en güçlü ve tartışılmaz
kaynağı olduğundan her fırka kendi düşüncesini O’na onaylatmaya çalışıyordu.
İslâmiyet’te ilk ortaya çıkan mezhep olması itibariyle, Hâricîler
ve onun günümüzde yaşayan kolu olan İbadiye İslâm Tarihi’nde ele alınmış birçok görüşün ilk temsilcileri olmuşlardır. Bu fırkanın genel olarak
dışa kapalı bir politika izlemesinden dolayı onlara ait elimizdeki ilk elden eserler çok sınırlıdır. İbadî tefsirlerin ilki sayılan Hûd b. Muhakkem
El-Huvvârî’nin “Tefsiru Kitabillahi’l-Aziz” isimli tefsirinin çeşitli yönlerden incelenmesi, İbadîlerin tarih, tefsir, edebiyat ve sanat anlayışları
hakkında günümüz bilim dünyasına bu anlamda olumlu katkılar sunacaktır. Çünkü Hâricîler’in ilginç şiir, hutbe, söz ve haberlerine dair verdiği sağlam bilgiler Kuzey Afrikalı ilk dönem Haricî müntesibi müellifin
bu eserinde geniş yer işgal etmektedir.
II. İbadî Tefsir Geleneği ve İstişhâd
Âyetlerin bazı kelimelerinin mana ve iraplarını tespit için eski
Arap şiirine başvurma gibi filolojik bir harekete oldukça erken teşebbüs
edilmiş hatta bu hareketin bir peygamber emri olduğuna dair haberler
de ortaya konulmuştur.11 İbn-i Abbas’tan rivâyete göre “Hz. Peygamber’e
Kur’ân’ın hangi ilmi daha hayırlıdır diye sorulunca onun irabını yapınız,
onun
gariplerini
araştırınız”
demiştir.12
Garâibu’l-Kur’ân’ın
araştırılmasında ilk elden müracaat genellikle Arap edebiyatı ve şiiri
olmuştur. Aslında ilk devirlerde Kur’ân’ın irabı ve gariplerini araştırma
gibi bir hareket fazla göze çarpmadığına göre bu söz hicri ikinci asırdaki
filolojik faaliyeti gösteren bir haberin Hz. Peygamber’e kadar
ulaştırılmış yanlış bir isnadı olsa gerektir.13 Kur’ân, Hz. Peygamber
(a.s.)’a ilahî vahyin tenzili öncesinde onların icazlı ve belîğ söz söyleme
sanatındaki maharetlerinin yüksek seviyesini de bize bildiriyor. Bunun
için de İlâhî mesaj, müşriklerin, peygamberimiz (s.a.v.)’e karşı Kur’ân’ı
Hz. Muhammed’in kendisinin uydurduğu-“Yoksa onlar, onu uydurdu
mu diyorlar..” (Hûd 13), “onun şair ve kahin olduğu” (Tur 30); “Kur’ân’ı
ona bir insan öğretiyor..” (Nahl 103) gibi- iddialarda bulunmaları ve
ayrıca Muallakât-ı Seb’a şairlerinin varlığının bilinmesi bize bedevî
11

İsmail Cerrahoğlu, Yahyâ İbn Sallâm ve Tefsirdeki Metodu, Ankara 1970, s.155.
Ebu Hayyân, Tefsiru Bahru’l-Muhît, Mısır,1328, I, 12-13; İbn Atiyye,
Mukaddimetân fî ulûmi’l-Kur’ân, 261.
13 Cerrahoğlu, Yahyâ İbn Sallâm, s.155.
12
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Arapların şiire, fesâhat ve balâgatın ince detaylarına vakıf olduklarını
göstermektedir. Hz. Peygamber’den hemen sonra da sahabe-i kirâmın
bir kısmı ve özellikle İbn Abbas (r.a.), “şiir sayesinde Kur’ân’dan bir
kelimenin anlamını kavrayamadığımız zaman “Arab’ın divanı” sayılan
şiire müracaat eder ve bilemedimizi ondan öğreniriz” diyerek bir kısım
garib ve zor anlaşılan kelimeleri anlayabilmenin yolunun belâgat ve
fesahat örneği Arap şiirine müracaat olduğunu belirtmektedir.14
Kur’ân tefsiri faaliyeti gelişirken filologlar ve müfessirler
Kur’ân’ın garip kelimelerini ve kaide dışında kalan nahiv meselelerini
kelimenin veya terkibin manasını daha açık bir şekilde izah etmek için
eski Arap şiirine başvurmaya ve onlardan deliller getirmeyi murat
etmişlerdir. Eski Arap şiirinden delil getirme faaliyeti sahabe dönemine
kadar iner. El-Ferrâ, Me’âni’l-Kur’ân’ında, Ebû Ubeyde Ma’mer ibn-i ElMüsennâ, Mecâzu’l-Kur’ân’ında, Taberî, tefsirinde şiirle deliller
getirmiştir.15
Hûd ibn-i Muhakkem’in de fazla olmamakla beraber şiirle
delillendirme yaptığını görebilmekteyiz. Örneğin Ahzab suresinin 26.
“Allah kitap ehlinden kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmiş,
kalplerine korku salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini de esir
alıyordunuz” âyetinin tefsirinde kalelerinden indirilen bu kimselerin
Kureyzâ ve Nâdir kabileleri olduklarını belirttikten ve Sa’d ibn-i
Mu’âz’ın hakemliği hakkında rivâyetler zikredildikten sonra bu haberi
açıklayıcı mahiyette olan şairin sözünü zikretmeyi ihmal
etmemektedir.16 Burada Muhadram şairi Hassân b. Sâbit’in:
مستطىر بالبوىرة

حرىق

وهان على لوءى بنى سراة

şiirini zikreder. Hûd, şiirde belirtilen Benî İsrâil’in önde gelenlerinin kolayca korkunç bir ateşe sürüklendiğini ifade ederek âyeti tefsir
etmektedir.
Keza aynı beyti Haşr suresinin 5. “Hurma ağaçlarından herhangi
bir şeyi kesmeniz, yahut kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah’ın
izniyle ve onun yoldan çıkanları cezalandırması içindir” âyetinin
tefsirinde de kullanarak17 Arap dilinin bir belâgat örneğini sunar.

14

Ali Eroğlu, “Şiirle İstişhâd ve İstişhad Açısından Medârik”, Atatürk Üniv.
İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 11, Erz., 1983, s. 327.
15 Cerrahoğlu, a.g.e., s. 155.
16 Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî, Tefsîru Kitâbillâhi’l-Aziz, III, 364.
17 Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî, a.g.e., IV, 320.
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Yasin suresinin 69. “Biz Muhammed’e şiir öğretmedik zaten ona
gerekmezdi” âyetinin tefsirinde Hz. Âişe’den şöyle bir rivâyet zikredilir.
“Allah’ın elçisi asla şiirle konuşmadı ancak o, falan şairin beytini mesel
olarak verdi.18
Yine dikkati çeken bir husus Neml suresi 20. “Süleyman (a.s.),
kuşları araştırarak Hüdhüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplarda mı?
Bana apaçık bir delil getirmelidir..” âyetinin tefsirinde Hûd, Nâfi ibn-i
Ezrak’ın, İbn-i Abbas’tan Süleyman Hüdhüdü niçin araştırdı diye
sorması ve İbn-i Abbas’ın cevaplarken, kendisini imtihan etmek kastıyla
soru soran ve Hâricîlerden olan Nafi ibn-i el-Ezrak (ö.65/684)’ın her
sorduğu kelimeye beyitle cevap verdiği de bilinmektedir.19 Ebû Ubeyd
El-Kasım ibn-i Sellam (ö.223/837) da Fedâil adlı eserinde İbn-i Abbas’a
Kur’ân’dan bir şey sorulduğunda bu hususta bir şiir söylediğini
bildirmektedir.20
Bununla beraber ne İbn-i Abbas’a isnat edilen tefsirde ve ne de
rivâyet tefsir kitaplarında bu konuyu destekleyecek delile rastlanmaktadır. Hûd’un tefsirinde verilen örnek, Nâfi’nin İbn-i Abbas ile görüşmesine delâlet etmektedir. Zaten Hz. Ali, İbn-i Abbas’ı Hâricîlere nasihatta
bulunması için birçok kere göndermişti. Tarih bakımından aynı senelerde yaşamış olmaları bu görüşmenin imkân dâhilinde olduğunu gösterir. Buharî’nin Sahih’indeki taliklerde mevcut olan İbn-i Abbas rivâyetleriyle Nâfi ibn-i Ezrak’a verilen cevaplar arasında bir karşılaştırma
yapıldığında Nâfi’ye verilen cevapların çoğu, Buhari’nin Sahih’indekilerle lafız ve mana yönünden uygunluk göstermektedir. Bu yönden
Hûd’un bu tefsiri, tefsir hareketinin ilk günlerdeki durumu hakkında
bize tarihi kaynaklık da yapmaktadır.
Kur’ân’ın dil ve anlatım özelliklerini konu edinen “Uslûbu’lKur’ân”, şiir ve nesir gibi Arap edebiyatının iki edebî türü olan söz dizimlerini Kur’ân çerçevesinde inceler. Kur’ân kendine özgü, şiirsel ve
insanı cezbeden tasvirler kullanır. Kur’ân’ı dinleyen bir kimse, karşılaştığı bir tasviri bizzat görüyormuş gibi zihninde canlandırabilir.21 Müfessirler ondaki bu eşsiz üslup ve tasvirleri, şiir ve edebi sanatlar yoluyla
tefsir ederek insan aklına ve duyularına hitap etmişlerdir.

18

Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî, a.g.e., III, 439-440.
Suyûtî, el-İtkân, I, 149-165; Cerrahoğlu, “Kur’ân Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız
Veren Âmiller”, Ankara, 1968, s. 97.
20 Enbâri, Kitabu İzahi’l-Vakf ve’l-İbtadâ, Dımaşk, 1971, 76-98; Suyûtî , El-Itkân,
I, 149.
21 Mehmet Paçacı, Kur’ân’a Giriş, İstanbul, 2006, 102-103.
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İ‘câz, ıtnâb, kinaye ve teşbih Kur’ân ilimlerine dair eserlerde edebiyatla ilgili olarak yer almış, ilk dönemlerden itibaren bu tür söz dizimlerinin tefsirleri yapılırken Arap dilinin en güzel şiir örnekleri kullanılmıştır. Kur’ân aynı zamanda bir dil mûcizesi olduğundan ve muarızlarına bununla meydan okuduğundan İ‘câzü’l-Kur’ân, Kur’ân ilimlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Bütün insanlığa bir benzerini getirme
hususunda meydan okuyan Kur’ân böylece ilâhî menşeli olduğunu ve
beşer müdahalesinden uzak bulunduğunu ortaya koymuştur.22
Sonuç
İslâm düşünce geleneği içerisinde ilk olarak ortaya çıkan Hâricî/İbadî tefsir ekolü ve Arap edebiyatının söz sanatlarını incelikle kullanmakta temsil ettiği mahir rolü; İslâm sanatlarının başında gelen şiir
sanatı ile yorum anlayışını birleştirerek tefsir geleneğine yaptığı eşsiz
katkıları bilinen bir husustur. İlk dönem Hâricîliğin günümüzde
yaşayan kolu olan İbadî tefsir geleneğinde söz ve şiir sanatlarının en
güzel örnekleri kullanılarak insan ruhunun derinliklerine inmeye özen
gösterilmiştir.
Harîcîler’in kişisel meziyetleri, hitabet kabiliyetleri ve seviyeli bir
üslûpla kendi görüşlerini yansıtmaları bu düşünce hareketinin çevresinde rağbet görmesinin en önemli nedenleri arasındadır.
Eskiler “belâgât”ı sözün efrâdını cami’; ağyarını mâni’ şeklinde olmasıdır diyerek tanımlamışlardır. Hâricî/İbadî edebiyatında şiir, hutbe
ve mektuplardaki fesahat ve belâgât en belîğ özellikleri ile göze çarpan
hususlardır. Onlar güzel konuşma ve ikna kabiliyetlerinin yanı sıra
keskin zekâları, hazır cevap ve atılgan olmalarıyla da şöhret bulmuşlardır.

22

Abdulhamit Birışık. “Kur’ân”,(Kur’ân İlimleri), DİA.,İstanbul, 2002, C. XXVI,
s. 404.

KÂBE ve SEMBOLİZM
Ali BAKKAL
“O’nda (Kâbe’de) apaçık âyetler
(nişâneler, işaretler)… vardır…”1

Giriş
Sanatta sembolizm sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi
aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde görür. Diğer taraftan sanatın evrensel bir
dil olduğu dikkate alındığında, en üstün sanat, evrensel insanî değerlerin ve ahlâk prensiplerinin anlatılmasına hizmet etmeyi hedefleyen ve
tevhid inancına teşvik eden sanat olmaktadır. Buna göre sanatta aslolan
sanat objesinin nesnel değeri değil, onun işaret ettiği manevî değerler
ve kişiye yaşattığı duygusal heyecanlardır. Bu açıdan bakıldığında Kâbe
maddî özellikleri itibariyle basit bir yapı olarak karşımıza çıkmakla birlikte, işaret ettiği manevî değerler ve kişiye yaşattığı duygusal heyecanlar açısından kolay kolay herhangi bir sanat eserinin ulaşamayacağı ölçüde yüksek değerleri işaret eder ve kişiyi bu dünyadan alıp manevî
âlemlere götürür.
Beytullah olması, hiçbir duvarının diğerine eşit olmaması ve yine
hiçbir yönde bulunmaması, bütün yönleri birleştirip tek bir yöne yani
kıble yönüne irca etmesi, yeryüzünde kurulan ilk bina olması, Beyt-i
Atîk olarak isimlendirilmesi, metâfın merkezi olması gibi özellikleri sebebiyle Kâbe, sanatta sembolizm açısından hiçbir maddî yapının işaret
edemeyeceği derecede manevî değerleri işaret eder.
A. Allah Kendisini Sembollerle Anlatıyor
Yüce Allah soyut, sonsuz ve sınırsız bir varlıktır. İnsanın böyle bir
varlığın mahiyetini anlaması mümkün değildir. Zira insanlar ancak beş
duyu organıyla hissedebildiklerini algılar ve kavrayabilirler. Duyusal


1

Prof. Dr. Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi, alibakkal52@gmail.com
Âl-i İmrân, 3/197.
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alanın dışındaki varlıkların varlığını ve bazı özelliklerini akıllarıyla kavrasalar da, mahiyetini anlayamazlar. Dolayısıyla insan, aklıyla Yüce Allah’ın var olduğunu ve bazı sıfatlarının bulunduğunu bilir, fakat gerek
zât gerekse sıfatlarının mahiyetini idrak edemez. Bu durumda Allah
Teâlâ’nın kendisini kullarına anlatmasının tek yolu semboller olacaktır.
Cahiliye döneminde Arapların bildiği en büyük zat kraldı (melik).
Allah Teâlâ da Kur’ân-ı Kerîm’de kendisini bir kral, “el-Melikü’lKuddûs” olarak anlatıyor.
Melik (kral) her şeye muktedirdir. Zengindir. Memleketine
hâkimdir. Koyduğu kurallara uymayanları cezalandırır. Kul-köle olan
insanın ise hiçbir şeyi yoktur. Gücü-kuvveti de yoktur, zenginliği de. İnsan cemiyetlerinde kral en kuvvetli, köle ise en güçsüz olandır.
Kur’ân’daki anlatıma göre Allah kendisini “Melik” olarak takdim
ederken, melik için gerekli olan diğer sıfatlardan da söz eder:
Kralın tahtı olduğu gibi Allah’ın da tahtı (arş) vardır. Allah “tahtın
(arş) sahibidir.”2 Bir kralın tahtına oturuşu gibi Allah da kendi tahtına
oturmuştur (istivâ).3
Kralın hazineleri vardır; Allah’ın da hazineleri vardır: “Göklerin ve
yerin hazineleri Allah’ındır.”4
Kralın orduları vardır; Allah’ın da orduları vardır: “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır.”5
Kralın geniş arazileri vardır; Allah’ın da geniş arazileri vardır:
“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.”6 Eğer arazi çok büyükse bu arazinin bir merkezinin olması gerekir. Yani bir başşehir (ümmü’l-kurâ) olmalıdır. Allah’ın arazilerinin başşehri, Mekke’dir.7 “Ümm” anne, “kurâ”
şehirler anlamına gelir. Ümmü’l-kurâ, şehirlerin anası, yani başşehir demektir. Başşehir de Mekke’dir. İslâm’dan önce Mekke için Ümmü’l-Kurâ
ismi kullanılıyordu.
Başşehirde kralın bir sarayı bulunur. Allah’ın da başşehirde
(Mekke’de) bir sarayı vardır. O saray Kâbe’dir, Beytullah’tır (Allah’ın
Evi).8

2

“Zü’l-ʻarşi’l-Mecîd”, el-Bürûc, 85/15.
“Fe’stevâ ʻale’l-arş”, el-Aʻrâf, 7/54.
4 “Ve lillâhi hazâinü’s-semâvâti ve’l-ard”, el-Münâfikûn, 63/7.
5 “Lillâhi cünûdü’s-semâvâti ve’l-ard”, el-Fetih, 48/4.
6 “Ve lillâhi mülkü’s-semâvâti ve’l-ard”, el-Câsiye, 45/27.
7 “Ümmü’-kurâ”, el-Enʻâm, 6/92; eş-Şûrâ, 42/7.
8 “Beytüllâhi’l-harâm.” el-Mâide, 5/97.
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Her kralın devlet yapılanması içinde bazı vatandaşları bulunur ve
bunlar kralın sarayının önüne gelip sadakat yemininde bulunurlar; gerekirse bunun için kralın elini sıkarlar. Allah’ın vatandaşları ise kullarıdır. Resûl-i Ekrem “Hacerü’l-Esved, Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir;
onunla insanlardan dilediğiyle musafaha eder.”9 buyuruyor. Yani
Kâbe’nin bünyesinde yer alan Hacerü’l-Esved, Allah’ın yeryüzündeki sağ
elini sembolize eder. Bu sebeple Mekke’ye gelen hacılar, tavafa başlarken ellerini onun üstüne koymak suretiyle sadakat yemininde bulunurlar. Hacıların ellerini Hacerü’l-Esved üzerine koyma hareketinin iki adı
vardır: İstilâm ve Beyʻa. İstilâm “elde etmek”, yani “antlaşmanın elde
edilmesi” demektir. Bu manaya göre istilâm, hacıların sadakat antlaşması yapması anlamına gelir. Beyʻa da, “kontra, sözleşme” anlamına gelir. Bu manaya göre ise istilâm hacıların Allah Teâlâ’ya itaat edeceklerine
dair O’nunla sözleşme yapmaları, yani Allah’a söz vermeleri demektir.
Bir kralın, kendi vatandaşlarından birine çok güvenmesi halinde,
kralın bu vatandaşa vereceği en önemli görev sarayını muhafaza etmek
ve korumaktır. Sarayı muhafaza etmek, içinde yaşayanları ve bunların
mallarını muhafaza etmek demektir.
Sembolik olarak Allah ve onun sahip olduğu şeyler Kâbe’dedir.
Müminler bunları korumakla yükümlüdürler. Koruma görevi sarayın etrafında dolaşmakla olur. Allah’ın sahip olduğu şeyleri muhafaza etmek
için de Kâbe’nin etrafında dolaşılır, yani tavaf yapılır. Bir tavaf Kâbe’nin
etrafında yedi defa dolaşmakla (şavt) olur. Yedi rakamı çokluktan kinayedir; tavafta devamlılık ve sonsuzluğu ifade eder. Bir şeyde devamlılık
ve sonsuzluk varsa, onu geceye veya gündüze hasretmek mümkün olmaz. Bu yüzden tavaf gece ve gündüzle sınırlandırılmamıştır; günün her
saatinde tavaf yapılabilir.
Müslümanların Allah’ın Evi’ni (Kâbe’yi) devamlı olarak muhafaza
etmeleri için bunu devamlı olarak yapmaları gerekir. Tabiî olarak bunun
devamlı yapılması mümkün değildir. Hacı, Kâbe’nin etrafında yedi defa
dolaşmakla, sembolik olarak bunu ebedî olarak yaptığını ifade etmek
istemiş olur.10

9

Abdurrahman b. Ebi Bekr b. Muhammed Celâleddin es-Suyutî, el-Câmiu’s
Sağîr, I, 151, (H. No: 2425); Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhânevî, Râmûz’l-Ehâdîs,
İstanbul, 1980, s. 460/7 (Hadîsi İbn Asâkir rivayet etmiştir).
10 Muhammed Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, Çev. İhsan Süreyya
Sırma, Beyan Yayınları, İstanbul, 1992, s. 34-35.
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B. Maddî Yapısıyla Kâbe
Kâbe sözlükte dört köşe ev, topuk, tomurcuklanan ve kendi hizasında bulunan şeylere nisbetle yükseklik kazanan şey demektir. Râzî’ye
göre yüksekliği sebebiyle Kâbe’ye bu isim verilmiştir.11
Mimarî dilinde Kâbe “küp” demektir. Kâbe küp şeklinde kara siyah taşlardan yapılmış, araları tebeşirle doldurulmuş oldukça sade bir
yapıdır. İçi boştur.
Dört duvardan hiçbirisi tam olarak dört yönden birisi istikametinde değildir. Yine dört köşesinden hiçbirisi dört yönden birisini göstermez. Maddî yapısıyla Kâbe, mevcut yönlere uydurulmuş bir yapı değil, yönlerin kendisinde birleştiği ve kendisi ölçü alınmak suretiyle yeni
bir yönün (Kıble’nin) tayin edildiği mihrak noktasıdır.
Kâbe’nin duvar uzunlukları da dünyanın hiçbir yerindeki yapıya
benzemez. Mevcut yapılarda duvarların bazıları diğerlerinin simetriği
durumdadır. Özellikle serbest bir alanda müstakil olarak inşa edilen ve
yer sıkıntı olmayan bütün yapılarda kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen gibi
bazı duvarların diğerlerine eşit olduğu bir yapı biçimi tercih edilir. Kâbe
çok serbest bir mekânda müstakil olarak inşa edilen bir yapı olmakla
beraber hiçbir duvarının uzunluğu bir diğerine eşit değildir. Kâbe’nin
duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir. Kuzeydoğu duvarı 12.63, kuzeybatı duvarı 11.03, güneybatı duvarı 13.10, güneydoğu duvarı 12.22
metre ve yüksekliği 13 metredir. 145 m² alan üzerine kurulmuştur. Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlarıdır.
Kâbe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Kâbe’nin köşelerine “Rükn” denir ve her bir köşenin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine
“Rüknü’l-Haceri’l-Esved” veya “Rüknü’ş-şarkî”, Kuzey köşesine
“Rüknü’l-Irâkî”, Batı köşesine “Rüknü’ş-Şâmî” veya “Rüknü’l-garbî”, Güney köşesine ise “Rüknü’l-Yemânî” denir.12
Kâbe, her bir duvarının farklı uzunlukta oluşu, Hatîm’in yarım
daire şeklindeki yapısı ve hiçbir duvarın tam olarak dört ana yönden
hiçbirisinin istikametinde bulunmaması gibi özellikleriyle tam bir
tevhîd sembolüdür.
Kâbe, kareye benzer, fakat kare değildir; dikdörtgene benzer, fakat dikdörtgen de değildir. Kareye yakın küp şeklinde bulunmaktadır.
Bu da “tenzîh” ve “tecrîd”in bir sembolüdür.
11

Fahruddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb - etTefsiru’l-kebîr, (2. Baskı), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-ʻArabî, Beyrut, 1420, XII, 439.
12 http://www.Kâbe.gen.tr/Kâbenin-olculeri-ve-yapilari.html (13.10.2014)
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Kâbe’nin Kısımları:
Kâbe, diğer kısımları itibariyle de farklı bir yapıdır:
Kâbe'nin doğu duvarı üzerinde bir kapısı vardır. Bu kapı “Hacerü’l-Esved”in bulunduğu köşeye yakın bir yerde olup, yerden yüksekliği 1,7 metredir. Kapının eni 1,7 metre, boyu ise 2.7 metredir. Yerden bir
adam boyu yüksekliğiyle ve üç metreye yakın boyuyla, “Kâbe Kapısı”
dikkatleri üzerine çekecek bir özelliktedir.
Hatim (Hicr-i Kâbe)
Kâbe’nin kuzey-batı duvarının (Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasının) karşısında, zeminden bir metre kadar yükseklikte, 1.5 metre kalınlığında yarım daire şeklinde bir duvar vardır ki, buna “Hatîm” denilir.
Bu duvar ile “Beytullah” arasında kalan boşluğa “Hicr-i Kâbe”, “Hicr-i
İsmâîl” veya “Harîta” denilir. Hz. İbrâhîm’in yaptığı Kâbe binasına bu
kısım dâhil idi. Hz. İsmâîl ile annesi Hacer’in buraya defnedilmiş oldukları rivâyetler arasındadır. “Hicr-i İsmâîl” Kâbe’ye dâhil olduğu için,
tavâfın “Hatîm” adı verilen bu duvarın dışından yapılması vacibtir. Hicri Kâbe’de namaz kılınır, dua edilir, fakat kıble olarak sırtı Kâbe’ye vermek suretiyle buraya karşı namaz kılınmaz.
Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: Beytullah’a girip orada namaz kılmayı
arzu ediyordum. Rasûlüllah (s.a.v.) elimden tutup beni Kâbe’ye bitişik
olan ve “Hicr” denilen yere soktu ve şöyle buyurdu: “Beyt’e girmek istersen, Hicr’da namaz kıl. Orası Beyt’in bir parçasıdır. Çünkü kavmin
Kâbe’yi tamir ettiği zaman, orasını tamamlayamadılar. Onu Beyt’in dışında bıraktılar.”13
Hacerü’l-Esved
“Hacerü’l-Esved”, 18-19 cm çapında, kırmızımsı esmer, parlak bir
taştır. Kâbe’nin güney-doğu köşesinde bulunur. Tavâfa, Hacerü’l-Esved”in hizasından başlanır.
Rivâyete göre İbrâhîm Aleyhisselâm Kâbe’yi inşa ederken Hacerü’l-Esved’in bulunduğu yere gelince oğluna “Yâ İsmâîl! İyi bir taş getir ki, hacılara işaret olsun.” dedi. İsmâîl Aleyhisselâm dağa gidip bir taş
getirdi. İbrâhîm Peygamber “Bundan daha iyi birini getir” dedi. İsmâîl
Aleyhisselâm daha iyi bir taş getirmek üzere Ebû Kubeys dağına geri
döndü. Dağdan şöyle bir ses duydu: “Cebrâîl Aleyhisselâm Tûfan’da

13

Ebû Dâvûd, Menâsik, 94, (H. No:2028) II, 525; Nesâî, Menâsik, 129, V, 219.
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bana bir taş emanet etmişti. Gel onu al.” İsmâîl Aleyhisselâm hemen gidip o taşı buldu ve babasına getirdi. Babası da onu yerine koydu. 14
Mültezem:
Kâbe kapısının bulunduğu duvarda, Hacerü’l-Esved köşesi ile
kapı arasında kalan kısma “Mültezem” denir. Mültezem hacıların baş,
göğüs, kol ve avuçlarını yapıştırarak dua edecekleri yerdir. Buradaki duanın makbuliyeti hususunda merfû rivâyet vardır: “Rükn ve Kapı arası
Mültezem’dir. İhtiyaç sahibi, sıkıntı veya gam sahibi her kim, onun
önünde Allah’a dua ederse kabul edilir.”15
Makâm-ı İbrâhîm ile Zemzem kuyusu Kâbe Kapı’sının bulunduğu duvarın karşısında yer alır.
Mescidü’l-Harâm:
Kâbe’nin çevresinde kalan boşluğa ve bu boşluğu çepeçevre kuşatan yapıya Mescidü’l-Harâm denir. Tavâfın Mescidü’l-Harâm içinde
yapılması gerekmektedir.
C. Kâbe’nin Sembolik Anlamları
1. Kâbe Allah’ın Şiârıdır.
Haccla ilgili her şiâr (ibadet sembolü) insanla ilgilidir. Fakat Kâbe
müstesnâ. O, Allah’ın sembolüdür. Onun “Beytullah” oluşunun bir anlamı da budur. Kâbe, bir işarettir. Allah’ı gösteren ve O’nu tanıtan bir
işaret. İlâhî beyanda sabit olduğu üzere; “O’nda (Kâbe’de) apaçık âyetler
(nişâneler, işaretler)… vardır…”16
Kâbe, bir san’at harikası değildir. Onda mimârî bir güzellik ve sanatkârâne bir üstünlük aramak beyhudedir. Bu yapıda, insanın dikkatini
çeken, duygularını harekete geçiren, aklını hayrette bırakan hiçbir şey
yok. Maddesi itibariyle Kâbe’nin önemli sayılacak bir özelliği bulunmuyor.
Kâbe, bir mezar ve bir türbe de değildir. İçinde hiç kimse yok. Bu
yönüyle Kâbe, yapısıyla dikkati çeken bir şaheser olmadığı gibi, içinde

14

Muînüddîn Muhammed Hirevî, Meâricü’n-Nübüvve (Altıparmak
Peygamberler Tarihi), çev. Muhammed b. Muhammed Efendi, Sadeleştiren:
Faruk Meyan, 9. Baskı, İstanbul, 1986, s. 185.
15 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Ankara, 1989, V,
470.
16 Âl-i İmrân, 3/197.
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barındırdığı kişi açısından da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Kâbe içi
boş bir yapı. Sessiz, sakin, penceresi dahi bulunmayan bir oda, bir hücre.
Maddesi itibariyle fazla bir anlam taşımayan Kâbe, manası itibariyle en yüksek mevkide bulunuyor. Dünyanın yedi harikası da dahil olmak üzere insan tarafından yapılan hiçbir sanat eseri mana itibariyle
Kâbe ile mukayese edilemez. Çünkü bütün sanat eserleri insanı ve sair
maddî varlıkları işaret ederken, Kâbe Allah’ı anlatır.
Kâbe’nin tam olarak herhangi bir yöne bakmaması ve bütün yönleri “bir”e indirmesi Allah’ın yön ve ona benzer maddî özelliklerden
uzak bulunduğunu, mekândan ve zamandan münezzeh olduğunu,
madde ve kendisinin dışındaki varlık âlemiyle, onların özelliklerinden
sayılan herhangi bir hususta ortaklığı ve benzerliği bulunmadığını, bilakis onları yaratan ve onlara yön ve şekil veren, her şeye gücü yeten
“mutlak varlık” olduğunu gösterir.
Kâbe’nin ne herhangi bir köşesi ve ne de herhangi bir duvarı tam
olarak herhangi bir yöne bakmaz; çünkü Allah’ın yönü yoktur. Cenâb-ı
Allah buyuruyor: “Doğu da Allah’ındır, batı da. Onun için nereye döner,
yönelirseniz, Allah’ın yüzü oradadır. Şüphesiz O, her şeyi kuşatmış ve her
şeyi bilicidir.”17
Kâbe, renksiz ve desensizdir; çünkü Allah’ın rengi ve deseni yoktur. Kâbe, şekilsiz ve sadedir; çünkü Allah’ın şekli yoktur.
Kâbe, maddî ve sun’î güzelliklerden uzaktır; çünkü Allah “mutlak” ve “mücerret” bir varlıktır. Her türlü “sıfât-ı mezmûme”den de
uzaktır. Gerek zâtının, gerek sıfât-ı ilâhiyye’sinin varlığı “mutlak” ve
“mücerret”tir. Yani Zât’ının ve sıfâtının sınırı ve hududu yoktur. Allah’ın
zâtını ve sıfatlarını hiçbir şeyle sınırlamak mümkün değildir. Ve O,
zâtında ve sıfatlarında insan aklına gelebilecek her şeyden münezzehtir.
Hiçbir varlık ve hiçbir hayal, ne Allah’ın zâtını ve ne de sıfatlarını tarif
edemez. Allah, her şeye gücü yeten, bilcümle “sıfât-ı memdûha” ile muttasıf ve bütün “sıfât-ı mezmûme”den uzak olan “mücerred ve mutlak
varlık”tır. Allah’ın “modeli” yoktur; Allah’ın “şiâr”ı vardır. O da Kâbe’dir.
2. Kâbe yönlerin birleştiği ve teke indiği mihrak noktasıdır.
Kâbe, herhangi bir yöne bakmadığı gibi, bütün yönleri bire indiren bir mihrak noktasıdır. O dört yönü toplamış ve “kıble” namıyla onları tek bir yöne irca etmiştir.

17

el-Bakara, 2/115.
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Kâbe herhangi bir yöne tabi değil, bilâkis o, yön tayin edicidir.
Hem öyle bir yön ki, her yerde “bir” olan yöndür, bu. Bu yön “Kıble”dir.
Bütün yönler “Kıble” namı altında Kâbe’ye kadar uzanır. Mescidü’lHâram’a kadar gelen çizgiler sanki birdenbire dairevî bir vaziyet alır ve
Kâbe’nin etrafını çevreler. Adetâ bütün yönler Kâbe’ye gelince cezbeye
gelir ve Kâbe’nin etrafında tavâfa başlarlar. Sonra “kıble” adıyla tek bir
yöne dönüşürler.
Mümin namazında “kıble”ye döner ve mânen Allah’ın huzuruna
çıkar. Hz. Muhmmed’in (s.a.v.) beden ve ruhuyla çıktığı yere, o ruhuyla
yükselir. Çünkü “namaz nurdur.” ve “mü’minin miracıdır.”
3. Kâbe tevhîd sembolüdür.
Kâbe tektir ve ondan başka “kıble” yönünü gösteren bir başka mabed yoktur. Her yerde camiler ve mabedler vardır, fakat başka bir Kâbe
yoktur.
Kâbe’nin herbir duvarı tektir ve bir duvar diğerinin simetriği değildir; çünkü Allah tektir ve birdir. Allah’ın zâtı bir olduğu gibi sıfatları
da birdir. Sıfatları bir olduğu gibi kendine mahsus isimleri de birdir.
Kâbe, Allah’ın zât, sıfât ve esmâsında “bir” olduğuna tam delâlet eder.
Allah’ın zâtının şerîki ve ortağı bulunmadığı gibi, sıfât ve esmâsının dahi
ortağı bulunmaz.
Tarihçilerin tespitine göre, Mekke’nin fethinden önce Kâbe’nin
içinde 360 put bulunuyordu. Bunların bazıları semboller ve resimlerden
ibaretti. Hz. İbrahim (as) dahi, bir şirk geleneği olan fal oku çekerken
resmedilmiş bulunuyordu. Şirk Kâbe’nin içine sokulmuş ve tevhid peygamberi İbrahim’in eline tutuşturulmuştu. Mekke’nin fethiyle birlikte
bu putlar ve resimler tahrip edilerek şirkten temizlendi. Böylece Kâbe,
Hz. İbrahim’in onu inşa ettiği zamanki gibi tevhidin tertemiz bir sembolü olarak günümüze kadar devam edip geldi.
Kâbe, Allah’ın emriyle inşâ edilen ve kıble yönünü tayin eden ilk
ve tek mabedtir. O bir olduğu gibi, Allah da birdir. Allah şirkten münezzeh olduğu gibi, onun da putlardan ve insanı temsil eden sembollerden
uzak olması gerekiyordu.
4. Kâbe Beytullah’tır.
Hacı adayları binlerce kilometrelik uzaklardan gelirler; özellikle
eskiden bu yolculuk için uzun zaman harcarlardı. Onlar evlerinden, öz
yurtlarından ve sevdiklerinden ayrıldıklarını düşünüp mahzun olmama-
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lıdırlar. Çünkü geldikleri yer Beytullah’tır. Allah’ın evidir. Allah’ın zalimlerden koruduğu ve girenin emin olduğu tek ev, budur. Hiç kimse
burada kendisini garîb sanmamalı ve yalnız hissetmemelidir. Çünkü
Rabbinin evinde bulunuyor. Rabbi ona, uzaktaki evinden, memleketinden, anasından, babasından ve bütün sevdiklerinden daha yakındır.
Hatta O, insana şah damarından daha yakındır18 ve insanın söylediklerini değil, kalbinden geçenleri dahi bilir.19 Yeri, göğü ve yer-gök arasında
bulunan bütün varlıkları yaratan O’dur. Binaenaleyh hacının gerçek sahibi ve mahbûbu, bu beytin sahibi olan Zattır. Hacı, sahibinin ve
mahbûbunun evinde misafir olarak bulunuyor. Bu gerçeği Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle ifade ediyor: “Hac ve umre edenler, Allah Teâlâ’nın cemaati ve ziyaretçileridir. İsterlerse (istediklerini) verir, istiğfar ederlerse
mağfiret eder, dua ederlerse icâbet eder ve şefaat etmek isterlerse şefaatlerini kabûl eder.”20
Hacca giden her kişi emîn bir beldede ve mukaddes bir evde bulunur. İnsan, hiçbir beldede ve hiçbir meskende bu ölçüde emniyet ve
huzur içerisinde olamaz. İnsan âdeten mülkü olan dünya evinde dahi
bu kadar rahat ve huzurlu değildir. Çünkü orada pek çok maddî ve manevî şartların esiri altındadır. Kâbe’de kişi, kendisini alabildiğine hür
hisseder ve gerçek imanın havasını olanca serbestîlik içinde teneffüs
eder. Allah’a inandığı ve O’nun emirleri doğrultusunda hareket ettiği ve
bu emir çerçevesinde O’nun evini ziyaret ettiği için öteki âlemde de ne
bir azar işitecek, ne de şeytânî bir ses duyacaktır.
Esasen her mü’min Allah’ın ailesindendir. Kendisini bu dünyaya
getiren kişiler olarak her insan ebeveynini sever. Ama onların bu özellikleri sadece sebep derecesindedir. Kişinin asıl sahibi, yaratıcısı ve ona
rızık verip besleyeni Allah’tır. Kişi varlığını, hayatını, sıhhatini ve malik
olduğu her şeyi O’na borçludur. Bu yüzden Rabbini, atalarını andığından daha çok anmalıdır. Rabbi de kendisinden bunu istiyor: “Hacc ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha ısrarlı bir
dille Allah’ı anın...”21
Mukaddes Ev’in ziyaretçisi, Beytullah’ı kendi evi bilmeli. Malik
olduğu ve “Evim” dediği dünya evinin dahi gerçek sahibi kendisi olmadığını, onun da gerçek sahibinin Allah Teâlâ olduğunu hatırlayıp benliği
ve gururu bırakmalıdır. Tevâzu ile Rabbinin Ev’ine girerken başını eğmeli, rükû ederek “enâniyet” ve “benlik” putunun belini kırmalıdır.
18

Kâf, 50/16.
el-Müminûn, 23/17.
20 İbn Mâce, Menâsik, 5, (H. No: 2893), II, 966.
21 el-Bakara, 2/200.
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Secde ederek Rabbinin huzurunda iki büklüm olmalı ve O’nun karşısında olabildiğince küçülmeli; küçüklüğünün şuûruna ererek, “en büyük” olan Rabbini tesbih ve tenzih etmelidir. Tâ ki Allah ailesinin kıymetli bir ferdi olarak melekler tarafından alkışlansın.
5. Kâbe Mâsivâ ile Mâverâ arasındaki ortak çizgidir.
Kâbe, Allah’ın yeryüzüne, “Mâsivâ = dünya” çerçevesine attığı
okun, hedef noktasıdır. Kâbe, Mâsivâ ile “Mâverâ = öteler âlemi” arasında, hendese (Geometri) tabiriyle müşterek fasıl (ortak çizgi), birinin
bittiği ve öbürünün başlamak üzere bulunduğu hudut çizgisidir.22 İnsan
ile kabir arasındaki alaka ne ise, Mâsivâ ile Mâverâ arasındaki alaka da
odur. Kabirde bir ölü vardır; cansız ve ruhsuz. Fakat Münker-Nekir gelip
ona hesap sorar. Kâbe de ilk bakışta kara taştan yapılmış sanat ve
zerâfetten uzak bir yapı olarak göze çarpar. Fakat bu haliyle o, sonsuz
manevî tecellîlere mazhar bir mekân ve Mâverâ’nın başladığını gösteren
bir işaret taşıdır.
Yeryüzündeki ilk Kâbe Beytü’l-Ma’mûr idi. Daha sonra Beytü’lMa’mûr göğe kaldırıldı ve Âdem (as) onun temelleri üzerine Kâbe’yi inşa
etti. Fâkat Beytü’l-Ma’mûr’un göğe kaldırılmasıyla, Kâbe ile alakası tamamen kesilmiş değildir. Zira Cenâb-ı Allah her ikisini birbirine nurdan
bir bağ ile rabtetmiştir. Kâbe nurânî bir amûd şeklinde Beytü’l-Ma’mûr’a
kadar yükselir, oradan Arş’a uzanır.
Bir veli Beytullah’ın karşısına geçmiş, âşık ve hayran, madde üzerinde ilâhî tecellî mihrakını seyrediyor. İçinden bir his, “Acaba Kâbe’nin
boyu bu kadar mı?” dedi. Biri arkasından dürtüp mırıldandı: “Kâbe Arş’a
doğru sonsuz bir uzanışla yükselmekte.” Demek dünyanın neresinden
Kâbe’ye yönelinse, arzın yuvarlağı sebebiyle Kâbe’nin üstüne değil, bizzat kendisine isabet edilecektir.23
6. Kâbe, çok mübarek bir yerdir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “Doğrusu, insanlar için kurulan ilk ev
(mabed), elbette Mekke’deki o çok mübarek ve bütün âlemlere hidâyet
(kaynağı) olan Beyt (Kâbe)’dir.”24
Kâbe, çok mübarek bir yerdir. Çünkü Kâbe, yeryüzündeki en hayırlı yer ve en hayırlı Mescidtir: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Mekke’ye döndüğü zaman Kâbe’nin karşısına geçip şöyle demiştir: “(Ey Kâbe!) Allah
22

Necip Fazıl, Hacdan Çizgiler Renkler ve Sesler, 2. Baskı, İstanbul, 1980, s. 3435.
23 Necip Fazıl, Hac, s. 36-37.
24 Âl-i İmrân, 3/96.
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Teâlâ’nın yarattığı en hayırlı ve memleketler içinde en çok sevdiğim sensin. Eğer senden çıkarılmasaydım, ben de çıkmazdım.”25
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: “Benim bu Mescidimde
(Medîne Mescidi’nde) kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan on bin namaza denktir: Mescîd-i Harâm’da (Kâbe’de) kılınan namaz başka.”26
“(Ziyâret kasdıyla) yolculuk, ancak şu üç Mescide yapılır: Mescid-i
Harâm, benim (Medîne’deki) şu Mescidim ve Mescîd-i Aksâ.”27 Bu hadisler Kâbe’nin en hayırlı Mescid ve mekân olduğunu yeterince izah eder.
Kâbe, çok mübarek bir yerdir. Çünkü o, ilk nazargah-ı ilâhîdir:
Bir eserde28 şöyle varid olmuştur: “Azîz ve Celîl olan Allah Teâlâ
her gece yer ehline bakar. İlk baktığı, Harem-i Şerîf halkı ve bunlardan ilk
baktığı, Mescîd-i Haram’da olanlardır. Tavâf ederken gördüğünü affeder,
ayakta kıbleye karşı duranı da affeder.”29
Kâbe, çok mübarek bir yerdir. Çünkü dünyada öpülecek tek yer
Kâbe’dir: Cumhur-u ulemâya göre Kâbe’de Hacerü’l-Esved’den başkası
öpülmez. Ancak İmâm Şafiî “Beytullah’ın her neresi öpülürse hoştur (hasendir), (öpen kınanmaz).” demiştir. Ahmed b. Hanbel’in de Resûlullah’ın kabrini ve minberini öpmede bir beis görmediği rivâyet edilmiştir.30 Ancak kendisine tabi olan bazı âlimler bu rivâyetin zayıf olduğunu
söylemişlerdir.31
Kâbe, çok mübarek bir yerdir. Çünkü o, değişmeyen eskinin sembolüdür: Hasan-ı Basrî’den gelen bir rivâyete göre “Beyt-i Atîk”, “Beyt-i
Kadîm” demektir.32 Çünkü ilâhî beyanla sabittir ki yeryüzünde kurulan
ilk beyt, Kâbe’dir.33
Bazı şeyler vardır; eskidir, fakat eskimez. Hatta eskiliği nisbetinde
kıymeti artar. Bu şeyler eskimeyen yeni hükümdedir. Kâbe de öyle. Eskidikçe insanların ona olan teveccühü artacak ve değeri yükselecektir.
Zira her geçen yıl Kâbe daha çok insanın sevap kazanmasına vesîle olmaktadır. Elbette her hacı bu sevap hanesinden payını alacaktır.
25

İbn Mâce, Menâsik, 103 (H. No: 3108), II, 1037.
Buhârî, Fadlü’s-Salâti fî Mescid-i Mekke ve’l-Medîne, 1, II, 57.
27 Buhârî, Fadlü’s-Salâti fî Mescid-i Mekke, 1, II, 56; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât,
195, (H. No:1406), c. I, 450; 196, (H. No:1410), I, 452.
28 Genel olarak Ashab’tan gelen rivayetlere “eser” denir.
29 Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, çev. Ahmed Serdaroğlu, İstanbul, trs., I, 691
(Hadisi İbn Hıbbân, “Duafâ”sında rivayet etmiştir).
30 Canan, Kütüb-i Sitte, V, 459.
31 Canan, Kütüb-i Sitte, V, 462.
32 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 222.
33 Âli İmrân, 3/96.
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7. Kâbe sevap yeridir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “O vakit Beyt-i Şerîfi (Kâbe’yi) insanlar
için bir sevap yeri (mesâbe) ve saldırılardan emin olunacak güvenli bir
yer (emn) kıldık. Siz de makâm-ı İbrahim’den bir namaz yeri (musallâ)
edinin…”34
Orada tavaf etmek de, namaz kılmak da, Kâbe’ye bakmak da, oturup tefekkür etmek de sevap sebebidir. Rahmet-i İlâhiyyenin en çok indiği yer Kâbe’dir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: “Şu Beyt’e her gün 120 rahmet iner: Altmışı tavâf edenlere, kırkı
namaz kılanlara, yirmisi de Beyt’e bakanlara bölünür.”35
Bu hadis-i şerîfe binaen Kâbe’yi tavâf etmenin 60 kat, Kâbe’de namaz kılmanın 40 kat, Mescîd-i Harâm’da bulunmanın ise 20 kat sevabı
vardır. Rahmet-i ilâhiyenin bu denli kesretle indiği bir başka mekân
yoktur.
8. Kâbe hidâyet kaynağıdır.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “Doğrusu, insanlar için kurulan ilk ev
(mabed), elbette Mekke’deki o çok mübarek ve bütün âlemlere hidâyet
(kaynağı) olan Beyt (Kâbe)’dir.”36
Kâbe hidâyet kaynağıdır. Çünkü o, Allah’ı gösteren bir şiar ve bir
semboldür. Çünkü o, yeryüzünde Allah’ın emriyle kurulan ilk mabedtir.
Çünkü o, tevhid Peygamberi Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir.
Çünkü o, ahirzaman Peygamberi Hz. Muhammed tarafından
müşriklerin elinden kurtarılmış ve şirkin sembolü olan putlardan temizlenerek tekrar tevhidin sembolü haline getirilmiştir.
Çünkü o, Allah tarafından korunmuştur.
Çünkü o, müslümanların kendisi vasıtasıyla Allah’a mânen urûc
ettikleri namaz ibadeti için kıble tayin edilmiştir.
Çünkü o, tavaf ibadetinin yapıldığı yerdir.
Çünkü o, hacc ibadetinin en önemli merkezlerindendir.
9. Kâbe kıyâm yeridir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “Allah, Beyt-i Harâm olan Kâbe’yi, haram ayı, hacc kurbanını ve (kurbanlıkların boyunlarına asılan) gerdanlıkları insanlar için kıyâm kıldı. Bu da Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa
34

el-Bakara, 2/124.
Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Çev. Ahmed Serdaroğlu, İstanbul, trs., I, 685
(Hadisi İbn Hıbbân, “Duafâ”sında rivayet etmiştir).
36 Âl-i İmrân, 3/96.
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hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.”37
Âyetteki anlamıyla kıyâm, maddî ve manevî yönden insanların
belini doğrultmaya sebep olan şey demektir. Kıyâm, medâr-ı hayattır.
Halk bu vesîleye tutunarak kalkınır; halkın din ve dünyaları bununla
kâimdir. Ve netice itibariyle “kıyâm”, Allah’ın her şeyi bildiğini ve O’nun
bilgisinin sonsuz olduğunu bilmemiz ve lâyıkıyla anlamamız içindir. Şu
halde kıyâm bizi sonsuz bilgiye götüren bilgi vasıtasıdır.
Kıyam, bir duruştur. Kıyam, ayakta duruştur. Kıyam, hakkın yanında haksızlığa karşı bir duruştur. Kıyamın esasını hak teşkil eder. Bu
anlamda Kâbe, hakkı tutup kaldırmayı, zulme karşı şahlanışı temsil
eder.
Kâbe, Allah’ın Evi’dir ve buradan bakıldığında, yerde ve gökte ne
varsa her şeyin Allah’a ait olduğu müşahede edilir. Bu müşahede ile insan Allah’ın nimet ve kereminin ne kadar geniş ve büyük olduğunu anlar. Başka zaman kendi malı zannettiği her şeyin gerçek sahibinin
Mâlik-i küll-i şey’ olan Allah Teâlâ olduğunu görür. Mün’im-i hakîkî’nin
kim olduğunu derkeder ve yalancı mâliklerden teberrî eder. Allah’ın
malını sahiplenmeye çalışanlara karşı kıyam eder. Her türlü haksızlıklara karşı dimdik ayakta durur; Şeytan’a, Şeytan’ın yardakçılarına, zalimlere ve sömürücülere savaş açar.
Burası kıyâm yeridir. Hz. Peygamber (s.a.v.) kıyama buradan başladı ve Allah’ın inâyetiyle muvaffak oldu. Hacılar buraya gelinceye kadar
kıyam etmemiş olabilirler. İkamet ettikleri memleketlerde hem Allah’ı
hem Şeytan’ı memnun etmeye çalışan bir tutum sergilemiş olabilirler.
Fakat burası Allah’ın Evi’dir; O’nun adına bütün haksızlıklara ve Şeytan’a karşı kıyam yeridir. Buraya gelen kıyam etmelidir. Buraya gelip
Kâbe’yi ziyaret ettiği halde hâlâ kıyam etmeyenler Allah’ın şu ikazını iyi
dinlemelidirler: “Biliniz ki Allah’ın cezalandırması çetindir ve yine bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.”38
Cezalandırılmayı değil, fakat bağışlanmayı ve esirgenmeyi isteyen mutlaka kıyam etmelidir. Çünkü burası kıyam yeridir.
Hz. Peygamber’e kıyamından vazgeçmesi için, kendisinden başka
daha zengin kimse olmayacak kadar paranın en çoğunu, kadınların en
güzellerini ve o zaman için en yüksek makam olan Mekke reisliğini tek-

37
38

el-Mâide, 5/97.
el-Mâide, 5/98.
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lif etmişlerdi. Fakat o, bütün bunları reddederek ne pahasına olursa olsun kıyama devam edeceğini beyan etmişti: “Bir elime güneşi, diğer elime
ayı koysalar Allah’a yemin olsun ki ben bu davadan vazgeçmem”39 diyerek kıyamdan vazgeçmemişti.
Kıyam, hakkı tutup kaldırmaktır. Hakka en çok sahip çıkılması
gereken yer, bizatîhi Hak olan Zât-ı Zülcelâl’in Ev’idir, Beytullah’tır.
10. Kâbe eşitlik merkezidir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “Şu küfredip de Allah yolundan ve –mukim ve misafir için eşit olmak üzere- bütün insanlar için (kıble ve Mabed)
kıldığımız Mescid-i Haram’dan (insanları) alıkoymaya çalışanlar (şunu
bilmeliler ki), kim orada (böyle) bir zulüm ile haktan sapmak isterse, ona
elîm bir azap tattırırız.”40
Kâbe hiç kimsenin özel mülkü ve hususî mabedi değildir. Bazı
kimseler, Kâbe civarında oturduklarını, Hz. İbrahim’in (as) soyundan ya
da Hz. Muhammed’in (sav) neslinden geldiklerini, hatta yıkılan Kâbe’yi
yeniden inşa ettiklerini söyleyebilirler. Bütün bunlar onların Kâbe’ye
mâlik olmaları için yeterli bir sebep değildir. Zira Kâbe Allah’ın Evi’dir
ve onu bütün insanlar için eşit bir mabed ve kıble yapmıştır. Buraya
gelme, burada ibadet etme ve burasını tavaf etme bakımından bütün
insanlar eşittir. Burada hiç kimsenin üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla Kâbe
en yüksek düzeyde eşitlik sembolüdür.
Dili, rengi, ırkı, memleketi ne olursa olsun burada bütün insanlar
eşittir. Mesleği, san’atı, işi, makamı, şöhreti ne olursa olsun bütün insanlar burada müsavîdir. Burada kadın-erkek, küçük-büyük, genç-ihtiyar ayırımı yoktur. Yeter ki insanlar buraya Allah’ın Ev’i diye gelsinler
ve kendilerini farklı gösteren yönlerini burada öne çıkarmasınlar. Allah’ın kulu olmaları münasebetiyle insanlar birbirine eşittir, Arab’ın
Acem’e, Acem’in Arab’a karşı herhangi bir üstünlüğü yoktur. Eğer ille
de bir üstünlük sebebi aranacaksa o da sadece takvâdır. Onun da kimde
olduğu bilinmediğinden insanları bu ölçüye göre değerlendirmek mümkün değildir.
Dünyada insanlar tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Eşitliğin
sembolü de Kâbe’dir. Bütün insanlar Kâbe’yi aynı şekilde tavaf ederler.
Burada herhangi bir kimseye ayrılmış özel bir mekân yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v.) de Kâbe’yi herkesle birlikte tavaf eder ve herkesle birlikte
namaz kılardı. Onun da bu hususta bir ayrıcalığı bulunmuyordu.
39
40

İbn Hişâm, Sîre, Kahire ts., I, 278.
el-Hacc, 22/25.
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11. Kâbe emniyet ve güven yeridir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “O vakit Beyt-i Şerîfi (Kâbe’yi) insanlar
için bir sevap yeri (mesâbe) ve saldırılardan emin olunacak güvenli bir
yer (emn) kıldık. Siz de makâm-ı İbrahim’den bir namaz yeri (musallâ)
edinin…”41
Hâcer ve İsmail bir nevi Sâre’nin mânevi hışmına uğramışlardı.
Hz. İbrahim onları Kâbe’nin bulunduğu vadiye bırakıp gitti. Fakat orası
emin bir yerdi. Onlar o vadide Allah’ın inâyetiyle ne aç ve ne de susuz
kaldılar. Civarda yaşayan Cürhümlüler oraya gelip orasını mesken edindiler. Biri zayıf bir kadın diğeri süt emen bir çocuk olduğu halde Hâcer
ve İsmail’e zarar vermediler. Bilakis onlar, bu ikisini velînimet bilip
orada oturmak ve Zemzem suyundan istifade etmek için onlardan izin
istemişlerdi.
Hz. İbrahim’in onu inşa etmesinden sonra Kâbe-i Şerîf her zaman
emniyet ve güven içinde oldu. Hz. İsmail’den sonra Kâbe, Cürhümlüler’in elinde kalmıştı. Daha sonra Arapların ilk atalarından olan Amalikalılar’ın eline geçti. Nihâyet Arap kabilelerinden Huzâa ile Kusay arasındaki mücadeleyi, Kusay kazanmış ve Kâbe’ye hizmet etme şerefi Kusay’da kalmıştı. Kusay’ın soyundan gelen Kureyş kabilesi, Kâbe’ye aşırı
derecede hürmet eder ve çevreden hacc niyetiyle Kâbe’yi tavaf etmeye
gelen insanlara hizmet etmeyi kabîlevi bir görev addederdi. Kusay’ın torunlarından Amr b. Luhay tarafından Hübel namındaki put Kâbe’ye yerleştirilip bunu başka putlar ve semboller takib etmekle birlikte,
Kâbe’nin kendisine ilişilmedi. Müşrikler bu putlar ve sembollerle birlikte bütün inançlara saygı göstermeyi bir gelenek haline getirmişlerdi.
Ancak bu hoşgörüyü Hz. Peygamber’e göstermediler. Resûlüllah’a
(s.a.v.) gelinceye değin Kâbe birbirine düşman kabilelerin elinde el değiştirip durdu, fakat hiçbiri onu yıkmayı ve hatta onu ziyarete gelenleri
engellemeyi düşünmedi. Bir ara Yemen Melik’i Ebrehe Kâbe’yi yıkmak
üzere Mekke yakınlarına kadar geldi ise de, ilâhî bir mucize eseri olarak
Ebâbîl kuşları tarafından mağlûb edildiler. Böylece Ebrehe ve ordusu,
Mekke’ye girme ve Kâbe’ye kötülük etme imkânı bulamadı. Çünkü
Kâbe, emniyet ve güven yeriydi; orası bizzat Allah tarafından korunuyordu. Allah’ın koruduğu bir yere hiçbir kirli elin yetişmesi mümkün
değildi.
Kâbe, Harem bölgesinin kalbidir. Oraya sadece Allah’a inananlar
ve Allah’ın kanunlarına hürmet edenler girebilir. Burada değil insanlara;

41

el-Bakara, 2/125.
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hayvanlara ve otlara bile ilişilmez. Nebatî, hayvanî ve insanî bir can taşıyan her şeyin burada dokunulmazlığı vardır.
Râzî’nin ifadesiyle “Harem bölgesinde bulunan insanlar canları
ve malları konusunda emniyette bulunuyorlardı. Bir adam Harem’de
babasının veya oğlunun katiline de rastlasa ona ilişmezdi. Bir adam ne
kadar büyük bir cinâyet işlerse işlesin Harem’e sığındığı zaman durum
böyleydi.42 Bu yüzden Cenab-ı Allah şöyle buyurdu: “Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken (öldürülürken, ya da esir edilirken), bizim
(Mekke’yi) güven içinde kudsî bir yer yapmamızı görmediler mi? Hâlâ
bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?” 43
12. Kâbe özgürlük evidir.
Cenâb-ı Allah buyuruyor: “(Haccetmek üzere bu Beyt’i ziyarete gelen insanlar), sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve
‘Beytü’l-Atîk’i tavâf etsinler.”44
Beyt-i Atîk, Kâbe’dir. Ona bu ismin verilmesi hakkında muhtelif
rivâyetler mevcuttur: İkrime (r.a.) diyor ki: “Ona Beyt-i Atîk adının verilmesi, Nûh zamanında tufandan âzâd edilmesindendir.”45 Husayf, Kâbe’ye
“Beyt-i Atîk” isminin verilişini “hiçbir zalimin ona galib gelememiş olmasıyla.”46 izah ediyor. Muhtelif rivâyetlere göre Mücâhid ve Abdullah b.
Zübeyr de Kâbe’ye bu ismin verilişinde aynı sebebi ileri sürmüşlerdir. 47
Rivâyetlerin odak noktası, Kâbe’nin âzâd edilmiş, yani hürriyetine kavuşmuş olması üzerinde toplanmaktadır. “Beyt-i Atîk” de zaten bu
mânâya gelir: Âzad edilmiş ev.
Kâbe, hürriyet ve özgürlüğü temsil eder. Kâbe, hükümdar ve zalimlerin sultasından âzâdedir. Dolayısıyla hiç kimse onu Allah’ın razı olmayacağı usuller ve kanunlar dairesinde yönetimi altında tutamaz.
Böyle kötü bir fiile yeltenen en kısa bir zamanda hiç umulmadık bir şekilde azâb-ı ilâhîye dûçâr olacaktır.
Hür Ev’in ziyaretçisi olan hacılar iyi düşünmelidir: Belki kendi ülkesinde ve kendi evinde bir köle idi. Şan ve şerefinin yüksekliği, hesabını
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Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XII, 440.
el-Ankebût, 29/67.
44 el-Hacc, 22/ 29.
45 İbn Kesîr, Hadîslerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri (Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm), Çev.
Bekir Karlığa-Bedrettin Çetiner, İstanbul 1984-1987, X, 5449.
46 İbn Kesîr, Tefsîr, X, 5449.
47 İbn Kesîr, Tefsîr, X, 5449.
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bilmediği mal ve mülkün ona ait olması, hatta binlerce insanı kendi fabrikalarında çalıştırması veya idare etmesi dahi onu kölelikten kurtaramamış olabilir. Çünkü toplum bir “efendi”dir. İnsan kolay kolay yaşadığı
toplumun genel gidişatı dışına çıkamaz. Halbuki birçok toplumların
kötü tarafları bulunur. Beytullah’ı tavaf eden insan iyi düşünmeli: Şimdi
toplumun suyunda mı, yoksa Allah’ın yolunda mıdır? Eğer inandığı gibi
yaşayamıyorsa iyi bilsin ki, o “toplum efendi”nin “köle”sidir. “Hür Ev”de
iyice düşündükten sonra kendine gelip toplumun Allah’ın iradesine uymayan bilcümle düşünce ve yaşam biçimlerini terk etmeye azmetmek
lazımdır. İnsan yalnızca Allah’a kul olmalı ki, hakiki hürriyete kavuşabilsin. Abdullah (Allah’ın kulu) olmalı ki, hür yaşayabilsin.
“Nefis” de bir başka “efendi”dir. Onun temel özelliği “kötülüğü
emredici”48 olmaktır. İnsan “evim"” ve “yurdum” dediği yerde, “toplum
efendi”nin baskısı yüzünden olmasa bile, içindeki “nefs”in tahrikleri yüzünden, Allah’ın iradesine uygun biçimde yaşayamıyorsa, “nefsinin kölesi” olmuş demektir. “Özgürlük Evi”nde kölelerin ne işi var? Burası hür
ve özgür olanların memleketidir. Cesur olmak, irade sahibi olmak lazımdır. Nefis putunun üzerine yürüyüp onu devirmek gerekir. Bunu başarabilen hürdür ve “Özgür Evi” n mensuplarından biri olma şerefine
layıktır.
İnsanın denizde, balığın karada yaşaması özgürlük değil ölümdür. Özgürlük tabiattır, fıtrattır. Özgür olmak için tabiî ve fıtrî kanunlara uygun hareket etmek gerekir. Ekmek ile taş yemek arasında özgürlük olmaz. Özgürlük ekmek yiyebilmektir, ekmek ile taş yemek arasında
tercih yapmak değildir.
Hürriyet, irade-i külliye ile irâde-i cüz’iyye arasındaki mutabakattır. Hürriyet, doğru inanmak ve bu inanç doğrultusunda yaşamaktır.
Hürriyetin bir yanı Allah’a, diğer yanı kula bakar. Yine hürriyetin bir
yanı imana, öbür yanı hayata bakar. İşte hürriyet bütün bu yönler arasında mutabakat ve münasebet kurulması halidir. Bu anlamda gerçek
özgürlüğün merkezi “Beyt-i Atîk”tir.
“Beyt-i Atîk”e köle olarak girilebilir; fakat oradan hür olarak çıkmasını bilmek ve bir daha başkalarına “köle” olmamak lazımdır.

48

Yusuf, 12/53.
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13. Kâbe inanmışların buluşma merkezidir.

Cenâb-ı Allah buyuruyor: “O vakit Beyt-i Şerîfi (Kâbe’yi) insanlar
için bir toplanma mahalli (mesâbe) ve saldırılardan emin olunacak güvenli bir yer (emn) kıldık. Siz de makâm-ı İbrahim’den bir namaz yeri (musallâ) edinin…”49 “Mesâbe” kelimesi “sevap yeri”50 anlamına geldiği gibi,
“toplanma mahalli”51 anlamına da gelir.
Başka bir âyette ise Cenâb-ı Allah, İbrahim Aleyhisselâm’a şöyle
emrediyor: “(Yâ İbrâhîm)! İnsanlar içinde haccı ilân et. Gerek yaya, gerek
arık binitler üzerinde uzak vadiden ve yollardan sana gelsinler.”52
Bu ilâhî emir üzerine Hz. İbrâhim (Ebû Kubeys dağına çıktı ve
oradan bütün dünyaya seslendi, Allah’ın davetini duyurdu. Davet eden
49

Bakara, 2/125.
Elmalılı Hamdi Yazır, “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı tefsirinde âyetin meâlini
verirken bu anlamı tercih etmiştir.
51 Ali Özek başkanlığındaki ilmî heyetin hazırladığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın
neşrettiği (Ankara 1993) “Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali”nde bu anlam
tercih edilmiştir.
52 Hacc, 22/27.
50
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Allah’tı. Elbette İbrâhim’in (sa) sesini ufukların ötesinde duyurmak da
O’na aitti. Nitekim İbrâhim’in(sa) çağrısından sonra, Kâbe hiç hacısız
kalmadı; savaşlar, isyanlar, hatta şirk ve küfür dahi buna engel olamadı.
Her sene hacc mevsiminde, Allah Evi’nin âşıkları en uzak beldelerden
koşarak geldiler ve İbrâhim’in çağrısına uydular. Çağırmak
İbrâhim’den,(sa) duyurmak Allah’tandı. Bugün de hacc mevsiminde
dünyanın yedi iklim dört köşesinden insanlar koşarak Allah’ın Evi’ni ziyarete gelirler. O kadar çoklukla gelirler ki, eğer bazı engeller konmasa,
mevcut ovalar ve vadiler neredeyse gelen ziyaretçileri almayacaktır.
İbrâhîm Aleyhisselâm’ın çağrısına cevap verenler her yıl Kâbe-i
Muazzama’nın etrafında toplanır, dünyanın en kutsal merkezinde
rûhânî havayı teneffüs ederler. İçlerinde ne İbrâhîm Peygamber ve ne
de Muhammed Aleyhisselâm yoktur. Fakat hacılar onları yanında hissederler. Hatta hacı zaman zaman onları içinde bulur. Zira bizzat hacının
kendisi bazen İbrâhîm, bazen İsmâîl, bazen Hâcer, bazen de Muhammed olur. Böylece hacı eski isyankâr ruhunda, Peygamberî fırtınalar estirir. Ruh denizinin üzerinde çöreklenmiş olan pislikleri ulvî dalgalarıyla
dışarı atar.
Kâbe, ırkı, rengi ve cinsi ne olursa olsun bütün insanların toplantı
merkezidir. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman çeşitli renklere ve
dillere ait insanların bu denli eşit ve sade bir biçimde bir araya gelmeleri
mümkün değildir.
Sonuç olarak Kâbe, maddî özellikleri itibariyle son derece basit
ve sade bir yapı olmakla birlikte, sembolik anlamda hiçbir insan eserinin
ulaşamayacağı yükseklikte manevî değerleri gösteren ve kişiye en yüksek ruhî heyecanları yaşatan kutsal bir eserdir.
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SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA’DA DİNÎ MİMARÎ
“CAMİ ve MESCİT”
Ali BORAN
Razan AYKAÇ
Şengül BAYAR
Giriş
Konya’nın tarihi M. Ö. 7000’lere kadar gitmektedir. Özellikle çevresindeki Çatalhöyük, Karahöyük’te yapılan kazılar da bunu doğrulamakta ve Neolitik-Cilalı Taş devrine ait eserlere rastlanılmaktadır. Şehrin ortasındaki Alâeddin Tepesi’nde M. Ö. 1000’lerden itibaren iskân
başlamıştır. Konya bir müddet Frigler egemenliğine girmiş, M. Ö. VIIIVII. yy’da önemli bir Frig kenti olmuştur. Alâeddin Tepesi’ndeki kazılarda bol miktarda Frig Uygarlığına ait çanak-çömleğe rastlanmıştır.
Friglerden sonra bir müddet de Lidya egemenliğine girmiş, daha sonra
da Anadolu’nun büyük bir kısmı Bizans-Pers mücadelesine sahne olmuştur.
Roma çağındaki gelişmeler Konya’yı zamanın önemli şehri yapmıştır. Bu dönemde Konya, İconium adı ile Likdonya bölgenin önemli
şehirlerinden biri olarak görülmüştür. Hıristiyanlık devrinde de önemli
bir yere sahip olan Konya’yı çeşitli Hıristiyan kaynaklarında Havari Paulus’un ziyaret ettiği yazmaktadır. VII. yüzyılın ortalarından itibaren
Anadolu’ya İslâm akınları başlamış ve Toros geçitlerinden İstanbul’a yönelen İslâm süvarileri Konya ve yöresine de sık sık akınlar yapmışlardır.
Türklerin Konya’yı fethi Malazgirt Zaferi'nden sonra gerçekleşmiştir. Konya’nın Selçuklunun başkenti olmasından sonra şehir daha da
önem kazanmıştır. XIII. yüzyılda Konya dünyanın sayılı şehirlerinden
biri haline gelmiş ve çevresindeki şehir ve ülkeleri de etkilemiştir. Bu
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zengin ilim ve sanat merkezinin oluşmasında Anadolu Selçuklu Sultanlarının önemli bir yeri vardır. I. Alâeddin Keykûbad (1220-1237) zamanı
ilim, sanat ve mîmârî açıdan devletin klasik dönemini yaşadığı çağ olmuştur.1 Anadolu Selçukluları Sultanları, ilim ve âlimlere büyük önem
vermişlerdir. Medreselerde eğitim öğretim ücretsiz verilmiştir.
Konya’daki ilim ve kültürel faaliyetlerde büyük katkı sağlayan âlimlerden bir kısmı Evhadeddin Kirmanî (1237), Sadreddin Konevî (1210-1274),
Şems-i Tebrizî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî (1207-1273), Sultan Veled'dir.
Alâeddin Keykûbad zamanında (1220–1237) Konya’ya, 1223’lerde
Şeyh Şahabeddin-i Sühreverdi, Sultanü’l Ulema Bahaüddin Veled ve
oğlu Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gelmiştir. Sultan Alâeddin Keykûbad
Mevlânâ ve ailesini şehir surlarının dışında atından inerek karşılamış ve
sarayına davet etmiştir. İbni Bibi Alâeddin Keykûbad'ın şairlik, mimarlık, marangozluk, oymacılık, saraçlık ve ressamlıkta son derece mahir
olduğundan bahsetmektedir. Sultan, ilim ve sanat adamlarına çok cömert davranmıştır. Bu dönem Selçuklu devletinin topraklarının en geniş
ve en güçlü olduğu dönemi yaşamıştır.
Selçuklu başkentinde Sultan Alâeddin Keykûbad'ın yaptırdığı ticarî, dinî, askerî, sosyal ve sağlık kurumları ile Konya Ortaçağın en mamur şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Başta Konyalı Kelük bin Abdullah olmak üzere Şamlı Muhammed usta, çini ustası Ahlâtlı Mengü
Berti, Hocenli Mimar Yusuf bin Abdulgaffar, Alâeddin Külliyesi'nin mütevelli ve mimarı Ayaz gibi dönemin en ünlü mimar ve ustaları Konya'da
çalışmışlardır. 1260'larda ise devletin yöneticisi olarak Celâleddin Karatay ve Sahip Ata Fahreddin Ali’nin vezirliğe getirilmesi Konya’nın
önemli bir kültür şehri olmasına katkı sağlamıştır.2 Selçukluların medeniyet tarihinde en dikkat çeken yönleri ve hizmetleri, ülkenin her tarafına cami, medrese, kütüphane, tıp mektebi, hastane, imâret, zâviye ve
kervansaray gibi yapılarla imar edilmiştir.3

1

A. Boran, "XIII Yüzyıl Selçuklu Başkenti Konya’da Sanat", II. Uluslararası
Selçuklu Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 4, Konya,2013, s. 571-620; O.
Aslanapa, “Anadolu Selçuklu Sanatı”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Kongresi Bildiriler I, Konya, 2001, s. 43W.M.Ramsay, “Iconium”,
Encyclopedia Brittanica, Cilt: XII, London, 1910, s. 60.
Y. Küçükdağ,- C. Arabacı, Selçuklular ve Konya, Konya, 1994, s.5-320.
2 Boran, a.g.m., s. 571-620.
3 O.Turan, “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 7, Sayı: A1, Ankara, 1965, s. 237; H. Özönder, Konya
Vakıf Eserleri, Konya, 1985, s. 2-29.
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Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki bazı şehirler merkez görevi görerek bu şehirlerde ticaret, sanayi ve dinî tesirlerin yanında kültür ve eğitimle ilgili tekkeler, zaviyeler ve medreseler inşa edilmişti.4 Selçuklu şehirlerinde yönetim merkezi olarak kullanılan iç kalede saray-ehmedek5
İç kale ve çevresinde ise Ulu Camii, ticarî ve ekonomik kurumlar, çarşıpazar, imalathane, dinî kurumlar, öğretim kurumları, medreseler,
dârü’ş-şifâlar gibi yapılar bulunmaktaydı.6 Sultan I. Kılıç Arslan’ın Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti yaptığı Konya’nın, “Başkent-Pâyitaht”
özelliği Karamanoğulları döneminde de devam ederek başkentliği 1096
yılından, Osmanlı yönetimine geçtiği 1468 yılına kadar devam etmiştir. 7
Sultan I. Alâeddin Keykûbad döneminde kentte mîmârînin zirveye ulaştığı İbni Bibi’nin de “Sultan, Konya’nın kale ve surlarının yapılmasını sağlayarak büyük bir çalışma başlatmıştır” ifadesinden anlaşılmaktadır.8 Sultan Alâeddin ayrıca Beyşehir Gölü kenarında Kubadâbâd
sarayını yaptırmıştır. Sultan Mesut döneminde yapımına başlanılan
Alâeddin Camii de, Sultan Alâeddin Keykûbad (1220) zamanında tamamlanarak adını Sultandan alan Konya’nın ilk Ulu Camilerindendir.9
Kapalı kent modellerinden biri olan Konya, surlarla çevrili iç kalesi olan şehirlerarasında yer almaktadır. İç kalede yer alan Ulu Camii,
Selçuklu Başkenti Konya’da yapılan önemli bir Selçuklu eseridir.
İslâm şehirlerinin genel özelliklerinden olan camii, pazar ve hamam şehir dokusu birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Camiler dinî görevlerin yerine getirildiği ve toplumsal ilişkilerin geliştirildiği temel dinî
yapılardır. Camilerin yanında ise pazar yerleri, hanlar, hamamlar, tür-

4G.

Goodwin, “Konya Monuments”, Encyclopaedia of İslâm, Leiden, 1980, s. 254256.
5 M. Akok, “Konya’da Alâeddin Köşkü, Selçuk Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XI, Ankara, 1968, s. 47-73.
6 O.C. Tuncer, “Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara, 1986; Ş. Uzluk,
Konya’nın Selçukîler Zamanı Şehir Mimarisi, Konya, 1935; A. Yasa (Aktaş),“Konya’nın Anadolu Selçuklu Dönemi Fiziki Yapısı”, VII. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (II. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı-Araştırmaları
Sempozyumu Bildirileri), (Konya, 2 Nisan-2 Mayıs 1998), Konya, 1998, s.231-268.
7 Y. Oğuzoğlu, “Başkent Olarak Konya”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı
Sempozyumu (7-8 Ekim 2008), Konya, 2009, s. 59.
8 İbn Bibi (El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El- Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’lAla’iye Fi’l- Umuri’l- Ala’iye (Selçukname),C:I, (Çev. Mürsel Öztürk), Kültür
Bakanlığı 1000 Temel Eser, Ankara, 1996, s. 12-15.
9 İ.H. Konyalı, Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya,
2007, s. 218.
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beler gibi yapılar yer almıştır. Bu şehir dokusu Konya şehrinde de görmektedir.10 İslâm ülkelerinin ucunda olan ve bu sebeple gaza ülkesi sayılan Anadolu’da İslâmiyet, toplumun her kesiminde etkili olmuş ve bu
sebeple Konya’da din ile ilgili teşkilat yapıları önem kazanmıştır (Resim
1). Dînî kurum olarak Cuma namazlarının kılındığı önemli ibadet
mekânları olan camiler Selçuklu döneminde en güzel örnekleri ile yerini
almıştır.11
Altın çağını XII-XIV. yüzyılda yaşayan Konya’da sanat bakımından yüksek ehemmiyete sahip yapılardan olan camiler ve türbeler o dönemin en güzel ve başta gelen örnekleri arasındadır.12
Bu bildirimizde; ilmin ve yönetimin bir araya gelerek harmanlandığı Selçuklular döneminde zirveye ulaşan ve Osmanlı dönemine de temel oluşturan dinî mîmârînin başyapıtları cami ve mescitlerden bahsedilecektir
Selçuklu Dönemi Ulu Cami, Alâeddin Camii ile başlayıp Selçuklu
dinî mîmârîsinde öncelikli olarak, devrin dış kale surları dışında yer alan
üç külliyeden (Mevlânâ Külliyesi, Sadreddin Konevî Külliyesi ve de Sahip Ata Külliyesi) dış kale içerisindeki İplikçi Külliyesi’nden ve Selçuklu
Dönemi Mescidlerinden olan; Abdülaziz Mescidi (1253), Abdülmü’min
(Megâribe) Mescidi (1275), Aksinne Mescidi (XIII. YY.), Başarabey (Ferhuniye) Mescidi (1219), Beyhekim Mescidi (XIII. YY II. yarısı), Bulgur
Dede Mescidi (XIII. YY.), Cemal Ali Dede (Turut) Mescidi (XIII. YY.),
Erdemşah Mescidi (Kale-i Cerp, Server Ağa) (1220), Halka Beğüş Mescidi
(XIII. YY), Hoca Ahmet Fakih Mescidi (1221), Hoca Hasan Mescidi (XIII.
YY), Karaarslan Mescidi (XIII. YY.), Karatay Mescidi (1248), Sakahane
(Hızır İlyas) Mescidi (1248), Sırçalı Mescid (1275), Şeker Furuş Mescidi
(1220), Tahir İle Zühre Mescidi (XIII. YY), Taş Mescid (1215), Tercüman
Mescidi (XIII. YY), Zenburi Mescidi (XIII. YY) ve Zevle Sultan Mescidi
(1219-1227) çalışma konumuzu oluşturmaktadır.
CAMİLER
Alȃeddin (Ulu- İç Kale) Camii (1155-1220)
İç Kale’nin kuzeydoğu tarafında bulunan Alâeddin Camii bir kaç
yapı evresine sahiptir. Camiin doğusundaki mihrap duvarına paralel
yedi sütunlu mekânın en eski bölüm olduğu ve I. Mesut zamanında
10

Ö. Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda
Ankara ve Konya, Ankara, 1995, s. 48.
11 T. Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Konya, 1998, s. 64.
12 F. Sarre, Konya Köşkü, (Çev: Şahabeddin Uzluk), Ankara, 1989, s. 1.
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(1116-1155) yaptırıldığı minberdeki 550 (1155) tarihli kitabeden anlaşılmaktadır. II. Kılıç Arslan (1155-1192) zamanında Cami ve minberin tamamlandığı tahmin edilmektedir (Resim 2-3). Ortadaki mihrap önü
kubbeli bölüm ile bunun batısındaki çok bölümlü kısmına I. İzzettin
Keykavus zamanında (1211-1219) başlanıldığı ve ölümü ile yarım kalan
inşaatın I. Alâeddin Keykûbad (1219-1237)'ın emriyle tamamlandığı kitabedeki mimar ve mütevellisinin aynı yerde bulunmasından anlaşılmaktadır. I. Alâeddin Keykubat döneminde ve 1220 yılında son şeklini alan
camiin inşaatını idare eden Atabek Ayaz, mimarı ise Muhammed b.
Havlan el-Dımışkî'dir.13
Camiye ait toplam yirmi iki adet kitabe bulunmaktadır. Bunlardan sadece bânî, mimar ve inşa kitabelerine yer verilmiştir. Alâeddin
Camii'nin kuzeyindeki avlunun cephesi en görkemli bölüm halinde düzenlenmiştir. Cephede üç adet taç kapı bulunmaktadır. Batıdaki taç
kapı, kütlesel olarak dışarı düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır.
Dışa taşıntılı taç kapı, eyvan türü bir özellik göstermektedir. Cephesi,
ortaya yakın bir yerinde yer alan asıl taç kapıya yedi basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Eyvan türü olarak niteleyebileceğimiz taç kapı, iki
yandan sütuncelerle sınırlandırılmış, üstten sivri kemerli bir girinti
oluşturmaktadır. Cephenin doğu ucundaki üçüncü taç kapı ise, iki bölümlü bir düzenleme göstermektedir. Alttaki giriş kapısı, dıştan düz,
bunu takiben yüzeysel iki sıra mukarnaslı bordürlerle çerçevelenmiştir.
881 / 1476-77 tarihli Konya Evkâf Defteri'nden Alâeddin Camii'nin
Konya ile civarındaki köy ve kasabalarda bulunan vakıfları tespit edilmiştir. Alâeddin Camii'nin 1685-1687 yıllarında yapılan onarımında
doğu bölümü yenilenmiştir. Cami XIX. yüzyılın sonlarında hazırlanan
II. Abdülhamit Albümünde harabe görünmektedir. O dönemde Konya
Valisi olan Sururi Paşa 1889'da camiyi tamir ettirmiştir. I. ve II. Dünya
Savaşı sırasında cami ibadete kapatılmıştır. 1944 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na, 1952 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek
ibadete açılmıştır. 1980-1995 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü
ve DSİ tarafından camiin zemini güçlendirilmiştir.14 2014 yılında camiin

13

Boran, a.g.m., s. 571- 620; S. Eyice, “Alaaddin Cami”, DİA, Cilt: II, İstanbul,
1988, s. 324-327.
14 Boran, a.g.m., s. 571-620; H. Karpuz. “Konya Alâeddin Cami ve Konya Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda Alman Kararlar ve Neticeleri”, 13. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1996, s. 219-235; Z. Bayburtluoğlu, Anadolu Selçuklu
Dönemi Sanatçıları, Erzurum, 1988, s. 10-250. ; Bayburtluoğlu, Z., “Konya Alâeddin Cami’nin Tanımı, İnşasında Çalışan Ustalar ve Türk Sanatı Bakımından
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restorasyonu tekrar başlamıştır.15 Alâeddin Camii'nin ilk yapım evresi,
doğuda derinlemesine yedi sahından oluşmakta iken, ortadaki kubbeli
ve batı kanadı 1219-1220 yıllarında eklenerek bugünkü halini almıştır.
İnşaatı idare eden Atabek Ayaz, mimarı ise Muhammed bin Havlan elDımışkî'dir. Camiin aslî halinde üst örtüsü düz toprak damdır. Avluda
on kenarlı türbe II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. Yarım türbe ise
Selçukluların son zamanında inşa edilmiş olmalıdır. Eserde tuğla, taş ve
devşirme malzeme kullanılmıştır. Camiin son cemaat yeri, yapının ilk
kurulduğu bölümde dokuz ahşap sütunun taşıdığı, üzeri eğimli bir çatı
ile örtülü kısımda yer almaktadır. Son tamir esnasında cepheleri yenilenmiştir. Alâeddin Camii'nin kuzeyindeki avlunun cephesi en görkemli
bölüm halinde düzenlenmiştir. Cephede üç adet taçkapı bulunmaktadır. Batıdaki taçkapı, kütlesel olarak dışarı düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Dışa taşıntılı taçkapı, eyvan türü bir özellik göstermektedir (Resim 4-5). Cepheden sivri kemerli beşik tonozlu girintinin
ortasında asıl kapı açıklığı yer almaktadır.16
İç mekân düzgün bir plana sahip değildir. Ortada mihrap önü
kubbeli bölüm ile iki yanda kıble duvarına paralel uzanan sahınların
üzerini sivri kemerin taşıdığı düz dam örtmektedir. Sivri kemerlerde
tuğla malzeme kullanılmıştır. (Resim 6-7) Doğu kanadın devşirme sütunlar üzerine tuğla malzemeden sivri kemerler oluşturmaktadır. Sütunlar farklı biçimde olup, silindirik düz gövdeli, kalın başlıklı, silindirik
düz gövdeli, iyon başlıklı ve dor başlıklara sahiptirler. Orta bölümde
tuğla, sadece geçiş ve kubbede kullanılmış, yüzeyler ise sonradan çini
ile kaplanmıştır. Bu bölümdeki sütunlar da farklı şekilde, silindirik, yassı
olup payelere yer verilmiştir. Ortadaki mihrapönü kubbesine geçişi sağlayan üçgenlerin çinili olması, kubbenin de orijinalde çini ile kaplı olduğunu kanıtlamaktadır. Kubbeye geçişler tuğla malzeme ile yapılmış
ve üzeri çini ile kaplanmıştır. Kubbenin içi günümüzde kalem işi ile süslenmiş, ortadaki sekiz kollu yıldızdan gelişen çiçek motifleri görülmektedir. Mihrabın sağında yer alan minber, orta boy minberler grubu
içinde yer almakta ve abanoz ağacından hakiki kündekâri tekniğiyle yapılmıştır (Resim 8). Kapı kısmı dikdörtgen çerçeveli, köşelerden sütuncelerle sınırlandırılmış dilimli kemerlidir. Kapı kanatları ise bulunmamaktadır.

Önemi”, 13. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1996, s. 111-124; Z. Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk İslâm Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, 1989,
s.2-490.; O. Aslanapa, Turkısh Art and Archıtecture, Ankara, 2004, s.107.
15 Boran, a.g.m., s. 571-620.
16 O. Aslanapa,Turkısh Art and Archıtecture, Ankara, 2004, s. 107.
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Sahip Ata Camii
Meram İlçesi, Furkandede mahallesi, Sahip Ata sokaktadır. Külliye, cami, hangah, türbe ve hamamdan oluşmaktadır. Cami, I. İzzettin
Keykavus’un veziri Sahip Ata Fahreddin Ali 656 / 1258 yılında Mimar
Kelük bin Abdullah’a yaptırmıştır. Cami XIX. yüzyılın sonlarına doğru
yanmıştır. Girişteki anıtsal taç kapısı taş tuğla ve çini mozaikle inşa edilmiştir. Asli halinde taç kapı çift şerefeli olarak tasarlanmıştır. Taç kapının büyük kemeri ile alttaki küçük kemer uyumludur ve yanlarda birer
sebil bulunmaktadır. (Resim 9-10). Camiin ilk inşasında taç kapıya kadar geldiği yapılan sondaj kazılarında anlaşılmıştır. Harim mekânı mihrapa dik beş sahınlı, ahşap direkli ve ahşap tavanlı camilerin Anadolu’daki ilk örneğidir. Ahşap tavanın ortasında şemse motifi yer almaktadır. Ahşap direklerle, mihrap duvarına dik beş sahına ayrılmıştır.
Ayaklar bağdadi kemerlerle birbirine bağlanmıştır; Üst örtü tavanlıdır
ve ortasında bir şemse göbek vardır. Harimin kuzeyinde ahşap bir mahfil bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasında, giriş eksenindeki yarım
dikdörtgen planlıdır. Selçuklu dönemi çini mozaik mihrap örneklerinin
en önemlilerinden biridir17 (Resim 11).
Sahip Ata Camii, içerisi daha sadeyken avluya girişteki taç kapısı,
iki tarafındaki minareleri ve özel detayları ile dikkate değer örnekler
arasındadır.18 Önceden taç kapının iki tarafında da minare mevcut iken
günümüzde sadece sağ taraftaki minaresi kalmıştır. Yapının inşa ve usta
kitabesi yer alan taç kapı, ihtişami ile karşılamaktadır. Camide mihrap
ve taç kapı orijinal olarak günümüze ulaşmıştır. Camii günümüzde dört
sıra üçer ahşap direkle mihrapa dik olarak beş sahına ayrılmıştır. Yapının taç kapısı sivri kemerli ve mukarnas kavsarası ile yivli çinili minareleri, mihrabiyeleri, kabara ve sütunceleri ile bitkisel ve geometrik süslemeli olarak sonsuzluğun simgesi taç kapıların en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Camiin minaresindeki sırlı tuğlalar da dikkat çekmektedir.19 Yapının cephelerinde ahşap hatıllar ve dikdörtgen formlu
ahşap pencereler bulunmaktadır.20 Minber ve mahfil bölümleri sonraki
dönemlerde yenilenmiştir.

17

Boran, a.g.m., s. 571-620; H. Karamağaralı, “Sahip Ata Camii’nin Restitüsyonu
Hakkında Bir Deneme”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı: 3, 1982, s. 49-52¸
M. Akok, “Konya’da Sahib Ata Hanikâh, Camii’nin Rölöve ve Mimarisi”, Türk
Arkeoloji Dergisi, Sayı: XIX/2, Ankara, 1970. s. 5-22¸ Kolas, a.g.e., s. 55.
18 Sarre, a.g.e., s. 68.
19 Boran, a.g.m., s. 571-620.
20 Bakırer, a.g.e., s. 173.
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Mevlânâ Türbesi
Alâeddin Keykubat zamanında (1220-1237), surların dışında, Sultana ait bir gül bahçesinin Mevlânâ’nın babası Sultan’ü-l Ulema Bahâeddin Muhammed’e bağışlanmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, 30 Ağustos 1207 tarihinde Horasan’nın Belh şehrinde doğmuştur. Mevlânâ,
Mevlevî tarikatının kurucusu ve piridir21.Yedi yüz yılı aşkın süreden beri
dervişin damağına tat; aşıkın derdine ilaç; ariflere Sertaç; hattatlara
meşk; ressamlara renk; musik-i şinaslara ilham; daha nicelerine daha
nice şevk, zevk ve destur veren22 Mevlânâ Hazretlerinin 1273 yılında vefatıyla Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi’ne defnedilerek Mevlânâ Külliyesi’nin ilk temelleri atılmıştır. Alâeddin Keykubat zamanında (12201237), surların dışında, Sultana ait bir gül bahçesinin Mevlânâ’nın babası
Sultan’ü-l Ulema Bahâeddin Muhammed’e bağışlanmıştır. Bahâeddin
Muhammed’in 1231 de vefatının ardından buraya defnedilmiştir. 17 Aralık 1273 Hz. Mevlânâ'nın ölümünün ardından Anadolu Selçuklu veziri
Pervane Muiniddin Süleyman, Gürcü Hatun, Emir Alameddin Kayser ve
Sultan Veled tarafından türbenin Tebrizli Mimar Bedreddin'e yaptırıldığı sanılmaktadır. Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey 1397 de bugünkü dilimli kubbeyi yaptırmıştır. İlk türbenin kare planlı ve baldeken tarzda
ve kubbeli olduğu sanılmaktadır23. Selçuklu döneminde yapımına başlanılan külliyenin Mescid bölümü Osmanlı döneminde yaptırılmıştır.
Buradaki Mescid de kare planlı kubbe ile örtülüdür (Resim 12). Bu da
bizlere halen Selçuklu dönemi Mescidlerinin mîmârî planının bu dönemde de devam ettirildiğini göstermektedir.24
Sadreddin Konevî Camii ve Türbesi
Yedi asır önce Anadolu’nun başkenti Konya’da yanan bir ilim ve
irfan meş’alesi olan Şeyh Sadreddin-i Konevî’nin cami kapısı üzerindeki
kitabesinden25 öğrendiğimize göre adı Mehmet, babasınınki İshak’tır.
Şeyh, dedesinin adını almıştır. Bir zamanlar mamure halinde olan türbe
ve cami yanında bir de kendisinin ve devrinin ünlü eserlerinden oluşan
zengin ve çok kıymetli kütüphanesi, İslâm âleminin ilim çevrelerince de
21

Kolas, a.g.e., s. 23-24.
H. Özönder, Konya Velileri, Konya, 1990, s. 33.
23 H. Karamagaralı, “Mevlânâ’nın Türbesi”, Türk Etnografya Dergisi, S. VII-VIII,
1965, s. 38-42; F. Soyman, İ. Tongur İ, Konya Eski Eserler Kılavuzu, Konya, 1944,
s.5-200.
24 Küçükdağ, Y. Erdemir, B. Şahin, Karatay (Tarih-Kültür-Sanat), Konya, 2012, s.
114.
25 Clement Huart, Mevlevîler Beldesi Konya, (Çev: Nezih Uzel), İstanbul, 1978,
s. 111.
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tanınmıştır. Camiin kapısındaki kitabesi üzerindeki ikinci kitabede Camii ve türbesi Sultan II. Abdülhamid zamanında, Konya Valisi Mehmet
Ferid Paşa (1899) tarafından imar ve ihya olmuştur. 26 Sadreddin Konevî,
İslâm ölçülerine bağlı olan yüce bir şahsiyettir. Vasiyetnamesinde “kabrimin üzerine hiçbir mamure ve örtü yapmayınız. Yalnız izimin kaybolmaması için sağlam bir taş dikiniz” demiştir. Konevî, zengin vakıf geliriyle uzun yıllar boyunca gelen misafirlerine, gerekse ilim, irfan taliplerine kucak açmıştır. Şeyh Sadreddin Konevî, 673 /1274 Muharrem ayının
16. Pazar günü Rabbine kavuşmuştur.27
1274 yılında Sadreddin Konevî tarafından yaptırılan eser, camii,
türbe, zaviye ve haziresi ile kütüphaneden oluşmaktadır. Camii tek kubbeli iken sonraki onarımlarda ahşap tavana dönüştürülmüştür (Resim
13). Kare planlı türbenin üzeri açık iken sonradan konik bir kasnakla ahşap külahla kapatılmıştır. Camii dikdörtgen planlı ve kırma çatı ile kapatılmıştır. Yapının kuzeybatısında tek şerefeli minaresi Osmanlı döneminde eklenmiştir. Giriş kapısı üzerinde kitabeleri bulunan yapının güneyinde ahşap merdivenle çıkılan kütüphane bölümleri yer alır. Batı tarafta avluya çıkan bir kapı ve ortada havuz yer almaktadır. Doğu bölümden ise camiye girilmektedir. Harim sade olmakla beraber yenilen minber ve mahfil bölümleri Geç dönem etkisi açıkça görülmektedir (Resim
14-15). Çini süslemeli kıble duvarı ortasındaki mihrabında ise bitkisel ve
geometrik süslemeli olup, çerçevesi çıkıntı yapmaktadır. 28 Bu Camii de
Selçuklu dönemi çini sanatını ve ahşap süslemeleri ve Osmanlı dönemi
taş ve tuğla minaresi özgün örnekler arasındadır.29 (Resim 16). Özellikle
camiin ahşap işçilikli pencere kanatları İstanbul Türk ve İslâm Eserleri
Müzesi’nde sergilenmektedir.
İplikçi Camii
Konya il merkezinde Mevlânâ Caddesi üzerinde yer alır. Camiye
ait iki yenileme kitabesi bulunmaktadır. İlk inşası ile ilgili bir kitabe günümüze ulaşamamıştır. Konya'da ilk yapılan Selçuklu eserleri arasında
olduğu kabul edilmektedir. Yapının 598 / 1201 den önce Tebriz'li Ebül
Fazl Abdülcebbar'ın yaptırdığı ve giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre
733 / 1333 yılında genişletilerek onarıldığı anlaşılmaktadır. 1431 tarihli

26

Özönder, a.g.e., s. 97-98
Kolas, a.g.e., s. 19
28 Bakırer, a.g.e., s. 182; Doğan (Şaman), N., “Konya Sadreddin Konevî Camii,
Mihrap Süslemesi”, Sanat Tarihinde İkonografık Araştırmalar Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s.433-456.
29 Kolas, a.g.e., s. 55.
27
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vakfiyeye göre yapının yandığı için 1584 de yeniden onarılmıştır. Yapının günümüzdeki plan şeması Turgutoğlu Ebu’l- fazl Ahmet Beyin onarımından kalmadır (Resim: 17-18). 1939’da yapılan onarımlarda da arkasında yer alan Altunapa medresesine ait kalıntılara rastlanılmıştır.30 Ayrıca Hz. Mevlânâ ve babasının bu külliyenin medresesinde ders vermişlerdir.31
Camiin planına baktığımız zaman enine dikdörtgen planlı olan
harim, mihraba parelel olarak üç sahınlıdır. Mihrap yönündeki sahın
geniş tutularak üst örtüsü beşik tonozla örtülürken diğer bölümler çapraz tonoz ile kapatılmıştır (Resim 19). Yapıda taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Günümüzdeki mihrabın sonradan eklendiğini mihrabın altında yer alan Selçuklu dönemi mihrabının çini kalıntılarından anlamaktayız. Günümüzdeki mihrap mermerden yapılmıştır.32
Eşrefoğlu Camii
Anadolu Selçuklularının ahşap direkler üzerine düz çatılı ve zengin süslemeli ahşap camileri de dikkat çeken örnekleri arasındadır. Bu
camiler renkli kalem işleri, mozaik çinili mihraplar, ahşap işçilikli süslemeleri ile ayrı bir öneme sahiptirler. Anadolu’nun ahşap direkli camilerinin öncüsü olan Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii de 1299 yılında tamamlanmıştır.33 Kıble duvarı ortasında yer alan mihrabının, geometrik
ve bitkisel süslemeli kompozisyonlarla tasarlanmış çini mozaikten
muhteşem bir işçiliği vardır.34 Selçuklu ve Beylikler döneminin en güzel
eserleri arasında yer alan Eşrefoğlu Cami’nin, H. 557/ M. 1162 yılında Sultan Sencer tarafından yaptırılmış35, H. 667/M. 1268 yılında Eşrefoğlu
Seyfeddin Süleyman Bey tarafından da tamir ettirildiği belirtilirken 36,
bazı kaynaklarda da 1296-1299 yılında Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman

30

Boran, a.g.e., s. 571-620; a.mlf. “Meram’daki Camii ve Mescidler”, Yeşilin ve
Medeniyetin Köprüsü Meram, C:I, Konya, 2014,s. 252;H. Karamağaralı,
“Konya’da İplikçi Camii’nin Aslî Hali ve Ehemmiyeti”, Sanatta Anadolu Asya İlişkileri Beyhan Karamağaralı 'ya Armağan, Ankara, 2006, s. 277-296.
31 Kolas, a.g.e., s. 54.
32 A. Boran, “Meram’daki Camii ve Mescidler”, Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü
Meram Kitabı, C:I, Konya, 2014, s. 256.
33 Aslanapa, a.g.m., s. 46.
34 Bakırer, a.g.e., s. 201-202.
35 A. Çaycı, Eşrefoğlu Beyliğinin Mimari Eserleri, Ankara, 2008, s.10-170.
36 Y. Akyurt,“Beyşehri Kitabeleri ve Eşrefoğlu Camii ve Türbesi”, Türk Tarih
Arkeologya ve Etnografya Dergisi, Sayı:IV, İstanbul, 1940, s. 103.
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Bey’in yaptırdığından bahsedilir.37 Tek şerefeli 87 basamaklı minaresinin kırmızı, beyaz ve gri renkli taşlarla oluşturulmuş pabuç ve tuğla örgülü gövde, şerefe ve petek bölümüyle ince bir zarafetle âlemle son bulmaktadır.38
MESCİDLER
Selçuklu Mescidleri tek kubbeli olarak dikkat çekerken, çoğunun
önünde düz çatılı veya tonozlu giriş yerleri bulunmakta olup bunlar
XIV. yüzyılda camilerde görmeye başlayacağımız son cemaat yerlerinin
öncüleri olmuştur. Konya’da Taş Mescid ve Sırçalı Mescid bunların en
karakteristik örnekleri olarak gösterilir. Ayrıca kubbeye geçiş problemleri de ele alınarak, son cemaat yeri ile tek kubbeli ilk Osmanlı dönemi
camilerinin başlangıcını hazırlamıştır.39
Öncelikle yapım tarihlerine baktığımızda Konya’daki Selçuklu
dönemi Mescidlerinden; Abdülaziz Mescidi (1253), Abdülmü’min (Megaribe) Mescidi (1275), Aksinne Mescidi (XIII. Yy.), Başarabey (Ferhuniye) Mescidi (1219), Beyhekim Mescidi (XIII. Yy 2. Yarısı), Bulgur Dede
Mescidi (XIII. Yy.), Cemal Ali Dede (Turut) Mescidi (XIII. Yy.), Erdemşah Mescidi (Kale-i Cerp, Server Ağa) (1220), Halka Beğüş Mescidi (XIII.
Yy.), Hoca Ahmet Fakıh Mescidi (1221), Hoca Hasan Mescidi (XIII. Yy.),
Karaarslan Mescidi (XIII. Yy.), Karatay Mescidi (1248), Sakahane (Hızır
İlyas) Mescidi (1248), Sırçalı Mescid (1275), Şeker Furuş Mescidi (1220),
Tahir İle Zühre Mescidi (XIII. Yy.), Taş Mescid (1215), Tercüman Mescidi
(XIII. Yy.), Zenburi Mescidi (XIII. Yy.) ve Zevle Sultan Mescidi (12191227) tarihlidir.
Yapıların öncelikle plan ve mîmârîsi
Abdülaziz Mescidi: Kare planlı, tek kubbeli olup kubbeye geçiş
tromplarla sağlanmaktadır. Batıda mahfil katı bulunmaktadır. Mescidin
girişi batıdan sağlanmakta ve her cephede üstte sivri ve yuvarlak kemerli
pencere açıklıkları bulunmaktadır. Giriş bölümüne sonradan kapatılarak rüzgârlık bölümü eklenmiştir. Girişin güneyine doğru altta kare
formlu üstte ise sivri kemerli küçük penceresi bulunmaktadır. Sonradan

37

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi, Erzurum, 1991, s. 223226.
38 İ. Efe, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi, Beyşehir, 2013, s. 65.
39 Aslanapa, a.g.m., s. 46.
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boyanan yapının güney cephesinde payandası bulunmaktadır ki sonradan eklenen bölümler arasındadır. Tuğla kubbe ise onarım esnasında
kurşunla kaplanmıştır.
Abdülmü’min (Megaribe) Mescidi: Dikdörtgen planlı olup harim bölümü kubbe ile kapatılarak sonraki dönemlerde kubbe kurşunla
kaplanmıştır. Kubbe de farklı olarak tuğla basamaklar yer almaktadır.
Zemin kot seviyesi altında kalan Mescidin girişi sundurma ile cephe boyunca sonradan kapatılmıştır. Cephelerde küçük hafif sivri kemerli dilimli pencereler bulunmakla beraber yapının giriş bölümü doğudan sağlanmaktadır. Aksinne Mescidi, dikdörtgen planlı yapı kare planlı ve tek
kubbeli harim bölümü ile son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanarak kubbe sonradan kurşun ile kaplanmıştır. Yapının batısındaki giriş bölümü, kuzey-güney yönünde uzanan son
cemaat mahalli ile kapatılmıştır. Son cemaat bölümü ahşap direkle iki
bölüme ayrılmıştır. Son cemaat mahallinin üzeri içten düz dıştan kırma
çatı ile kapatılmıştır. Yapının bahçesinde üzerinde taş olan betonarme
bir lahit bulunduğu ve üzerinde Aksinne Dede isminde birinin medfun
olduğu belirtilmektedir.40
Başarabey (Ferhuniye) Mescidi: Ahurbeyi Zeynüddin Beşare
tarafından yapılmıştır. Mescid, kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü harim bölümü ile son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Mescidin son cemaat mahalli kapalı olup son cemaat mahallinin doğu bölümü sonradan
kapatılarak ayrı bir bölüm haline getirilmiştir. Yapı cephelerinde dikdörtgen formlu pencereler ile giriş cephesinde yer alan dikdörtgen
formlu yuvarlak kemerli pencereler ile aydınlatılmıştır. Giriş kapısı kuzeyde bulunan yapının son cemaat mahallinin önceden tonozla kapatıldığı bilinmektedir.41
Beyhekim Mescidi: Nahcivanlı Tabip Ekmelüddin Beyhekim42
tarafından yaptırılmıştır. Mescid, kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü
harim bölümü ile son cemaat bölümünden oluşmaktadır. Girişte son cemaat mahalli bulunmaktadır. Son cemaat bölümü üç bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümün sağ tarafındaki odada Beyhekim’in Türbesi bulunmaktadır.43 Kubbeye daha sonradan pencereler açılmıştır. Yapının girişinin üzeri sundurma ile kapatılmıştır (Resim. 20).

40

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıkları Envanteri, Konya, 2010, s. 65.
41 Konya Büyükşehir Belediyesi, a.g.e., s. 87.
42 Konya Büyükşehir Belediyesi, a.g.e., s. 90.
43 Y. Önge, “Konya’da Beyhekim Mescidi”, Önasya, Sayı: 3/29, 1968, s. 10-11.
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Bulgur Dede Mescidi: Farklı mîmârîsi ile dikkat çekmektedir.
Mescid, kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü harim bölümü ile yan tarafında tonoz örtülü türbe bölümü, son cemaat mahalli ve zaviye bölümlerinden oluşmaktadır. Kuzeyde iki taş sütuna oturan eyvan yer almaktadır fakat sonraki dönemlerde üzeri betonarme malzeme ile örtülmüştür. Mescide taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Yapı girişi basık kemerli
olarak tasarlanmıştır, pencereler ise altta dikdörtgen, üstte dikdörtgen
form içerisinde sivri kemerli pencerelerdir.
Cemal Ali Dede (Turut) Mescidi: Mescid, kare planlı ve üzeri
kubbe ile örtülü harim bölümü ile yan tarafında ise türbe bölümü,
tekke, mektep ve hamamdan oluşan külliye içerisinde yer almaktadır.
Mescid bölümü kubbe ile örtülerek kubbeye tromplarla geçiş sağlanmıştır. Yan taraftaki türbe ise dikdörtgen planlı tonozla örtülüdür.
Türbe girişi ise eyvan tarzında düzenlenmiştir. İçerisinde ise yedi adet
sanduka bulunmaktadır. Mescidin girişi sonradan rüzgârlık bölümü kapatılmıştır.
Erdemşah Mescidi: Hacı İsmail Oğlu Şemseddin Erdemşah tarafından yapılan Mescidi, kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü harim bölümünden oluşmaktadır. Kubbeye tromplarla geçiş sağlanmakta ayrıca
kubbe sonradan kurşunla kaplanmıştır. Mescidin hafif sivri kemerli küçük ve tepe pencereleri bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan girişi sivri kemerli olarak tasarlanırken yanlardaki iki pencere de sivri kemerlidir. Bu
giriş bölümü sonradan sundurma ile kapatılmıştır. Mescid zamanla yolun kot seviyesi altında kalmıştır.
Halka Beğüş Mescidi: Bu mescid, kare planlı ve tek kubbe ile
örtülmüştür. Kubbeye geçişte Türk üçgenleri kullanılmıştır. Mescidin
zemin katında cenazelik bölümü de bulunmaktadır ki Mescidin türbe
olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca kubbedeki çıkıntılar dikkat çekmektedir. Yapıyı kubbe başlangıç yerlerindeki pencereler ile dikdörtgen formlu küçük penceresi aydınlatmaktadır.
Hoca Ahmet Fakih Mescidi: Türbe, çeşme, sebil ve bazı
mekânlardan oluşan ayrıca haziresi bulunan külliye içerisinde yer almaktadır. Mescid dikdörtgen planlıdır üzeri sonradan kırma çatı ile kapatılmıştır. Yan tarafında kare planlı tek kubbeli olan Hoca Ahmet Fakih’ın sandukasının bulunan türbe yer almaktadır. Yapıyı cephelerde
yer alan çok sayıda dikdörtgen formlu pencereler aydınlatmaktadır. Yapının avlusuna giriş bölümündeki duvarda devşirme malzemeler ile
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çeşme bulunmaktadır. Mescidin kuzeyinde dört ahşap desteğin taşıdığı
sonradan eklenen son cemaat mahalli bulunmaktadır. 44
Hoca Hasan Mescidi: Kare planlı ve tek kubbe ile örtülüdür.
Mescidin kuzeyinde dört ahşap direklerle ayrılan revaklı son cemaat
mahalli bulunmaktadır. Son cemaat bölümünün kuzeydoğusunda ise
minaresi bulunmaktadır. Son cemaat mahalli sundurma ile kapatılırken
Mescid sonradan kurşunla kaplanan kubbe ile örtülüdür. Minaresi ise
gövdesi köşelerde üçgen ve aralarda yarım daire formlu olmak üzere
yivli olarak tasarlanmıştır. Tek şerefeli olan minarenin pabuç bölümü
kare formludur, petek ise silindirik formludur. 45 Mescid hafif sivri kemerli nişler ile hareketlendirilerek, dikdörtgen formlu pencereler ile aydınlatılmıştır.
Karaarslan Mescidi: Kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü harim
bölümü ile giriş kısmından oluşmaktadır. Kubbe sonraki onarımlarda
kurşunla kaplanmıştır. Yapının batıdaki girişi sundurma ile kapatılmıştır. Yapıyı dikdörtgen form içerisindeki hafif sivri kemerli pencereler aydınlatmaktadır. Mescid yol seviyesi altında kalmıştır.
Karatay Mescidi, Celaleddin Karatay’ın kardeşi Kemâlettin
Rumtaş’a ait olduğu bilinmektedir.46 Mescid, kare planlı ve üzeri kubbe
ile örtülü harim bölümü ile son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Son cemaat mahalli kuzeyde
iki bölüm halinde bulunmaktadır. Sonradan kırma çatı ile kapatılan bu
bölüm giriş kapısı, açıklık ve pencerelerle hareketlendirilmiştir. Yapıda
küçüklü büyüklü hafif sivri kemerli dikdörtgen formlu pencereler ve
tepe pencereleri ile aydınlatma sağlanmıştır.
Sakahane (Hızır İlyas) Mescidi: Yanında, Hızır İlyas adında birisinin türbesinin bulunduğu bilinen yapının günümüzde olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı adla anılan bu Mescid, kare planlı ve tek kubbe ile
örtülüdür. Kubbeye geçiş Türk üçgeni ile sağlanarak kubbe sonradan
kurşunla kaplanmıştır. Yapıyı didkörtgen formlu pencereler aydınlatmaktadır. Kot seviyesi altında kalan Mescidin girişi batıdan sağlanmaktadır.
Sırçalı Mescid: Kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü harim bölümü ile giriş bölümünden oluşmaktadır. Mescidin doğusunda üç bölümlü eyvan tarzında son cemaat mahalli yer almaktadır. Ayrıca yapının
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kuzeydoğusunda tek şerefeli minaresi yükselmektedir. 47 Yapıyı hafif
sivri kemerli pencereler aydınlatmaktadır.
Şeker Furuş Mescidi: Yine Selçuklu Mescidlerinin genel planında yapılmış olup harim kare planlı ve tek kubbe ile örtülüdür. Mescidin girişi sonradan rüzgârlık ile kapatılmıştır. Mescidin cepheleri hafif
sivri kemerli giriş kapısı, yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu pencereler ile yuvarlak kemerli nişler ile hareketlendirilmiştir. Mescid içerisine mahfil bölümü eklenmiştir.
Taş Mescid: Abdullah oğlu Hacı Ferruh tarafından yapılan, dikdörtgen planlı olan yapının, harimi kare planlı ve kubbe ile örtülü olup
kapalı olan son cemaat mahalli ise tonoz örtülüdür. Mescidin girişi taç
kapı şeklinde düzenlenmiştir. Mescid kot seviyesi yolun altında kalmıştır. Mescidin kubbesi sonraki onarımlarda yenilenmiştir, kubbeye geçişi
ise tromplarla sağlanmıştır (Resim 21-22).
Tercüman Mescidi: Kare planlı tek kubbeli Mescidin kubbeye
geçişi tromplarla sağlanmıştır. Sonradan kurşunla kaplanan kubbe onarım geçirmiştir. Mescidin girişi sundurma ile kapatılarak cepheler, altta
kare formlu niş içerisindeki yuvarlak kemerli küçük pencere ve üstte yuvarlak kemerli pencereler ile hareketlendirilmiştir. Yapının girişi doğudan sağlanmaktadır.
Zenbûrî Mescidi: Kare planlı tek kubbe örtülü yapılar arasındadır. Yapının girişi kuzeyde olup kuzey cephede sonradan eklenen
rüzgârlık bölümü eklenmiştir. Yapının silindirik formlu minaresi ise kuzeybatı köşede yükselmektedir. Mescidi yuvarlak kemerli pencereler aydınlatmaktadır.
Zevle Sultan Mescidi: Kare planlı tek kubbe örtülüdür. Mescidin
yan tarafında Zevle Sultan Türbesi yer almaktadır. Mescidin kubbesi
sonradan yenilenerek kurşunla kaplanmıştır. Yapının girişi kuzeybatıda
olup, cephelerde dikdörtgen formlu pencereler yer alır.
Tahir ile Zühre Mescidi: Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından
yaptırılan eser, kare planlı tek kubbe ile örtülü olup, türbe ve son cemaat
bölümünden oluşmaktadır. Yapının giriş cephesi sivri kemerli pencereler ve giriş kapısı ile hareketlendirilmiştir. Giriş sonradan sundurma ile
kapatılmıştır.

47 M. E. Başar, “Konya’daki Selçuklu

s. 307-324.

Minareleri”, İpek Yolu Konya I, Konya, 1998,
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Yapıların malzeme özellikleri
Mescidler genel olarak taş ve tuğladan yapılmışlardır. Genelde taş
malzeme beden duvarlarında kullanılırken, tuğla malzeme kubbede
kullanılmıştır. Fakat moloz taş, kesme taş kullanılan yapılarda vardır.
Yer yer mermer malzeme de kullanılmıştır. Son cemaat mahallinde genellikle taşıyıcılarda ve üst örtüde, beden duvarlarında ise hatıllarda,
mihrap, minber, mahfil katında, pencere ve kapılarda ahşap malzemeler
yer yer karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca özellikle kitabelerde, kapı ve pencereler ile mihraplarda da mermer malzeme ile de karşılaşmaktayız.
Süslemede ise çini ve alçı malzeme kullanıldığı görülmektedir. Bu yapılar genellikle yığma tekniğinde yapılmış olup, kubbeleri sonradan birçoğunun kubbeleri sonradan kurşunla kaplanmıştır. Ayrıca sonradan
yapılan onarımlarda yer yer betonarme malzemelerde görülmektedir.
Yapıların süsleme özellikleri
Taş Mescid: Selçuklu dönemi taş işçiliğinin en güzel örnekleri
arasında yer almaktadır. Mescidin taç kapısı mukarnas kavsarası, yanlardaki mihrabiyeler, zikzaklı ve yıldız ve altıgenlerden oluşan geometrik süslemeli bordürleri ile ibadete gelen insanları kapıda bu görsel güzellikle karşılayan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu kapının üzerinde kitabesi mevcuttur. Son cemaat mahallinden harime geçişte yer alan görkemli taş işçilikli geometrik süslemeli bir kapı mevcuttur. Mescidin en
dikkat çeken bölümlerinden birisi de taş mihrabıdır. Mihrabın farklı bir
özelliği iç içe geçmiş iki mihraptan oluşmasıdır. Mukarnas kavsaralı bu
mihrapların sekizgen, dairesel, baklava dilimli geometrik bordürlerle
süslemeli köşeliklerin de kabartmalı zarif bir örnektir.
Erdemşah Mescidi: Giriş kapısının üzerinde inşa kitabesi yer almaktadır. Ayrıca sivri kemerli giriş kapısının özellikle sol tarafındaki firuze renkli bitkisel süslemeli çini kalıntılardan bir zamanlar kapı etrafında çini süslemelerin giriş kapısını süslemekte olduğu anlaşılmaktadır. Kapı ve pencere açıklıklarının kemerlerindeki tuğla kemer formu
yapının cephesine hareketlilik getirmiştir. Asli halinde çini süslemeli
olan mihrap günümüzde ahşaptır.
Şeker Furuş Mescidi: Mescidin inşa ve tamir kitabeleri bulunmaktadır. Batı giriş kapısı üzerinde yer alan dört satırlık kitabe etrafında
da geometrik çini süslemeler bulunmaktadır. Kuzeydeki iki devşirme
paye üzerine oturan hafif sivri kemerli tuğla örgülü kapının üzerinde
firuze ve patlıcan mor renginde sekizgen, kare, dörtgen ve dikdörtgen
süslemeli çini mozaik süslemeler giriş kapısını hareketlendirmiştir. Ya-
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pının içerisindeki kubbeye geçişteki tromplar ve kubbe başlangıç yerindeki pencere açıklıkları içeriyi hareketlendirmiştir. Yarım daire formlu
mihrap ise kıble duvarı ortasında yer almaktadır.
Hoca Ahmet Fakih Mescidi: Mescidin batı duvarındaki türbe
giriş kapısı ve üzerindeki kitabe dikkat çekmektedir. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrabı ise mukarnas kavsaralı ve köşelerde silindirik sütunceler bulunmaktadır.
Karatay Mescidi: Farklı giriş açıklıklarıyla cephesi hareketlendirilen Mescidin cephesindeki sivri kemerli pencerelerin etrafını saran
dikdörtgen formlu tuğla süslemeli nişli formlarda cepheyi hareketlendirmektedir. Harim bölümündeki tuğla süslemeli kubbesi ve eskiden
çini süslemeli mihrabı da bilinen süsleme özelliklerinde arasında yer
alırken günümüzde mihrap yenilenmiştir.
Abdülaziz Mescidi: Sade olan Mescidin tuğla kubbesi, kubbeye
geçiş tromplar ve alçı mihrabı Mescidi hareketlendiren sade süslemeli
bölümleridir.
Abdülmü’min Mescidi: Giriş kapısı üzerindeki mermer kitabe
bordürleri ise çiniden yapılarak uzunca iki satırlık bir kitabe formu oluşturulmuştur. Pandantiflerle geçilen kubbesi ve sonradan yenilenen mermer yarım daire formlu mihrabı da harimde dikkat çeken süslemeli bölümlerdir. Kubbe de farklı olarak tuğla basamaklar dikkat çekmektedir.
Aksinne Mescidi: Mescidin cephesi sade olup yer yer tuğla süslemeli pencere kemerleri cepheyi hareketlendirir. Harimde kıble duvarı
ortasında yer alan mihrabın alçı süslemeleri onarım esnasında ortaya
çıkmıştır. Mihrabı geometrik süslemeli bordürler çevrelemektedir. Ayrıca harim kubbesinin tuğla süslemeleri ve kubbe başlangıç yerdeki sivri
kemerli pencerelerin köseliklerinde firuze ve patlıcan mor renginde çini
süslemeler fark edilmektedir.
Bulgur Dede Mescidi: Yapının son cemaat mahallindeki eski eyvan tarzında girişi ve cephelerdeki iki katlı pencereler ile üst pencerelerin üzerindeki nişlerin arasında yer alan çini süslemeler cepheyi hareketlendirmiştir. Ayrıca yapının içerisindeki beden duvarlarını çevreleyen çini süslemeler ile mihrabındaki çarkıfelek ve geometrik süslemeli
çini mozaik süslemeler ile kubbedeki tuğladan türk üçgenleri harimde
dikkat çeken süsleme özellikleridir.
Cemal Ali Dede Mescidi: Mescidin tuğladan süslemeli kubbesi,
istiflendirilmiştir. Yan tarafta yer alan türbenin eyvan tarzında düzenlenmesi ve cephesinin iç içe geçmiş sivri kemerler ile köşeliklerin de ve
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yanlardaki bordürlerde yer alan çini mozaik süslemeler geometrik
formda tasarlanarak cepheye anıtsal bir görüntü verilmiştir.
Hoca Hasan Mescidi: Son cemaat mahallinin ortasında yer alan
sivri kemerli tuğladan üç dilimli kemerli olarak tasarlanmış mihrabiye
üzerinde yer yer tuğla ve çini süslemeli dikdörtgen ve baklava dilimli
süslemeler yer almaktadır. Yapının minaresinin gövdesindeki hareketlilik yarım daire ve üçgen olarak sağlanmıştır. Ayrıca şerefe altındaki mukarnas süslemeler ve çini bilezik minareye farklılık getirmiştir. Harimdeki iç içe geçmiş iki mihrap uygulaması da yine karşımıza çıkmaktadır.
Mukarnas süslemeli kavsaralar ve yanlardaki sütunceler de süsleme
özelliklerindendir.
Tahir ile Zühre Mescidi: Cephedeki dikdörtgen form içerisindeki sivri kemerli pencere köşeliklerin de yer alan çarkıfelek süslemeli
çini mozaik süslemeler, giriş kapısı yanlarında kemer köşeliklerinde ve
yanlardaki bordür süslemelerindeki geometrik çini süslemeler ile mihrabındaki firuze ve patlıcan moru çiniler ile Selçuklu dönemi çini süslemenin sonsuzluğunun Mescidlerde sık sık karşımıza çıktığını fark ettirmektedir.
Beyhekim Mescidi: Mescidin kapı ve pencere kanatları bitkisel
ve geometrik süslemeli olup günümüzde Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.48 Giriş cephesindeki pencere üzerindeki nar
motifi de dikkat çeken süsleme motiflerindendir. Çini mozaik süslemeli
mihrabı ise Berlin Staatliche Museum’da sergilenmektedir. Mescidin
kubbesinde tuğla süslemeler ve ortasındaki çini süsleme detayları yapıya zenginlik katmaktadır.
Başarebey (Ferhuniye) Mescidi: Yapının mermer söveli kapısı
ve mukarnas dolgulu tromplar ve tuğla kubbesi de yapıya hareketlilik
getirmiştir.
Halka Beğüş Mescidi: Yapının kubbesindeki tuğla çıkıntılar ve
kubbeye geçiş elemanlarının dışarıya çıkıntı oluşturması yapıda ilginç
bir görüntü oluşturmuştur.
Karaarslan Mescidi: Yapının kubbe kasnağı ile sivri kemerli
pencereleri içine alan dikdörtgen formlu nişler ve tuğla süslemeli kemerler yapının cephesini hareketlendirmektedir. Harimdeki alçı ve çiniden yapılan mihrabı mukarnas kavsaralı olup, firuze ve patlıcan moru
altıgen, üçgen, dikdörtgen bordürler ile kare çini levhalar bitkisel ve geometrik süslemeli olarak tasarlanmıştır.
48
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Sakahane (Hızır İlyas) Mescidi: Yapının tuğla örgülü kubbesi
ve alçı süslemeli mihrabı süsleme detaylarındandır.
Sırçalı Mescid: Yapının üçlü kemer açıklığı cepheyi hareketlendirirken kemerlerdeki çini mozaik süslemeler ile hat yazıları girişte bizleri mükemmel bir işçilikle karşılaşmamızı sağlamaktadır. Son cemaat
mahallindeki pencere köşeliklerindeki firuze ve patlıcan moru çini mozaik süsleme detayları da dikkate değer örnekler arasındadır. Mescidin
istiflenmiş tuğla kubbesi ve ortasındaki çini süsleme dairesel detay süslemeleri ile mihrabında hiç boş yer bırakılmadan yapılan çini süslemeleri hem geometrik bitkisel hem de yazı süslemesi ile en dikkat çeken
bölümüdür. Selçuklu dönemi çini süslemesinin sınır aştığı örnekler arasında yer alan bu Mescid adını da çini süslemelerinden aldığı muhtemeldir.
Tercüman Mescidi: Kubbeye geçişte kullanılan sivri tromplar ile
cephelerdeki pencere kemerlerindeki tuğla süslemeler yapıda hareketlilik sağlamıştır.
Zenburi Mescidi: Yapının özellike minaresindeki tuğla süsleme
detayları ile firuze renkli çinileri en naif süsleme özelliklerindendir.
Zevle Sultan Mescidi: Giriş kapısı üzerindeki kitabesi dışında
sade olan yapının mihrap ve minberi yenilenmiştir.
Değerlendirme ve Sonuç
XIII. yüzyılda Konya dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline gelmiş ve çevresindeki şehir ve ülkeleri de etkilemiştir. Bu zengin ilim ve
sanat merkezinin oluşmasında Anadolu Selçuklu Sultanlarının önemli
bir yeri vardır. I. Alâeddin Keykûbad (1220-1237) zamanı ilim, sanat ve
mîmârî açıdan devletin klasik dönemini yaşadığı çağ olmuştur. Anadolu
Selçukluları Sultanları, ilim ve âlimlere büyük önem vermişlerdir. Medreselerde eğitim öğretim ücretsiz verilmiştir. Alâeddin Keykûbad ilim
ve sanat adamlarına çok cömert davranmıştır. Bu dönem Selçuklu devletinin topraklarının en geniş ve en güçlü olduğu dönemi yaşamıştır.
Selçuklu başkentinde Sultan Alâeddin Keykûbad'ın yaptırdığı ticarî,
dinî, askerî, sosyal ve sağlık kurumları ile Konya ortaçağın en mamur
şehirlerinden birisi haline gelmiştir.
Selçukluların medeniyet tarihinde en dikkat çeken yönleri ve de
hizmetleri, İslâm dünyasının her tarafını cami, medrese, kütüphane, tıp
mektebi, hastane, imâret, zâviye ve kervansaraylarla doldurarak, bu müesseselere büyük vakıflar yapmaları idi. Kapalı kent modellerinden biri
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olan Konya, surlarla çevrili iç kalesi olan şehirlerarasında yer almaktadır. İç Kale’de yer alan Ulu Camii, Selçuklu Başkenti Konya’da yapılan
önemli bir Selçuklu eseridir.
İslâm şehirlerinin genel özelliklerinden olan cami, pazar ve hamam kurgusunu birçok yerde görmekteyiz. Camilerin yanında ise Pazar
yerleri, hanlar, hamam, türbeler gibi yapılar yer almıştır. Bu özelliklerin
tamamını Konya şehir dokusunun nüvesini oluşturmaktadır.
En güzel çağını XIII-XIV. yüzyılları arasında yaşayan Konya’da sanat bakımından yüksek ehemmiyete sahip yapılardan dinî yapılar camiler ve türbeler o dönemin en güzel ve başta gelen örnekleri arasında gelmektedir. Yine Selçuklu dönemi taş ve çini mihrapları da İslâm ülkelerinde görülmeyen değişik tarz da yapılmış örnekleri de mevcuttur.
Selçuklular devrinden kalan en eski yapı Konya’da aynı isimdeki
tepe üzerinde bulunan Alâeddin (Ulu) Camii’dir. Alâeddin Camii, tarihi
erken dönemlere kadar inen Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.
Adeta bir kale gibi, savunma duvarını andıran avlu duvarları ile İslâm
yapılarının Anadolu Selçuklu döneminin en güzel örnekleri arasında yer
almaktadır. Mermer mihrabı etrafındaki geometrik, bitkisel ve yazılı
süslemeleri ile çini mozaik tekniğinde firuze ve patlıcan moru renginde
çinilerle camiin en güzel bölümleri arasında yer almaktadır. Ahşap minber ise Anadolu’daki en eski minberlerden olup kendisinden sonrakilere
örnek teşkil ettiği bilinmektedir. Ayrıca ahşap işçiliği ile önemli bir eserdir. Abanozdan 1155 tarihli minber, ilk camiden kalmış olup, Ahlâtlı
Mengi Berti adlı usta tarafından yapılmıştır. Alâeddin Camii’nin yapı ustası Suriye kökenli ve Şamlı olan Muhammed bin Havlan olarak bilinmektedir. Alâeddin Camii hem mimarının güney kökenli olması hem de
Selçuklu mîmârîsinin Arap üslubundan etkilenerek yapılması çok sütunlu olmasından anlaşılmaktadır.
Larende Camii olarak da bilinen Sahip Ata Camii, Selçuklu Veziri
Fahrettin Ali Sahip Ata tarafından 1283 yılında yaptırılmış olup, mimarı
Abdullahoğlu Kelük olup, Selçuklu döneminin o dönemlerdeki adeta
yapı ihtişamının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır.
Yedi yüz yılı aşkın süreden beri dervişin damağına tat; aşıkın derdine ilaç; ariflere Sertaç; hattatlara meşk; ressamlara renk; musik-i şinaslara ilham; daha nicelerine daha nice şevk, zevk ve destur veren
Mevlânâ Hazretlerinin 1273 yılında vefatıyla Selçuklu Sarayı’nın Gül
Bahçesi’ne defnedilerek Mevlânâ Külliyesi’nin ilk temelleri atılmıştır.
İçerisinde Osmanlı döneminde yapılan Mescid de Selçuklu dönemi
Mescid plan tipolojisinde yapılmıştır.
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Yedi asır önce Anadolu’nun başkenti Konya’da yanan bir ilim ve
irfan meş’alesi olan Şeyh Sadreddin-i Konevî’nin bir zamanlar mamure
halinde olan türbe ve Camii yanında bir de kendisinin ve devrinin ünlü
eserlerinden oluşan zengin ve çok kıymetli kütüphanesi, İslâm âleminin
ilim çevrelerince de tanınmıştır.
İplikçi Camii erken dönem Selçuklu camilerinden olup, 1201 yılında Selçuklu Veziri Şemsettin Altunapa tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde yıkılmış olan ama varlığı bilinen Altunapa Medresesinde,
Mevlânâ ile babasının burada eğitim vermesi dolayısı ile de önemli medreseler arasında yer almaktadır. Camii ise önemli Selçuklu eserleri arasında yer almakla beraber, İslâmî dönem cami plan tipolojisine benzemekte olup, günümüz mihrabı altında yer alan çini mihrabı ile dikkat
çeken örnekler arasındadır.
Selçuklu dönemi Mescidleri, hem başkent Konya’daki plan tipolojileri hem de özgün örnekleri ile farklı bir kategoride değerlendirilmektedir. Özellikle kare planlı harim bölümü olan tek kubbeli Mescidler genel plan şemasını oluşturmakta olup, Beylikler dönemi etkisiyle
son cemaat mahallinin de yaygınlaştığı örneklerle karşılaşmaktayız. Örnekler arasında son cemaat mahallinin kapalı olduğu ve tonoz ile örtülü
olanları dışında, düz örtü olanı ve de revak şeklinde olanları da bilinmektedir. Mescidlerin beden duvarları genellikle taş, kubbeleri ise tuğla
malzemeden inşa edilmişlerdir. Bazı Mescidlerin minareleri de bulunmakla beraber, minarelerde çini süslemelerin de yer aldığı örnekler çoktur. Özellikle çini mozaik mihrapları ile Anadolu Selçuklu döneminin
en güzel örneklerini teşkil etmektedirler. Tuğla, taş ve ahşap işçilikleri
ile de adeta Selçuklu dönemi sanatının zirvesine ulaşılmak hedeflenmiştir.
Selçuklu Mescidleri tek kubbeli olarak dikkat çekerken, çoğunun
önünde düz çatılı veya tonozlu giriş yerleri bulunmaktadır. Ki bunlar
XIV. yüzyılda camilerde görmeye başlayacağımız son cemaat yerlerinin
öncüleri olmuştur. Konya’da Taş Mescid ve Sırçalı Mescid bunların en
karakteristik örnekleri olarak gösterilir. Ayrıca kubbeye geçiş problemleri de ele alınarak, son cemaat yeri ile tek kubbeli ilk Osmanlı dönemi
camilerinin başlangıcını hazırlamıştır. Taş Mescid; Selçuklu dönemi taş
işçiliğinin en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Sırçalı Mescid ise
yapının üçlü kemer açıklığı cepheyi hareketlendirirken kemerlerdeki
çini mozaik süslemeler ile hat yazıları girişte bizleri mükemmel bir işçilikle karşılaşmamızı sağlamaktadır. Eşrefoğlu Camii ahşap ve çini süsle-
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meleriyle de dönemin en zengin süsleme kompozisyonları ve de en erken ahşap direkli Cami örnekleri arasında yer alması ile Konya’nın başkent ihtişamını artırmıştır.
Başkent Konya’da yer alan birçok Selçuklu dönemi önemli eserleri arasında yer alan cami ve mescidlerin günümüze ulaşanları ele alınarak genel durumları değerlendirilmiştir. Fakat bir zamanların Selçuklu başkenti Konya’da Selçuklu dokusunu daha da canlandırmak için
bu cami ve mescidlere sahip çıkarak, bir dönem sultanların önem verdiği ilim ve kültüre layık olmak umuduyla.
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ANADOLU SELÇUKLU YAPI KİTÂBELERİNDEKİ
DİNÎ, SİYASÎ ve SOSYAL GÖNDERMELER
Nermin Şaman DOĞAN
Anadolu Selçuklu dönemi yapı kitabeleri dönemin dinî, siyasî,
sosyal yaşamına ışık tutar. Kitabeler/yazıtlar yapının dönemi, tarihi, işlevi, yaptıranı/banisi, baninin kimliğine yönelik ayrıntılı tanımlamalar
içermektedir. Bu kitabeler Ortaçağ Türk toplumunun dinî yapısı, siyasî
olayları, mücadeleleri ve başarıları ile ülke topraklarının sınırları, komşu
kültür çevreleriyle ilişkileri gibi veriler sunmaktadır. Aynı zamanda kitabeler aracılığı ile geçmiş kültürler arasında bağlar kurulurken, dönemin kültürel yapısına çeşitli göndermeler yapılmaktadır.
Yapı kitabeleri işlev (kale, Cami, mescit, türbe, medrese, kervansaray) ya da mimarî öğenin (taç kapı, minare, mihrap, minber, kubbe)
niteliğine göre çeşitlilik gösterir. Bu bağlamda kitabelerde özellikle
Kur’an-ı Kerim’den seçilen âyetler ve hadisler yapı türlerine uygun olarak seçilmekte ve değişmektedir. Aynı zamanda Selçuklu hükümdarlarının inşa ettirdiği yapıların kitabesi “Sultanî” özellikleri ile siyasî başarıları, fetihleri özetleyen yazılı belgelerdir.
Selçuklu döneminde birçok siyasi, sosyal ve kültürel olay incelendiğinde Konya, Kayseri ve Sivas kentlerinin öne çıktığı görülür. Bu kentler Selçuklu sultanlarının tahta çıktığı/cülus şenliklerinin yapıldığı, yaşadıkları, evlendikleri, seferlere çıktıkları, öldükleri/öldürüldükleri ve
türbelerinin bulunduğu yerler olarak dikkati çeker. Sultanların ailesinin
(eşleri, oğulları ve kızları) sosyal yaşamında da bu şehirler önem taşır.
Bu çalışmada Sinop ve Antalya İç Kaleleri, Sivas I. İzzeddin
Keykavus Dârü’ş-şifâsı ve Türbesi, Eğirdir Han ile Kırşehir Caca Bey
Medresesi’nin yapı kitabeleri örnek alınarak konunun tartışılması
amaçlanmıştır. Yapılardaki kitabelerin sayısı ve çeşitliliği o yapı
hakkında ayrıntılı bilgi edinmemizi sağlar. Selçuklu dönemi yapı
kitabeleri: yapım/inşa, onarım, sanatçı, mimar, ahşap ustası, nakkaş,
âyet ve hadisler, vergi ve diğer kitabelerden oluşur. Bu kitabe ya da
kitabelerin yeri/konumu, yüksekliği, bulunduğu yapının işlevi,
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malzemesi ve süslemesi kitabelere ayrı bir anlam katar. Hatta yapıların
bulunduğu kentler/yerleşimler de kitabelerin yorumlanmasında
etkilidir.
Bu bildiride tarihi arka plan/dönemin siyasî tarihi verilerek öncelikle yapıların cephelerinde yer alan kitabelerden örnekler seçilmiştir.
Çoğunlukla dışa kapalı olan Selçuklu yapılarının ön cephesinde beden
duvarından dışa taşkın ve yüksek kurgulanan, oldukça süslü tutulmuş
taç kapıların üzerinde bulunan kitabeler içerdikleri bilgiler aracılığı ile
önemli mesajlar iletirler. Bu nedenle taç kapı kitabeleri sadece o yapıların kullanıcıları için değil, orada yaşayan/önünden gelip geçen insanlara
da mesaj/bilgi verirler.
Anadolu Selçuklu döneminde 11. yüzyılın üçüncü çeyreğinde kuruluş sürecinden (1075- 1157) başlayarak, 1157- 1243 yılları arasındaki yükseliş/gelişme döneminde imar faaliyetleri ivme kazanmıştır. Selçuklu
sultanları I. Gıyâseddin Keyhüsrev (ilk kez 1192- 1196, ikinci kez 12051211) ve oğulları I. İzzeddin Keykavus (1211- 1220) ve I. Alâeddin Keykûbat
(1220- 1237) dönemleri fetih hareketlerinin arttığı ve imar faaliyetlerinin
en yoğun olduğu dönemlerdir1.
Selçuklu siyasî tarihinde 1176 tarihinde Eğirdir yakınlarında yapılan Myriokephalon Savaşı zaferi, 1182 yılında Borgulu/ Uluborlu’nun,
1204 tarihinde Isparta ve çevresinin, 1207 yılında Antalya’nın fethedilmesi ile Akdeniz çevresine açılma politikası öncelenmiştir 2.
Selçuklu sultanı I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 1207 yılında Antalya’yı ilk kez fethini oğulları I. İzzeddin Keykavus’un (1211- 1220) 1214
yılında Sinop, 1216 yılında Antalya’yı ikinci kez fethetmesi ve I. Alâaddin
Keykûbat’ın (1220-1237) Alanya, Alara ve Çukurova Bölgesi’ni içine alan
sahilleri fethetmesi ile sürdürülmüştür (İbn Bibi, 1996a, s. 162-167, 258271)3. Bu dönemde Selçukluların kuzeyden- güneye liman şehirlerini fethetmesi oldukça önemlidir.
1

O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul: Nakışlar Yayınevi,
1984, s. 268- 402; T. Baykara, I. Gıyaseddin Keyhusrev (1164- 1211) Gazi- Şehit,
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997; S. Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus
(1211- 1220), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997; E. Uyumaz, Sultan I.
Alâeddîn Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi (1220- 1237),
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003; S. Kaya, I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve
II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192- 1211), Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 2006, s. 13- 51, 97- 198.
2 O. Turan, a.g.e. (1984), s. 205- 211, 214, 283- 287; T. Baykara, a.g.e. (1997), s.3639; S. Kaya, a.g.e., (2006), s. 125- 133.
3 Sinop, Antalya ve Akdeniz sahillerinin fethi için bkz. O. Turan, a.g.e. (1984), s.
302- 312, 331- 339, 342- 347; İbn Bibi, El Evamirü’l- Ala’iye Fi’l- Umuri’l- Ala’iye
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Selçuklu döneminde Sinop, kuzeydeki en önemli liman kentidir.
Karadeniz üzerinden Kırım’a uzanan ticaret yollarının geçtiği önemli bir
giriş kapısı olan Sinop kentinin fethiyle birlikte askeri, dinî, sosyal ve
ticarî yapılar inşa edilerek şehrin imarına başlanmıştır. Fethi takiben
kadı, hatip, hoca, müezzin, muarrif ve kâtip gibi görevliler atanarak, şehirdeki kilise camiye çevrilmiş, yıkılan kale surları onarılmış, iç kale yaptırılmış, kaleye kütüval/dizdar/kale komutanı tayin edilmiştir. Yeni fethedilen Selçuklu şehirlerinde öncelikle askeri yapıların/kalelerin sur
duvarları ve burçlarının onarımı, genişletilmesi ya da yeniden yapımı
gerçekleştirilmiştir.4
Selçuklu ülkesinde sur bölümlerinin yapımı ve onarımının inşaat
masraflarını farklı emirlere yükleme, emirlerin adlarını oradaki burçlara
yazdırmasına izin verme geleneği Sinop’ta başlamıştır 5. Bu uygulama
Antalya’nın fethiyle birlikte onarılan ve yeniden inşa edilen Antalya İç
Kalesi surlarında da görülür.6
Sinop’un 1214 yılı Kasım ayındaki fethini izleyen 1215 yılı yazına
kadar Nisan- Eylül 2015 tarihleri arasındaki 5 aylık süreç içinde onarılan
ve yeniden inşa edilen Sinop İç Kalesi surlarında 15 kitabe/yazıt bulunur.
Bu kitabelerde Selçuklu sultanının/I.İzzeddin Keykavus’un, 12 Selçuklu
emirinin, 9 Selçuklu şehrinin, 3 mimarın ve 1 kâtibin adı geçmektedir.7

(Selçuk Name), I, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996, s. 162-175, 253-271; S.
Koca, a.g.e., (1997), s. 30-38; E. Uyumaz, a.g.e., (2003), s. 22-25, 30-34.
4 İbn Bibi, a.g.e., (1996), s. 168- 175; D. Esemenli, Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi,
(İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi), İstanbul 1990, s. 44-78;S. Redford, “Sinop
in the Summer of 1215: The Beginning of Anatolian Seljuk Architecture”, Ancient
Civilizations from Scythia to Sibiria, 16 (2010), s. 125-149, 538; S. Redford, İktidar
İmgeleri Sinop İçkalesindeki 1215 Tarihli Selçuklu Yazıtları, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014, s. 66-69.
5 Sinop İçkalesi ve emirler ile ilgili olarak özellikle bkz. S. Redford,- G. Leiser,
Taşa Yazılan Zafer Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnâmesi, Victory
Inscribed the Seljuk Fetihnâme on the Citadel Walls of Antalya, Turkey, Antalya:
Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2008, s.
25; S. Redford, a.g.e. (2014), s. 69-76, 153-245.
6 Antalya İçkalesi surları için bkz. S. Redford,- G. Leiser, a.g.e. (2008), s. 29-34,
Resim/Figür 1-87; L. Yılmaz- K. Tuzcu, Antalya’daki Türk Dönemi Kitabeleri,
2010, SOTA/Turkestan and Azerbaijan Reserch Centre, Haarlem Netherlands, s.
21-121, Foto 1-57.
7 M. Ş. Ülkütaşır, “Sinop’ta Selçuklular Zamanına Ait Tarihi Eserler”, Türk Tarih,
Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi, 5, (1949), s. 112- 131; D. Esemenli, a.g.e. (1990),
s. 55-78; S. Redford,- G. Leiser, a.g.e. (2008), s. 16-20; S. Redford, a.g.e. (2010), s.
125-149, 538; S. Redford, a.g.e. (2014), s. 63- 90, 153-233.
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Kitabelerde ilk kez sultan I. İzzeddin Keykavus, “el-gâlib” unvanını kullanmıştır.
Sinop İç Kalesi Lonca Kapısı Burç 2’nin batı cephesinde Sultan I.
İzzeddin Keykavus’un kitabesi yer alır. Kareye yakın dikdörtgen biçimli
mermer kitabelik sülüsle yazılmış dört satır ile çerçevenin dışındaki alt
ve sağ tarafındaki kenar yazılarından oluşmaktadır.8 Bu kitabede “Galip
Sultan, Doğu ve Batının Kralı, Dünyanın Sultanlarının hükümdarı, Arap
ve Arap olmayanların Efendisi, İzz ed-Dünyâ- ve ed-Dîn, İslâm ve Müslümanların İmdadı, Kara ve Denizin Sultanı, Zaferin Babası, Keyhüsrev oğlu
Keykâvûs, Müminlerin Komutanının Burhanı, 612 yılı(nın) Rebiyülâhır’ında” yazılıdır.9
Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un Sinop’un fethiyle “Sultan el-berr ve’l-bahr/kara ve denizlerin sultanı” ünvanını burada ilk kez
kullanması çok anlamlıdır. Sultanın daha sonra Antalya, Konya ve Sivas’ta inşa ettirdiği yapılarda da aynı unvanı kullanması, bir anlamda
kronoloji oluşturarak yapıların tarihlendirilmesi ya da yorumlanmasını
kolaylaştırmaktadır.
Kenar yazılarında “Nezaret eden: Sinaneddin Tuğrul, Emîr Dâd
(mahkemelerden sorumlu), Ekleme, inşa eden: Zayıf hizmetkâr Yakub
oğlu Hasanân, Allah’ın rahmeti üzerine olsun. (bunu),Yapan: el-Kettânî
el-Halebî oğlu Ebû Alî, Allah’ın Rahmeti üzerine olsun” yazılıdır.10 Bu yazıtta görevlendirmeler hakkında bilgi sunulmuştur.
Selçuklu döneminin bilinen ilk Arapça ve Yunanca iki dilli yazıtı
Sinop İç Kalesi Lonca Kapısı Burç 2’nin doğu cephesinde karşımıza çıkar11. Simre Emiri Bedreddîn Ebubekir’in Arapça ve Yunanca iki dilli yazıtı okunabilecek, bir başka deyişle kolayca algılanabilecek, görülebilecek şekilde yerleştirilen konumu ile özeldir12. Bu kitabe yoluyla kentin
yerli halkı/önceki sahipleri Hıristiyanlar ile yeni yerleşmeye çalışan
8

M. Ş. Ülkütaşır, a.g.e., (1949), s. 122; D. Esemenli, a.g.e., (1990), s. 56- 57; S.
Redford, a.g.e., (2010), s. 145- 146; S. Redford, a.g.e., (2014), s. 185- 192, Resim 48.
9 E. Combe- J. Sauvaget ve G. Wiet, Répertoire Chronologıque D’Epigraphie
Arabe, 10, Le Caire: Imprimerie De L’Institut Français D’Archéologie Orientale,
1939, s. 114, Kitabe No. 3761; Redford, a.g.e., (2014), s. 185.
10 E. Combe- J. Sauvaget ve G. Wiet, a.g.e., (1939), s. 114, Kitabe No. 3761; S.
Redford, a.g.e., (2014), s. 185.
11 M. Ş. Ülkütaşır, a.g.e., (1949), s. 124- 125; D. Esemenli, a.g.e., (1990), s. 58- 59;
S. Redford, a.g.e., (2010), s. 138- 139, Fig.7; S. Redford, a.g.e., (2014), s. 166- 169,
Resim 36.
12 S. Redford, a.g.e., (2010), s. 138- 139, Fig. 7; S. Redford, a.g.e., (2014), s. 166- 169,
Resim 36.
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Türklerin rahatça bağ kurmaları, kaynaşmalarını amaçlayan bir hoşgörü
ortamı amaçlanmış olmalıdır (Resim 1).

Resim 1. Sinop İç Kalesi, Arapça ve Yunanca Kitabe.

Arapça ve Yunanca iki dilli kareye yakın dikdörtgen biçimli mermer kitabeliğin üçte ikisi dört satırlık sülüsle yazılmış Arapça, altta üçte
biri beş satırlık Yunanca yazıdan oluşmaktadır. Kitabede “Allah’ın Yüce
olsun, bahşettiği başarıya münasip olarak, Galip Sultan İzz ed-Dünyâ- ve
ed-Dîn, Zaferin Babası, Keyhüsrev oğlu Keykâvûs, Müminlerin Komutanının Burhanı’nın günlerinde, bu burç ve beden Allah’ın, Yüce olsun, rahmetine muhtaç hizmetkâr tarafından inşa ettirilmiştir. Bedreddîn Ebû
Bekîr, Simre Valisi (sâhib), 612 yılı(nın) Rebiyülâhır ayında. Bunu Kayserili Yavâş yazdı ” yazılıdır.13
Sultan I. İzzeddin Keykavus Sinop ve Antalya’nın fethini birlikte
planlamış olmalıdır. Sinop’un fethinden kısa bir süre sonra bir ay süren

13

E. Combe- J. Sauvaget ve G. Wiet, a.g.e., (1939), s. 116-117, Kitabe No. 3765; S.
Redford, a.g.e., (2014), s. 166, Resim 36.
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kuşatma sonunda 1216 yılının Ocak ayında Antalya fethedilmiştir 14. Antalya’nın fethi İç Kale’nin burçları ve sur duvarlarındaki yazıtlarda ayrıntılı olarak betimlenmektedir. Fetihname yazıtı düzyazı şeklinde yazılmış, İç Kale surlarının kolaylıkla görülebilen, bugün Kırk Merdiven
olarak bilinen basamaklarla limana ulaşan kapının bitişiğindeki bir
alana yerleştirilmiştir15.

Resim 2. Antalya İç Kalesi, Kitabelerinden Örnek,
Yazıt 24 (S. Redford, 2008)

Sinop İç Kale’si kitabelerinden farklı olarak Antalya İç Kale’si kitabelerinde Sultan I. İzzeddin Keykavus’un kalenin inşasında aktif rol
üstlendiği anlaşılmaktadır. Bu kitabelerin çoğu dikdörtgen çerçeveli alışılmış kitabe panoları değil, sur duvarlarına yatay yerleştirilmiş 41 ya da
45 devşirme sütunun düzeltilmiş tabanına, daire biçimli madalyonların
yüzeyine yazılmıştır (Resim 2)16. Antalya kitabelerinde fethin her aşaması betimlenmiştir. Bu kitabelerde Gıyâseddin Keyhüsrev’in şehri
daha önce fethettiği, sonra kentin halkının ayaklandığı ve inançsızlığın
ortaya çıktığı, Keykavus’un şehri 612 yılının Ramazan ayının ilk günü
denizden ve karadan bir ay süreyle kuşattığı (24 Aralık 1215 günü başla-

14

Antalya’nın fethi için bkz. O. Turan, a.g.e., (1984), s. 307-312; İbn Bibi, a.g.e.,
(1996), s. 162-167; S. Koca, a.g.e., (1997), s. 35-38; S. Redford,- G. Leiser, a.g.e.
(2008), s. 17-20; C. Yakupoğlu, “Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220)”, Selçuklu
Tarihi El Kitabı, (Ed. R.Turan), Ankara: Grafiker Yayınları, 2012, s. 363-364.
15 Antalya İç Kalesi surlarındaki kitabeler ayrıntılı olarak iki yayında
incelenmiştir. Bkz. S. Redford,- G. Leiser, a.g.e. (2008), s. 11-53, Res. 2-87; L.
Yılmaz- K. Tuzcu, a.g.e., (2010), s. 21-121, Foto 1-57.
16 S. Redford,- G. Leiser, a.g.e. (2008), s. 11-53, Res. 2-87; L. Yılmaz- K. Tuzcu,
a.g.e., (2010), s. 21- 121, Foto 1- 57.
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dığı, 22 Ocak 1216 Cuma günü fethin gerçekleştiği), bu limanın ayın sonunda Cuma günü ilerleyerek fethedildiği ve kalenin yeniden inşasının
iki ayda tamamlandığı anlatılmıştır.17
Sinop ve kısmen Antalya örneğinde olduğu gibi Anadolu Selçuklu
şehirlerinde kalelerin burçları ile sur duvarlarının inşaat masraflarını
devletin emirlerine yüklenmesi I. Alâaddin Keykûbat’ın Konya ve Sivas
surlarının inşasına yönelik anlatımlarda ayrıntılı olarak karşımıza çıkar
(Resim 3). Dönem Kaynağı İbn Bibi bu konuda şu bilgileri verir:
“Onun üzerine Sultan emir verdi. İşbilir mimarlar ve usta ressamlar getirdiler. Hiç vakit kaybetmeden atına binip emirler, serverler ve mimarlarla birlikte şehrin etrafını dolaştı. Emri üzerine burçların, sur bedenlerinin ve kapıların yerlerini resmettiler. Hazreti Sultan’a arz ettikleri
zaman Sultan onu büyük bir dikkat ve derin bir düşünceyle inceledi. Bazı
yerleri düzeltip değiştirdi.
Kapıların, burçların ve bedenlerin yerleri belli olunca Sultan özel
naiblerini (nüvvab-ı hâs) çağırarak dört kale kapısının (dervâze), birkaç
burç ile bedenin yapım masrafının hassa’dan karşılanmasını, geri kalanların masrafının ise, durumlarına göre ülkenin büyük emirleri arasında
paylaştırmalarını, o konuda acele ederek fırsatı büyük bir ganimet saymalarını buyurdu. O arada bir ferman daha çıkararak, Sivas tarafının melik ve emirlerinin görüşleri alınarak ora için de dağ gibi bir sur (bâru) yapmalarını, Konya’nınkinde olduğu gibi oranın masrafının da oranın emirleri aralarında paylaşılmasını, bu konuda büyük bir çaba harcanmasını
buyurdu…
Aradan çok geçmeden sultanın devletin büyükleri ve ayanı-ı Konya
ve Sivas’ta surların temelini atıp inşasına başladılar. Gece ve gündüz bütün imkânları ve güçlerini kullanarak o yapıyı tamamlamaya koyuldular.
Yüce tanrıdan aldıkları destekle, büyük bir kararlılık ve metanetle en yüksek çabayı gösterdiler. Sağlam kaideler üzerine bedenleri ve burçları yükselttiler. Ham gümüşe benzeyen kayalarının üzerine çeşitli kabartma resim ve heykeller (temasil) yaptılar. Yumuşak taşlar ve mermerler üzerine
altın yaldızla Kur’an âyetlerinden, Peygamber hadislerinin en çok tanınanlarından, Şehnâme’nin beyitlerinden ve vecizelerinden parçalar yazarak, onların üzerinde hiç boş yer bırakmadılar”.18
Bu alıntıda burçlara, sur duvarlarına mermerler üzerine altın yaldızla Kur’an âyetleri, Peygamber hadislerinin en çok tanınanları,
17

S. Redford,- G. Leiser, a.g.e. (2008), s. 32-34; L. Yılmaz- K. Tuzcu, a.g.e., (2010),
s. 118- 121.
18 İbn Bibi, a.g.e., (1996), s. 272- 273.
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Şehnâme’nin (Firdevsi) beyitlerinden ve vecizelerinden parçalar yazılmasının istenmesi dönemin bilgi birikimine ve kültürel yapısına vurgu
yapmaktadır.
Seyyah L. Laborde’nin Konya İç Kalesi’ni gösteren gravüründe
burçlar ve kapılar oldukça süslü betimlenmiştir19. Özellikle kentin geçmişine, tarihselliğine ve dönemin hoşgörü ortamına/yaklaşımına gönderme yapan Roma dönemine ait bir heykelin ön cepheye yerleştirilmiş
olması dikkat çekicidir.

Resim 3. Konya İç Kalesi Gravürü (L. Laborde, 1838)

Şehrin savunması/korunmasında birincil yapı olan kalelerin inşasının emirlere, valilere yüklenmesi, yönlendirilmesi bilinçli bir tutumdur. Özellikle Selçuklu sultanları I. İzzeddin Keykavus ve I. Alâaddin
Keykûbat dönemlerinde bazı devlet adamları ile çatışmalar yaşanmıştır.
Özellikle sultan Keykûbat ile emirler arasında başlayan anlaşmazlıklar
artmış “Ümera Katli Meselesi” olarak tarihe geçen bu mücadelelerde birçok devlet adamı öldürülmüştür20. Emirlerin maddî ve manevî gücünün
19

L. Laborde, Voyage de’LAsie Mineure, Paris 1838, s. 116- 122.
Anonim, Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi, (Çev. Ferudun Nafiz Uzluk), Ankara 1952, s. 29-30; O. Turan, a.g.e. (1984), s. 339-342; M. Safran, “Alâattin
Keykûbat’ın Otorite Anlayışı ve Ümera Katli Meselesi”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, I. Alâeddin Keykûbat Özel Sayısı, 3 (1988), s. 97-103; İbn Bibi, a.g.e.
(1996), s. 207-218, 283-292; S. Koca, a.g.e. (1997), s. 55-59; C. Yakupoğlu, a.g.e.
(2012), s. 369-375.
20
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artması, devlet işlerine müdahale etmeleri, sultana başkaldırmaları, yönetime hâkim olma gibi istekleri otorite boşluğu yaratmış, sultanla aralarının açılması nedeniyle kuşku dolu bir siyasî ortam doğmuştur.
Keykavus’un Sinop ve Antalya’nın/iki liman şehrinin kalelerinin
inşasından sonra Sivas’ta içinde kendi türbesinin de bulunduğu I. İzzeddin Keykavus Dârü’ş-şifâ’sını yaptırmıştır. Dârü’ş-şifâ şehrin merkezinde eski Tokat Caddesi üzerinde, bugün Medreseler Sokağı’nda yer
alır21.
Sivas Keykavus Dârü’ş-şifâsı ve Türbesi’nin yapım tarihi, bani, sanatçı adlarını veren ve çeşitli âyetler içeren kitabeleri ile vakfiyesinde
dönemin dinî, siyasî ve sosyal olaylarını aydınlatan bilgiler mevcuttur.

21Sivas

I. İzzeddin Keykavus Darüşşifası için bkz. M. Cevdet, “Sivas Darüşşifası
Vakfiyesi ve Tercümesi”, Vakıflar Dergisi, 1 (1938). s. 35-38; S. Çetintaş,” Türk
Tarih Kurumu Tarafından Sivas Şifaiyesinde Yaptırılan Mimari Hafriyat”, Belleten, 3/9 (1939), s. 61-67; S. Çetintaş, Sivas Darüşşifası, İstanbul: İbrahim Horoz
Basımevi, 1953, s. 13-122; Kuran, A. Anadolu Medreseleri 1, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları,1969, s. 103-104, 139; M. Sözen, Anadolu Medreseleri Selçuklu
ve Beylikler Devri I, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Yayınları, 1970, s. 91-101; K. İ. Gürkan, Selçuklu Hastaneleri, Malazgirt Armağanı,
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1972, s. 40-42; S. Ünver, “Anadolu Selçuklularında Sağlık Hizmetleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1972, s. 15-16; O. C. Tuncer, Son Kazılar Işığı Altında Sivas Şifahanesi Planı, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 15-20. X. 1973, Tebliğler, 3. Türk
Sanatı Tarihi, İstanbul: Tercüman Gazetesi ve İstanbul Türkiyat Enstitüsü Yayınları, 1979, s. 911- 951; O. C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri I Selçuklu Dönemi,
Ankara: Güven Matbaası, 1986, s. 232- 238; B. Bilget, I. İzzeddin Keykâvus Darüşşifası, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,1990; .A. H. Bayat, “Anadolu Selçuklu Hastane Vakfiyelerinin Tek Örneği Olarak Sivas Darüşşifası Vakfiyesi”,
Türk Kültürü, XXIX/333 (1991), s. 5-19; G. Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı
Darüşşifaları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,1992, s. 45-50; H. Önkal,
Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1996, s.
383-391; Rıdvan Nafîz-İsmail Hakkı, Sivas Şehri, (Haz. R. Toparlı), Sivas: Seyran
Yayınları, 2005, s. 114-119; A. H. Bayat, “ Sivas Darüşşifası’nın Bilinen ve Bilinmeyen Kitabeleri”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri 29 Eylül-01
Ekim 2005, Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2006,
s. 351- 365; N. Şaman Doğan, “Selçuklu Döneminden İki Sultanî Külliye (Kayseri
Gevher Nesibe ve Sivas I. İzzeddin Keykavus Darüşşifaları)”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Anadolu Üniversitesi- Eskişehir 19- 21 Ekim 2011, cilt. 1, (Ed. Z. Demirel
Gökalp- N. Çöl- Z. Ertuğrul- S. Alp ve H. Yılmazyaşar), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 299- 308.
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Dârü’ş-şifâ’nın taç kapısında basık kemerli kapının üzerinde sülüsle yazılmış tek satırlık inşa kitabesinde “Allah’ın emriyle Galib, Dünya
ve Dinin izzeti, İslâm’ın ve Müslümanların dayanağı, Kara ve Denizlerin
Sultanı, Selçuklu hanedanının tacı, mü’minlerin halifesinin rehberi, Keyhüsrev oğlu Ebû’l- Feth Keykâvus, bu dâru’s-sıhhanın inşasını 614 H. yılında emretti” bilgileri yer alır22. Bu kitabeden sultanın Sinop (1214) ve
Antalya’nın (1216) fethinden sonra Sivas’a yöneldiği 614 H./1217- 1218 M.
yılında dârü’ş-şifâyı inşa ettirdiği anlaşılmaktadır.
Sivas I. İzzeddin Keykavus Türbesi Dârü’ş-şifâ’nın içinde güney
eyvanda yer alır. Bu eyvan kapatılarak kare planlı, içten kubbe, dıştan
piramidal külahla örtülü türbeye dönüştürülmüştür. Türbenin kuzey
cephesinde kapı ve pencerelerin üzerinde sülüsle yazılmış tek satırlık
inşa kitabesinde “Bu daracık mezarlara girmek üzere geniş saraylardan
çıkarıldık. Ne yazık ki (bu ölüm hadisesinde) zenginliğimin bana faydası
olmadı, saltanatım mahvoldu, çok çabuk geçici olan dünya malından el
çekip de ahrete intikal ve göçüş olayı 617 senesinin Şevval ayının dördüncü
günü gerçekleşti” yazılıdır23. Bu kitabe Dârü’ş-şifâ’nın inşasından yaklaşık iki yıl sonra 617 H. yılı Şevval ayının dördüncü günü/1220 M. yılında
I. İzzeddin Keykâvus’un ölüm tarihi ile “ölüm” olgusu karşısındaki çaresizlik, dünya malının/ zenginliğin faydası olmadığı, bir sorgulama verilmiştir (Resim 4).

Resim 4. Sivas I. İzzeddin Keykâvus Dârü’ş-şifâsı-Türbe, Giriş Cephesi
22

S. Çetintaş, a.g.e., (1953), s. 13- 14; A. H. Bayat, a.g.e.,(2006), s. 355- 356.
E. Combe, J. Sauvaget ve G. Wiet, a.g.e., (1939), s. 172- 173, Kitabe No. 3850; S.
Çetintaş, a.g.e.,(1953), s. 15- 16; H. Önkal, a.g.e.,(1996), s. 387- 388.
23
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Selçuklu siyasî tarihinde başarıları ve kazandığı zaferlerle öne çıkan Keykâvus’un siyasî yaşamı 1218 yılında yaptığı başarısız Halep seferi
ile alt üst olmuştur. Halep idarecileri ağzından Selçuklu komutanlarına
sahte mektuplar yazılarak Keykâvus’un eline geçmesinin sağlanması,
komutanlarıyla hesaplaşma yolunu seçmesi, komutanları Elbistan yakınlarında kulübelerde ateşe vermesi, öldürtmesi ve daha sonra gerçeği
öğrenerek vicdan azabı duyması türbe kitabelerinden okunmaktadır.24
Öyle ki dârü’ş-şifâ taç kapısındaki kitabede sultanın “sultanü’l galip”,
“kara ve denizlerin sultanı” ifadeleri siyasî başarılarının/zaferlerinin bir
özeti iken, türbe kitabeleri ölümün kaçınılmazlığını, ölüm karşısındaki
çaresizliği anlatmaktadır. Ani kararlar veren, duygusal kişiliğe sahip
olan I. İzzeddin Keykâvus’un bu dramatik olayla çok sarsıldığı, pişmanlıklar duyduğu, vicdan azabı çektiği, daha sonra vereme yakalandığı ve
genç yaşta öldüğü bilinmektedir.25 Keykâvus’un bu süreçte yaşadıklarını
dönem kaynağı İbn Bibi’de anlatılmıştır;
“O olayın sebep olduğu vicdan azabından Sultan’ın ruhunda büyük
bir çöküntü meydana geldi. Acizler ve düşkünler gibi herkesin yanında inlemeye başladı. Sonunda kuru bir kamışa döndü. Magrib ve Maşrık’tan
gelen tanınmış doktorlar da onun tedavisinde aciz kalınca, “Sultan’ın mübarek mizacına Sivas’ın havası suyu yaramıyor” dediler ve onu Viranşehir’e götürdüler. Her gün oraya Malatya’dan testi testi Fırat’ın suyu taşıdılarsa da faydası olmadı. O hastalığın etkisiyle fani dünyadan ilgisini tamamen kesti. Kalbini ölüme bağladı. Yaratıklarla ilişkisi kalmadı…”.26
Türbenin kuzey cephesindeki batıdaki pencerenin üzerinde iki
kartuş içinde “ Amelî Ahmed, bin Bizl Marendî” olarak sanatçı kitabesi
verilmiştir27. Yapıda İran’ın Merend şehrinden gelen bir sanatçının çalıştığı anlaşılmaktadır.
Türbenin avluya açılan kuzey cephesinde kapı ve pencereleri kuşatan yazı şeritlerinde ölüm ile örtüşen âyetlerin seçildiği ve yazıldığı
görülür. Bunlardan biri Rahman Suresi’nin 26-27. Âyetleri “Yeryüzünde
her şey gelip geçicidir, azamet ve heybet ve in’âm ve ikrâm sahibi Rabbinin
yüzü bâkîdir. Allah en doğru söyleyendir” , diğeri Bakara Suresi’nin 156.
24

Halep seferi için bkz. O. Turan, a.g.e., (1984), s. 316-319; İbn Bibi, a.g.e., (1996),
s. 207-218; S. Koca, a.g.e., (1997), s.55-59; N. Şaman Doğan, a.g.e., (2012), s. 301302; C. Yakuboğlu, a.g.e., (2012), s. 369-375.
25 İbn Bibi, a.g.e., (1996), s. 216; S. Koca, a.g.e., (1997), s. 59.
26 İbn Bibi, a.g.e., (1996), s. 216.
27 S. Çetintaş, a.g.e.,(1953), s. 18- 21; Z. Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar
Anadolu Türk- İslâm Mimarisinde Sanatçılar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995, s. 214.
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Âyeti “(Onlar başlarına bir musibet geldiğinde) Doğrusu biz Allah’a aidiz
ve kuşkusuz O’na döneceğiz” yazılıdır.28
Başka bir örneğimizi Isparta ili, Eğirdir ilçesinde Eğirdir Göl’ü kıyısında yer alan Eğirdir Han’ın inşa kitabesi oluşturmaktadır (Resim 5).
Bugün büyük ölçüde yıkılan hanın taç kapısı yerleşimin merkezinde bulunan Eğirdir Dündar Bey Medresesi’ne taşınmıştır. Taç kapıyı kuşatan
içten ilk bordürün yüzeyine sülüs ile inşa kitabesi yazılmıştır. Bu kitabede “Bu mübarek hanın yapımını, büyük sultan yüce şâhenşâh ümmetlerin dizginlerinin sahibi, Arap ve Acem sultanlarının sultanının efendisi,
iki kara ve iki denizin sultanı, zamanın Zülkarneyn’i, bütün zamanların
hükümranı, ikinci İskender, Dünya sultanlarının sultanı, gökyüzünden
desteklenen, düşmanlarına karşı muzaffer muvahhitlerin koruyucularına
yardımcı olan, kâfirleri ve müşrikleri kahreden, zındıkları ve dik başlıları
ezen, haricileri ve azgınları kökünden söküp atan, adaletin dayanağı, halkın güvenci, Allah’ın halifesinin yardımcısı, Türk, Ermeni, Şam, Diyarbakır ve Frankların sultanı, Selçuk ailesinin tacı, dünya ve dinin yardımcısı,
fetih babası, Keyhüsrev bin Keykûbat bin mutlu sultan Kılıç Arslan bin
Mesut bin Kılıç Arslan, Halifenin ortağı, Allah yeryüzünün doğusunda ve
batısında mülkünü kalıcı kılsın. 635 senesinde emretti”.29
Eğirdir Han 635 H./1237-1238 M. yılında Selçuklu sultanı II.
Gıyâseddin Keyhüsrev’in tarafından inşa edilmiş en büyük boyutlu kervansaraylardan biridir30. Selçuklu sultanı II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in
hükümdarlığının ilk yılında bu anıtsal yapıyı inşa ettirdiğini görüyoruz.
Kitabede hem beşeri, hem de fiziki coğrafya tanımlanarak Sultan kendi
hâkimiyetinin sınırlarını çizilmektedir. Özellikle iki kara ve iki denizin
sultanı, “zamanın Zülkarneyn’i, ikinci İskender, kâfirleri ve müşrikleri
kahreden, zındıkları ve dik başlıları ezen, haricileri ve azgınları kökünden
söküp atan, adaletin dayanağı, halkın güvenci, Türk, Ermeni, Şam, Diyarbakır ve Frankların sultanı, Allah yeryüzünün doğusunda ve batısında
28

A. H. Bayat, a.g.e., (2006), s. 358-359.
İ. H. Uzunçarşılı, Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamid
Oğulları Hakkında Malumat , İstanbul: Devlet Matbaası, 1929, s. 228-229; E.
Combe- J. Sauvaget ve G. Wiet, Répertoire Chronologıque D’Épigraphie Arabe,
11, Le Caire: Imprimerie De L’Institut Français D’Archéologie Orientale, 19411942, s. 96- 98, Kitabe No. 4148.
30 Eğirdir Han için bkz. S. S. Yiğitbaşı, a.g.e., (1972), s. 23-26; K. Erdmann, Das
Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I, Berlin: Gebr. Mann Verlag,
1961, s.125-126; R. Bozer, “Eğirdir Han”, Anadolu Selçuklu Kervansarayları, (Ed.
H. Acun), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, s. 237-253; N.
Şaman Doğan, Isparta’da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, Konya:
Bahçıvanlar Basım sanayi A.Ş., 2008, s. 199-207.
29
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mülkünü kalıcı kılsın” tanımlamaları bu kitabede vurgulanmıştır. İkinci
İskender ile İskender simgesi olan Zülkarneyn (dünyanın her iki yanına,
doğusuna ve batısına hükmettiği için verilen unvan) betimlemesi onun
gücüne öykünüldüğünü göstermektedir. Ayrıca kitabenin sonunda da
“Allah yeryüzünün doğusunda ve batısında mülkünü kalıcı kılsın” ibaresi
okunmaktadır.

Resim 5. Eğirdir Han, Taç Kapı

Anadolu’da 13. yüzyılın ikinci yarısından sonra inşa edilen özellikle İlhanlı dönemi yapılarında vergi kitabeleri karşımıza çıkar. 1272 yılında Kırşehir Emiri/Valisi Caca Bey tarafından yaptırılan Kırşehir Caca
Bey Medresesi’nin taç kapısında basık kemerli giriş kapısının üzerinde
sülüsle yazılmış iki satırlık vergi kitabesi bulunur (Resim 6)31. Kitabede
“Hükümdarlığı ebedi kalmasını Allah’tan dilediğimiz padişahın adalet
31

Kırşehir Caca Bey Medresesi için bkz. A. Kuran, a.g.e., (1969), s. 55-57; M.
Sözen, Anadolu Medreseleri Selçuklu ve Beylikler Devri, II, İstanbul: İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1972, s. 15- 20; A. Temir,
Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El- Din’in 1272 Tarihli Arapça Moğolca Vakfiyesi,
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989.
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nuri tekmil yaradılış üzerinde parladığı için buyurdular ki Şahne vergisi,
Tabkur vergisi, keza Sabun vergisi, Gûşe vergisi ortadan kalksın. Cihana
hâkim olan padişahın hükmü ile bu fena (gayri şer’î) vergiler tamamıyle
ortadan kaldırılmış olduğundan hükümdarın kuvvetli devleti devamlı olması için dua kılınsın. Bundan sonra bu vergiler tekrar vazedecek yahut
onları vaz’ı için çalışacak olanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar. Keza keten ekenlere mahsus damga, bunun gibi aşbazlık namına alınan vergiler
de kaldırılmıştır.” yazısı okunur32. Kitabede görüldüğü gibi halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen vergilerin kaldırılması buyurulmuştur.
Ayrıca yazıda vergileri ortadan kaldıran dönemin hükümdarına dua,
vergilerin tekrar konması için çalışanlar için Allah’ın gazabına uğrasınlar gibi beddua içermektedir.

Resim 6. Kırşehir Caca Bey Medresesi, Taç Kapı, Ayrıntı.

Örneklerde görüldüğü gibi Selçuklu dönemi yapı kitabeleri dönemin en önemli yazılı belgelerini, kaynaklarını oluştururlar. Çoğunlukla taç kapılar üzerinde bulunan yapıların kimliğini bildiren bu kitabeler en önemli bilgi kaynaklarıdır. Aynı zamanda taç kapının süsleme
programı ile bütünleşen farklı çeşitlemeler yansıtırlar. Bazı yapıların kitabelerinin yanı sıra vakfiyelerinin de olması o dönem hakkında ayrıntılı
bilgi edinmemizi kolaylaştırmaktadır. Kitabeler yalnızca yapılar hakkında bilgiler değil, dönemin siyasî tarihine göndermeler yaparak tarihsel ve sosyal olayları birlikte değerlendirmemize ve yorumlamamıza
katkı sağlarlar.
32

N. Arıkan- E. Tuğutlu ve Y. Eraslan, Kırşehir Emiri Cacabey ve Medresesi
“Simetrik Yaklaşımlar”, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları, 2009, s. 34.
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OSMANLILARIN MEKKE’DEKİ İMAR, İNŞÂ ve TAMİR
FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Abdulkadir DÜNDAR
Mekke ve Medine dünyadaki bütün Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen iki önemli şehirdir. Çünkü Mekke’de Müslümanların
kıblesi olan Kâbe, Medine de ise İslâm Peygamberi Hz. Muhammed
(s.a.v.) Efendimizin Ravza-i Mutahharası ve bizzat inşa ettirdiği Mescidi Nebevî bulunmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar, bu iki kutsal mekânı
“iki korunmuş yer” anlamına gelen “Haremeyn”1 adıyla anarak, buralara
verdikleri önemi ve kutsiyeti İslâm tarihinin her döneminde ortaya koymuştur.2
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizden günümüze kadar yaşamış
ve yaşamakta olan bütün Müslümanların ve onları yöneten idarecilerin
en yüce ve en kutsal amaçlarından birisi de buralara hizmet etmektir.
Zira bu kutsal mekânlara yapılan hizmetler, Allah’ın Yüce Dini olan
İslâm’a ve O’nun Peygamber’ine yapılmaktaydı. İşte bundan dolayıdır
ki, tarih boyunca Müslümanlar, buralara yeterince hizmet götürmek
için birbirleriyle âdeta yarışmışlar ve bu kutsal mekânların korunmasını,
imar edilmesini ve en güzel bir şekilde varlıklarını devam ettirmelerini
sağlamışlardır. Çünkü Müslümanlar, tarih boyunca Hz. Peygamber
(s.a.v.) Efendimizin doğup faaliyet gösterdiği mekânları onun kutsal bir
hâtırası olarak algılamış, oralara hizmeti ve yardımı kendi dünya ve âhiret saâdetleri için ise bir vesîle kabul etmişlerdir. 3



Prof. Dr., Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi, abdulkadirdundar@yahoo.com
Harem ve Haremeyn tabirleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Salim Öğüt, “Harem”,
TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul, 1997, s. 127-132; Mustafa Güler, Osmanlı
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Bu çerçevede bildirimizde Osmanlıların Mekke’de yaptığı imar ve
inşa hizmetleriyle ilgili olarak genel hatlarıyla bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Osmanlıların Mekke’de yaptıkları bu hizmetlerini şu üç ana
başlık altında toplamak mümkündür:
1. Haremeyn vakıflarıyla yapılan hizmetler
2. Surre alaylarıyla yapılan hizmetler
3. Mekke’deki imar, inşa ve tamir faaliyetleriyle yapılan hizmetler
I ) Haremeyn Vakıflarıyla Yapılan Hizmetler
Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından temelleri atılan Haremeyn vakıfları, Osmanlılar tarafından daha da geliştirilmiştir. Bu vakıflar sayesinde, bu kutsal mekânlara ve buralarda yaşayan Müslümanlar ile hacılara büyük hizmetler sunulmuştur. Osmanlı Sultanları, Sultanların hanımları, vezir-i âzamlar, üst düzey devlet adamları ve zenginler büyük
vakıflar kurarak, bu hizmet kervanına katılmışlardır. Haremeyn vakıflarının düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla da 1586 yılında “Evkâf-ı Haremeyn Nezâreti” kurulmuş, sarayda görevli Dârü’s-saâde Ağası’nın yönetimine verilmiştir. Fakat zamanla devlet yönetiminde Dârü’s-saâde
Ağalarının yükü artınca, nezâret unvanı Dârü’s-saâde Ağası’nın üzerinde kalmak şartıyla, Haremeyn Evkâf Müdürlüğü kurulmuştur. Daha
sonraları ise bu kurum da lağvedilerek, “Evkaf-ı Hümayûn Nezareti” ihdas edilip diğer bütün vakıflar gibi, Haremeyn vakıfları da buraya bağlanmıştır.4
Bilindiği gibi Haremeyn vakıflarının kurulmasının asıl amacı, iki
kutsal şehir olan Mekke ve Medine’nin bayındır hâle getirilmesi ve buralarla ilgili değişik amaçlara yönelik bütün ihtiyaçların karşılanmasıdır.
Nitekim bu amaca yönelik olarak kurulan Haremeyn vakıfları, aşağıda
da değineceğimiz gibi Haremeyn’de sadece bir boyuta yönelik değil, çok
değişik ve geniş alanlarda hizmet vermiştir. Şimdi bu hizmet alanlarıyla
ilgili olarak kurulan vakıflar ve yaptıkları hizmetlere yönelik özet bilgi
vermeye çalışalım:
A) Eğitim Kurumlarıyla İlgili Vakıflar: Haremeyn’de eğitim ve
öğretime büyük önem veren Osmanlılar, burada eğitim kurumlarının
sayılarını çoğaltmak, niteliklerini artırmak ve daha önceleri inşa ettiri-

4

Özdemir, a.g.m., s. 1-2. İslâm öncesi ve İslâm’dan sonra Haremeyn
hizmetlerinin Osmanlılara kadar tarihçesi, Haremeyn vakıflarının kurulması ve
idâresi hakkında detaylı bilgi için bkz. Güler, a.g.e., s. 42-54, 231-241.
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len mekteplerin ve medreselerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zengin vakıflar kurmuştur. Eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyaçları, öğretim kadrosu ve öğrencilerin ihtiyaçları ile binaların bakım ve onarımlarıyla ilgili bütün masraflar bu vakıflardan karşılanmıştır. Ayrıca, vakıf
kütüphaneler kurularak, yıpranan kitapların tamirini yapan cilt ustalarının maaşları da buradan ödenmiştir. Muğri Hoca Çelebi’nin, Hz. Peygamber’in şefâatine nâil olmak amacıyla, tefsir kitaplarını Medine’deki
medreselerde okuyanların yararlanmaları için vakfetmesi, dikkat çekici
güzel bir örnektir.5 Osmanlılar döneminde Mekke’de eğitim-öğretim binası yaptırıp, kurdukları vakıflarla sürekli hizmet vermelerini sağlayanlar arasında Kanuni Sultan Süleyman’ı, Rüstem Paşa’yı, Dârü’s-saâde
Ağalarından Mehmed Ağa’yı, Vezir-i Azam Sokullu Mehmed Paşa’yı ve
III. Murad’ı sayabiliriz.6
B) Fakir Fukaraya Yönelik Vakıflar Yani İmâret Vakıfları:
Osmanlılar, başta Mekke ve Medine olmak üzere buralardaki ihtiyaç sahibi insanların beslenme ve barınma gibi problemlerini gidermek amacıyla imâretler inşa etmişlerdir. Haremeyn’de Osmanlılar tarafından
hizmete açılan ilk imârethane, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem
Sultan adına yapılmıştır. Aynı şekilde II. Selim(1566-1574) Mekke ve Medine’de birer imârethane yaptırmış ve imârethâneye gelenlerin ağırlanması, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması için Mısır’da bulunan
zengin ve verimli arazileri buralara vakıf olarak bağışlamıştır. 7 Bu tür
vakıflarla ilgili örnekleri daha da çoğaltmak elbette mümkündür.
C) Sağlıkla İlgili Vakıflar Yani Dârü’ş-şifâ Vakıfları: Osmanlılar ülkenin hemen yerinde olduğu gibi Hicaz bölgesinin merkezi konumundaki ve her yıl binlerce Müslüman tarafından ziyaret edilen Haremeyn‘de de hastaneler açmış, buralarda sağlık personeli görevlendirmiştir. Çünkü sağlık, insanların işlerini ve ibadetlerini rahat bir şekilde
yapması ve hayatlarını devam ettirebilmesi için önemli bir husustur. Bu
nedenle, Osmanlı dârü’ş-şifâ vakfiyeleri incelendiği zaman bu kurumların dönemin şartlarına göre oldukça ileri düzeyde hizmet verdikleri anlaşılmaktadır.8 Osmanlı’nın Haremeyn’de sağlığa verdiği önemi ve sağlıkla ilgili yaptığı hizmetleri, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1576 yılında Kâbe civarında inşa ettirdiği Dârü’ş-şifâ ile IV. Mehmet’in Hasekisi

5

Özdemir, a.g.m., s. 2; Güler, a.g.e., s. 105.
Güler, a.g.e., s. 100-105.
7 Güler, a.g.e., s. 105-106. Özdemir, a.g.ç., s. 2, 5-6;
8 Özdemir, a.g.m.., s. 2;
6
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Gülnuş Valide Sultan’ın 1715 yılında yaptırdığı Dârü’ş-şifâ ve vakfiyeleri
açıkça ortaya koymaktadır.9
D) Su Vakıfları: Suyun insanlar ve bütün canlılar için ne kadar
önemli olduğu herkesin malumudur. İklim bakımından dünyanın en sıcak bölgesinde yer alan Hicaz, gerek bulunduğu coğrafyada gerekse dış
dünyayı buraya bağlayan yollarda tarihin hemen her devrinde su problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle bu problemi ortadan kaldırmak ve bu bölgede yaşayan insanların sıkıntılarını gidermek amacıyla
pek çok su vakfı kurulmuştur. Osmanlılar döneminde bu bölgede, başta
Sultanlar olmak üzere çok sayıda devlet adamı tarafından, hacıların güzergâhlarından başlamak üzere yerleşim yerlerine su kuyuları açılmış,
belli yerlerde suyun düzenli kullanılmasını sağlamak üzere ise sakalar
görevlendirilmiştir. Harun Reşit’in, eşi Zübeyde Hanım için Mekke’de
yaptırdığı su vakfı, kurulduğu dönemde su ihtiyacını karşılamıştı. 10 Ancak 16. yüzyılda hacca gelenlerin sayısının artması ve su tesisatının eskimesi nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Mekke ve Medine’deki eski
su kaynaklarına yenileri eklenerek, mevcut su şebekesi kullanılır duruma getirilmiştir. Ayrıca Müslümanlar için vazgeçilmez bir unsur olan
zemzem kuyularının temizlenmesi, onarımı ve çeşitli problemlerinin
çözümlenmesi için de vakıflar kurulmuştur. Nitekim Sultan III. Murad
(1574-1595), 1576 yılında yıkılan Zemzem binasını yeniden inşa ettirmiş,
Sultan I. Ahmet (1603-1617) ise kuyuya demir korkuluklar yaptırmıştır.11
Sıcaklığın yaşam sınırlarını zorlayan derecelere ulaştığı bu coğrafyada, insanların toplu olarak ölmesine sebep olan salgın hastalıkların
arttığı dönemlerde, temizliğin kaynağı olan su ve su ile ilgili yapılar için
vakıflar kurulmuştur. Nitekim Türk şehir dokusunun temel taşlarından
olan hamamlar, diğer Türk-İslâm kentlerinde olduğu gibi Mekke ve Medine’de de inşa ettirilmiş, devamlı şekilde kullanılır ve bakımlı tutulmuşlardır. Sokullu Mehmet Paşa ve Sinan Paşa tarafından yaptırılan hamamlar, Haremeyn’de iki önemli örnektir.12
E) Kâbe’nin Onarımları İle İlgili Vakıflar: Müslümanların kıblesi olan Kâbe, aynı zamanda hac ibadetinin de yapıldığı ana merkezdir.

9

Güler, a.g.e., s. 107. Özdemir, a.g.m., s. 2.
Özdemir, a.g.m., s. 3, Güler, a.g.e., s. 79.
11 Özdemir, a.g.m., s.4, Güler, a.g.e., s. 79-83.
12 Özdemir, a.g.m., s. 3-4, Güler, a.g.e., s. 114-115.
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Bu nedenle her dönemde Müslümanlar Kâbe’ye büyük bir önem vermişler ve devamlı bakım ve onarımını yaparak her zaman ibadete hazır bir
vaziyette bulunmasını sağlamışlardır. Örneğin IV. Murad (1623-1640)
zamanında 3 Nisan 1630 tarihinde Kâbe’de büyük bir sel baskını olmuştur. Sultan’ın emri üzerine Mısır Beylerbeyi’nin önderliğinde harap olan
Kâbe yeniden inşa edilmiştir. Bir diğer benzer felaket de IV. Mehmed
döneminde meydana gelmiş ve Başmimar Süleyman Paşa gerekli keşif
için görevlendirilmiş, hazırlanan rapora göre ihtiyaçlar hemen karşılanmış ve gerekli onarımlar yapılmıştır.13 Kâbe’ye hizmet konusunda Türkler her zaman hazır olmuşlar, ortaya çıkan problemleri anında halletme
yönüne gitmişlerdir. Aynı hassasiyet, Hz. Peygamber’in kabrinin yer aldığı Mescid-i Nebevî için de gösterilmiştir. Burada da zaman zaman tamir ve genişletme çalışmaları yapılmış ibadete sürekli olarak açık tutulmuştur.14
F) Örtü Vakıfları: Kâbe’nin korunması ve daha güzel bir görünüm kazanması amacıyla üzerine örtü örtme geleneği Emevîlerle başlamış, Osmanlı döneminde de devam ettirilmiştir. Kisve de denilen bu örtünün her yıl yenilenmesi için vakıflar kurulmuştur. Osmanlılar döneminde ilk örtü vakfını kuran Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. Ayrıca
yine hücre-i saadet gibi kutsal Mekânlar da kıymetli kumaşlarla örtülmüştür. Bunların hepsi için ödenek ayrılmış ve her yıl yenilenmiştir. 15
G) Eşrâfa, Seyit ve Şeriflere Yapılan Vakıflar: Hz. Peygamber
(s.a.v.) Efendimizin kızı Fatımetü’z-Zehra ile zevcesi Hz. Ali evlâdından
gelenlere Seyyid ve Şerif denilmiştir. Bunlardan Hz. Ali’nin oğlu İmam
Hasan’dan gelenlere “Şerif” diğer oğlu İmam Hüseyin’den gelenlere ise
“Seyyid” denilmiştir.16 Geniş Osmanlı coğrafyasında yaşayan seyyid ve
şeriflerin Hz. Peygamber’in nesline yakışır tarzda yaşamalarını sağlamak gayesiyle nakîbü’l-eşraflık kurulmuştur. Seyyid ve şerifler vergiden
muaf tutulmalarının yanı sıra vakıflardan da tahsisat yapmışlardır. Böylece seyyid ve şeriflerin ekonomik olarak rahat yaşamalarına imkân sağlanmıştır. Ayrıca, Osmanlılar döneminde Hicaz bölgesinde yaşayan seyyid ve şeriflerin rahat bir yaşam kalitesine sahip olmaları niyetiyle surre
ve deşişe alayları ile ödenekler de gönderilmiştir.17

13

Bkz. Güler, a.g.e., s. 93-94.
Özdemir, a.g.m., s. 4-5; Mescidi-i Haram için yapılan inşa çalışmalarıyla ilgili
geniş bilgi için bkz.Güler, a.g.e., s. 90-95.
15 Özdemir, a.g.m., s. 5.
16 Münir Atalar, Osmanlı Devletinde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları, Ankara
1991, s. 9, dipnot: 1.
17 Özdemir, a.g.m., s. 6-7.
14

382

İSLÂM ve SANAT

H) Deşişe Vakıfları: Deşişe, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında
bir grup sahâbenin iri parçalar halinde öğütülüp arpa, et ve hurma katarak pişirdiği yemeğe denildiği gibi18 Haremeyn fukarasına dağıtılmak
üzere Mekke ve Medine imâretlerinde pişirilen bir çeşit çorba anlamını
gelmekteydi.19 Bu zamanla, Haremeyn için gönderilen hububat bağışının genel adı olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlılar döneminde de
deşişe vakıf uygulaması devam ettirilmiştir. Her yıl Mısır’dan gönderilen
surrenin, buğday ve bulgur cinsinden olması, Haremeyn’in gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’dan
sonra bu deşişe vakıflarına bazı eklemeler yapılarak daha da zenginleşmeleri sağlanmıştır.20 Ayrıca, Osmanlı hükümdarları, Yavuz Sultan Selim’den itibaren Haremeyn halkının zahire ihtiyaçları için bazı evkâf vücuda getirmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman Mısır’da birçok köyü para
ile satın almak suretiyle vakıf haline getirip gelirlerini Mekke ve Medine’ye vakfetmiştir.21
İ) Haremeyn’deki Vazifeliler İçin Yapılan Vakıflar: Osmanlılar döneminde Haremeyn vakıflarından, mütevelli ile birlikte vakıfların
şartlarına uygun harcamaların yapılmasından Dârü’s-saâde Ağası sorumlu idi. Ayrıca, vakıflarda, mütevelli, nazır, muhasip, tahsildar, câbi
gibi idâri personelin yanında, vakfın varlığının gereklerini yerine getiren
belirli bir ihtisasa sahip tabip, müderris, imam ve hatip, ciltciler, meremmetciler gibi çok çeşitli meslek gruplarından olan görevliler de bulunmaktaydı. Bütün bu görevlilerin maaşları vakıfları tarafından karşılanmaktaydı.22 Haremeyn’de görev yapan şeyhü’l-haremeynler yani valiler, miftahdar-ı beyt-i muazzam, harem-i şerif müdürü, nâibü’l-harem,
reisü’l-üdeba ve’l-huteba, dört mezhep müftileri, şeyhü’l-ağavat, reisü’lmüezzin, reisü’l-ferraşin, delilbaşı, sakabaşı, şeyhü’l-meşhedeyn, reisü’lbevvâbin gibi görevliler de bulunmaktaydı. 23 Bu kadar geniş bir kitleye
hizmet veren ve bünyesinde çok çeşitli meslek gruplarının istihdam
edildiği Haremeyn vakıfları, insanlar için aynı zamanda büyük bir iş
imkânı ve ortamı da hazırlamıştır. Mekke ve Medine’de vakıf eseri olan
medreselerde, dârü’ş-şifâlarda, imâretlerde ve bunun gibi hayır hizmetlerinde çok sayıda insanın istihdam edilmesi, bölgedeki ekonomik faaliyetlere ve kalkınmaya elbetteki önemli bir katkıda bulunmuştur. 24
18

Özdemir, a.g.m., s. 7.
Özdemir, a.g.e., s. 188.
20 Özdemir, a.g.m., s. 7.
21 Deşişe vakıflarıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Güler, a.g.m, s. 188-195.
22 Özdemir, a.g.m., s. 6.
23 Özdemir, a.g.m., s. 6.
24 Özdemir, a.g.m., s. 6.
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J) Surre Vakıfları: Haremeyn’e ilk surre Abbâsîler zamanında
gönderilmeye başlanmış ve bu âdet onlardan sonra bütün Müslüman
devletlerce benimsenerek devam ettirilmiştir. Osmanlılar da Yıldırım
Bâyezid döneminden itibaren Haremeyn’e surre göndermeye başlamışlardır. Mısır ve Hicaz Osmanlı Devleti’ne katıldıktan sonra ise bu uygulama her yıl aksattırılmadan devam ettirilmiştir. 25 18. asırda düzenlenen
vakfiyelerde Mekke ve Medine ile ilgili şartların bulunduğu gözlenmektedir. Bu şartlara göre, Osmanlı padişahı ve halifesinin Mekke’deki temsilcisine, bu iki şehirdeki cami personeline, Medine-i Münevvere hizmetçisine maaşlar tahsis ediliyor; ayrıca Hz. Peygamber’in soyundan
geldiklerini iddia eden ve sâdât denen kişilere, Mekke ve Medine’de bulunan Türk hacılara ve Mekke’de yaşayan fakirlere ödenekler ayrılıyordu. Diğer taraftan, vakıflardan bir kısmı, bazı Mekke’li ve Medine’lileri ruhlarının kurtuluşu için dua etmekle görevlendirirken, diğerleri
onlardan zevrak denen şişelerle İstanbul’a zemzem suyu göndermelerini istiyorlardı. Burada özetlenen amaçlara tahsis edilmiş vakıf gelirlerinin tamamı, önce Saray’da, Haremeyn dolabı adıyla bilinen özel bir
kasada toplanıyordu. Bu vakıf gelirleri ve Sultan’ın her yıl Haremeyn fakirlerine Surre adı altında gönderilen hediyeler her sene Receb Ayı’nın
ilk günlerinde büyük bir merasimle yola çıkarılırdı. 26
Surre Vakıflarından şu örnekleri vermek mümkündür:
a) Sofu Mustafa Paşa ile evli Sofu Sultan Hatun’un vakfında: “Hz.
Peygamber’in Türbesi’ne bir Mushaf ve bu mushaftan her gün bir cüz
okuyacak kişiye günde iki akçe verilmesi” 27
b) Şam-Mekke yolundan seyahat edecek hacılara su dağıtılmasını
belirten bir vakıfname şöyledir: “Eğriboz Sancağı’nda sahibi bulunduğu
sekiz köyün geliri ile hac mevsiminde ücretle otuz deve tutularak ŞamMekke yolundan seyahat edecek hacılara su dağıtılması, Mekke ve Medine muhtaçlarına elbise ve sadaka verilmesi”28
c) “Valide Sultan’ın, Üsküdar’daki evkafından Medine’ye, yıllık
belirli bir akçenin Surre ile gönderilmesi”
d) “Fındıklı’da bulunan, Melek Ahmet Paşa vakfından Medine’ye
Surre gönderilmesi”

25

Güler, a.g.e., s. 199.
Atalar, a.g.e., s. 221; Surre vakıfları hakkında ayrıca bkz.199-218.
27 Atalar, a.g.e., s. 221.
28 Atalar, a.g.e., s. 222.
26
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e) “Saraç Ahmet Çelebi evkafından yıllık elli sikke ile Ravza-i Mutahhara’da cüzhan atanması”29
f) “Mekke ve Medine’de, Ribat denilen (bukalarda) yerlerde oturan dul kadınlara verilmek üzere, Kütahyalı Mehmed Arif Efendi’nin,
vakfından iki bin kuruş gönderildiği” hakkında belge.30
II ) Surre Alaylarıyla Yapılan Hizmetler
Çeşitli İslâm ülkeleri tarafından, Mekke ve Medine fakirlerine dağıtılmak üzere, hac kervanıyla birlikte gönderilen her türlü mali yardıma Surre denilmektedir. Haremeyn’e, Mekke ile Medine’ye surre gönderilmesi Abbâsîler (750-1258) zamanında başlamış, Osmanlıların
(1299-1912) son zamanlarına kadar devam etmiştir.31
Abbâsîler döneminde Haremeyn halkına Surre gönderilmesini ilk
defa ortaya çıkaran Mehdi (775-785) olmuştur. Abbâsî halifelerinden elMuktedir Bi’llah (908-932) zamanında, 311/923-924 yılında ise Surre
göndermek artık âdet olmuştur. Fatimiler (909-1171), Eyyubiler (11741250)’den sonra Memlükler (1250-1517) de Hicaz halkının sevgisini kazanmak için her yıl bir miktar zahîre göndermişlerdir. Haremyn’de
buna “Sadaka-i Mısriyye” denilmiştir.32
Daha önceki Türk Devletleri gibi Osmanlı Devleti de kurulduktan bir süre sonra seyit ve şeriflerle ilgili bir teşkilat kurarak, onlara oldukça büyük saygı göstermiş ve refah içinde yaşamalarını sağlamanın,
yanında ellerine bir de ber’at vermiştir. Böylece Hz. Peygamber’in soyundan olan seyyid ve şeriflere yapılan saygı ve ikramlar nedeniyle Müslüman Türk memleketlerinde bulunan seyyid ve şeriflere özgü bazı usul
ve kaideler konmuş, işleriyle meşgul olacak bir daire kurulmuş, vergi ve
gümrüklerden de muaf tutulmuşlardır.
Osmanlılar döneminde Mekke ve Medine’ye Surre ilk kez Yıldırım Bayezid ( 1389-1402) zamanında Edirne’den gönderilmiştir. Daha
sonra Çelebi Mehmet (1403-1421), II. Murad (1421-1451), Fatih Sultan
Mehmet (1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) dönemlerinde de Mekke ve
Medine’ye Surre gönderilmesine devam edilmiştir. 33 Sultan II. Murad,

29

Atalar, a.g.e., s. 223.
Atalar, a.g.e., s. 226.
31 Bkz. Atalar, a.g.e., s. 2-3.
32 Atalar, a.g.e., s.3-4.
33 Bkz. Atalar,a.g.e., s.9-15.
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imâretler yaptırmış ve her sene kendisinin bulunduğu şehir ve kasabadaki seyyidlere kendi elleriyle 1000 flori altını dağıtmayı âdet edinmişti.
Ayrıca II. Murad, Ankara yakınında Balık hisar bölgesinin gelirleri ile o
bölgede yaptırdığı büyük bir köprünün (Ergene Köprüsünün) geçiş ücretlerini de Mekke, Medine ve Kudüs halkına vakfetmiştir. 34
Osmanlı padişahlarının, Mekke ve Medine’nin ileri gelenlerinden
en yoksullarına kadar dağıtılmak üzere özel bir törenle gönderdikleri
para, altın ve armağanları taşıyan Surre Alayı, hac mevsiminden önce
Recep ayında yola çıkar, Şam’da Ramazan ayını geçirdikten sonra,
Mekke’de gönderilen hediyeleri dağıtır, Haccı eda eder ve dönerdi. 35
Surre Alayı için yapılan hazırlıklar, gerçekten teferruatlıydı. Alayın hazırlanmasından iki ay önce, Kaftan Ağası Mekke’ye gider, Mekke Emiri,
Mekke, Medine ve Kudüs Şeyh’ül Haremleri ile Mekke ve Medine kadılarına, padişahın beş yüz altınlık ihsanını dağıtırdı. 36 Surre’nin gönderildiği gün, sarayda ilgili görevlilere çeşitli giysiler giydirilirken, Haremeyn’deki görevlilere de benzer giysiler yollanırdı. Buna hil‘at giydirme
ve gönderme denilirdi.37 Ayrıca o gün özellikle Mekke ve Medine’deki
kutsal emanetlere dair çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için bağışlar yapılırdı. Şam’da ve Mekke’de özel törenlerle karşılanan Surre Alayı ile birlikte, kutsal makamlara, Mekke Emiri’ne Mekke ve Medine’nin ileri gelenlerine ve bölge halkına da hediyeler gönderilirdi. 38
Surre Alayı ile birlikte gönderilen Kâbe örtüsünün de büyük bir
önemi vardı. Her sene Surre Alayı ile birlikte ve her padişah tahta çıktığında gönderilen bu örtü, genellikle siyah renkli ibrişim ve ipekten dokunurdu. Eski örtü her sene İstanbul’a yollanır, kara yoluyla Üsküdar’a
gelen ve oradan Eyüb’e nakledilen örtü, Eyüb Sultan Türbesi’nde halkın
ziyaretine açılır, sonra da ulema meşâyıh, sâdât ve devlet ricâli tarafından tekbirlerle saraya getirilip, Hırka-i Saadet Dairesi’nde saklanırdı.39
1864’e kadar karadan katır ve develerle gönderilen Surre Alayı, bu
tarihten sonra deniz yoluyla, Hicaz Demiryolu’nun yapılmasıyla,
1908’den sonra da trenle gönderilmiştir. Surre Alayı’nın kat ettiği yol
aynı zamanda hac yolu idi.40 (Resim: 1)
34

Atalar, a.g.e., s. 12.
http://www.beyan.com.tr/arsiv/2000/ocak/kultur.htm; 01/3/2008; Abdullah
Selami, Beyan Dergisi, Kültür Sanat ve Medeniyet, s. 1.
36 Selami, a.g.m., s. 1.
37 Selami, a.g.m., s.1.
38 Selami, a.g.m., s. 1-2.
39 Selami, a.g.m., s. 3.
40 Selami, a.g.m., s. 3.
35

386

İSLÂM ve SANAT

III) Mekke’deki Îmâr, İnşâ ve Tamir Faaliyetleriyle Yapılan
Hizmetler
1) Kâbe ve Mescidü’l-Haram’da Yapılan İmâr İnşâ ve Tamir
Faaliyetleri
Müslüman Türklerin cami, mescid ve namazgâh gibi mabetlerin
inşasına, onarım ve bakımlarına büyük bir ilgi gösterdikleri herkesin
malumudur. Özellikle, Kâbe-i Muazzama’nın ve Mescid-i Haram’ın,
Medine-i Münevvere’deki Mescid-i Nebevî’nin ve Kudüs’teki Mescid-i
Aksa’nın ve Kubbetüssahra’nın, Müslüman Türklerin nazarında büyük
bir önemi vardır.
Eyüp Sabri Paşa, Osmanlılara gelinceye kadar Kâbe’nin yedi veya
on defa yenilendiğini belirterek bunlarla ilgili detaylı bilgiler vermektedir.41 Kusay b. Kilâb Mekke-i Mükerreme hâkimliğini elde edince kavmi
ve kabilesini toplayarak Kâbe’nin yakınlarında ve çevresinde binalar ve
evler yapmalarını tavsiye etmiştir. Bunun üzerine Kureyş kabilesi
Dâru’n-Nedve’yi inşâ ederek, bu binanın Hükümet Konağı olduğunu
ilân etmiştir. Kâbe’nin etrafında tavaf edilecek kadar boş yerler bırakılıp,
evler yapılmaya başlanmış, evlerin kapıları ise Kâbe’ye karşı açılmış, her
iki evin arasında tavaf alanına rahatça girebilmek için ise genişçe birer
de yol bırakılmıştır.42 (Resim: 2)
İşte Kâbe’nin etrafını çeviren ve “Mescidü’l-Haram” diye anılan
bu bölge, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir zamanında dış tarafı
evlerle çevrili boş bir sahadan ibaretti. Hz. Ömer 638’de bu sahayı sınırlayan evlerden bir kısmını yıktırarak, Mescidi genişletmiş, etrafını da bir
adam boyundan daha alçak bir duvarla çevirmiştir. Hz. Osman zamanında 647’de, Mescidü’l-Haram’ı kuşatan duvarlar yükseltilmiş, hatta rivâyetlere göre avluyu çepeçevre kuşatan ahşap, tek sıradan oluşan bir
revak da yapılmıştır. Gerek Kâbe gerekse Mescidü’l-Haram Emevîler zamanında da önemli tamir ve tadilatlara maruz kalmıştır. İlk mermer sutünlar bu dönemde yapılmış ve revakların üzeri tezyinatlı bir tavanla
örtülmüştür. Emevîler’den sonra Abbâsîler döneminde de Mescidü’lHaram pek çok kere yenilenmiş, onarım görmüş ve genişletilmiştir. Osmanlı dönemine kadar Memlüklu Sultanları tarafında da Mescidü’l-Haram’da bazı tamir ve ıslah çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. 43

41

Eyüb Sabri Paşa, Kâbe ve Mekke Tarihi (Mir’ât-ı Mekke), (Sad: Osman Erdem),
Osmanlı Yayınevi, s. 83.
42 Eyüb Sabri Paşa, a.g.e., s. 186-187
43 Can, a.g.e., s. 31-35.
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Osmanlılar döneminde, Yavuz Sultan Selim’den başlayarak
Mekke’de çeşitli bakım ve inşaat çalışmaları yapılmıştır.44 Aslında Osmanlı Devleti’nin mukaddes şehirlere ilgisi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Hac bölgesine uzanan suyollarının tamir ve bakım çalışmalarını
yapmak talebiyle başlamış, ancak bu çalışmalar için Memluklüler tarafından izin verilmemişti. Hicaz’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Osmanlıların Haremeyn’e hizmetleri daha da kolay hâle gelmiştir. Yavuz
Sultan Selim, Emir Musluhiddin Bey’i surre ile bölgeye göndererek,
Mescid-i Haram’da çeşitli inşaat faaliyetlerinde bulunmak ve Makâm-ı
Hanefî’yi yenileyip genişletmekle görevlendirmişti. Musluhiddin Bey,
buradaki yapıyı 1518’de yıktırmış ve yerine büyük bir kubbe yaptırmıştır.
Fakat bu yapı fazla yer kapladığından halkın talebi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1566’da yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden
yapılmıştır. Daha sonraları herhangi bir değişikliğe uğramayan Makâmı Hanefî yakın bir tarihte yıktırılmıştır.45
Bunun dışında yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1528’de
Hz. Muhammed(s.a.v.)’in doğduğu ev tamir ettirilmiş, 1553’de Kâbe’nin
çatışı yenilenmiş46, oluğu değiştirilmiş, kapısı altınla kaplanarak değiştirilmiş, Bâb-ı Âlî’de kesme taştan minare yapılmış, Babü’l-Kâbe minaresi Türk tarzında yenilenmiş, Bâbü’z-Ziyâde ile Bâbü’d-Düreybe arasında dört medrese yaptırılmış, medreselerin üzerine yapılan minare ile
minarelerin sayısı yediye çıkmıştır.47
Mescidü’l-Haram’ın doğu duvarının eğilerek yıkılması üzerine
Mimar Mehmet Çavuş, 8 Cemaziyelahir 981/5 Ekim 1573 tarihli bir kararla Kâbe’nin etrafındaki yapıların üst örtülerini tamir etmek 48 ve Sinan
Paşa’nın “Kâbe-i Muazzama’nın harem-i sofalarının binası mühimmi
dört beşyüz kubbe” olarak belirttiği revakların yapımıyla görevlendirilmiştir.49 Aynı tarihte Antalya kadısına da bir başka karar yazılarak, Meh-

44

Osmanlı Sultanlarının Haremeyn’e hizmetleri hakkında bkz. Muhammed elEmîn El-Mekkî, Osmanlı Pâdişâhlarının Haremeyn Hizmetleri, Editör: Ömer
Faruk Yılmaz, Hazırlayan: İbrahim Coşkun, Çamlıca Basım Yayın Kitapları:55,
İstanbul, 2008, s. 19-75.
45 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, (Editör: Halit Eren), İstanbul
2013, s. XXIV.
46 Yılmaz Can, İslâmın Kutsal Mabetleri Kâbe,Mescidü’l-Haram ve Mescidün’nNebi,Samsun 199, s. 14-15.
47 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXIV.
48 BOA, MD 23, sıra: 88, s. 43; MD 23, sıra: 65, s. 32.
49 BOA, MD 21, sıra: 553, s. 231.
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med Çavuş’un inşaat mahalli olan Mekke’ye çabuk ulaşması için yardımcı olması istenmiştir50. Ayrıca Mehmed Çavuş ile birlikte ikiyüz adet
demir kiriş ve yirmibeş benna da Mekke’ye gönderilmiştir.51
Antalya kadısı dışında, Mısır beylerbeyi ve defterdarına da bir
emir yazılarak, Mehmed Çavuş’un İskenderiye’ye gemi ile geleceği, buradan yine gemi ile Reşid, Bolak, Süveyş ve Cidde üzerinden Mekke’ye
ulaşacağı belirtilip, bu menzillerde Mehmed Çavuş’a yardımcı olmaları
istenmiştir.52 Mısır beylerbeyi ve dizdarına 21 Cemaziyelevvel 981/17 Eylül 1573 tarihli başka bir emir çıkarılarak, gerekli malzemenin temin
edilmesinde Cidde Beyi Ahmed Bey’e yardımcı olmaları istenmiştir.53
Ayrıca, Kâbe’nin etrafındaki yapılarda gerçekleştirilecek tamirler ve inşa
edilecek revaklarda çalıştırılmak üzere, henüz Mimar Mehmed Çavuş
görevlendirilmeden önce, 21 Zilkade 980/ 25 Mart 1573 tarihinde Mısır54,
Şam55 ve Halep beylerbeyinden56 taş ve mermer yontan ustalar göndermeleri talep edilmiştir.57
İlgili yazışmalardan, Kâbe’nin etrafındaki yapıların üst örtülerinin harap olduğu bu nedenle yeniden kargîr olarak yapılması gerektiği
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu işleri yapmak üzere İstanbul’dan gönderilen Mimar Mehmed Çavuş, Harem-i Şerif’in Babü’l-Harem ve Babü’lHarîrî denilen ve daha çok harap olan bu iki kapının tamiriyle işe başlar.58 Ayrıca bu iki kapının arasındaki üst örtünün, bina zira’ı ile uzunluğu 150 zira’ derinliği ise altı arşından dört arşına varıncaya kadar olan
bölümünün taş ve toprağını tamamen temizlettirerek yeniden yapar. 59
50

BOA, MD 23, sıra: 65, s. 32. Antalya kadısına yazılan 8 Cemaziyelahir 981/ 5
Ekim 1573 tarihli karar aynen şöyledir: “Antalya kadısına hüküm ki, Dergah-ı
muallam çavuşlarından Mehmed Mekke-i Mükerreme’nin Harem-i şerif binası
hususu içun Mısır canibine irsal olunmuştur muaccilen varub erişmesi lazım
olmağın buyurdum ki vardukda asla te’hir ve tevakkuf etmeyub müşarun ileyhin
ve yanında olan adamların her ne tarik ile mümkün ise muaccilen tedarik ettirub
İskenderiye canibine geçiresüz müşarun ileyhin ber vechi isti’cal gitmesi
mühimmattandır te’hir etmeyub irsal eyleyesiz...”
51 BOA, MD 23, sıra: 88, s. 43.
52 BOA, MD 23, sıra: 88, s. 43.
53 BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
54 Bkz. BOA, MD 21, sıra: 485, s.204; ayrıca bkz. MD 21, sıra: 553, s. 231.
55 Bkz. BOA, MD 21, sıra: 486, s. 204.
56 Bkz. BOA, MD 21, sıra: sıra: 487, s. 205.
57Bkz. Abdulkadir Dündar, “Osmanlı Mimarîsinde Yapıların İnşâ Süreci Üzerine
Bir Araştırma” KÖK Araştırmalar, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, Ankara 2000, s.
173.
58 BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
59 BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
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Mimar Mehmed Çavuş, çoğu harap olan Harem-i Şerif’in, mermer sütunlar üzerine binen bu üst örtüsünün daha sağlam olması amacıyla üç sütun arasına, bir arşın sekiz parmak kalınlığında birer de ayak
yapmıştır.60 Ayakların tabanlarının “serçe gözü” adı verilen taştan, üst
bölümlerinin ise sarı taş ve mermerin münâvebeli olarak örülmesiyle
yapıldığı anlaşılmaktadır.61
Bu şekilde toplam 40 mermer sütunun dikildiği, 20 de ayağın yapıldığı belirtilmektedir. Bu sütun ve ayakların üstlerine toplam otuz iki
yüksek kubbenin yerleştirildiği, bazı duvarların yanlarına tekâbül eden
bölümlerinin ise kubbeyle kapatılmasının uygun olmaması nedeniyle
tonozlarla örtüldüğü zikredilmektedir.62 Ayrıca, mermer sütunlar ile
renkli taş ve mermerden oluşan ayakların birbirine bağlanması için yeterli sayıda demir gergi temin edilemediğinden, “saç ağacı” denilen bir
ağaç cinsinden yapılan gergilerle bağlandığı belirtilmektedir. 63
Revakların ne zaman yapıldığını belirtmek amacıyla buraya konacak kitâbe, Divan-ı Hümâyûn’da görüşülüp kararlaştırıldıktan sonra
aynı tarihli bir hükümle Mısır beylerbeyine gönderilerek, yazıyı mermere kazıyacak taş-ı kündeğî ilminde tecrübeli üstad bir taşçı bulup yazıyla beraber Mekke’ye göndermesi ve bu hususta Divân-ı Hümâyûn’a
bilgi vermesi istenmiştir.64 Ayrıca bu konuda Mekke kadısına, Cidde beyine ve mimar Mehmed Çavuş’a da aynı tarihli başka bir hüküm yazılarak, inşası biten kubbelerin ne zaman yapıldığını belirten kitâbenin sarayda yazdırılıp, Mısır beylerbeyine gönderildiği belirtilmiş ve onlardan,
iyi hat yazan kâtibe yazıyı, görenlerin okumakta tereddüt etmemeleri
için güzel bir şekilde ihtimamla yazdırmaları ve bu kitâbeyi uygun görecekleri bir yere yerleştirerek durumdan Divân-ı Hümâyûn’u haberdar
etmeleri talep edilmiştir.65
3 Ramazan 985/14 Aralık 1577 tarihli başka bir hükümden,
Kâbe’nin etrafında inşa edilen bu revakların kemerlerine başka kitabelerin de yazıldığı, İstanbul’dan gönderilen yazının uzun bir yazı olduğu
ve Bâb-ı Muallâ’dan Bâb-ı Abbas’a kadar devam eden bölüme yerleştirildiği anlaşılmaktadır.66

60

BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
62 BOA, MD 23, sıra: 6, s. 5.
63 BOA, MD 23, sıra: 7, s. 5.
64 BOA, MD 28, sıra: 212, s. 89.
65 BOA, MD 28, sıra:438, s.188; ayrıca bkz. Dündar, a.g.m., s. 180.
66 BOA, MD 31, sıra: 858, s. 386.
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Mimar Mehmed Çavuş’un, Kâbe’nin etrafındaki yapılarda gerçekleştirdiği onarımlar ile sayıları kayıtlarda belirtilmeyen revakların inşasını 25 Receb 984 / 19 Ekim 1576 tarihinde III. Murad’ın zamanında tamamladığı anlaşılmaktadır.67 Bu onarımlarda, binanın ahşap örtü sistemi ile revakları tümüyle yıkılarak mermer ve taş malzeme ile yenilenmiş, düz ahşap örtü yerine altın alemli, mahrûtî beyaz badanalı kubbeler inşa edilmiş, kubbelerin içi altın yaldız ve kaligrafik motiflerle süslenmiş, avlu renkli mermer plakalar ile kaplanmış, minareler tamir edilmiş, Mescidü’l-Haram’ın etrafında medrese ve yurt gibi sosyal amaçlı
binalar kurulmuş, avlu içinde yer alan Makam-ı İbrahim, minber, Zemzem Kuyusu, mezhep imamlarının makamları ve diğer hizmet yapıları
da yenilenmiştir.68
I. Ahmet döneminde Kâbe’de yapılması istenilen köklü onarıma
birtakım kaygılarla izin verilmediğinden, köşelerde açılan yarık ve çatlaklar, demir kuşaklar ve köşe bend demirlerle tahkim edilmiş69, damındaki 27 parça ağaçtan 24’ü değiştirilmiş, Kanunî zamanına ait gümüş
oluk ise değiştirilerek yerine altından yapılmış yeni bir oluk konmuştur.70
Bu onarımdan yaklaşık 18 yıl sonra IV. Murad zamanında 1629’da
meydana gelen sel felâketinde Kâbe’nin Irak ve Şam köşelerini oluşturan duvarları yıkılmıştır. (Resim 3) Köklü onarıma geçilmeden önce geçici tedbir olarak, Mısır Valisi Mehmed Paşa ve Şerif Mesut ile Bina
Eminliği’ne tayin edilip Mısır’dan Mekke’ye gönderilen Rıdvan Ağa tarafından yıkılmayan duvarlar ağaçlarla desteklenmiş, Harem’in içi temizlenmiş, Zübeyde Çeşmesi’nin ise suyolları tekrar açılmış, keşif defteri hazırlanarak yapılması gereken işler ve temin edilecek malzemeler
kayıt altına alınmıştır.71
Kâbe’deki bu sel felâketi Mısır Valisi Mehmet Paşa tarafından İstanbul’a bildirilerek, İmâret-i Mukaddese Nazırlığı’na Medine-i Münevvere Kadısı Ankaralı Seyyid Mehmed Efendi, Bina Eminliği’ne ise Mısır
67

BOA, MD 28, sıra: 438, s. 188.
Can, a.g.e., s. 34-35; Mimar Mehmet Çavuş’un Mescid-i Haram’da
gerçekleştirdiği bu faaliyetleriyle ilgili ayrıca bkz. “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır
ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı
Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası
Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt:1, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, s.
219-221.
69 Eyüb Sabri Paşa, a.g.e., s. 314-315.
70 Can, a.g.e., s. 14-15.
71 Bkz. Eyüb Sabri Paşa, a.g.e., s. 315-320; Can, a.g.e., s. 15.
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Valiliği’nce daha önce bu göreve atanan Rıdvan Ağa’nın ataması tasdiklenmiş ve işe başlanmıştır. Kâbe önemli ölçüde zarar gördüğünden, Hacerü’l-Esved’in altındaki kısım dışında duvarların temele kadar yıkılıp
yeniden yapılmasına karar verilmiş ve inşa faaliyetlerini gözlerden gizlemek için, Kâbe’nin etrafına ahşap bir perde çekilmiştir. Bina eski temelleri üzerine, daha önceki fizikî yapısına ve formuna sâdık kalınarak
yeniden inşâ edilmiştir. Buna göre, duvarlar, duvar içine yerleştirilen
gizli demir rabıtalar ve ahşap hatıllarla sağlam bir şekilde yapılmıştır.
Kapı kanatları ve tavanı tutan direkler yenilenmeyip, ıslah edilerek yeniden kullanılmıştır.
Hacerü’l-Esved gümüş kaplı bakır bir muhafaza içine alınmış, gümüş kaplamanın üzeri de altınla yaldızlanmıştır. Ayrıca, bu yenilemede
Kâbe’nin, kapısı, tavanı, tavanı tutan direkler altın ve gümüşle tezyin
edilmiş, Kâbe’nin iç yüzeyleri de mermerle kaplanmıştır. İnşâ işi bitince,
binanın etrafını kuşatan zemin ve Hatım duvarı da yenilenmiş ve mermerle kaplanmıştır.72 (Resim: 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Bu yenilemeden bir yıl sonra Kâbe’nin damına döşenen mermerlerin düzeni yağmur suları nedeniyle bozulmuş ve tamir edilmiştir. Bu
onarım esnasında ayrıca, Kâbe’nin kapı kanatları da değiştirilmiş ve eski
kapı kanatları İstanbul’a getirtilmiştir. Bundan sonra Kâbe Suudlar’ın
eline geçinceye kadar önemli bir inşa ve onarım faaliyetine şahit olmamıştır. Ancak zaman içinde pek çok Osmanlı Sultanı tarafından ufak
onarımlara maruz kalmıştır.73 Suud hâkimiyetine kadar Mescidü’l-Haram’da yeni bir inşa faaliyeti vuku’ bulmamış, ancak ihtiyaçlara göre pek
çok Osmanlı Sultanı tarafından onarım görmüş ve tezyin edilmiştir.74(Resim: 10, 11, 12, 13)
2) Eğitim, Sosyal, Sivil, Sağlık Ve Askerî Gibi Alanlara Yönelik Îmâr, İnşâ, Tamir Faaliyetleri Ve Bunlarla İlgili Mîmârî Yapılar
Mezarlık ve Türbeler:
Mekke’de, Mescid-i Haram’ın batısında, Mekke-i Mükerreme’nin
kuzeydoğusunda Haccun Caddesi’nin başında, Harem-i Şerife giden yo-

72 Can, a.g.e., s. 15; ayrıca bu

onarımla ilgili detaylı bilgi için bkz. Eyüb Sabri Paşa,
a.g.e., s. 319-343.
73 Can, a.g.e., s. 16; ayrıca bkz. Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s.
XXV-XXVİİ.
74 Can, a.g.e., s. 36; ayrca bkz. Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s.
XXV- XXVİİİ
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lun sağında yer alan kabristana Mekkeliler Cenntü’l-Ma’lâ (Muallâ) derler. Cahiliye devrinden beri var olan bu kabristanda Hz. Peygamber’in
dedeleri Abdimenaf ve Abdulmuttalib, amcaları Ebu Talib, zevceleri Hz.
Hatice ile Esma binti Ebi Bekr, Ashab-ı Kiram’dan Abdullah bin Zübeyr,
Abdullah bin Ebi Bekr, Hz. Peygamber’in ceddi Beni Haşim ve amcaları
ile Ashab ve Tabiin, ulema ve imamların mezarları bulunmaktadır. Haccun Dağı’na bakan bu kabristana Haccun Mezarlığı’da denir. Mezarlıkta, Hz. Âmine, Hz. Hatice, Ebul Kasım ve Ecdâd-Resullah’a ait türbeler bulunmaktaydı.75 (Resim 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Tarikat Yapıları:
Mekke’de üç tekkenin bulunduğu belirtilirken, bunların en
önemlisinin Mehmet Ali Paşa tarafından Dârü’s-Saâde’nin yerine 1823’te
yaptırılan Tekiye Mısriyye olduğu zikredilmektedir. 76
Eğitim Yapıları
Mekke’nin bir ilim ve kültür merkezi olma özelliğinin geliştirilerek devam etmesi yönünde Osmanlı döneminde büyük bir çaba harcanmıştır. Özellikle Hac döneminde ulema ve din adamlarının bir araya gelerek görüşmeleri için gerekli ortamın hazırlanmasına gayret edilmiştir.
Bu nedenle Mekke’de Osmanlılar döneminde yapılan ilk medreseler Kanuni Sultan Süleyman döneminde projeleri Mimar Sinan tarafından çizildiği belirtilen ve Ehl-i Sünnet mezheplerine ayrı ayrı tahsis edilen,
Babü’z-Ziyâde ile Babü’d-Derîbe arasındaki dört medrese olmuştur. Bu
medreselerin yapımına 1564’de başlanılmış 1567’de bitirilmiştir.
Mekke’deki bu medreselerin dışında yeni medreselerin açılması devam
etmiştir. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa ve Davud Paşa medreseleriyle
Haseki ve Mahmudiye medreseleri bunlar arasındadır. 1886 yılına ait
Salname’ye göre o tarihlerde Mekke’de Sıbyan Mektebi niteliğinde 33
medrese bulunmaktaydı. 1839’da Tanzimat’ın ilanıyla Osmanlı topraklarında Rüşdiye ve İdadî gibi modern okullar açılmaya başlanmıştır.
Buna bağlı olarak Mekke’de de bu tarz okullar açılmıştır. Kur’ân-ı Kerim, dinî ilimler ve Arapça öğretimi için 1873’de Hâratü’l-Bab’da Savletiye Mederesesi, Bâb-ı İbrahim yakınında Fahriye Medresesi ve sınıf düzeni Batı tarzında olan Kâatü’ş-Şifâ’daki Şeyh Abdulkerim Trablusî
Medresesi bunlara örnektir.77

75

Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. 108-115.
Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
77 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİİ.
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Mekke’de Osmanlının son dönemlerinde de Burhahü’l-İttihad
adı verilen okul gibi okullar açılmaya devam edilmiş, en son olarak ise
“küttab” diye anılan okuma-yazmanın yanı sıra matematik gibi derslerin
de verildiği mektepler yeterince açılmıştır. Bu mektepler içerisinde
Merve bölgesinde Âşiye Okulu gibi kızların devam ettiği küttâblar da
açılmıştır.78
1. Süleymaniye Medresesi: Mescidü’l-Haram’da Rüknü
İrâkiye hizasındaydı. Mescidü’l-Haram’ın 19 kapısından birine ve yedi
minaresinden birine ismini vermiş olan medrese, genişletme faaliyetlerinde yıkılmış olup bugün mevcut değildir. 79 Bu medresenin kütüphanesinde çok değerli kitaplarının bulunduğu bilinmektedir. 80
2. Bâstiye Medresesi: Mescidü’l-Haram’daydı, günümüzde
mevcut değildi.
3. Osmaniye Medresesi: Mekke’de çok sayıda Osmanlı okulu
bulunmaktaydı. Ancak günümüzde bu okullardan çok azı ayaktadır.
Bunlardan biri de Cerval semtindeki Osmaniye Medresesi’dir. 81
4. El-Benât Medresesi (Kız Okulu): Bu okul, Osmanlı döneminden kalan en güzel okullardan birisidir. Dört katlı olan okul büyük
bir alana sahiptir ve zengin dış görünüşlüdür. Zemin katın dış iki cephesi revaklı olup birinci ve ikinci katlarda bu revaklar balkonların önlerinde devam ettirilmiştir.82 (Resim 21)
Kütüphaneler:
1. Şirvanîzade Kütüphanesi: Bab-ı Ümmühanî’ de olduğu belirtilmektedir.
2. Süleymaniye Kütüphanesi: Bab-ı Derîbe’de Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirildiği belirtilen kütüphane Mescid-i Haram ile
diğer yerlerden getirilen kitaplarla oluşturulmuştur.
Dârü’ş-şifâ ve Hastahaneler
IV. Murad’ın eşi Gülnüş Valide Sultan Mekke’de Dârü’ş-şifâ olarak bilinen bir hastahane kurmuş bunun ardından Mekke’de iki hastahane daha yapılmıştır. Bunlardan biri Sultan Abdülmecid’in annesi
78

Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİİ.
Nihal Uluengin-Bülent Uluengin, “Mimar Sinan’ın Mekke ve Medine’deki
Eserleri”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul 1988, s. 346.
80 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİİ.
81 Mahmut Zeyn El Abidîn, Suudi Arabistan’da Ayakta Kalan Osmanlı Eserleri
Seçme Örnekler, Riyad, 2011, s. 116.
82 Mahmut Zeyn El Abidîn, a.g.e., s. 117-119.
79
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Bezm-i Âlem Valide Sultan (1807-1853) adına yaptırılan Gurebâ Hastahanesi Mekke halkının yanı sıra hacılar ve umre için şehre gelenlere de
hizmet vermekteydi.83
İmâretler
1. Haseki Sultan İmâreti: Uluenginler, Evliya Çelebi’nin belirttiği bu imâretin Mekke’nin neresinde bulunduğu ve ne zaman yıkıldığının bilinmediğini zikretmektedirler.84
2. Bezm-i Âlem Valide Sultan İmâreti: Gurebâ Hastahanesi’nin yakınında olduğu belirtilen bu imârette Haseki Sultan tarafından fakirlere günlük olarak çorba ekmek verilmekteydi. 85
Su Yolları, Su Kemerleri ve Çeşmeler
1. Zübeyde Hanım Çeşmesi: Harun Reşid’in eşi Zübeyde Hatun Huneyn suyunu suyollarıyla Mekke’ye getirtmişti. Osmanlılar döneminde bu suyolları ve su kemerleri devamlı surette tamir ettirilerek
Mekke’nin su ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Selim dönemlerinde bu suyun yanı sıra Arafat suyu
da Mekke’ye getirilerek, Mekke, suyunun çokluğu ile gıpta edilen bir
şehir olmuştur.86
2. Ribâtü’l-Hayl Çeşmesi: Adını alan Ribat’ın yanında bulunduğu belirtilmektedir.87
Hamamlar
1. Sultan Süleyman Hamamı: Evliya Çelebi bu hamamdan Sinan Paşa olarak bahseder, ancak yerini belirtmez. Bu hamam çok sonraları bulunduğu mahalleye izafeten Gışaşiye Hamamı olarak anılmıştır.
Uluenginler, bu hamamın halk arasında “Hamamü’n-Nebi” veya Hamamü’l-Gışaşiye diye anıldığını ve 1984 yılında mevcut olduğunu çok
işlek ticaret bölgesinde yer aldığından hamam olarak kullanılmadığını
belirtmektedirler. Hamamın elamanları itibariyle tipik bir Türk hamamı
olduğu ancak arsanın küçük olmasından geleneksel aksiyal düzenin gözetilmediği zikredilmektedir.88
83

Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
Nihal Uluengin-Bülent Uluengin, a.g.b., s. 346.
85 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
86 Geniş bilgi için bkz. Eyüb Sabri Paşa, a.g.e., s. 463-473; ayrıca bkz. Mahmut
Zeyn El Abidîn, a.g.e., s. 115.
87 N. Uluengin-B. Uluengin, a.g.e., s. 347-348.
88 N. Uluengin-B. Uluengin, a.g.e., s. 347; ayrıca bkz. Osmanlı Dönemi
Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
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2. Sokullu Mehmet Paşa Hamamı: Bu hamamın Ümre Kapısı
yakınında olduğu ve 1572 yılında yapıldığı, daha sonraları ise Umre Kapısı’na yakınlığından dolayı Umre Hamamı olarak anılmaya başlandığı
belirtilmektedir.89
Ribat ve Hanlar
1. Ribatü’l-Hayl: Uluenginler, bu ribatın 1983’de rölövesini aldıklarını ve o tarihlerde, yol genişletmesi nedeniyle yarısının yıkıldığını,
kalan bölümünün ise hâlen ribat olarak kullanıldığını belirtmektedirler
ve kapısının üstündeki kitabeyi bildirilerinde vermektedirler. Ayrıca,
Uluenginler, d’Ohsson’a ait 1790 yılına ait Mekke gravüründe yanındaki
çeşmesi ile görünen ribatın, Tezkiretü’l-Ebniye’de adı geçen Mimar Sinan’ın yapısı ribat olabileceğini ileri sürmektedirler. 90
Saray ve Köşkler
1. El-Sakkâf Kasrı: El-Maabide semtinin, El-Abtah Caddesi’ndedir. İki katlıdır ve iki binadan oluşmaktadır. Dış cephelerindeki
ahşap cumbalar klasik Hicaz tarzını yansıtmaktadır. Bu tarz binaların
inşası, 19. yüzyılın sonundan itibaren Mekke’de yaygın bir şekilde yapılmıştır. Sarayın kuzey cephesinin ortasında ana giriş bulunmaktadır. Bu
girişin dışında ek iki kapı daha vardır. 91 (Resim 22)
Askerî Yapılar
a) Kaleler: Osmanlılar döneminde Mekke-i Mükerreme’yi muhtemel saldırılara karşı korumak maksadıyla üç kale yapılmıştır.
1. Ecyâd Kalesi: Ecyâd Tepesi’nde Mekke’yi koruyacak biçimde
yapılmıştır. Kale 2002’de yıkılarak yerine büyük otel binaları yapılmıştır.92
2. Hindiyye Kalesi: Mekke’nin batısındaki Cebel-i Türkî’ye bitişik Cebel-i Hindî adıyla bilinen yükseltide Şerif Galib b. Müsâid tarafından 1806’da inşa edilmiştir. Oldukça küçük olan bu kale Harem-i Şerif Şeyhi ve Mekke valisi Osman Nuri Paşa tarafından 1883’de yenilenmiştir.93
89

N. Uluengin-B. Uluengin, a.g.e., s. 347; ayrıca bkz. Osmanlı Dönemi
Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
90 N. Uluengin-B. Uluengin, a.g.e., s. 347-348.
91 Mahmut Zeyn El Abidîn, a.g.e., s. 120-121.
92 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
93 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn, s. XXVİİ.
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3. La’la’ Kalesi: Bu kale, etekleri Abbâdi’ye ye uzanan La’la’ Tepesi üzerinde 1801’de Şerif Galib tarafından yaptırılmıştır. 94
b) Kışlalar95:
1. Hamidiye Kışlası
2. Topçu Kışlası
3. Ecyâd’daki Kışla: Bu kışla daha sonra devlet dairesi olarak
kullanılmıştır. (Resim 23, 24,25)
c) Karakollar96:
1. Başkarakol: Osman Nuri Paşa tarafından 1884’de Safâ Tepesi
civarında yapılmıştır. Bu karakol 1950 yılında yıkılana kadar varlığını
sürdürmüştür. (Resim 26)
Hükümet Konağı: Hükümet Konağı Osman Nuri Paşa tarafından 1884’de Ecyâd’da Mescid-i Haram’ın önünde yaptırılmıştır.97(Resim
27, 28)
Posta ve Telgrafhane Binası: (Resim: 29)
Misafirhane: Cervel’de hacılar için yapılmış, ancak daha sonra
kışlaya çevrilmiştir.98(Resim 30)
Sonuç
Yapılan araştırmalardan, Osmanlıların Mekke’de yaptıkları hizmetlerin, 16. yüzyıldan 18. yüzyılın sonlarına kadar ki dönemde, daha
ziyade Kâbe ve Mescidü’l-Haram gibi dinî ve diğer mukaddes makamlar
ile şehrin su ihtiyacını gidermeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bundan sonraki yapılan çalışmalarda ise kamu hizmetlerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Bunlara örnek olarak, II. Abdülhamid’in Hicaz Demiryolları projesi, Vali Osman Nuri Paşa ve Mekke Emiri Şeyh Avn’ın
projeleri gösterilebilir. Osman Nuri Paşa yukarıda da belirtildiği gibi
Dârü’l-Hükume’yi yani vilâyet binasını, Hamidiye Kışlası’nı, Başkarakolhane’yi, Topçu Kışlası’nı ve Cervel’de Hacılar için ise bir Misafirhane
yaptırmıştır.99
94

Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
96 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
97 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
98 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
99 Osmanlı Dönemi Fotoğraflarıyla Haremeyn,
95

s. XXVİİ.
s. XXİX.
s. XXİX.
s. XXİX
s. XXİX.
s. XXİX.
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RESİMLER

Resim 1- Surre Çantası (Osm.Dev. Hicaz I, s. xxxıx) (Bi-mennihi Teâlâ, Der-i
Aliyye’de Sarây-ı Hümâyûn Hubûbât Anbarı hademesinden Hasan Efendi’ye
vusûl bula, sene 1320(1902)

Resim 2- Kusay İbn Kilâb Devrinde Mekke-i Muazzama Şehrinin Husûle Gelen Hey’etidir.1 Dâru’n-Nedve Ebniyesidir (Mir’ât-ı Mekke, C. I)
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Resim 3- Mescidü’l-Haram’a Gelen Sel Sebebiyle Kâ’betullâh’ın Yıkıldığını
Gösterir Resimdir (Mir’ât-ı Mekke, c. I)

Resim 4- Kâbe-i Muazzama ve Civarının Görünüşü
(Osm.Dev.Hicaz I, s. 156-157)
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Resim 5- Kâbe-i Muazzama ve Civarının Görünüşü (H.1285/M. 1888/1869)
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 2-3)

400

İSLÂM ve SANAT

Resim 7- Harem-i Şerîf ve Civarı (h.1297/m. 1880) (Osm. Dev. Hicaz I, s. 4)

Resim 8- Mescid-i Haram-Mekke-i Mükerreme (h.1297/m.1880)
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 5)
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Resim 9- Mescid-i Haram-Mekke-i Mükerreme (h.1297/m.1880)
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 16)

Resim 10- Mescid-i Harâm-Mekke-i Mükerreme (h. 1297/m. 1880)
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 6-7)
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Resim 11- Kâbe ve Civarının Görünüşü (Bakırköy Posta Memuru
Salih Efendi Tarafından 1912’de yapılmıştır (Osm. Dev. Hicaz I, s. 102-103)

Resim 12- Mescid-i Haram ve Civarı (http://www.mailce.com/mekke-resimleri-mekke-fotograflari-harika-resimler.html )
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Resim 13- Mescid-i Haram ve Civarı(http://www.mailce.com/mekke-resimleri-mekke-fotograflari-harika-resimler.html )
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Resim 14- Cennetü’l-Mullâ, Kubbetü es-Seyyide Âmine, Kıbâb-ı Ehl-i Beyt,
Kubbetü Hadicetü’l-Kübrâ (Osmanlı Dönemi Resmi Haremeyn, s. 110)

Resim 15- Cennetü’l-Muallâ (Osmanlı Dönemi Resmi Haremeyn, s. 110)
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Resim 16- Cennetü’l-Muallâ ve Buradaki Türbeler
(Osmanlı Dönemi Resm-i Haremeyn, s. 110)

Resim 17- Cennetü’l-Muallâ (Osmanlı Dönemi Resm-i Haremeyn, s. 108)
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Resim 18- Cennetü’l-Muallâ’da, Hz. Âmine, Hz. Hatîce, Ebu Kasım’ın Türbeleri (Osmanlı Dönemi Resm-i Haremeyn, s. 108 )

Resim 19- Cenntü’l-Muallâ’da Hz. Hatice ve oğlu Kasım’ın Türbeleri (Osmanlı
Dönemi Resmi Haremeyn, s. 113)

Osmanlıların Mekke’deki Îmar ve İnşâ Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Resim 20- Cennetü’l-Muallâ’da Hz. Hatice ve oğlu Kasım’ın
Türbeleri (Osmanlı Dönemi Resmi Haremeyn, s. 113)
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Resim 21- El-Benât Medresesi (Kız Okulu) (Mahmut Zeynel Abidin’den)
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Resim 22- El-Sakkâf Kasrı (Mahmut Zeyn El Abidin’den)
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Resim 23- Mekke-i Mükerreme’de Kâin Ciyâd Mahallesi’nde Kışla-i
Hümâyun’un Küçük Kıt’ası (Osm. Dev. Hicaz I, s. 194-195)

Resim 24- Ciyad Mahallesi’ndeki Kışla (Osmanlı Dönemi Resmi Haremeyn, s.
124)
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Resim 25- Mekke-i Mükerreme Ciyâd Nâm Mahalle’de Kâin Topçu Kışlası
(Osm. Dev. Hicâz I, s. 238-239)

Resim 26- Mekke-i Mükerreme’de Kâin Baş Karakolhâne
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 310-311)
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Resim 27- Mekke-i Mükerreme’de Kâin Hamidiye Nâm-ı Celîline Mensûb Hükümet Dâiresi (Osm. Dev. Hicaz I, s. 280-281)

Resim 28- Mekke Hükümet Konağı (Osm.Dev. Hicaz I, s. 251)
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Resim 29- Mekke-i Mükerreme’de Kâin Telgraf ve Postahâne
(Osm. Dev. Hicaz I, s. 406-407)
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IMMANUEL KANT'IN DEHA ESTETİĞİ'NDE
YÜCELİK KAVRAMI MİMAR SİNAN ÖRNEĞİ:
"EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ"
Ayşe EROĞLU*
Esma EROĞLU*
Giriş
İnsanın maddî ve tinsel yönünün bütünleştiği deneyim sanattır.
Sanat insanın doğadaki varoluş ve intizamdan etkilenerek kendinin varlığını doğayla uyumlu bir şekilde dile getirme etkinliği olarak düşünüldüğünde ilk akla gelen filozof Immanuel Kant'tır. Kant, dehayı, kendisi
aracılığıyla doğanın sanata kuralını verdiği doğuştan zihin yeteneği olarak tanımlar. Bu bağlamda bir sanatçı olarak Mimar Sinan’ın eserlerini
oluşturmasında dehanın etkisi kaçınılmazdır. Bu çalışma Mimar Sinan'ın Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde deha estetiği ve yücelik
estetiğinin izlerini bulmayı hedefler.
Günümüzde kendi sanatımız ve sanat eserlerimizle ilgili malumatımız çok kısıtlı olduğunu görmek mümkündür. Her gün iş yerine
giderken yanından geçilen cami, türbe, han, saray, hamam gibi abidevî
eserlerin varlığını ve değerlerini bilmeden yaşıyoruz. Bununla birlikte
artık şehirle tarihi doku birbirine karışmış bir durumda varlığını sürdürmektedir. Hatta eserlerle iş yerleri aynı duvar içerisinde bulunmaya başladığını görmek mümkündür. Bu durumu özellikle Türkiye'nin gözbebeği pek çok medeniyete beşiklik etmiş tarihi yarımada olan İstanbul
için düşünüldüğünde tarihi eserlerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesini engellediğini görmek mümkündür. Böylece de estetik güzelliğe
sahip abidevî eserlerin varlığının anlaşılmasına engel olmaktadır.
Bu çalışma özellikle Immanuel Kant'ın estetiği çerçevesinde
cami’yi değerlendirerek bu abidevî eserin varlığına dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca bu eser, hepimizce bilindiği üzere bu cami ha-
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nım sultana yaptırılan bir Cami’dir. Ayrıca bu camii Hanım sultana yaptırılan ikinci camidir. Her iki camide de Mimar Sinan farklı unsurları
vurgulamıştır. Biz de bu Cami’yi çalışma konusu yaparak hem deha estetiğinin varlığını hem de cami de kadın varlığını gözler önüne sermeyi
düşündük.
1. Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii (Resim 1)
1. 1. Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Mimesis mi Poesis
mi?
Bir sanat ürününe sanat eseri denilebilmesi için onu şu iki kavram açısından değerlendirmek gerekmektedir. Bunlardan biri mimesis,
diğeri ise poesistir. Mimesis, bir sanat eserinin taklit etkinliği olduğunu
dile getirir. Poesis ise, yaratma etkinliğidir. Sanatçı öznelliği ve bireyselliği ile etkin olan, taklit yapıtlar değil, özgün yapıtlar ortaya koyan, yaratan kişidir. Bu nedenle sanat etkinliği bir poesistir. 1 Kant, güzel sanatın deha ürünü olarak olanaklı olacağını düşünür. Sanatta yaratıcılığın
kaynağı sanatçının dehasıdır. Kant "zanaat" ve "sanat"(güzel sanat) ayrımını da dehaya dayandırır. Buna göre, zanaat mimetik bir etkinlikken,
buna karşılık güzel sanat, dehanın bir etkinliğidir. 2 Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii mimesis mi, taklit ürünü mü, yani, zanaat eseri midir
yoksa o poesis dehanın ürünü mü, yani güzel sanat etkinliği midir?
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii bir taklit etkinliği olarak değerlendirilemez. Çünkü Sinan'ın daha önce yaptığı camiler ve her şeyden önce Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'inden birtakım farklılıkları
vardır. Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'ne baktığımızda görülen şu
farklılıklar, onun sanat etkinliği olarak değerlendirilmesinin haklı gerekçeleri olduğunu göstermektedir. "Sinan bu camide, geleneksel cami
mîmârîsinin yüksek kübik kaide üzerine yerleştirilmiş kubbesini, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nin büyük cephe kemerini Süleymaniye'nin
iki yan kemeriyle fil ayaklarını birlikte ve belirgin görevler vererek kullanmıştır. Bu da onun tarihi birikimden ve şahsi tecrübelerinden hareketle yeni çözümler üretme iradesini yansıtmaktadır. 3 Sinan'ın bu eserinde diğer eserlerinde yapmadığı bir mimarî uygulamayı yapmaya çalıştığı görülür. Bu da eserin poesis olarak, yani güzel sanat yaratma etkinliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

1

Doğan Özlem, Kavram ve Düşünce Tarihi Çalışmaları (Kavramlar ve Tarihleri
II), İnkılap Yayınları, İstanbul 2006, s. 26-27.
2 Özlem, a.g.e., s. 28-29.
3 Turgut Cansever, Mimar Sinan, Klasik Yayınları, İstanbul 2005, s.190.
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Mekân olarak camiin konumlandırıldığı yer, İstanbul’da en yüksek tepelerden birinde, yani Edirne yoluna açılan tarihi sur kapısının
yanı, öncelikle şehrin yüksek noktalarından biri olduğu için tercih edilmiş (Resim 2) olması onun poesis olarak nitelendirilmesinin gereklerinden biridir. Ayrıca tarihi surların Haliç kıyılarından başlayarak Marmara
Denizi'ne kadar uzanan, sur içi ile dışını birbirinden ayırmayı amaçlayan biçimi karşısında, sura göre kübik kaidesi, kubbe ve minaresiyle camiin yükselmesi ve köşe payeleri arasında içe çekik pencereler ve duvar
sathının davetkâr oyuk ifade içinde vücuda getirilmesi 4 de bu mimarî
yapıtın poesis olduğunu gösterir. Bunların yanı sıra Mihrimah Sultan
Camii’nde Mekân kurgusu açısından ibadet alanı bir bütün olarak düşünülerek camii dikdörtgen bir plana raptedilmiş olup, ana mekânı 900
metrekare yüzölçümündedir. Kubbenin yerden yüksekliği 37; çapı 20
metredir. Dört payeye oturan kubbenin ağırlığı, her kenara açılan küçük
kubbeler vasıtasıyla taşıyıcılara indirilmektedir. Yan mahfiller ise, altı
sütunun taşıdığı kemerler üzerine oturmaktadır. İç mekân kubbe kasnağı (Resim 3) ve duvarlara açılan çok sayıda pencereyle oldukça aydınlıktır.5 Mihrap (Resim 8) ve minber (Resim 9) işçilik açısından son derece zevkli işlenmiştir. Mermer minberde geometrik geçme, rumi, palmet motifleri bulunmaktadır. Mihrap ise, 8 sıra stalaktitli olup, mermerdendir.
Hünkâr mahfili ve kalem işleri sonradan ilave edilmiştir.6 Tek şerefeli, kurşun külahlı, kesme taştan minaresi batıda konumlandırılmıştır. Yapının yedi kubbeli, sekiz destekli son cemaat yeri mevcuttur. Camii üç yandan medrese hücreleri kuşatmaktadır. Avlunun ortasında yer
alan şadırvanın saçaklı üst örtüsü, on altı sütun tarafından taşınmaktadır. Camiin yanı başına konumlandırılan biri kubbeli, diğeri ayna tonozlu iki mekândan oluşan sıbyan mektebi külliyenin bir parçasıdır.
Kütlesel tasarımı bakımından anıtsal bir görünüme sahiptir. Avlu revakları ve son cemaat yeri revaklarının boyları kısa tutulduğundan, anıtsal
görünümü daha da pekişmiştir.7
Revaklar (Resim 10), son cemaat yerini ve medrese avlusunu üç
taraftan çevirmektedir. Özellikle revakları örten kubbelerin kubbe kasnakları üzerine oturtulmayıp bu kez farklı olarak saçakla bütünleşecek

4

Semavi Eyice, “Edirnekapı Camii ve Külliyesi”, DİA, İstanbul 1994, s. 446-447;
Oktay Aslanapa, Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara1998, s. 68.
5 Eyice, a.g.e., s. 446-447; Aslanapa, Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, s. 68.
6 Aslanapa,a.g.e., s. 222; Aslanapa, (1993), Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul
1993, s. 258.
7 Aslanapa, 1993, s. 258.
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şekilde ve revakların keskin üst profili hizasında alçalarak bitmeleri, bütün camide fark edilen kadınsı biçim ifadeleri 8de bu camiin poesis olduğunu güçlendirir. Son olarak camiin büyük merkezi kubbesi altında
sağa sola genişleyen mekân asli bezemeleri olmasa bile mavi-beyaz bezeme (Resim 11)birimlerinin sık ve narin kıpırdanışıyla gören için bir
rüya ortamı niteliğini taşıması9 camiin poesis olduğunu ispatlamaktadır. Cami bir deprem geçirir, deprem sonucunda iç dizaynında yukarıda
ifade edilen süslemeler yapılır. Günümüzde ise restorasyon çalışmaları
neticesinde bu bezemelerin olmadığını görmek mümkündür.
Sonuç olarak, camiin mekânı, kubbe ve minare tasarımı, revaklar,
kullanılan renkler ve kadınsı biçim ifadeleri bu mimarî yapının bir güzel
sanat etkinliği, yani poesis olduğunu gözler önüne serer.
1.2. Sanat Eseri Olarak Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
Genel olarak sanat, insan varlıklarının yönelimsel, niyetli bir etkinliği olarak tanımlanır. Belli nesnelerin meydana getirilmesini amaçlayan ve bir tür uzmanlaşmış beceri ve yetenek gerektiren bir etkinliktir.
Böyle bir etkinliğin ürünleri ise sanat eserleridir. Kant'a göre, özgürlük
aracılığıyla, yani aklı eyleminin temeline koyan bir irade edimi aracılığıyla meydana getirilen ürün sanat olarak adlandırılır. 10 Sanat etkinliğinin temelinde akıl, özgürlük ve irade üçü birlikte yer alır. Bir sanat eserinin var oluşunda gerekli olan bu üçlü, sanatın bilinçli bir etkinlik ve
onun sonucunda meydana gelen ürünlerin sanat eseri olduğunu gösterir.
Kant bir sanat eserinin var oluşuyla ilgili olarak akıl, irade ve özgürlüğün birlikte bulunması gerektiğini ifade ederken; öte taraftan, güzel sanatı ifade ederken kendisi, ürününü meydana getirmesini sağlayacak hiçbir kuralın olmadığını ifade eder. Ama öngelen hiçbir kural olmaksızın bir ürün asla sanat eseri olamayacağından burada doğa, öznenin içinde (ve aynı öznenin yetisine uygun olarak) sanata kuralını vermiş olmalıdır. Sanat eseri dâhinin sanatçının bir defalık yaratısı olarak
özgündür. Sanat eserinin de kuralları vardır; ne var ki dâhi (sanatçı) bu
kuralların bilincinde olmadan eserini yaratır. Sanat eseri bilinçsiz yaratmanın ürünüdür.11

8

Cansever, a.g.e., s.190-191.
Cansever, a.g.e., s. 191.
10 Taylan Altuğ, Kant Estetiği, Payel Yayınevi, İstanbul, 2007, s.1 76.
11 Özlem, a.g.e.,s. 28-29.
9
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Kant'ın dile getirdiği bu iki farklı düşünce şöyle bir problemi ortaya çıkarır, sanat eseri bilinçli mi yoksa bilinçsiz bir etkinlik midir?
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii bir dâhinin yaratımı olarak sanat
eseridir. Sinan, bu eserini akıl, özgürlük ve irade ediminin etkinliği sonucunda oluşturmuştur. Dolayısıyla bilinçsiz olmadığı açıktır. O halde
Kant'ın bilinçsizlik ifadesi ile neyi kastettiğini gerçek anlamıyla açığa
kavuşturmak ve bu hususu irdelemek gerekir. Bilinçsizlik belki de sanatçının sadece meydana getireceği sanat eserine yoğunlaşıp ve onun
dışında başka bir şeyi düşünmeyip bir anlık kendini dış dünyadan soyutlaması anlamında sanat eserini bilinçsiz yaratım etkinliği olarak düşünülebilir. Yoksa bir sanatçının sanat eserini meydana getirirken anlaşıldığı manada bilinçsiz olduğunu düşünmek insanın var oluşu ve zihinsel yetenekleri açısından yetersiz değerlendirme olur.
İşte bu etkinliğe Kant'ın ifadesiyle estetik sanat demek mümkündür. Estetik sanat, sanatın dolaysız olarak amaçladığı şey, hoşlanma
duygusudur.12 Sanat eseri daima hem kendisidir hem de kendisinden
başka bir şeydir.13 Sanatçının yaratım süreci, amacı olmayan bir eser yönünde sınırsız bir biçimde amaçlıdır. Başka bir ifadeyle sanat eserleri bir
amaç içerirler; fakat bu amaç, gerçekte asla bulgulanamaz olan bir
amaçtır. O halde sanatın doğa gibi olması, onun tıpkı doğa güzelliği gibi
bir amaçsız amaçlılık türü ortaya koymasıdır. Yani sanat eserleri de, güzel diye nitelenen doğa nesnelerinde bulunan, gerçek olmayan fakat telkin edici, esinlendirici türden bir amaçlılık içerirler. Öyle ki bu amaçlılık
seyreden öznede onun tinsel varlığını uyum içine sokan özgür bir harekete özgür bir oyuna dönüşür.14
Bir sanat eserinde tinsel boyutun olması gerektiğini düşünmek
beklenilen bir şeydir. Fakat beğeni nesnesi olarak bir sanat eseri bütün
özneler için aynı değer yargısını taşımadığı ve bütün özneler aynı kültür
ve gelenekten beslenmediği için bir eserden hoşlanma noktasında güzellik değerinin amaçsız amaçlılık çerçevesinde ifade edilmesi mümkün
değildir. Fakat bir sanat eseriyle böyle bir etkileşim bu konuda bilgisi
olan ve her şeyden kendisini soyutlayarak sadece merkezine o nesneyi,
yani sanat eserini alan kişilerde olabilir. Sinan da onlardan biridir. Sinan'ın vakfiyesindeki tavsiflerinden biri, onu seçkin mühendislerin

12

Altuğ, a.g.e., s. 177.
Altuğ, a.g.e., s. 184.
14 Altuğ, a.g.e., s. 185, 187-188.
13
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gözü şeklinde tavsif ederken; diğeri ise, asrın ve bütün zamanların oklidisidir.15
Sinan'ın matematikçi olması bilinçsiz bir etkinlik olmadığını gözler önüne serer. İslâm mîmârîsinde matematik kullanılmıştır. Sinan'ın
eserlerinde kullandığı sekizgen, dikdörtgen, kare, küre, daire ve pramidal unsurlar bunu gösterir. Dolayısıyla Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii bilinçli bir irade ve zekânın eseri olarak bir sanat eseridir.

1.3. Deha Estetiği Olarak Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii deha estetiği açısından nasıl
değerlendirebilir? Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii deha eseri olarak
değerlendirilebilir mi? Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'ye deha olarak bakıldığında eser orijinallik taşır mı? Edirnekapı Mihrimah Sultan
Camii'nin tinsel boyutu var mıdır? Camiin tinsel yönü nasıl açıklanabilir? Kant'ın sanat güzelliği için aşkın bir ilke olarak geliştirdiği kavram,
deha kavramıdır. "Deha, kendisi aracılığıyla doğanın sanata kuralını
verdiği doğuştan zihin yeteneğidir."16
Doğa hep en kısa yolu seçer. Doğa da hiçbir ayrıcalığa yer yoktur.
Doğadaki formlar çokluğu içinde hiçbir sıçramaya yer yoktur. Kant,
doğa yasalarının bir düzeni ve formel basitliği asla tikel deneylerden hareketle okunamaz; bu düzen ve basitlik bizim için deneylerimizi sistematik bir tarz içine taşımak için kendisinden hareket etmemiz gereken
biricik tasarım sonucunda gerçekleşir. 17 Bu zihin yeteneğini Sinan’da
görmek mümkündür. Sinan doğayı yani, gök kubbeyi, yeryüzünü, denizi, tepeleri inceleyip keşfederek sanatında nasıl vurgulayacağını bulmuş olması. Onun bir dahi olduğunu gösterir. Kant, sanat eserini dâhinin bir yaratısı olarak özgün olduğunu, dâhinin sanat eserini meydana
getirirken sistematik bir metot izlediğini, fakat dâhi, eserini ani sezgisel
ilham yoluyla yaratır. Bu nedenle bir dâhinin eserini meydana getirirken
deha estetiğinden uzak bir eser oluşturduğu düşünülemez. Sinan bir
dâhi olarak yaratıcı, nizam verici hamleleriyle İstanbul ufkunu, mermeri, kalkeri, porfiri, kubbeyi, kemeri, istalaktiti asırlık şekilleri birbirine karıştırır; nispetleri değiştirir, tenazurları kırar, dehasıyla kendisin-

15

İbrahim Hakkı Konyalı, "Usta Mimar: Sinan", Ağırnaslı Sinan, Haz: Muhsin
İlyas Subaşı, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri 2005, s. 165,169.
16 Altuğ, a.g.e., s. 190.
17 Ernest Cassirer, Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, Çev:Doğan Özlem, İnkılap
Yayınları, İstanbul 2007, s. 396.
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den öncekilerin tecrübelerini, buluşlarını bir sonsuzluğa taşımayı istermiş gibi, her şeyi genişletir, büyütür, sayıları çoğaltır, her motiften ayrı
ayrı şekiller ve terkipler çıkarır.18
Doğanın verdiği zihinsel yetenek olarak kabul edilen dehanın
İslâm mîmârîsinde şekillenişini dile getirilebilmesi için camiin İslâmî
açıdan yerinin ifade edilmesi gerekir. İslâm mîmârîsinin başta gelen örneğini oluşturan camiin, Allah'ın Müslümanların devamlı ibadet yerleri
olarak seçtiği doğanın, uyumu ve düzeni ve barışının "yeniden yaratılışı"
özetinden başka bir şey değildir.19 İslâmî anlamda kâinat "Biz onlara,
ufuklarda ve kendi canlarında âyetlerimizi göstereceğiz. (Kur’ân 41/53)
âyetine uygun olarak Allah'ın işaretleriyle doludur. Gerçek bir müslüman doğanın her bir vechesini numenal dünyadan ayrı fenomenler değil de Allah'ın işaretleri olarak görür. 20 Müslüman gördüğü bu dünyayı
sanatına işleyerek bir şekilde sembolik ifadelerle sunmaya çalışır. Müslüman böyle değerlendirdiği için kendi değer yargısı kültürel birikimine
göre kâinatı anlamlandıracak ve anlamlandırdığı kâinatı eserlerinde
sunmaya çalışacaktır. Sinan'ın bu eserinde bunu görmek mümkündür.
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde ise Sinan farklı unsurları
ortaya çıkararak dehasını konuşturmuştur. Edirnekapı Mihrimah Sultan
Camii, yüksek kübik daire üzerinde yer alan bir kaide üzerinde yer alan
bir kubbeden oluşmaktadır. Kaide, 4 cephesinde büyük kemerlerle geçilmiş, kemer altındaki ince duvarlar o güne kadar benzeri görülmemiş ölçüde yoğun ve 3 sıralı armudi sivri kemerlerle biten pencerelerle bezenmiştir. Camiin içinin bir ışık seliyle dolmasını sağlayan bu pencereli duvarların oluşturduğu aydınlık renkli iç mekân(Resim 4,5), aynı pencerelerde dış dünya ile bütünleşir. Ana kubbe dört köşede üstleri sivri kubbelerle örtülü dört fil ayaklarıyla desteklenirken, dört büyük kemer ve altlarındaki pencereli duvarın pencerelerden ibaret büyük boşluk ifadesi, sağ
ve sol tarafta iç mekânı yan sahınlara bağlayan büyük, parlak, yuvarlak
sütunlar üzerindeki kemerler, bunları dış duvara bağlayan kemerlerin duvarla bütünleşmiş sakin bir taraflıkları, yan sahınlarındaki kadın mahfelinin son cemaat yerinin ölçü ve mimarî özelliklerini sürdürerek belirginleşir.21

18

Ahmet Hamdi Tanpınar, "Sinan Eserleri Etrafında" Ağırnaslı Sinan, Haz.
Muhsin İlyas Subaşı, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri 2005, s.105-106
19 Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, Çev. Ahmet Demirhan,
İnsan Yayınları, İstanbul 1992, s. 49.
20 Nasr, a.g.e., s. 54.
21 Cansever, a.g.e., 2005, s. 189.

422

İSLÂM ve SANAT

Sinan'ın Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde pek çok pencere
kullanılması doğanın güzelliklerini çok güzel bir şekilde kullanıldığını
gösterir. Bu pencereler, gündüz güneş ışığının camiyi aydınlatmasını,
gece ise ay ışığının cami içerisinde varlığını vurgulamak için olabilir. Hepimizce bilindiği üzere "Mihrimah" güneş ve ay anlamına gelmektedir.
Dehanın orijinallik ifade etmekle birlikte o şekilde yapılmış eserlere model olma özeliğini taşıması da gerekir Kant'a göre deha birtakım
becerileri mümkün kılmayı sağlayan bir yeti değil, aynı zamanda orijinal
üretme gücüdür. Keşfetme gücü değil, fakat icat etme yeterliliğidir.
Onun meydana getirdiği şey biricik tekrarlanamaz şeydir. Böyle bir
ürün kendisinde kesin olarak gösterilemeyecek kuralları içerir. Bunlar
doğanın sanata verdiği ve kavramlaştırılamayan kurallardır. İşte sanata
tam nüfuz edilemeyen o gizemli içsel karakterini kazandıran da ondaki
bu aşkın yöndür. Deha orijinal olmakla birlikte aynı zamanda örneklik
taşımalıdır. Başkalarına karşı model de olmalıdır. 22
Dehadaki orijinallik kendisi için hiçbir belirlenimli kuralın verilemediği bir şey üretme yeterliliğidir ve bu yüzden bu üretim kuralları
izleyerek öğrenilemez. Orjinallik üretici hayalgücünün bir yeterliğidir 23.
Deha, güzel sanat ürünleri için zengin içerik sağlamayabilir ancak; bu
işlenmesi ve onun biçimi akademik olarak eğitilmiş bir yeteneği gerektirir.24 Bunun nedeni var olan o unsurun farklı eserlerde belki ölçü olarak belki farklı şekillerde kullanılmasına yol gösterici olmuş olur. Bunun
en güzel örneği mimarlık tarihinde hep ifade edilen Panteon Tapınağı'dır(Resim 6).
Panteon Tapınağı, tarihte yapılan ilk kubbeli yapıdır. Bu yapı tarihte ilk olması hasebiyle orijinalliğini korumasıyla birlikte, kendinden
sonraki eserlere modellik de eder. Ayasofya gibi...(Resim 7) Özellikle Sinan'ın dehasını kubbe tasarımında görmek mümkündür. Sinan'ın
kubbe tasarımı orjinallik taşımakla birlikte Ayasofya'yı model edinerek
oluşturmuştur. Sinan'ı sanatçı düzeyine getiren süreç, gerçekleştirdiği
her yeni yapıda kendisini yinelemeden yenilenen tasarımcı gücü ile yeni
arayışlara girme cesareti ve kararlılığında oluşuyla kendini belirlemektedir. Bu girişimci ve çözüm arayıcı tavrı, içindeki tasarımcılığı kendisinden önceki ve sonraki dönemlerde eşine rastlanmayan özgün sanatçı
kişiliğini ortaya koymaktadır.25
22

Altuğ, a.g.e., s. 192-193.
Altuğ, a.g.e., s. 192.
24 Altuğ, a.g.e., s. 199-200.
25 Sencer Erkman, Sinan'ı Anlamak, Ağırnaslı Sinan, Haz. Muhsin İlyas Subaşı,
Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2005, s. 237-238.
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Sinan, kubbeyi, içerden mabedin üstüne mesnetleriyle alakası görülmeyecek şekilde asar. Dışarıdan ise yarım kubbe, küçük gerdanlık
kubbelerle, oyunlarla onu bütün büyük nispetlerine rağmen adeta tabiî
bir teşekkül haline koyar.26 Dolayısıyla onun kubbe üzerinde yaptığı bu
şekillendirmeler, kubbe vurgusunun çok anlamlı ve estetik olarak var
oluşunu gerçekleştirmiş olmaktadır.
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde Ayasofya idealini gerçekleştirme uğrunda ikinci bir yaklaşım olarak inşa ettiği eser, statik yapısı
harikulade bir ustalık sergilerken, iç mekânı berrak bir parlaklığa sahiptir. Sinan burada yarım kubbelerle apsitlerden vazgeçer ve kubbeyi tutan
ve dışarıdan belli olacak şekilde pencere perdesiyle dolu dört büyük kemere yer verir. Kubbenin yan basıncı bütünüyle küçük kuleler şeklindeki
dört filayağı ile desteklenen pandantiflere bindirilir. Camiin iç mekânı
takviye edici herhangi bir yapıdan arındırılmıştır. Böylece Sinan, Gotik
katedrallerin mimarlarının idealine, yani aydınlık duvarlarla belirlenmiş
bir mekâna ulaşarak,27 bu eser deha da hem orjinallik hem de modellik
özelliğini gerçekleştirmektedir. Mekânın sadelik, şeffaflığı ve aydınlığıyla Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii bir nazlı gelin gibi süzülür.28
Bununla birlikte Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’ni "Son cemaat yerinin iki yanından camiin çıkış yönünün aksine dönerek ilerleyenler, şehri bu yüksek noktasından görerek iç ve dışın bilincine aynı
anda ulaşmanın oluşturduğu güzellikler duygusunu, duyarlık ve cesaretle vücuda getirilmiş karşıtlıkların düzenli beraberliğini terk ederek
geniş merdivenlerden iner ve şehri yeniden yaşamaya başlarlar.”29 Sinan'ın camiyi iyi bir yere konumlandırmasıyla, camiye gelenler nefis İstanbul manzarasıyla karşılaşırlar. Burada Sinan'ın mekânları dehasıyla
nasıl bir araya getirdiği, insanların doğaya uyumunu gerçekleştirerek
güzellik duygusunu açığa çıkarttığı görülür.
Deha insanın zihin güçlerinin oyununa, anlama yetisi ile hayal
gücü arasındaki özgür uyumdan doğan canlılığın yayılıp genişlemesine
karşılık gelir. Bu bağlamda deha, zihindeki canlandırıcı ilke olan tinin
bir görünüşe çıkmasıdır. Tin, dehanın orijinal üretim gücünü kendisine
borçlu olduğu ilkedir. O halde tinin bu malzeme ve içerik ile meydana
getirdiği ya da yol açtığı şey, güzelin deneyimlenmesindeki hoşlanma
26

Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.m., s. 105-106.
Titan Burckhardt, İslâm Sanatı Dil ve Anlam, Ter:Turan Koç, Klasik Yayınları,
2005, s. 177-178.
28 Suphi Saatçi, Mimar Sinan, Ağırnaslı Sinan, Haz. Muhsin İlyas Subaşı, Ağırnas
Belediyesi Yayınları, Kayseri 2005, s. 180.
29 Cansever, a.g.e., s. 193.
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verici zihin durumudur. Bu demektir ki sanatta estetik zihin durumunun üretilebilmesi ancak tin ile mümkündür. Tin, sanatçının eserine hayat veren özel güçtür. Tin dehanın ayırt edici özelliğidir.30 Deha tin olarak estetik ideleri tasarlama yeteneğidir. Estetik idelerin tasarımı aracılığıyla dâhi sanatçı, aklın verilmiş bir kavramını sınırsız bir biçimde genişletir ve zihin yetilerinin uyumunun özgür oyununu teşvik eder.31
Dücane Cündioğlu'nun ifadesiyle arz ve semanın izdivacı 32 olan
kubbe İslâm Mîmârîsi'nde semavatın sembolüdür. Kubbeye bakarak bir
kişi rahatlıkla yıldızların ve göğün yeryüzüne inişini hissedebilir. 33 Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'n merkezi kubbesini taşıyan dört büyük
kemerin altındaki geniş boşluğu birbirlerine yaslanmış pencerelerin
oluşturduğu, bir duvar örter. Kare kubbe kaidesinin köşelerinde her birinin üstü bir sivri kubbeyle örtülü şişkin ayağa göre içe çekilmiş bu pencereli satıh, büyük kemerle kubbe arasında yer alan kademeli duvar, Sinan'ın Süleymaniye çözümlemesindeki derin seziş ve duyarlılığının
ürünü olup yeni bir kimlikle Mihrimah Sultan Camii'ne aktarılmıştır.34
Kubbenin sekizgen temeli, Arş'ı ve esası temsil ederken,35 tıpkı Sinan'ın
Selimiye Cami'inde olduğu gibi... Kubbenin kare ve dikdörtgen temeli
ise cismani dünyayı36 temsil etmektedir. Orijinalliğini korumakla bunun
bir modeli Süleymaniye Cami'dir. Bu cami Sultan Süleyman'ın ihtişamını, yani Osmanlı'nın yükseliş dönemini temsil eder. Bir diğer model
ise Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'dir. Sinan bu eserinde bir kadın
silüetini vurgulamaya çalışır.
Deha estetik ideler yetisidir. Yani dile getirilemez olanı görsel
olarak işleme yetisidir.37 Mîmârî, ancak sanat aracılığıyla mümkün olan,
yani doğadan bağımsız olan şeylerin kavramlarını sunma sanatıdır. Burada kavramları sunulan şeylerin biçiminin belirleyici temeli doğa olmayıp isteğe bağlı, nedensiz bir amaçtır. Bu özelliği ile mîmârî, doğada
mevcut olmayan biçimler yaratmak bakımından ne kadar özgürse, estetik nesnenin belli bir kullanımına bağımlı olmakla da o kadar sınırlıdır.
Ürünün belirli bir kullanıma uyarlanımı, mimarî eserin özsel özelliğidir
ki, bu sanatta estetik ide bu kullanımına göre sınırlandırılır.38 Fakat
30

Altuğ, a.g.e., s. 202-203.
Altuğ, a.g.e., s. 207-208.
32 Dücane Cündioğlu, Mimarlık ve Felsefe, Kapı Yayınları, s. 29.
33 Nasr, a.g.e., s. 61.
34 Cansever , a.g.e., s. 195.
35 Nasr, a.g.e., s. 61.
36 Nasr, a.g.e., s. 61.
37 Altuğ, a.g.e., s. 218.
38 Altuğ, a.g.e., s. 225.
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Kant’ın bu düşüncesi İslâm mîmârîsi için ifade edilemez. İslâm mîmârîsi
bir estetik ideler manzumesi olarak değerlendirilir. Buna camideki en
küçük kabul edilecek unsurlar da dâhildir. Kaldı ki bir camiin en önemli
unsurlarını oluşturan kubbe, mihrap, minber, minare ve tüm tezyinat
bunun içerisinde değerlendirilebilir.
Söz gelimi İslâm mîmârîsinde renklerin büyük bir önemi vardır.
Beyaz farklılaşmış gerçekliğin birliğini sembolize eder. Her bir renk bir
makamı temsil eder. Beyaz aynı zamanda tüm var oluşun kökenini simgeler. Yoğun biçimde renkli camiler, Allah'ın yaratmasındaki zenginliği
ve ebedi zenginliği göstermektedir.39 Sinan'ın Edirnekapı Mihrimah Sultan camii'nin genel elemanları son cemaat yerini oluşturan mimarî elemanlar, düşünüldüğünde pek çok rengi bir arada kullanır. Camiin içine
girildiğinde cennet bahçesindeymiş izlenimi verilir. Beyaz marmara
mermerinden yapılmış sütunların baklavalı başlıkları üzerinde narin,
geniş, sivri kemerler yer alır. Revak saçak profiline değecek kadar yaklaşmaları bu kemerlere Sinan'ın diğer yapılarında erişilmemiş bir biçim
keskinliği, saflık ve temizlik kazandırmıştır. 40
1.4.Yücelik Estetiği Olarak Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
Bir sanat eseri için kullanılan en bilindik değer yargısı "güzel"dir.
Güzel en genel estetik yargıdır. Güzel yargısının üstünde bir estetik
yargı daha vardır. Bu yargı, “yüce”dir. Güzel yargısı öyle sanat eserleri
vardır ki onları ifade etmekte ve onları değerlendirmekte yetersiz kalır.
Bu eserler, içeriğinde estetik ideler taşıyan Tanrı, kainat ve insanın var
oluşunu sembolik olarak ifade eden tapınaklar, katedraller, camiler ve
saraylardır vb...
“Yüce” Kant Estetik'inde kullanılan bir estetik değer yargısıdır.
Yüce nedir? Yüce olarak nitelendirilen şeyler nelerdir? Yüce diye adlandırılan şeyler, genel olarak, büyüklükleri ile ya da güçleri ile etkilerler.
Büyüklük, güç ve bunlar karşısında durmanın direnmenin oluşturduğu
son derece güçlü heyecansal etkinlik, öznenin duyusal varlığında sarsıcı
etki yapar. Bu bakımından yüce, bir beğeni nesnesi olarak değil, bir heyecan nesnesi olarak varlığını duyurur.41 Yüce duygusu, "ruhu kımıldatan duyumlara" yol açan bir nesne olarak belirlenir. Yüce bütün güçlerin
seferber edildiği halde, kuşatıcı biçimde kavranılamayan ve kendisinin
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41 Altuğ, Kant Estetiği, s. 232.
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büyüklüğüne ya da gücüne erişememekten korkulan bir nesnedir. 42 Kısaca yüce kendisiyle karşılaştırıldığında tüm öbür şeylerin küçük kaldığı
şeydir.43 Kant yüceyi ifade edebilmek için birtakım duygulardan söz
eder. Söz gelimi bir insanı ele alalım. Çok heybetli biri görüldüğünde
ruhta anlık bir kıpırtı duyulur ya da heyecanı vardı. Mihrimah Sultan
Camii'ni ilk görüldüğünde kubbenin ve etrafı ışık seline boğan pencerelerin varlığı insana zevk veren heyecan duygusuna neden olur. Yoksa bu
korkulan bir yüce değildir.
Yüce izlenimi, acı verici bir yetersizlik duygusu aracılığıyla uyandırılır. Kant tin duygusunu, " nesnelerde bir yücelik tasarlama yetisi"
şeklinde belirir. Yücenin deneyiminin bizde uyandırdığı şey, doğadan
bağımsızlık ve doğaya üstünlük duyumudur; hem dışımızdaki hem de
içimizdeki duyusal doğanın büyüklük ve gücü karşısındaki bağımsızlığımıza ve üstünlüğümüze ilişkin duygumuzdur. Duyusal olmakla birlikte, bu duygu duyular üstüne ilişkindir. Yüce duygusunun insan zihninin bütünlüğü içindeki gerekli ve genel temelini araştırır. Yüce de bu
duygu yargısı ya da belirleyici bir yargı değil; fakat bir düşünüm yargısını gerektirir.44 Bunu da sanatsal etkinlikle ilişkilendirilebilir. Bir sanat
eserinin varlığı Kant'ın dile getirdiği gibi doğadan bağımsızlık ve doğaya
üstünlük olarak değerlendirilebilir mi? Bu hususa İslâm sanatı açısından
bakıldığında doğaya bir üstünlük değil, doğa ile uyumu ve ondaki güzellikleri sembolik bir dille ifade etmeyi amaçlar. Yüceliğin içeriğinde
duygulanımın üzerinde düşünce gücü vardır. Bunu da İslâm
mîmârîsinde görmek mümkündür.
İşte az önce ifade edildiği gibi “yüce” bir sınırsızlık tasarımı içerdiği için veya böyle bir tasarımı uyandırdığı ölçüde nesnenin bütünlüğüne ilişkin bir düşünce ile birlikte, biçimi olmayan bir nesnede bulunur. Buna karşılık “yüce”, biçimi olmayan(biçim almayan) bir nesnede
dolayısıyla sınırsız bir nesnede bulunabilir. Şu şartla ki bu sınırsızlık bir
bütünlük olarak düşünülmüş olsun. “Yüce” sınırsızlık bir estetik değer
adını alır. “Yüce” karşısındaki duygulanım, belli bir sınırsızlığın ve tüketilmezliğin ruhumuzu genişletmesi olgusundan doğar. Cassirer'in belirttiği gibi, yüce izlenimi bizim bir nesne karşısında, o nesneyi bütün
kavrama gücünü aşan bir şey olarak görüldüğünde ve bu yüzden de ne
görü de ne de kavramda sınırlı bir bütünlük içine sokulmadığı anda
meydana gelir.45
42
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Kubbe Osmanlı mîmârîsinde sonsuz ve köşesiz bir kozmosu simgelemektedir.46 Bu anlamda Türk-İslâm mîmârîsi’ndeki kubbe vurgusu
sonsuzluğu, sınırsızlığı gösterir. Türk İslâm Mîmârîsi’nde en önemli unsurlardan biri kubbedir. Sanatçı varoluşun veya gerçeğin birliğini ifade
etmesi için üç vasıtayı kullanır. Birliği mekân düzeyine tercüme eden
geometri; bunu zaman düzeyinde ve dolaylı olarak mekân düzeyinde de
açığa vuran ritim ve varlık, sınırlı varlıklara ne ise o görülür. Formlara
vuran ışıktır. Işık, gerçekte bölünmezdir. Işığın mahiyeti onun renklere
ayrılmasıyla değişmediği gibi açık /seçik veya koyu/karanlık tonlara bürünmesiyle de azalmaz. Nur Suresi 35. âyet ve Âyete’l- Kürsî bunu anlatır.47 Bu, eşyayı yokluğun karanlığından kurtaran ilahî bir ışıktır. Buna
göre tıpkı gölgenin ışığa hiçbir şey ilave etmediği gibi eşya da sadece
varlığın nurundan aldığı pay ölçüsünde gerçektir. Camiin iç ve dış yüzeylerine çini kaplaması bu gayeye yöneliktir. Renkler ışığın iç zenginliğini aşikâr kılar.48 Mihrimah Sultan Camii, hep dile getirildiği vasıflarıyla Sinan'ın form dünyasındaki zenginliğinin sınırsızlığını ortaya koyan en önemli eserdir.49 Mihrimah Sultan Camii’ndeki ışığın ve renklerin her yerde görülmesini sağlayan kubbe tasarımı âyet-i kerimenin verdiği mesajın sembolik olarak dile getirildiğini gösterir.
Bu âyet-i kerîmenin varlığını mihrapta da görmek mümkündür.
Bu âyet-i kerimede dünyadaki insanın kalbindeki ilâhî hazret bir oyuğa
yerleştirilmiş bir lambadan yayılan ışıkla mukayese edilir. Mihrap ile
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Selçuk Mülayim, Ters Lale Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2001, s. 251.
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48 Titus Burckhardt, İslâm Sanatı: Dil ve Anlam, Çev. Turan Koç, Klasik Yayınları,
s. 91-94.
49 Cansever, a.g.e., s.197.
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mişkat arasındaki benzerlik açıkça ortadadır. Dahası bu durum mihrabın önünde bir lamba asılmak suretiyle vurgulanır. 50 Mihrimah Sultan
Camii'nin mihrabında sekiz sıra mukarnasların varlığı ve bunların pramidal yapısı Allah'ın nurunun sonsuzluğunu dile getirmektedir.
Yüzyıllar ötesinden bize seslenen Edirnekapı Mihrimah Sultan
Camii saygıdeğerdir. Çünkü abidevî bir özellik taşımaktadır. Kant, yücenin her zaman büyük ve yalın olması gerektiğini dile getirir. Güzel
bezenip süslenebilir. "Büyük bir yükseklik büyük bir derinlik kadar yücedir. Uzun bir süre yücedir. En eski çağlardan kalan bir bina saygıdeğerdir.”51
Heybeti ve gücü ile yüce, ilk anda korku vericidir, ürkütücüdür.
Şüphesiz, estetik bir nesne olarak yüce de belli bir hoşlanma sağlar; ancak bu dolaylı bir şekilde, hoşnutsuzluk temelinde ortaya çıkan bir hoşlanmadır. Yüceden duyulan hoşlanma, hayranlık ve saygı kadar bile pozitif bir hoşlanma içermez ve bu nedenle negatif bir hoşlanma olarak
adlandırılmalıdır.52 Yüceyi kavranılması altında yatan paradoks, amaçlılığa karşı amaçlılıktır.53 Sinan'daki yüce ilkesinde hoşnutsuzluk düşünmek, negatif bir hoşlanmanın varlığını düşündürmez. Bu hoşnutsuzluk,
en heybetli, en gösterişli ve en heyecan verici düşünülebilir. Safravî yatkınlıktan olduğu varsayılan kişinin, muhteşem denilebilecek türden
baskın bir yücelik duyusu vardır. Bu aslında belki yalnızca kötü ve sıradan olan, görünüşe göre hareket eden ve görünüşe aldanan bir kişinin
ya da şeyin iç muhtevasını gizleyen güçlü bir renk ve yücelik cilasıdır.
Nasıl ki taş oymacılığı badanayla taklit eden bir bina, yaratılan etkiyi
gerçekten taştan yapılmış kadar soylulaştırırsa ve nasıl ki alçı saçaklar
ve sıvalar fazla bir şey tutmamalarına ve desteklemelerine karşın sağlamlık fikri veriyorsa, alaşımlı erdemler de allı pullu bir bilgelik ve boyalı
bir meziyet ışıltısı verir.54
Bu hususa mimarî eser çerçevesinde bakıldığında hoşnutsuzluk,
bir korku hissettiğimiz bir nesneyle özdeşleyim kurulamaz. Dolayısıyla
da yüceliğin Sinan'ın estetik düşüncesi açısından bakıldığında korkulan
değildir. Bir heyecan vardır, fakat bu heyecan eserin görkemi karşısında
duyulan ürpertidir. Camiye girildiğinde karşılaşılan aydınlık bir korku,
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Yayın, İstanbul 2010, s. 10-11.
52 Altuğ, a.g.e., s. 238.
53 Altuğ, a.g.e., s. 240.
54 Kant, a.g.e., s. 25.
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ürperti değil de doğayla sanatın uyumunu gösteren zevk verici ve gururlandırıcı bir heyecana yol açar.
Kant, anlayışın yüce olduğunu ifade eder.55 İlerlemiş yaş daha çok
yüceliğin nitelikleriyle ilgiliyken, güzellik ise gençlikle ilgilidir.56 Bilindiği üzere Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii kalfalık eseridir. Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'ni Süleymaniye'den sonra inşa ettiği düşünülürse Mimar Sinan'daki yüce algısının yaşı olgunlaştıkça geliştiği düşünülürse O'nun bu eserinde yüce vurgusunun diğer eserlerine göre
daha gelişmiş olduğu düşünülür. Mimar Sinan'ın olgunluk çağlarında
yaptığı eseri olması nedeniyle yüceliğin ön planda olduğu eserlerden birisi olarak düşünmek mümkündür.
Kant, yüceyi dinamik ve matematik yüce olmak üzere ikiye ayırır.
Matematikteki yüceyle, doğadaki her şeyi hayal gücümüzü aşacak kadar
ölçüsüz ya da mutlak derecede büyük olarak deneyimlendiğini karşılaşır; matematiksel yüce, duyulabilir bir bütün olarak kavranamaz -aklın
bir idesidir. Dinamik yüce ise, doğayı bizi ezip geçecek kadar güçlü bir
kudret olarak deneyimlediğinde karşılaşır, burada ise, aklın başka bir
idesi, bizi duyular alanından çıkararak ahlâkî varlıklar olarak doğaya üstün olmamızın alanına taşır. Kant bunu şöyle betimlemektedir: "Sarp ve
dik, tehditkâr kayalar, şimşekler ve gök gürültüleri eşliğinde gök kubbeye
yığılan kara bulutlar, yıkımlarının tüm şiddetiyle yanardağlar, geçtikleri
yeri ıssız bırakan fırtınalar, başkaldırırcasına kabaran engin okyanus,
kudretli bir nehrin yükseklerdeki çağlayanı ve bunlar gibi şeylerin kudretiyle kıyaslandığında direnme gücümüz pek önemsiz kalır. Ama eğer güvenli bir yerde bulunuyorsak, onları seyretmek korkusuz olduğumuz için,
daha da çekicidir; bunlara tereddütsüz yüce nesneler adını veririz, çünkü
ruhun güçlerini hepimizin içinde bulunduğu sıradanlıktan kurtararak
yükseklere çıkarırlar ve sonra içimizde bambaşka türden bir direnme
gücü hissederiz, bu güç bize her şeye kadir gibi görünen doğanın karşısında kendimizi ölçme cesareti verir."57
Kant'ın burada dile getirdiği dinamik yücedir. Bunu sadece doğadaki varoluşta görmek mümkündür. Matematik yüceyi ise tam manasıyla sanat eserlerinde vukufunu görmek mümkündür. Özellikle de camilerdeki tezyinat hat sanatı uygulamasında ve minberde matematik
yücenin varlığı görünmektedir. Minber sözlükte bir araya getiren şey
55
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anlamına gelen Arapça "el-Cami": Cuma namazları kılınan mescitlere
işaret eder. Hz. Peygamber'in fonksiyonunun ve sonra da halifelerin
fonksiyonunun bir imajıdır. Dolayısıyla hem ruhani otoriteyi hem de
dünyevi gücü kendisinde birleştirir. Merdivenleri hiyerarşiyi ifade
eder.58
Minberin en üst basamağının, yani külahlı sahanlık altındaki tahtın boş bırakılması olgusu, tuhaf bir şekilde hem Budizm'de hem de Hıristiyanlık'da Logos ya da Tathagetha'nın görünmez varlığını veya bir
başka ifadeyle İlahi Elçi'nin görünmez varlığını temsil eden hazır bekleyen tahtın kalıntısıdır.59 Mihrimah Sultan Camii'ne baktığımızda aynı
düşünceyle oluşturulduğunu görebiliriz. Geometrik geçmelerin varlığı
da sonsuzluğu simgelemekle birlikte matematik yücenin varlığını ifade
eder.
Kutsal bir koruda uzun meşe ağaçları ve ıssız gölgeler yücedir;
çiçeklikler, gece yücedir. Yücelik duyarlığına sahip mizaçlar, bu yaz akşamının sakinliğiyle yıldızların titreyen ışıkları gecenin kahverengi gölgelerini yararken ve yalnız ay doğarken, dostluk, dünyayı küçümseme
ve ebediyet duygularının içine yavaş yavaş çekilirler. Yücelik duygusuna
bazen belli bir korku ya da melankoli, bazı durumlarda asude bir merak
ve bazen de yüce bir plana tamamen hâkim olan bir güzellik eşlik eder.
İlkini korkutucu yücelik, ikincisi soylu yücelik ve üçüncüsü görkemli
yüceliktir.60
Roma’daki Aziz Petrus Bazilika’sı görkemlidir; çünkü geniş ve yalın olan çerçevesinde güzellik, örneğin altın, mozaikler vs. öyle dağılmıştır ki, yücelik duygusu en büyük etkiyi bırakır. Bu nedenle söz konusu nesneye görkemli denilir.61 Yüceliğe cami açısından bakıldığında
soylu ve görkemli yücelik olarak değerlendirilebilir. Mimar Sinan, sanatta yücelik olgusuna örnek oluşturan görkemli yapılarında biçim üzerinde egemenlik kurmasını, ölçü duygusuyla seçkinleşmektedir. Ölçüyü
kendisine ilke edinen usta sanatçı, geometriyi duygu ile bütünleştirecek
dengeyi de her biri ölçüden temellenen ritim, ahenk, orantı, ögelerinin
içinde aramış ve bulmuştur. Geometrik düzenin egemen olduğu yapılarında biçimlerin birbirine uyumlu ve akıcı bir süreklilik içinde kurduğu
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görülmektedir. Mimarlığın hiçbir koşulda vazgeçemeyeceği düzen duygusu Sinan'ın yapılarında bütünleştirici ögelerin özünü oluşturmak
üzere en üstün tarzda kendini duyumsatmaktadır. 62
Sinan'ın Osmanlı Camii kütlesine eklediği en önemli unsurlardan
biri de, yan cephelere yerleştirdiği revaklardır. Tek veya iki katlı narin
sütunlarla desteklenmiş çıkıntılı ahşap örtülü yarı açık mekânlar, cepheyi hareketlendirmekte, yapılara sivil mimarî çağrışımları yüklemektedir.63 Mimar Sinan taşı neredeyse günümüz betonarme karkas yapı sistemine benzeyen bir biçimde kullanarak ona aynı zamanda estetik bir
plasti-site kazandırmıştır. Bir kubbe ile sonuçlanan cephenin kemer
frizi ile çevrelenmiş pencere düzenine kadar hiçbir yapı ögesinin kendi
içinde yarım kalmasına izin verilmez. Yine de bu ürünler yan yana getirildiklerinde daha üstün bir bütünlüğün vazgeçilmez bir parçası oluverirler.64 O'nun mimarlığı ise Avrupalı deneyimlerin uzağında, öz ve biçim arasında kendiliğinden gelişen uzlaşı içindeki soylu dinginliğin egemenliğine bırakmıştır. Aradığı şeyi karşısında görmek yerine içinde taşımaktadır. Onun bilgece sezgilerini Doğu'nun ve Anadolu düşüncesinin evrensel düzen kavramı yönünde binlerce yıldır geliştirdiği felsefenin uzantısı olarak görmek yanlış olmasa gerekir. 65
Kant sanat eserlerindeki yüceden pek az söz eder. Bunun nedeni
yücenin sanatta mevcut olmadığını düşünmüş olması değil, yücenin insanın meydana getirdiği ve belli bir amaç kavramı içeren bir üründe saf
bir şekilde ortaya çıkmıyor olmasıdır. Ona göre saf yüce doğada aranmalıdır. Fakat Mısır Piramitleri ve St. Peter Kilisesi'nin (Resim 12) pekâlâ
yüce olabileceğini belirtmiştir.66 Kant Mısır Piramitleri’ni ve St. Peter
Kilisesi karşısındaki seyir tavrı ile örneklendirir. Piramitlerin büyüklüğünün verdiği duygu etkisini tam olarak deneyimlemek için onlara ne
fazla yakından ne fazla uzaktan bakılmalıdır. St. Peter Kilisesi'nde ise
Kant, yücenin deneyimini şöyle betimler: Bu yapıya ilk girişte seyirci bir
tür büyülenmeye veya zihin karışıklığına kapılır ki bu bir bütünün tasarımını sunmada hayal gücünün yetersizliği duygusundan çıkar. 67
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65 H. Sencer Erkman, a.g.m, s. 239.
66 Altuğ, a.g.e., s. 266-267.
67 Altuğ, a.g.e., s. 250.

432

İSLÂM ve SANAT

Evliya Çelebi'nin ifadesiyle "Edirne Kapısı'nın iç yüzünde bir yüksek zemin üzere yüce bir camidir. Diğer selâtin camilerin İrem Köşküdür. Nurlu mihrabı ve mahfili gâyet sanatlıdır. Dış avlusu baştan aşağıya
yüksek çınarlar ile gölgelenmiş bir avludur. Dört tarafı medrese odalarıdır. Bir cami ve bir çarşısı vardır. Minaresi bir şerefeli on iki hane yüksek minaredir."68
Minare yüksek ve bir tane oluşu, tevhidi, yani ehadiyyeti temsil
etmektedir. Sinan'ın eserlerinde özellikle kubbe ve minare vurgulaması
Allah'ın varlığını, birliğini ve yüceliğini sembolik de olsa ifade etme çabasıdır. Nitekim Mimar Sinan bunu kubbe ve minare strüktürüyle bunu
başarmış. Bunun yanı sıra eserlerini yerleştirdiği mekân ve doğal güzellikleri eserlerinde kullanması onun doğa vergisi olan dehasını nasıl kullandığını gösterir. Söz gelimi camide pek çok pencerenin kullanımı güneş ışığının daha güzel bir şekilde içeriye girmesini sağlamıştır. Bu da
ancak Kant'ın dile getirdiği doğanın sanat içerisinde varlığını bulunması
gerektiğini ifade ettiği görüşü benimsediğini göstermektedir.
Sonuç
Camiin kubbesi, dışarıdan bakıldığında, tüm mükemmelliğiyle
tek başına yükselmektedir. Ayrıca diğer camilerine nazaran biraz daha
döneme göre ıssız bir alanda olması, bir kadın için bir sakınma, koruma,
bir gizleme anlamı çıkarılabilir. Camide iyi bir simetri hâkim. Tek kubbe
ve tek minare Allah'ın varlığını ve birliğini dile getirmekle birlikte camiin simgelenmesi bir sultana yani Mihrimah sultana yapıldığının, tekliğin biricikliğin açık bir ifadesi olabilir. Yani sadece Mihrimah Sultan
için yapılmış bir cami olması nedeniyledir. O tepede adeta yekpare bir
sanat eseri olarak yükselmiş.
Mihrimah isim anlamı güneş ve ay olması, camiin fazlaca ışık almasıyla vücut bulmuş. Camide bulunan mukarnaslar, camideki zarif işlemeciliğin bir kadın zarifliğini şekillenişi olarak da gösterilebilir. Camii
zaten bütünde fazlasıyla naif ve adeta alanda bir kadın zarifliğinde (ama
kadına benzemek değil, bir kadının zarifliği inceliğine benzetme) yükselmektedir. Bu eserinde Sinan bir kadının varlığında dehasını konuşturmakla birlikte bir mimarî eser olarak Camide yücelik vurgusunu sonsuzluk anlamında çok güzel bir şekilde sembollerle ifade etmiştir.
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Resim 12 St. Peter Kilisesi

GÜNÜMÜZ DİNÎ YAPILARINDA
KOLAYCI POPÜLER YAKLAŞIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ:
–ANTALYA MARKANTALYA A.V.M. MESCİDİ ÖRNEĞİ–
M. Hüsrev ŞUBAŞI
Zeki LEYLEK
Alış-veriş merkezleri (AVM’ler) bugün artık kent hayatının merkezinde sadece alış-veriş yapılan yerler olmaktan çıkmış; eğlenilen, vakit geçirilen, yaşanan kapalı mekânlar halini almıştır. Hal böyle olunca
alışveriş, gezip dolaşma ya da vakit geçirme maksadıyla buralarda bulunan ya da buralarda iş tutan insanlar vakti geldiğinde ibadetlerini yerine
getirecekleri bir mescide ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durumda
AVM’lerde uygun bir mekânın mescide ayrılması bir zorunluluk olmaktadır.
Günümüzün müşteri beğenisini merkeze oturtan bu iddialı ve cazip yapılarında nadiren iddialı mescidler bulunurken, birçoğunda otopark katında küçük mekȃnlar mescide ayrılmakta, bir kısmında ise mescid hiç yer almamaktadır. AVM’lerde mescid bulunup bulunmaması,
bulunacaksa fizik boyutunun nasıl olması gerektiği hususu bildirimizin
kapsamı dışında kalmaktadır. Bizim burada ele almak istediğimiz konu,
Markantalya AVM özelinde, modernlik iddiasındaki dinî yapıların geçmişten günümüze intikal eden mimarî bilgi ve kültür birikimi ile olan
irtibatının irdelenmesi konusudur.
Bunun için öncelikle mimarîmize rengini veren ve şahsiyet kazandıran ana ilkeler üzerinde durmak yerinde olacaktır.
Osmanlı Dinî Mimarîsinin Temel İlkelerine Genel Bir Bakış
Sanatı din ve ahlâk temelinde tanımlayan bilge mimar merhum
Turgut Cansever’e göre Osmanlı mimarîsindeki hâkim düşünce, aynı
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zamanda İslâmiyet’in de en önemli ilkesi olan tevhid inancıdır.1 Allah’ı
ezelî ve ebedî otorite anlamında birlemeyi ve O’nun mutlak iradesine
teslim olmayı ifade eden tevhid ilkesi,2 Osmanlı mimarî programına
mekânda vahdet arayışı olarak dâhil olmuş ve bu mimarî mektebin
Cami planlamasında fikrî omurgasını teşkil etmiştir.
Yine ona göre Osmanlı mimarîsinin ana ilkelerinden bir diğeri
de, tevhid ilkesine paralel olarak adâlet ilkesidir. Adâlet, yani her şeyi
yerli yerine koyma...3
Tevhid ve adâlet ilkesi, Osmanlı Cami mimarîsinde, sâdelik ve ihtişâmı, tevâzu ve vekārı bir arada bulabilmenin imkânını sağlamıştır. Bu
yüzden İslâm ma’bedlerinde prensip olarak sâde bir görünüş tercih edilmiş, aşırı süslemelerden ve hat (yazı) dâhil dikkat çekici, abartılmış tezyînî objelerden uzak durulmuştur. Bunda maksat, ibadet esnasında
huşȗun muhafazasıdır. Zira huşȗu zedeleyecek derecede tezyinat İslâm
bilginlerince mekruh görülmüş, ancak başta Hanefîler olmak üzere bazı
ȃlimler, kıble duvarı dışında, gösteriş ve övünme gayesi gütmemek,
masrafları vakıf mallarından karşılanmamak ve israftan kaçınmak kaydiyle cami iç mekânı ve dış cephesinde yazı yazılmasını ve tezyinât yapılmasını caiz görmüşlerdir.4 Bu çerçevede tezyînat, genelde ibadette
huşȗun teminine yönelik olarak göz hizasından yukarıda düşünülmüş
ve planlanmıştır.
Tevhid ve adâlet ilkelerinin yansımalarından olarak mimarî tezyînatta soyutlama ve üsluplaştırma söz konusudur. Hiçbir varlık tezyinâta doğada var olduğu şekliyle girmemiştir. Cami içerisinde canlı
sûretine yer verilmezken, bitkisel motifler üsluplaştırmaya tâbî tutulmuş ve doğadaki hâlinin birebir taklidinden kaçınılmıştır. 5
Hatlara gelince, cami tezyinâtının ana unsurlarından biridir.
İçinde yazıya yer verilmemiş cami yok gibidir. Camiin temel fonksiyonu
namaz olduğu için, cami içerisinde veya kapılarında namaz ile ilgili
ȃyetlere yer verilmiştir. Mihrap alınlığında daha çok “mihrap” kelimesi
geçen (Âl-i İmrân, 3/37 ve 39) ya da namaz esnasında kıbleye dönmeyi

1

Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimarî, yay. Timaş, İstanbul, 2009, s. 28.
Mimar Sinan, yay. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş., İstanbul,
2005, s. 31.
3 Cansever , İslâm’da Şehir ve Mimari, s. 28.
4 Mehmet Şener, “Cami” madd., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul, 1993, c. VII, s. 93.
5 M. Hilmi Şenalp, “Cami Mimarisinde Kültür ve Medeniyet Vizyonumuz”,
Diyanet Dergisi, Ankara, Eylül 2012, sy.: 261, s. 7-8.
2 Cansever,
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emreden (Bakara 2/144, 149, 150) ȃyetler, kubbede Allah’ın hidâyet nuruna atıf yapan (Nur 24/35) ve O’nun sonsuz kudretini ifâde eden (Fâtır
35/41) ȃyetler, Âyete’l-kürsî ya da İhlas Sûresi, minberde çoğu kez kelime-i tevhid metni veya hutbeye ve hatîbe îma yapan hadisler tercih
edilir.6 İsm-i Celal, ism-i Nebî, çihar yâr-ı güzîn ve Haseneyn isimleri ise
özellikle Osmanlı camilerinin vaz geçilmez iç mekân hatları arasındadır. Bu isimler pandantif boşluklarında ya da camiin duvarlarında eşit
aralıklarla dağıtılmış biçimde levhalar halinde yer alır. Yahut diğer yazılar gibi kalemişi tekniği ile duvarlara uygulanır. Tüm bu yazılar genelde celî sülüs hatla kaleme alınırlar.
Günümüz Cami Mimarlığında Geçmiş Birikimden Yararlanmanın Önemi ve İmkânı
Yerel kültürlerin küreselleşmenin kahir tehdidi altında erime
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı dünyada, öncelikle İslâm geleneği ile
modernite arasında estetik müştereğin ne olması gerektiğinin tespitinde yarar vardır.7 Bunun için öncelikle vârisi olduğumuz kültür ve sanat mirasını doğru anlamak, Cansever’in tabiriyle “İslâm sanatları ve mimarîsinin temel özelliklerinin genetik kaynaklarını 8 iyi kavramak gerekir. Bu da yukarıda saydığımız ilkeler ışığında, sanat ve mimarî birikimimizi tetkik edebilmemize bağlıdır. Aksi takdirde geleneğin mağdur
edildiği bir zeminde geçmişe geleneği ıskalayarak yaptığımız atıflarla
yetinmek zorunda kalırız.9
Elbette bu bildirinin temel argümanı, günümüzde en güzel camiin 16. yüzyıl üslûbunda yapılabileceği iddiası değildir. Nitekim Doğan
Kuban, Kocatepe Camii’nin bugünkü uygulanmış projesiyle ilgili olarak
kaleme aldığı makalesinde, “Camiin ancak 16. yüzyıl stilinde yapılabileceğini düşünen bir mimarın” yaklaşım tarzını eleştirerek, bunun teknik
imkânlar ve sosyal gerçeklik bakımından uygun bir tercih olmadığını
ifade eder.10 Ancak bununla birlikte çağımızda mimarlıkla cami yapıları
arasında bir ilişki kurulurken11, geleneksel mimarîmizde sonsuz sayıda
6

Murat Sülün, “Mabed Estetiği”, Cami Yazıları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını,
Ankara, 2012, s. 189-191; Bekir Tatlı, “Türk İslâm Mimarîsinde Yazılı Süsleme ve
Hadis Kullanımı”, I. Ulusal Cami Mimarîsi Sempozyumu, Ankara 2013, s. 205.
7 Şenalp, a.g.m., s. 7.
8 Cansever, Mimar Sinan, s. 21.
9 Şenalp, a.g.m., s. 9.
10 Doğan Kuban, “20. Yüzyılın İkinci Yarısında 16. Yüzyıl Stilinde Cami Yapmayı
Düşünenlere”, Mimarlık, İstanbul, 1967, sa.10, s. 7.
11 C. Abdi Güzer, Mimarîmizin Gelenekle Uzlaşması Olarak Cami Mimarlığı,
http://diyanetciler.com/?&Bid=372615 (Erişim Tarihi: 03.02.2012)
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deneylerle ortaya çıkmış, asırların içinden süzülerek gelen ilkelerin göz
ardı edilmesinin, oturmuş bir takım prensipler söz konusu olduğunda
yokmuş gibi davranılmasının toplumu nelerden yoksun kılacağının da
iyi etüt edilmesi gerektiğini vurgulamayız. Zira bu ilkeler, günümüz
cami mimarlığına halen de ışık tutabilecek mahiyette ve güçtedir. Bunlar göz ardı edilerek inşa edilen camilerde geçmiş mimarî birikimimizle
irtibatın kopması, daha güzel bir gelecek tasavvuruyla yola çıkanlar açısından bir tehlikedir. Ancak burada bizi bekleyen asıl büyük tehlike, o
ilkelerin ortaya atılışındaki temel nedenleri kavrayamamak ve bu yüzden de bir mabette bulunması gerekenleri olması gereken yerde bulamamak; ya da bulunmaması gerekenleri de mâ’bedin içine yerleştirmektir. Unutulmamalıdır ki, klasik mimarîmizin dayandığı ilkeler, kültürümüzü şekillendiren dini, ahlâkî ve estetik tercihlerle ortaya konmuş ve
gelenekselleşmiştir.
Markantalya Alış-Veriş Merkezi Mescidi Örneği
Markantalya AVM, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 1570 tarihli
Murat Paşa Camii’nin hemen karşısında yer almaktadır. Alış-veriş merkezi ve çevredeki diğer binalar, Murat Paşa Camii ile mimarî açıdan herhangi bir uyum da göstermemektedir. Bu durum şehir planlaması anlayışımızda çok da yabancısı olmadığımız sıkça tekrarlanan bir vakıadır.
Ancak biz asıl konumuza gelelim.
Günümüz anlayışıyla tasarlanan öyle veya böyle dinî mîmarî yapılarda yazı (hat), geçmişe yapılan bir atıf olmanın yanı sıra, söz konusu
mekânlarda cami atmosferi oluşturmanın bir yolu olarak da görülmektedir. Bir başka ifadeyle hatlar, mekâna cami görünümü kazandıran
güçlü bir işleve sahiptir.12 Ancak hangi metinler, nerede, hangi yazı türleriyle, hangi boyutlarda yer alabilir? Bu hususta yüzyılların içinden süzülerek gelen, sayısız tecrübeyle oluşmuş ve Osmanlı elitinin kabulüne
mazhar olmuş tercihler vardır. Bu tercihlerin arka planında estetik felsefî gerekçeler kadar fıkhî gerekçeler de bulunur. Bunlar bilinmeden ve
anlaşılmadan cami iç mîmârîsinde tasarım denemelerine girmek sağlıksız sonuçlar doğurabilir.
Nitekim Markantalya AVM Mescidi’nde de duvar cephelerinde
yer verilen yazılar, sivilmiş gibi bir etki içindeki yapıya bir anlamda

12 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Ömer Lekesiz’in aşağıdaki makalesine bakılabilir:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/OmerLekesiz/cami-olsaydigorurduk/47000?mobile=True
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dinîlik kazandırma amacına yönelik olarak yukarıda zikrettiğimiz fonksiyonuyla tercih edilmiş olmalıdır. Zira burada hat dışında klasik sanatlarımıza vurgu yapan başka bir tezyînî öge göze çarpmamaktadır.

Mescidin mihrabı, uçları yere dönük bir hilȃl şeklinde tasarlanmıştır. Bilindiği gibi hilȃl, Müslümanların oruç, hac ve zekât gibi yıllık
ibadetlerine esas aldıkları hicrî ayların başlangıcında ayın aldığı şekildir
ve hiçbir surette uçları yere bakar biçimde görünmez; sanatta da bu biçimde tasarlanmaz; yani uçları duaya açılan eller gibi daima ululuğun
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simgesel alanı olan göğe doğru bakar. Zamanla İslâm’ın simgesi olarak
algılanmış, İslâm milletlerinin bayraklarında bu anlamıyla ve bu biçimde yer almıştır. O bir semboldür ve hiçbir biçimde yere indirilmez.
Cemaatle kılınan namazlarda imamın namaz kıldırdığı yer olan mihrapla hilȃlin direkt bir ilgisi de bulunmamaktadır. Klasik mihraplarda
dikey dikdörtgen bir çerçeve içinde daima yükseltilmiş ve yüceltilmiş
bir mekân algısı planlanırken, burada hilalin kalın gövdesi imamın hemen üzerinden geçtiğinden imam alçak bir tavanın altına sıkışmak zorunda bırakılmıştır. Yüksek bir tavanın altı ile bodrum katı alçaklığında
bir tavanın gerek mü’minlerin önüne geçerek orada namaz kıldıracak
imam efendinin, gerekse arkasında namaza duranların ruhunda nasıl
bir zihinsel ve ruhsal bir yansıma farkının söz konusu olacağı hususunda çok fazla düşünmek gerekmiyor.
Mihrapta mekânı vurgulamak üzere yukarıda da belirtildiği gibi
mü’minleri namaz esnasında Ka’be’ye yönelmeye çağıran “Yüzünü Mescid-i Haram’dan yana dön.” anlamında ȃyet (Bakara 2/144, 149, 150) varken13, burada celî sülüs hat ile “Sana yakîn gelene dek Rabbi’ne ibadet et”
meȃlindeki Hicr Sûresi 99. ȃyet tercih edilmiş, imamın namaz kıldırdığı
ve sadece cemaatla kılınan namazlara has bir mekâna ve neden Kâ’beye
yöneldiğimize vurgu yapmak yerine, salt ibadete vurgu yapan bir metin
tercih edilmiştir.

13

Sülün, a.g.m., s.190.
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Minber yazısına gelince, kapısına yazı konan minber yerine burada minberin kendisi üç boyutlu yazı üzerinden tasarlanmış, geleneksel cami ruhu ile örtüşmeyen, gözlerin hiç mi hiç alışmadığı, fazlaca cesur14 ve acîp bir model ortaya çıkmıştır. Celî-sülüs yazı türünde CNC
tekniği ile kesilip üretilmiş üç boyutlu iki “Hüve” yazısı arasına yerleştirilmiş basamaklarla oluşturulan bir minberden söz ediyoruz. Hatip basamaklara yaklaşırken kapı yerine yerden sivrilerek yükselen iki boynuzu çağrıştıran sert ve sivri iki vav ucu arasından minbere giriş yapmaktadır.
Halbuki Osmanlı cami mimarîsinde genellikle üzerinde çoğu zaman kelime-i tevhid yazan bir minber kapısı söz konusudur.15 Burada
alışılmışın dışında kapıdan vazgeçilerek minberin bizatihî kendisi bir
yazı formuna dönüştürülmüş, Cuma ve bayram günlerinde hocaefendi
sarığı cübbesi ile, alt kısmı ayaklarımızın değdiği zemine basan “Hüve”
yani Allah yazısından oluşan minberin üstüne (!) çıkarak hutbe irad etmek durumunda bırakılmıştır. Bu durum, Osmanlı’dan mevrus geleneksel ȃdâb birikimi ile hiçbir biçimde yayana gelemeyecek, örneği olmayan bir husustur. Ayrıca bu durumun, Kur’an-ı Kerim’i hürmeten bel
hizasının üstünde taşımayı öngören ve cami yazılarını göz hizasının üstüne yerleştiren kültürel birikimde bir karşılığı da bulunmamaktadır.
Daha da ötesi, böyle bir cahilane cür’etin yetkililerce dünyada ilk kez
denenmiş özgün bir çalışmaymış gibi medyaya servis edilmesi 16 çok acıdır. Bu, söz konusu alanlardaki kültürel derinliğimizi (!) de ele vermektedir.
“Yeni zamanlarda inşa edilen pek çok camiyi güçlü bir aidiyetle
buluşturmak oldukça güçtür.. Günümüzde inşa edilen camilerde bir asır
öncesinin camilerindeki maneviyatı yakalamak neredeyse imkânsızdır.
Dahası camiin gerçek ruhunu yansıtmaktan uzak bir heyecanla inşa edilen bugünün camilerinin birer îmar faaliyeti olduğundan söz etmek de
başlı başına bir cesaret ister… Elinizde, zihninizde, gönlünüzde … bir
medeniyet tasarısı taşımıyorsanız, ortaya çıkaracağınız eserler de ruhtan yoksun kalacaktır.”
Yukarıdaki satırlar I. Ulusal Cami Mîmârîsi Sempozyumunun açılışında Sayın Diyanet İşleri Başkanı tarafından yapılan konuşmadan

14

“el-Câhilü cesûrun / Bilmeyenin cesareti çok olur.” -Arap AtasözüSülün, a.g.m., s. 192.
16http://www.cihan.com.tr/news/Turkiye-nin-en-buyuk-AVM-Mescidiibadete-acildi-Ozel-6177-CHMTE3NjE3Ny8x
15
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alınmıştır.17 Bu bakış yıllardır âdeta sahipsiz kalan bir alan için ümit vericidir. Ancak Cuma hutbelerinin, hâlâ, “Allah” anlamındaki bir yazının
üç boyutlu şekli üzerine çıkılarak yapılıyor olabilmesi karşısında, geleneksel İslâm kültürünün güçlü bir temsil makamı durumundaki Diyanet İşleri’nden Antalya’daki bu uygulamaya dair hiçbir tepki gelmemiş
olması da üzücü ve düşündürücüdür.
“Biz Anadolu’nun bütün geleneklerini reddettik. Bu acayip bir
yozlaşma ve kolaya gitmedir.18” Üstelik bu türden kolaycı popüler yaklaşımları, yukarıda sözünü ettiğimiz her şeyi yerli yerine koyma şeklinde
tanımlanan “adȃlet” ilkesi bağlamında sağlıklı bir yere oturtma imkânı
da bulunmamaktadır.
Mescidin duvarlarında sıva üstü beyaz zemine siyah renkte uygulanan muhtelif boyutlardaki yazılarda, Celî Sülüs, Celî Ta’lik, Celî Divanî
ve Ma’kılî olmak üzere dört farklı hat nev’i kullanılmıştır. Yazılar hat
sanatının incelikleri ve uygulama tekniği bakımından ayrıca tartışılabilir durumdadır. Seçilen ȃyetlerle yazıldığı mekân arasında –Nisa 4/103
hariç- bir uyum gözetilememiştir. Giriş kapısının karşısında yer alan
tuğra formundaki Besmele ise, ebat itibariyle duvarın hemen tamamını
kaplayacak büyüklükte zemine uygulanmıştır. Selatin camilerde bile bu
boyutta iri biçimde uygulanmazken, küçük bir Mescidin duvarında yazının bu kadar bağırtılması estetik hassasiyeti bitirmekte, uygulayıcının
görünme arzusu gibi yanlış îmâlar ve işaretler taşımaktadır. Cami iç ve
dış mekânlarında tezyinî amaçlarla bile olsa yer alan yazılar, kullanıldıkları yerler ile anlam içerikleri bakımından uygun ve uyumlu olmak
durumundadır.19
Duvar yazılarında kırılmamış açık beyaz zemine yumuşatılmamış
siyahla ve olması gerekenden büyük boyutlarda yazı uygulanması, cemaatin aşırı biçimde dikkatini çekeceğinden uygun görülmez. Zemin ve
harf renginin nasıl dengeleneceği ise kalemişi usta ve uzmanlarınca bilinen bir husustur.

17

I. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu/Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde
Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler, yay. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2013, s. 7,
17, 21.
18 Doğan Kuban, “Açılış Paneli Konuşmaları”, I. Ulusal Cami Mimarisi
Sempozyumu/Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve
Teknolojiler, s. 25.
19 M. Hüsrev Subaşı, “Süleymaniye Camii Hatları 2010 Restorasyonu”, Vakıf
Restorasyon Yıllığı, yay. Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul, 2013, Sy. 3, s. 135,
141.
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Camdan tasarlanan giriş kapısına kumlama tekniği ile eğik pozisyonda uygulanmış Celî Sülüs Vav’lar ile imam odası kapısında aynı teknikle devrik biçimde cama aktarılmış tuğralar estetik içerikten mahrum
oldukları gibi, bulundukları yerle de bir anlam ilişkisi bulunmamakta ve
geçmişe bir atıf olmaktan ileri gidememektedir.
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Vaaz kürsüsüne arka planda, siyah ve bordo renklerden oluşan,
modernize edilmiş bir lâle motifiyle hareket kazandırılmaya çalışılmışsa
da çok kontras bir görüntü oluşturmaktadır.

Mekânın aydınlatılmasında kullanılan spot ışıkları, Mescid iç
mekânı için için pek de uygun düşmemekle birlikte ayakkabılıklar ve
abdesthanenin oldukça kullanışlı olarak tasarlandığı görülmektedir.
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Sonuç
Esasen estetik serüveni kâğıt üzerinde başlayan ve iki boyutlu biçimde düz mîmarî satıhlarda da arz-ı endam ederek özellikle dinî
mîmarînin önemli bir tezyînî elemanı haline gelen hat sanatının kültür
coğrafyamızda alışılmadık biçimde üç boyutlu bir alana taşınması tartışılmalıdır. İstanbul’da Koca Rağıp Paşa Kütüphanesi’nde yazıdan tasarlanmış avizeler üç boyutlu görünümleri ile küçük boyutlarda olduğu
için mekâna otantik bir görüntü kazandırırken, buradan hareketle tasarlandığı anlaşılan Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde asılı yazı-âvizeler, çok iri boyutlarda olduklarından camiin iç mimarîsine estetik bir
katkı sağlamadıkları gibi, iç hacim ferahlığını daraltmakta, mahfil katında Cuma kılanlar hatibi izleyememekte, Esmâü’l-Hüsnâ konulu olduğu için de vakar açısından hoş durmamaktadırlar.
Yazıların nerede, ne şekilde, hangi yazı türünde tasarlanıp uygulanacağının, nereye neyin yazılacağının asırlar içinde oluşmuş kuralları
ve gelenekleri vardır. Bunlar binlerce tecrübenin sonunda ortaya çıkmış,
gelişmiş ve kökleşmiş olduğundan âdeta icma’ haline gelmiştir. İyi okumak ve kavramaya çalışmak gerekir. İnancımızı doğru ifade edebilecek,
medeniyet birikimimizi doğru yorumlayıp bugüne aksettirebilecek yeni
mekânlar oluşturmaya hem imkânımız, hem de zorunluluğumuz vardır.
Tabiî eğer bir medeniyet tasavvuru iddiasında isek...
Teşekkül ettirilen mekânlarla, o mekânlarda yapılacak olan faaliyetin birbiriyle ruh ve mana itibariyle uyumlu olması beklenir. -İster
klasik isterse modern tarzda projelendirilmiş olsun- ibadet mekânı olarak tasarlanan bir yapıda, ibadet edenin huşȗuna engel olmayacak bir
atmosferin oluşturulması son derece önemlidir. Bugünün modern dinî
yapılarının temel problemi, mekândaki söz konusu (mistik) atmosferin,
geçmiş eserler düzeyinden uzak olmasıdır.20
Yenilik güzel ve câzip bir şeydir ve şüphesiz gereklidir; ama her
ilk ve yeni olan özgün olan anlamına gelmez. Yeteri kadar demlenmeyen çay taze ve yeni olmasına rağmen beğenilmez. İnternet ortamında
“modern” ve “Cami” kelimelerini bir arada anahtar kelime olarak kullananlar karşılaştıkları görsel içerik karşısında, günümüzde ibadethane
tasarımcıları arasında popüler, kolaycı ve içerikten yoksun, geçmiş birikim ve kazanımları ıskalayan bir çizginin nasıl da bu kadar serî ve yoğun
biçimde alanı kaplamış olduğunu hayretle müşahede edeceklerdir.

20

Ö. İskender Tuluk, “Dün-Bugün Ekseninde Cami Tasarımına Genel Bir Bakış”,
Diyanet Dergisi, Eylül 2012, sayı: 261, s. 20.
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Bir İstanbul gecesinde zil-zurna Tophane yokuşunu çıkarken eskici arabasından düşen eski Türkçe Halide Edip romanından kopma bir
sayfayı âyet zannıyla yerden alıp duvar kovuğuna koyan sarhoş bir vatandaş ile “Allah” anlamındaki “Hüve” yazısı üstüne çıkarak hutbe okuyan imam efendi arasında kalmak ne kadar kötü. Biri kişinin hayatını
mahveden bir nesneye mübtelâ, ama hâlâ dindar ve samîmî, diğeri ise
üzerinde sarık cüppe olmasına rağmen yeni nesillerin zihin arka planındaki kodlarla -bilmeden de olsa- oynayarak geleceğin müslümanlarına
yanlış kimlikler biçiyor veya buna âlet oluyor. Kitlelerin önüne geçerek
onları Allah’la buluşturan güzel insanları bu noktaya düşürmeye hakkımız olmamalıdır. Görevliler, mülkî idare, yerel yönetimler, hayırseverler, cami dernekleri ve tüm toplum daha bilinçli olmak zorundadır.
Amaç, asla kimseyi kınamak ve karalamak olmayıp sadece bu konular
etrafında sağlıklı düşünceler ve yaklaşımlar geliştirmeye yönelik bir düşünme anaforu oluşturmaktır.
Şunu unutmayalım ki, bir şeyleri inşa ederken kendi birikimlerimiz, geleneksel kabullerimiz ve ihtiyaçlarımızdan yola
çıkmazsak, bir takım boşluklardan yararlanılarak ortaya konan
yapılar inançlarımıza ve ihtiyaçlarımıza yön vermeye başlar. 21
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Sadettin Ökten, Fincanımda Cola Var, İstanbul, 2014, s. 192.

GÜNÜMÜZ CAMİ TEZYÎNÂTINDA ESTETİK PROBLEMLER
Ali Fuat BAYSAL
Dinî mîmârînin en önemli yapıları şüphesiz mabetlerdir. Tarih
boyunca beşeri ya da semavî herhangi bir dinî inanca sahip olan topluluklar, ait oldukları dinin ilahlarına karşı vazifelerini veya dinin ritüellerini yerine getirmek amacıyla mabetler inşâ etmişlerdir. Güvenlik ve
esenlik yeri olarak da görülen mabed anlayışının temelinde kutsal
mekân telakkisi bulunmaktadır.1 İlk yazılı metinlerde varlığından söz
edilen mabetler, kadim şehirlerde, kanatlarını evlerin ve insanların üzerine germiş metafizik yaratıklar veya iyilik melekleri olarak kabul edilmiştir.2
Genellikle şehirlerin merkezinde inşâ edilen bu yapılar, ilgili dinin mensuplarının sayısal değerine, topluluğun maddî gücüne, kültürüne ve dinin ortaya koyduğu ibadet şekillerine göre farklı ölçü ve
formda yapılmıştır. Mabedler, ilk dönemlerinde, açık alanlarda büyük
avlu şeklinde3 veya basit ve küçük yapılar olarak hizmet verirken, zaman
içerisinde gelişerek büyük ve geniş binalara dönüşmüştür. Söz konusu
bu yapıların mîmârî formlarını biçimlerini, boşluk-doluluk, kapalılıkaçıklık nispetlerinde ortaya çıkan farklılıkları iklime, malzemeye ve tekniğe bağlamaktan öte bir medeniyet anlayışı olarak görmek gerekir.4
Mabetler aynı zamanda, dinî bir topluluğun sosyal kimliğini tanıma, bedii duygu ve değerlerini ölçme imkânı sağlar. Tarih boyunca dinî
mîmârîler ve tezyînâtları, dinî ve siyasî gücün bir göstergesi olmuştur.5
Bâbil ve Asurluların zigguratlarını, Mecusilerin ateşkedelerini, Sihlerin
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afbaysal@gmail.com
1 Güç, Ahmet, “Mâbed”, TDVİA, C.27, İstanbul, 2003, s. 279.
2 Lekesiz, Ömer, Sevgilinin Evi, İstanbul, 1997, s. 38.
3 Arseven, C. Esad, Türk Sanatı, İstanbul, 1973, s. 85.
4 Numan, İbrahim, “Dinî Mimari Tanımları ve Mahiyeti Hakkında Bazı
Mütalaalar”, VI. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul, 2013, s. 395.
5 Mülayim, Selçuk, Sinan bin Abdülmennan, İstanbul, 2010, s.194; Baysal, Ali
Fuat, Edirne Osmanlı Erken Dönem Camileri Kalem İşi Örnekleri Ve Analizleri,
Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya, 2013, s. xıı, xııı.
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gurdwarasını, Hıristiyanların kiliselerini, Müslümanların camilerini bu
şekilde değerlendirmek mümkündür.
İlk İslâm mabetlerinin inşâsında ihtişam ve tezyinattan ziyade
fonksiyonellik özelliği yani kullanım kolaylığı öne çıkmıştır. Müslümanların önemli mescidlerden biri olan Medine Mescidi oldukça sade ve
gösterişsiz bir yapı olarak bina edilmiştir. Söz konusu Mescidin duvarları kerpiçle örülmüş, harimin üst kısmı hurma dalları ile örtülmüştür.
Mescidin inşâsında estetik kaygı gözetilmemiş, öncelikle mü’minlerin
ihtiyacını karşılaması ve bununla birlikte huzur veren bir mekân olması
düşünülmüştür.6 Ancak İslâm toplumu fetihler fetihlerle birlikte farklı
millet ve dinlerle tanışmış özellikle en yakın komşuları İran ve Bizansın
etkileri ile bu anlayışın zaman içerisinde değişmesine neden olmuştur.
Fetihlerle elde edilen topraklardaki ibadethanelerin ihtişamı karşısında,
Müslüman mimar ve sanatçılar da bir şekilde etkilenmiş ve bu etkiyi
eserlerine yansıtmışlardır.
İslâm sanatlarının temel bir özelliği olarak görülen tezyinat,7
mîmârî için bir fazlalık değil aksine, eserin etki ve işlevine katkıda bulunan, onu tamamlayıcı bir unsurdur.8 Müslüman sanatkârların ortaya
koydukları tezyinat örnekleri, sadece göz zevki için sunulan bir süsleme
değil, içerisinde gizli ve açık mesaj barındıran bir dildir.9 Zira ortaya konan eserin akıl ve tefekkür yönünü hiç hesaba katmadan sadece estetik
boyutu ile ilgilenmek ve estetik yönüne önem vermek İslâm toplumunda putperestlik olarak nitelendirilir.10 Bu endişeyle inşâ ve tezyin
edilmiş camilerimiz, bir mabet için gerekli olan manevî atmosferden
uzak, sadece seyirlik bir mekân hüviyetindedir.
Tarihî süreç içerisinde Müslüman toplumlar, dinî mîmârîlerinin
inşâsında kadim geleneklerinden gelen anlayış ve kültür havzaları çerçevesinde farklı üsluplar ortaya koymuşlardır. Selçuklu mîmârîsinde iç
mekândan ziyade, dış cepheler tezyin edilirken, Osmanlı devrinde
mîmârî bir hacim ve kütle sanatı olarak kabul edilmiş, mîmârî tezyinatta
aşırıya gidilmeden, güzellik sadelikte aranmıştır.11 Tavanlar, kubbeler ve
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Uluçam, Abdüsselam, ”Müslüman Zihniyet Kalıpları ve Mimarlığını
Anlamlandırma”, VI. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul, 2013, s. 367.
7 Cansever, Turgut, Kubbeyi Yere Koymamak, İstanbul 2007,s. 29.
8 Koç, Turan, İslâm Estetiği, İstanbul, 2010, s.159.
9 Koç, Turan, a.g.e., s. 159.
10 Koç, Turan, a.g.e., s. 144.
11 İrteş, M. Semih, “Kalem İşleri”, TDV, Fatih Şubesi, S.2, İstanbul ... , s. 74-77;
Doğanay, Aziz,“Tezyînât”, TDVİA, C.41, İstanbul, 2012, s. 79-83; Mülayim,
Selçuk, “Sinan”, TDVİA, C.37, İstanbul, 2009, s. 226.
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duvar yüzeylerine ilave edilen tezyinat, yaşanan dünyayı vücuda getirdiği için oldukça sade tutulmuştur.12 Özellikle Klasik Dönem olarak değerlendirilen Sinan devri, Osmanlı cami mîmârîsinin zirve yaptığı bir
dönemdir. Bu dönem camilerinin dış mekânı, sadeliğiyle dikkat çeker.
İç mekânlar ise yoğunluktan ziyade yine sadeliğin ön plana çıktığı,
mîmârîye uygun üslupta kalem işleri ile tezyin edilmiştir.13 Mimar Sinan’ın tezyinat üslubunda, fazla süs fakirlikten gelir anlayışı hâkimdir
ve yapılarında süse çok önem vermez.14 Burada üzüntü ile ifade etmek
gerekir ki, Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserim dediği yapıların
hiç birinde devrin tezyinat örneklerini gösteren orijinal kalem işleri yoktur.
Geçmişten bu yana gerek mîmârî açıdan, gerek tezyinatı açısından oldukça özen gösterilerek inşâ edilen camilerimizin yerini, bugün
maalesef zevk ve estetikten yoksun, kahir ekseriyeti klasik Osmanlı camilerinin muharref bir kopyası olarak üretilen camiler almıştır.15
Son dönemde ülkemizin gerek büyük şehirlerinde, gerekse küçük
yerleşim birimlerinde farklı ölçekte çok sayıda cami yapılmıştır. Genellikle ciddi projelere dayanmayan bu yapıların alt katında dükkânlar, çarşılar, üst katında lojmanlar, en üst katında ise cami bulunmaktadır.
Mîmârî kütle bakımdan son derece çirkin olan bu camilerin yapımında,
mîmârî estetikten ziyade önceliğin üst örtüsünün kubbeli olmasına
önem verilmektedir. Kubbe takıntısının yanında, yapının ana kütlesinde nispetlere dikkat edilmediğinden, göze hoş görünmeyen binalar
çıkmaktadır.16
Mimarî nispetlerde görülen bozukluklar aynı zamanda iç mekâna
tesir etmekte ve iç mekân tezyinatını da olumsuz olarak şekillendirmektedir. Zira mîmârî yapılara uygulanan tezyînâtın esere güzellik katma
amacının yanında, mîmârîde aksayan unsurları gizleme gibi bir görevi
de bulunmaktadır.17 Dolayısıyla mîmârî eksiklikler veya fazlalıklar tezyinatla kapatılmaya çalışılmakta bunun neticesinde ortaya gelenekten
ve sadelikten uzak, Türk tezyinatının büyük bir hassasiyetle tesis ettiği
12

Cansever, Turgut, a.g.e., s..29.
Mülayim, Selçuk, “Sinan”, TDVİA, C.37, İstanbul, 2009, s. 227.
14 Ramazanoğlu, Gözde, Mimâr Sinan’da Tezyînât Anlayışı, Ankara, 1995, s. 4;
Mülayim, Selçuk, Sinan bin Abdülmennan, İstanbul, 2010, s.194.
15 Şenalp, M. Hilmi, “Türk İslâm Dünyası’nın Kültür ve Medeniyet “Vizyonu” Ne
Olmalıdır?”, VI. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul, 2013, s. 464.
16 Eyice, Semavi, “Cami”, TDVİA, C.7, İstanbul, 1993, s. 87.
17 Baysal, Ali Fuat, Edirne Osmanlı Erken Dönem Camileri Kalem İşi Örnekleri Ve
Analizleri, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya, 2013, s. xıı, xııı.
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ölçü ve prensiplere uymayan, çok yoğun süslemeli iç mekânlar çıkmaktadır. Geçmişte bin bir emek ve düşünce ile ortaya konulan kalem işi
tezyinatı ve bunun gruplarını oluşturan yazı ve motifler bugün tamamen yozlaşmış şekilde, birçok camimizin kubbelerini, duvarlarını işgal
etmektedir.
Bu talihsiz durumun yaygınlık kazanmasındaki etken gücü ve temelindeki sorunu araştırdığımızda, cumhuriyet mîmârîsinin camiyle
ilişki kuramamış olmasından kaynaklandığını görürüz.18 Bu süreçte,
yeni yapılan camilerin mîmârîsini ve tezyinatını ciddi biçimde kontrol
eden, yönlendiren resmî veya gayr-i resmî kurum ya da kişiler olmamış
ve eleştirel tepkiler ortaya konmamıştır. Bu denetimsizlik ve vurdumduymazlık camilerimizi mahallî dernek yöneticilerinin zevk ve tezyinat
anlayışının tesiri altında bırakmıştır. Cami yaptırma derneği görevlilerinin tabiatıyla cami cemaatinin estetik kaygısının bulunmaması da söz
konusu durumun hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. Bu
olumsuz durum maalesef günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki; estetik hassasiyete sahip cami
derneği yöneticilerinin veya inşaat sorumlularının yönetiminde,
mîmârîsi ve tezyinatı ile dikkat çeken güzel camiler nadir de olsa üretilmektedir.
Eleştiride bulunduğumuz kalem işi tezyinatta asıl olan, camiin
mîmârîsine uygun, harimin manevî atmosferini bozmayan, ibadete fesat
karıştırmayan, gözleri yormayan, dengeli, ölçülü hazırlanmış, desen ve
yazıların, doygun renk ve temiz bir işçilikle birlikte uygulanmasıdır. Bunun yanında camiin kültürel çevresinin dikkate alınması, tasarımların
oluşturulmasında çevre faktörünün de göz ardı edilmemesi önemlidir.
Kalem İşi Tezyinat Problemleri:
Günümüzde hızlı bir şekilde inşâ edilen camilerimizin kalem işi
tezyinat problemlerinin başında daha önce bahsettiğimiz gibi kopyalama sorunu gelmektedir. Bunun ardından, iç mekân yüzeylerini tezyin
eden nakışlarda, cemaate mesaj veren yazılarda, tezyinatı oluşturan
renklerde veya yüzey uygulamasındaki işçilikte bir takım problemler
öne çıkmaktadır.
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Kopyalama
Kopyalama sorunu birçok kalemkârın motif ve desen bilgisinden
yoksun olmasından, yeni üretimler yapamamasından kaynaklanmaktadır. Bu kopyalamalar iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi mevcut Osmanlı selâtin camilerinden kopyalanan tasarımlar, ikincisi ise
herhangi bir cami için usta nakkaşlar tarafından özel hazırlanmış ait olduğu camiye özgün kompozisyonlardır.
Camiin fizikî ve sosyal durumu gözetilmeden uygulanan kopya
tasarımlar da yer alan, motiflerde ve yazılarda eksiklikler ve bozuklukların olduğu ya da yazıların özelliğinde ve metinlerde yanlışlıkların yapıldığı ilginç durumlar da görülmektedir.
Edirne Selimiye Camii veya Sultanahmet Camii gibi Osmanlı
selâtin camilerinden birebir kopyalanan tasarımların Anadolu’nun ücra
köşesinde inşâ edilen bir köy camisinde görebilmek mümkündür. Bu
kopyalama estetik açıdan zevk vermediği gibi, ahlâkî olarak da uygun
değildir. Zira söz konusu camilerin kalem işleri orijinal yapı ile bütünleşmiş ve aidiyet kazanmıştır.
Diğer taraftan günümüzde inşâ edilmiş bir cami için, usta nakkaşlar tarafından bin bir emekle, camiin mîmârî ve sosyo-kültürel yapısına göre özel hazırlanmış kompozisyonların farklı mîmârîde ya da ölçekte inşâ edilmiş camilere uygulanmaya çalışılmasıdır. Burada da yine
etik ve estetik sorunlar hemen dikkat çeker. Çünkü büyük ölçekteki bir
cami için özel tasarlanan desen ve yazıların, daha küçük ölçekteki camilere veya tam tersi bir uygulama ile küçük çaplı bir camiden alınan desen ve yazıların daha büyük bir camiye uygulandıkları görülmektedir.
Tasarım mîmârî, desen ve yazıyla bir bütündür. Bu bütünlüğü
meydana getiren ögelerin aynı zamanda birbirleriyle bağlantılı olması,
silsile yoluyla birbirini etkilemekte ve neticede yanlışlıklar zincirini
oluşturmaktadır. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, büyük ölçekli
camiler için hazırlanmış desenlerin küçük ölçekli camilere uygulanması
sonucunda denge ortadan kalkmakta, desen ve motifler, hatta yazılar
çok iri görünmektedir. Ayrıca küçülme nedeniyle yazıların istifi ve
ahengi bozulmakta, fazlalıklar çıkmaktadır. Bunun zıddı olduğunda
yani küçük ölçekli bir yapı için tasarlanmış desenlerin büyük ölçekte yapılmış bir camiye uyarlandığında kompozisyon, motifler ve yazılar yapının mîmârî kütlesine nazaran çok küçük kalmaktadır. Bu küçülme neticesinde motiflerin, izleyiciler tarafından net şekilde seyredilebilirliği
veya hat sanatına ait istifli yazıların okunabilirliği ortadan kalkmaktadır.
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Daha da ilginç olanı, özellikle kuşak yazılarında boşluklar meydana gelmekte, bu boşluklar bazen istifleri seyreltilerek uzatılmakta,
bazen de bir başka yerden alıntılanan benzer istifli yazılarla doldurulmaktadır. Her iki durumda da yazıların teşrifatı ve tenasübü bozulmaktadır. Tezyinattaki bu kes-yapıştır mantığı maalesef yozlaşma ve çirkinliğin ötesinde yapıyı gülünç duruma düşüren bir görüntü ortaya çıkartmaktadır. Son yıllarda yapılan camilerimizin gerek kuşak yazılarında,
gerekse diğer yazılarında benzer örnekler maalesef çok fazladır.
Meselâ; bir camiin kubbe eteğindeki kuşak yazısında, “Âlimü’lgaybi ve’ş-şehadeti’l-azizi’l-hakîm” diye biten “esmaü’l-hüsna” yazısı, birbiri ile kavuşmadığı için araya “beyne’l-hakîm sadakallahü’l-azîm” yazısı
ilave edilmiştir. Bir başka camiin kubbe eteğinde de yine, küçük çaptaki
bir kubbe için yazılmış “Nebe Sûresi”nin bulunduğu kuşak yazısı, bu camiin büyük çaptaki kubbesine uygulanmış, ancak yazı eksik kalmıştır.
Eksik kalan kısım “Nas Sûresi” ile doldurulmuştur. Burada dikkat çeken
husus, kuşakta yer alan âyetlerin nereye yazıldığı değil, yazıların kalem
kalınlıkları ve istifler farklı olmasıdır. Bu örnekte Nebe Sûresi yoğun ve
ince kalemle yazılmışken, Nas Sûresi’nin kalemi kalındır (Resim 1).
Motif
Tezyinatın ana teması desendir. Motifler ise, deseni oluşturan
unsurlardır.19 Motifler kültür ve sanat alanında çoğu kez toplulukların
gelenek ve göreneklerinin, zevk, anlayış ve inançlarının ifadesidir. Bu
çerçeve içerisinde gelişen motifler zaman içerisinde üslûplaşarak, o toplumun karakterini yansıtır.20
Motif, erbabınca malum olan bir konudur. Dolayısıyla tezyinattaki yanlışlıklar çok fazla dikkat çekmez. Desen kurgusundaki hatalar
motif bilgisine sahip olmayan kişilerin yanı sıra, cami cemaati ve ziyaretçiler tarafından fark edilmez. Ancak bu husus, desenlerin rastgele çizildiği anlamına gelmez. Zira kompozisyonu oluşturan Rûmî, hatayi
veya bulut gibi motiflerin kendi içinde bir sistematiği vardır. Geleneksel
Türk tezyinat sanatında motiflerin sembolik anlamları olduğu gibi stilize edilmiş motiflerin de uygulama kuralları bulunur. Buna göre, çizimi
yapılacak desen uygulama alanına göre biçimlendirilir ve paftalara ayrılır. Desen simetrik veya asimetrik düzende teşekkül edebilir.

19
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Burada dikkat edilecek husus desenin iskeletini oluşturan helezon sistemidir. Motifleri üzerinde taşıyacak helezonların çıkış noktaları
bellidir ve gidiş yönleri belirli bir istikamet üzere devam eder. Bunun
yanında her motifin kendine ait bir helezonik hattı bulunur. Gerek
rûmî, gerekse hatayî motifler her zaman kendilerine ait hat üzerinde
hareket ederler. Her iki motif aynı anda asla aynı hat üzerinde hareket
edemezler. Bir başka çizim özelliği ise, motiflerin leke değerleridir. Helezonik hat üzerindeki motiflerin dağılımları gözü rahatsız etmeyecek
yoğunlukta yapılır ve genelde küçük motifler uç kısımlara ilave edilir.21
Oysa günümüz kalem işlerindeki desenlere baktığımız da bu sistematiğe çok dikkat edilmediği görülür. Meselâ, hatayi ve Rûmîlerin
aynı hat üzerinde hareket ettikleri, Rûmî ile oluşturulan bir desenin uç
kısımlarının hatayi motifleri ile sonlandırıldığı, hatayi ile oluşturulan bir
kompozisyonda, Rûmî motiflerden biri olan tepelik motiflerinin kullanıldığı ya da yön kuralına uyulmadığı örnekler pek çoktur (Resim 2).
Yazı
Hat sanatı, İslâmî kültürün en önemli sanat türü olmakla birlikte,
aynı zamanda duygu muhtevası son derece zengin ve tamamen insana
yöneliktir.22 Yazı, Osmanlı mîmârîsinde, mîmârî ile birlikte kullanımının en güzel ölçüsünü bulmuş ve gelişiminin son aşamasına varmıştır.
Öyle ki, mîmârîyi tanımlayan, taştan inşa edilen yapıya ruh ve anlam
veren, hatta o olmadan mîmârî yapıda eksik bir şeyler varmış hissini
verdirecek kadar mîmârî tasarımda önemli rol oynamış adeta yapı ve
malzeme gibi önem kazanmıştır.23 Ancak, günümüz camilerinde bilinçsizlik nedeniyle desen ve motifler yanlış kurgulandığı gibi, tezyinat içerisinde yer alan yazılar da yanlış şekilde yazılmış veya istiflenmiştir. Yapılara âyet, hadis, dua gibi metinlerin yazımının temel amaçlarından
biri, ilahi mesajı topluma ulaştırmaktır.24 Oysa yanlış istifler veya uygulamalar söz konusu mesajların muhteviyatına halel getirmektedir. Yazının motif gibi soyut ve sembolik olmaması, bilgi ifade etmesi ve okunabilmesi konunun vahametini daha açık şekilde göstermektedir. Harf,
kelime ve cümlelerin tertîb, terkîb, ölçü ve tavır gibi hat sanatına ait

21

Birol, İnci, A., Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, İstanbul, 2009, s. 113;
Keskiner, Cahide, Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler, Hatai, Ankara,
2002, s. 7.
22 Berk, Nurullah, “İslâm Yazısında Plastik ve İfade”, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, S.I-II, Ankara, 1955, s. 49.
23 Taşkiran, Hüseyin İlter, Yazı ve Mimari, İstanbul, 1997, s. 90,91.
24 Sülün, Murad, Sanat Eserine Vurulan Kur’ân Mührü, Sanat Eserinden Yansıyan
Kur’ân Mesajı, İstanbul, 2013, s. 19.
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önemli hususiyetlerin pek çok uygulamada göz ardı edildiği görülmektedir.25
Yazı hatalarının, birbirine benzer örnekleri çok fazla malumdur.
Merkezi konumdaki bir camiin mihrabında yer alan âyet-el kürsî, hattını buna örnek gösterebiliriz. Yazının sanat değeri olmadığı gibi, metnin tamamı yazım hataları, hatta harf hatalarıyla doludur. Hat sanatını
bilmesinden öte Arapça harfleri ve yazım kurallarını hiç bilmeyen kişilerce hazırlanan bu örnekte, Âyete’l-Kürsî, okunması mümkün olmayacak şekilde bozuk yazılmıştır. Bu istif, bir mihrabın yüzeyinde kuşak yazısı olarak mihrabı üç yönden çevrelemektedir. Maalesef mihrap gibi
günde beş vakit imam veya cemaatin göz hizasında yer alan bir
mekânda böyle bir yanlışın yapılması akıllara ziyandır (Resim 3-4).
Renk
Renk, sosyal, kültürel ve dinî anlamları olan, görsel sanatların her
türünde kullanılan, insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal yönlerine hitap
ederek onda güzellik fikirleri doğuran, nesnelerin estetik algısına imkân
tanıyan, değişik kültürlerde büyü ve sihir için vazgeçilmez bir öğe olarak
değerlendirilmiştir. Tıp alanında, hastaları tedavi amaçlı kullanıldığını,
bunu Edirne Selimiye Şifâhânesi’ndeki hastaların renkli odalarda müzik
ve su ile tedavi edildiği örneğinde görmekteyiz.26
İnsan ruhu üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyen renkler, kalem
işi tasarımlarında, yazı ve motif dışındaki dikkat çeken problemlerden
biridir. Cami cemaatinin gözüne ve gönlüne hitap edebilecek aynı zamanda geleneksel tezyinatımızda kullanılan rahatlatıcı, doğal renklerin
dışında, çarpıcı parlak renklerin kullanıldığı bir gerçektir. Birçok camimizin duvar ve kubbe yüzeylerinde yer alan nakışlarda çiğ yeşil, sarı,
bayrak kırmızısı gibi göz alıcı renklerin kullanılması görüntüyü çirkinleştirdiği gibi aynı zamanda mabedin mehabetine gölge düşürmektedir.
Güzel tasarımlı desenlerin ve ince emekli uygulamaların, bazen renk
zevksizliği yüzünden kaybolduğu görülmektedir (Resim 5).
İşçilik
İşçilik konusu yukarıda bahsettiğimiz konuların bir yekûnu gibidir. İşçilik problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için desen hazırlayanlar ile uygulayanların konusunda uzman ve nitelikli elemanlar olması şarttır. Desen bilgisine sahip kaliteli bir nakkaşın çizdiği nakışla-

25

Yazir, M. Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem
Güzeli-I, Ankara, 1972, s. 120-140.
26 Topaloğlu, Aydın, “Renk”, TDVİA, C.34, İstanbul, 2007, s. 572.
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rın, aynı şekilde güzel fırça kullanan bir kalemkâr tarafından uygulanmasında elbette estetik değeri yüksek bir tezyinat ortaya çıkacaktır. Bunun tersini düşündüğümüzde, zevkli tasarımların, kötü bir işçilik neticesinde ziyan olduğu gibi, motifleri ve yazıları bozuk, kalitesiz tasarımların da iyi bir fırça işçiliği ile uygulanması, hiçbir zaman güzel örnekler
çıkartamayacaktır.
Camiler, Müslümanların ibadethanesi olmasıyla birlikte, bir şekilde Müslümanların zarafetini sergileyen mekânlar olma özelliğini de
gösterir. Camilerin mutlak süslenmesi diye bir kural olmamasına karşın,
Müslümanların pratikteki bedii duyguları genellikle bu mekânlarda tecelli eder. Dolayısıyla bu mekânları yoğun karmaşa içerisinde gelişigüzel renklendirmek yerine, İslâm sanatının ve estetiğinin gereğini yerine
getirmektir. T. Koç’un ifadesiyle; “İslâm sanatı duygudan çok akli yönü
ağır basan, gerilimlerin giderildiği bir sükûn ve ahenk sanatıdır. Gerilimin giderilmesi, ağırlıklı olarak yüzey tezyinatının inceliği ve zarafeti ile
elde edilir.”27
Değerlendirme
Son dönemlerde camilerde uygulanan tezyinatlara baktığımız zaman, mîmârî yapı ile tezyinatı arasındaki ilişkinin sağlıklı bir ilişki olmadığı görülür.
Yapıyı daha güzel hale getirmek için uygulanan tezyinat, bilakis
camiin iç mekânını daha kasvetli bir duruma getirmektedir.
Camiin iç mekânına uygulanan kalem işi tasarımı, hem desen ve
motif bağlamında hem de hat sanatı bağlamında hoş olmayan örneklere
sahiptir.
Cami tezyinatı içerisinde yer alan yazıları okuyabilen ve anlayabilen cemaat olmadığı için, duvarlardaki pek çok eksik ve düzensiz yazıların kontrolü ve eleştirisi de yapılmamaktadır. Tam aksine süs mahiyetinde zevkle seyredilmektedir.
Yazıların yanı sıra kubbeleri ve duvarları süsleyen nakışlar da aynı
durumdadır. Tezyinat kültürümüzde ince hesaplar sonucu gelişen motifler aynı zamanda İslâmî zevk ve hassasiyetlerin dikkate alınarak ortaya konduğu ürünlerdir.
Doluluk ve boşluk oranları, renk dengesi gibi bir takım kıstasların
gözetilmediği tezyinatlarda, mekân ferahlığını ve ibadet huzurunu da

27

Koç, Turan, İslâm Estetiği, İstanbul, 2010, s. 160.
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bulmak güçtür. Zira rengârenk ve yoğun bir süsleme cemaatin dikkatini
dağıtmakta, İslâm estetiğini yok etmektedir.
Yeni inşâ edilen camilerin tezyinatındaki en önemli sorun, tasarım eksikliği ve kopyalama sorunudur.
Tasarım eksikliğinin ardından, renk ve işçilikle ilgili problemler
gelmektedir.
Camilerimizde görülen kötü tezyinat uygulamaları İslâm estetiğine zarar vermektedir.
Gelecek nesillere bırakabileceğimiz, onlar için övünç kaynağı olabilecek örnekler maalesef çok azdır.
Camilerin mutlak süslenmesi diye bir kural ve kaide olmamasına
karşın bu konuda ısrar edilmesi emek ve paranın da ziyan olmasına neden olmaktadır.
Milletten toplanan yardım paraları bilinçsiz ve bir o kadar da sorumsuzca yaptırılan bu kötü işlere harcanmaktadır.
Maalesef bu işleri ciddi takip eden resmî ya da gayr-i resmî kurum
ve kuruluş yoktur.
Denetimsizliğin yanında Müftülükler, cami derneği yöneticileri
ve cami cemaatinin de bu estetik kültürden yoksun olması veya ilgisiz
kalması bu zevksizliğin çok daha kolay yayılmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca hazırda var olan kopyaların kullanımı veya kötü işçilik, tabiatıyla rakamların düşük olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla düşük maliyetlere mal olan bu bozuk kalem işi uygulamaları cemaat ve dernek
yöneticileri için de maalesef cezbedici olmaktadır.
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RESİMLER

Resim 1 Pandantif süslemelerinde yer alan hatalı motif ve desenlere ait örnekler
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Resim 2 Kuşak yazılarında eksik kalan kısımlara sonradan ilave edilen istifler

Resim 3 Mihrap yüzeyinde yanlış ve eksik yazılmış Âyete’l-Kürsî istifi
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Resim 4 Yanlış veya eksik yazılmış panolardan örnekler
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Resim 5 Geleneksel motiflere, renklere uygun olmayan bir uygulama.
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TASAVVUFUN KİMLİK MÜCADELESİNİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK

SÛFÎLERİN ‘ALLAH GÜZELDİR, GÜZELİ SEVER’
HADİSİ HAKKINDAKİ YORUMLARI
Hacı Bayram BAŞER
Giriş
Tasavvuf ve estetik ilişkisinden hangi anlamda söz edebiliriz ve
bunu yaparken hangi ilkeleri göz önünde bulundurmalıyız? Bu soruyu
‘Allah güzeldir, güzeli sever!’ hadisine ilk sûfîlerin getirdikleri yorumlar
etrafında cevaplamaya çalışacağız. Çünkü bu hadis, çağdaş dönemde
din ve estetik konusu ele alınırken en çok atıf yapılan referanslardan biri
haline geldiği gibi, bilhassa, sûfîlerin güzellik algıları ve değer anlayışları
üzerindeki herhangi bir araştırmanın da hareket noktasını oluşturur.
Aslında cümle, kibirle ilgili bir hadiste geçer. Hadisin tamamı şöyledir:
Abdullah İbn Mes’ûd’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber
‘Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimse cennete giremez’ buyurdu.
Bir kişi ‘Fakat insan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister!’
deyince Hz. Peygamber ‘Kuşkusuz Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir,
hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir’ buyurmuştur.1
Tasavvuf ve estetik ilişkisine yönelik söylemlerin bu cümlenin etrafında temerküz etmesi, ilk bakışta hadisin sıhhatine dayandırılabilir.
Fakat bu iki alan arasında bir irtibat kurmak, evvelemirde sûfîlerin kaygılarını dikkate almayı gerektirir. Herhangi bir dönemsel farklılık gözetmeden şu tespiti yapmak mümkündür: Tasavvuf, bu yöntemi benimsemeyen zümreler tarafından sürekli eleştiriye tabi tutulmuş ve çoğu kez
küçümsenerek dışlanmıştır. Davud Kayserî bu sorunu ifade ederken zahir bilginlerin sûfîlerin söylemleri için ‘şairane tahayyüller’ ve ‘şahsî
duygulanımlar’ dediklerini aktarır. 2 Hiç kuşkusuz bu tespit en başta


Arş. Gör., Yalova Ü. İslâmî İlimler Fakültesi, baserbayram@hotmail.com
Müslim, İman: 147, 149; Ebû Dâvûd, Libas: 4091; Tirmizî, Birr: 1998.
2 Kayserî şöyle der: “Bu ilim zevke dayanan keşfî ilimdir ve sadece bundan vecd
ve vücûd sahibi müşahede ve iyân sahibi kimseler nasiplenir. Fakat zahir ilim
mensuplarının bu ilmin bir aslının bulunmayıp birtakım şairane tahayyüllerden
ve şahsî duygulanımlardan ibaret olduğunu zannettiklerini görünce bu ilmin
1
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sûfîlerin herhangi bir şekilde ‘ilim ehli’ olarak görülmediği algısını yansıtır. Bu algının tashih edilmesi her zaman sûfîlerin önceliklerinden olmuştur.3 Bu hadis bağlamında değerlendirdiğimizde problem, bazı tartışmalı konuların, tasavvufun içinde ve onun meşruiyetini ve saygınlığını zedeleyecek biçimde tartışılırken bu hadise atıf yapılmasında ortaya çıkar. Oysa sûfîlerin –özellikle ilk dönemdekilerin- iyi, güzel ve
doğru gibi yargılarını ele almak, onların tevekkül ve rıza gibi konularda
ortaya çıkan ‘iyimser’ bir varlık anlayışına sahip olduklarını hesaba katmayı zorunlu kıldığı gibi sûfîlerin estetik yargılarını bu hadis üzerinden
nasıl takip edeceğimiz de bir sorundur. Çünkü -kimi tartışmaları göz
ardı ederek tasavvufu iki döneme ayırdığımızda- hicrî V. asra kadar süren Sünnî tasavvuf, alanını ‘ahlâk’ olarak tespit ederek kendisine dinî
ilimler arasında bir yer bulmaya çalışmıştı. Şu halde iki soru ortaya koyabiliriz: (i) Temel kaygısı ahlâkî konular/sorunlar olan bir disiplin, ‘güzel’i nasıl tanımlayabilir? Bir mutasavvıf için ‘güzel’ olan nedir? (ii) Söz
konusu değer yargılarını ortaya koyarken yukarıdaki hadisin referans
olma imkânı nedir? Birinci soruyu ilk dönem sûfîlerin tasavvufu nasıl
anladıklarını soruşturarak; ikinci soruyu ise yukarıdaki hadisin takibini
ilk dönem tasavvuf metinlerinde yaparak cevaplamaya çalışacağız.
I. Sûfîlerin Estetik Algılarını Belirleyen Temel İlkeler
Tasavvufun ‘ilk dönemi’ ifadesiyle, zühd dönemi-tasavvuf dönemi ayrımından sarf-ı nazar ederek, başlangıçtan İbnü’l-Arabî’ye kadarki yaklaşık beş asırlık süreci kastediyorum. Bunun nedeni, İbnü’lArabî’ye kadar tasavvufta büyük bir paradigma değişiminin yaşanmamasıdır. Şöyle ki: ‘İlk zahitler’ diye nitelenen kişilerin, çok erken bir dö-

konu, mesele ve ilkelerini açıkladım.” Bkz. Dâvud el-Kayserî, “Risâle fi ilmi’ttasavvuf”, Resâil içinde, Yay. Haz. Mehmet Bayraktar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 1997, s. 111. Bu ifadenin yorumlandığı kaynak için bkz. Ekrem
Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul, İz Yay., 2006, s. 59-60.
Kayserî’nin bu tespiti, ünlü tefsir âlimi Zerkeşî’nin sözlerini akla getirir. Zerkeşî
sûfîlerin Kur’ân’a yaklaşımlarını şu şekilde eleştirir: “Sûfîlerin Kur’ân hakkındaki
ifadelerinin ‘tefsir’ olarak nitelendirilemeyeceği, çünkü bu ifadelerin, çeşitli anlamlar ve Kur’ân tilaveti esnasında onların bulduğu şeyler olduğu söylenmiştir…
Bana göre bu tür yorumlara tefsir denemez... Böyle olsa, bu onların Bâtıniye
yöntemini benimsedikleri anlamına gelir…” Bkz. Bedreddin Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebû’l-Fazl İbrahim, Kahire, Dârü’t-türâs, 1984, (3. bs.), C. I-IV, II: 170-171.
3 Serrâc şöyle der: “Tasavvuf bir eğlence yolu değildir. Tasavvuf tamamen bir
ciddiyet işidir.” Bkz. Ebû Nasr Serrâc, İslâm Tasavvufu: Lüma', Çev.: Hasan
Kamil Yılmaz, İstanbul, Altınoluk Yay., 1996, s. 26.
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nemden itibaren toplumdaki ahlâkî yozlaşmalara yönelik tepki ve eleştirileri, hicri ikinci ve üçüncü asırda daha sistematik bir görünüm kazanarak devam etmiştir. Bu, büyük ölçüde, dinî ilimlerde ihtisas yapan
âlimlerin aynı zamanda tasavvufa intisap etmesinin sonuçlarından biriydi.
Söz konusu tepki ve eleştirileri, kelam ve felsefenin ilgi alanına
giren çeşitli nazari konularla destekleme girişimleri, tasavvufta bir krize
neden oldu. Bu kriz, tasavvufun bir yaşam biçimi mi yoksa entelektüel
bir faaliyet mi olduğu sorusunu cevaplamayı zorunlu kılmıştır. Bu aşamada mutasavvıflar, tasavvufu salt bir entelektüel faaliyet görmek yerine ahlâklı yaşamayı zorunlu kılan bir eğitim süreci olarak tanımladılar.
Başka bir deyişle sûfîler için bilgi, davranışla değer kazanan, davranışa
konu olan ya da davranışın kişiye kazandırdığı bilgidir. Tasavvufun ‘hâl
ilmi’ olması bunu ifade ediyordu. Riyazet ve mücâhede usullerinin belirlenmesi, dinî ve tasavvufî yükümlülükleri hafife alan ibâhî zümrelerin
dışlanması gibi konular, tasavvufun bir ‘ahlâk eğitimi’ olmasının sonuçlarındandır.
Serrâc, Kelâbâzî ve Kuşeyrî gibi ilk tasavvuf yazarlarının, tasavvufu, alanı ‘ahlâk’ ve konusu ‘hâl’ olan bir dinî ilim olarak tesis ederken
dile getirdikleri eleştiriler, gerçekte en temel sorunun, bilgi-eylem arasındaki irtibatın zayıflaması olduğunu göstermektedir. Başka disiplinlerde iman-amel ilişkisi olarak sürdürülen bu tartışma, tasavvufun bu
ilk dönemine karakteristiğini kazandıran ana problem olmuştur. Bu süreçte sûfîler, Ehl-i sünnetin fıkıh ve kelam ekollerini dikkate alarak görüşlerini ifade ettiler. Bu bakımdan sürece ‘Sünnî tasavvuf dönemi’ denilebilir. Bu aşamadan sonra tasavvuf, ‘fıkh-ı bâtın’ nitelemesine uygun
olarak İbnü’l-Arabî’ye kadar ‘ahlâk eğitimi’ ekseninin dışına çıkmamıştır.
İbnü’l-Arabî ve Konevî ile birlikte ise tasavvuf, felsefe ve kelam
düşüncesini muhatap alarak daha evrensel bir iddia ortaya koymuş ve
(bu ifade hakkındaki çekinceler bir kenara) bir metafizik olarak, bütün
disiplinleri kuşatan ‘üst ilim’ hüviyeti kazanmıştır. Başka bir deyişle,
İbnü’l-Arabî ile birlikte tasavvuf, ‘ahlâk eğitimi’ hüviyetinin yanında pür
nazari bir karakter de kazanmıştır.4

4

Tasavvufu temelde iki döneme ayırmak oldukça yeni bir yaklaşımdır. Şimdiye
kadar tasavvuf araştırmacıları çeşitli saiklerle üçlü, beşli veya daha farklı ve fazla
tarihsel tasniflerde bulunmuşlardı. Prof. Dr. Ekrem Demirli, pek çok çalışmasında bu tasnifin tarihsel süreci tam olarak yansıtmadığını ortaya koyar ki biz
de bu kanaatteyiz. En başta bu dönemlendirmeler, tasavvuftaki nazari dönü-
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Az önce çizdiğimiz çerçeveden ilk dönem sûfîlerin ne yapmak istediklerini daha iyi görebiliyoruz: Onlar için güzel olan şey, öncelikle
davranışa konu olmalıdır. Bu anlamda salt bilgi sahibi olmak asla yeterli
bir meziyet sayılmaz. Mutasavvıflar, sema ve zikir usulleriyle Dinî
mûsikîyi, şiir ile de edebî anlatımı zenginleştirdikleri belirli bir estetik
anlayışa sahiptiler.5 Ama bunların, davranışın ve daha geniş anlamda
ahlâkın güzelleşmesini temin edecek yardımcı unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Sûfîler için en öncelikli konu ahlâktır ve tasavvufun herhangi bir düşünce alanına yaklaşımı bu ana fikirden sarf-ı nazar ederek
anlaşılamaz. Erken dönemden itibaren mutasavvıfların bu ilkeyi dikkate
aldıklarını gösteren ifadelere rastlamak mümkündür. Söz gelişi
Muhâsibî şöyle der: “Ahlâkın en güzeli kulun tabiatının mütevazı olmasıdır. Fiillerin en güzeli sana kötülük yapana iyilik yapmandır.”6
Ebu Abdurrahman Sülemî ise şöyle aktarır: “Ebû Osman Hîrî’ye
‘amel eden’ kimdir diye sorulunca şöyle cevap verdi: ‘Bâtınına güzelce
riâyet edip zahirinde sünneti uygulayan; halka güzel zan besleyip kendi
hakkında kötü zan sahibi olandır.”7 Bu meyanda sûfîler, estetik değerlerden eğer ahlâkî bir netice hâsıl oluyorsa söz etmişlerdir. Söz gelişi
nefsinin tuzaklarına aldırış etmeyen ve ahlâkî gelişimini ihmal eden kişi
dış görünüşü itibariyle ‘çirkin görünür’. Bu nedenle güzel ve samimi
davranarak gösteriş yapmamak mutasavvıflar için estetik davranışın en

şümü takip etmeyi güçleştirdiği gibi tarihi ve coğrafi farklılıklarıyla da tutarsızlık arz eder. Bütün bunlar bir yana, tasavvufun bu yeni döneminde hangi anlamda bir estetik bakış açısına sahip olduğunu Prof. Demirli’nin daha önce ele
aldığını hatırlatmalıyız. Bkz. Ekrem Demirli, “Tasavvufta Estetik Algısı Hakkında Bir Değerlendirme”, (Basılmamış Bildiri), Diyanet İşleri Başkanlığı VI.
Dini Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2013.
Bu tebliğ ise tasavvufun estetik algısını, ‘Allah güzeldir güzeli sever’ hadisine ilk
sûfîlerin getirdikleri yorumlar etrafında incelemekle yukarıdaki tebliğe eklemlenebilir.
5 ‘Tasavvuf ve estetik’ konusu ele alınırken öncelikli olarak sûfîlerin mûsikî ve
edebiyat alanındaki katkılarını mevzubahis etmemiz beklenebilir. Ancak bu
tebliğdeki temel sorunumuza göre mûsikî ve edebiyat konusu ‘ikincil’ bir bahis
olduğu için daha detaylı başka çalışmalara bakılabilir. Bu konuyla ilgili bkz. Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Musiki ve Sema, İstanbul, Kabalcı Yay., 2005.
Sema konusunda farklı bir yaklaşım için bkz. Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve
Sema‘ ”, Keşkül Dergisi Sema‘ Özel Sayısı, Yıl: 2006 Sayı: 7.
6 Haris Muhâsibî, Nefsin Terbiyesi: Âdâbü’n-nüfûs, Çev. Mehmet Zahit Tiryaki,
İstanbul, Hayy Kitap, 3. bs., 2011, s. 144.
7 Ebû Abdurrahman Sülemî, “Cevâmiu Âdâbi’s-Sûfiyye”, Tasavvufun Ana İlkeleri: Sülemî’nin Risâleleri içinde, Yay. Haz. Süleyman Ateş, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1981, s. 55. Bu cümlede ‘hasen’ kelimesi geçmektedir.
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temel ilkesi olmuştur. Bu temel ilkeyi görmezden gelen ibâhî zümreler,
tasavvufun en güçlü eleştiri muhataplarıdır. Dahası bu davranış estetiğini dikkate almayan mutasavvıflar, ‘sahte sûfîler’ ya da ‘sûfî kisvesine
bürünenler’ şeklinde nitelenerek dışlanmıştır.
Eğer sûfîlerin estetik algılarından söz edeceksek, ‘Bu âlem, olabilecek âlemlerin en mükemmelidir!’8 cümlesine ulaştıkları iyimser âlem
ve tabiat anlayışlarından daha uygun bir hareket noktası olamazdı.
Çünkü bu ifade “sadece bir dünya görüşünü yansıtmakla kalmaz, aynı
zamanda bütün tikel eylemlerin kendinde güzel, iyi ve doğru olduğu
neticesini içerir.”9 Meselenin ayrıntısına girmeksizin, bu ifadeyi ortaya
çıkaran tartışma sürecinde hüsün-kubuh konusu ile Mu‘tezile’nin ‘aslah
alellah’ düşüncesinin tesirine dikkat çekmeliyiz.10 Peki, bu cümleyi benimsemekle sûfîlerin, riyazet ve mücâhede görüşleriyle çeliştiği söylenebilir mi? Doğrusu ilk dönem tasavvufunda her iki cevabı vermek de
mümkün görünüyor. Riyazet ve mücâhedeyi esas alan Sehl b. Abdullah
Tüsterî’yi dikkate alırsak cevap ‘hayır’ olmalıdır. Çünkü âlem mükemmel olsa bile nefis bir yönüyle ‘kötü’ ve ‘tedibe muhtaç’tır. Bu cümleye
ulaşmak ise uzun ve yorucu nefis eğitiminin bir neticesidir.
Başka bir ifadeyle her şey kendinde güzel, iyi ve doğru ise o halde
bir mutasavvıfın nihai eylemi ancak rıza ve tevekkül olabilir. Rızanın tasavvufta son makam olarak gösterilmesi11, iyimser bir varlık tasavvuruna
ulaşmanın tasavvufun gayelerinden biri olduğunu gösteriyor. Nefis
başta ‘kötülüğü emredici’ olsa da sülûkun sonunda ‘arınmış’ olacaktır.
O halde bu amaca ulaşana dek, nefsin ‘kötü’ görülmesi bir çelişki sayılamaz. Öte yandan Hucvîrî’nin Sehl’in bu yaklaşımını kısmen eleştirdiği
ve ilk dönem sûfîlerin büyük bir çoğunluğunun benimsediği düşünceyi
dikkate alırsak cevap ‘evet, bir çelişki vardır’ olmalıdır.12 Bu yaklaşımı

8

Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, thk. Seyyid b. İbrahim b. Sadık b. İmran, Kahire, Dârü’l-hadis, 1998, I-V, ‘Tevhid ve Tevekkül Kitabı’, IV: 351-371.
9 Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul, Kabalcı Yay.,
2009, s. 223.
10 İbn Atâ rıza hakkında şöyle der: “…kul, Allah’ın kendisi için efdal olanı seçtiğini bilir ve buna razı olarak kızmayı bırakır.” Bkz. Ebû Nasr Serrâc, İslâm Tasavvufu: Lüma', Çev. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul, Altınoluk Yay., 1996, s. 52.
Mükemmel âlem fikri ile aslah teorisi arasındaki ilişki için bkz. Ekrem Demirli,
Aşk Nedir: İslâm Düşüncesinde İman ve Amel İrtibatı Sorunu, İstanbul, Sûfî Kitap, 2014, ss. 27-32; 132-135.
11 Ebû Nasr Serrâc, İslâm Tasavvufu: Lüma', s. 51.
12 Hucvîrî, Hakikat Bilgisi: Keşfu’l-mahcûb, Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul,
Dergah Yay., 1996, ss. 314-321.
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benimseyen sûfîler ise söz konusu çelişkiyi aşmak üzere ‘vehb’ kavramını öne çıkararak kulun bütün çaba ve eylemlerinin zorunlu bir sonucu olamayacağını, ‘kazanılan’ bütün şeylerin Allah’ın birer lütuf ve
ihsanı olduğunu belirtmişlerdir. Fakat bu yaklaşımda bile mükemmel
âlem fikri güçlülüğünü ve sûfîlerin estetik yargılarını belirleyen temel
ilke olma özelliğini korur.
Davranış güzelliğini veya çirkinliğini ifade etme ve kendileriyle
sahte mutasavvıfların arasını ayırma kaygısı sûfîlere pek çok kavramı
yorumlama imkânı sunmuştur. Bunlar, sûfîlerin estetik algılarını ele
alırken hesaba katılması gereken kavramlardır. ‘Allah güzelidir güzeli
sever’ hadisinde geçen ‘cemal’ kelimesine ek olarak, hüsn, hasen, ahsen,
ihsan, tezeyyün, fazilet ve maruf bunlardan birkaçıdır. Yaklaşımımızı
daha iyi ifade edebilmek için ‘ihsan’ kavramı üzerinde durmak istiyoruz.
Bilindiği gibi ilk tasavvuf klasiklerinden Lüma’ın müellifi Serrâc, tasavvufa dinî ilimler arasında yer açmak için onun alanını ‘ahlâk’ olarak tespit etmişti. Bunu yaparken Cibril hadisinde geçen iman, islâm ve ihsan
kavramlarının içerik bakımından belirli ilimlere karşılık geldiğini, tasavvufun ise ‘ihsan’ ile ilgilendiğini ortaya koymuştu. Bunun iki anlamı
vardı: Birincisi, hadiste geçen anlamıyla ihsan, ‘Allah’ı görür gibi kulluk
etmek’ demektir ve bu anlam tasavvufun bütün bahislerinde kendini
gösteren ana düşünceyi yansıtmalıdır.
Başka bir ifadeyle bir mutasavvıfın bütün eylemleri ihsana uygun
olmalıdır. İkincisi ise ihsan, hadisteki sıralamayı dikkate alırsak iman ve
islâm başlıklarını tamamlayan unsurdur. Sûfîler meselenin bu yönü üzerinde durarak ihsan ile tamamlanmayan kulluğun eksik sayılacağını düşünmüşlerdir. Gerçekte dindarlık tipolojileri üzerine yaptıkları bütün
tasnifler de bu düşünceye dayanır. O halde ihsan, sözlük anlamıyla davranış güzelliğini içerdiği gibi aynı zamanda eylemin bütün yönleriyle
‘tamlığını’ da ifade eder. Bu bakımdan ameli tam, doğru ve en güzel şekilde yapma anlamında ihsan, tasavvufun gayesini de teşkil eder. Öyleyse ahlâkı konu edinen bir disiplin olarak tasavvufun, -eğer söz etmek
mümkünse- estetik algısını ihsandan daha açık ifade edecek ikinci bir
kavram bulunmaz. Belki bunun yanına ihlâs ve sıdk gibi benzer içeriğe
sahip ikincil kavramlar eklenebilir. Sûfîlerin ‘Allah güzeldir güzeli sever’
hadisiyle ilgili yorumlarında bu temel yaklaşımı takip etmek mümkündür.
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II. Sûfîlerin ‘Allah Güzeldir Güzeli Sever’ Hadisiyle İlgili
İzahları
‘Allah güzeldir güzeli sever’, ilk tasavvuf eserlerinde sıkça geçen
bir hadis sayılamaz.13 En azından tasavvufun kimliğini ve sûfîlerin düşüncelerini daha güçlü yansıtan başka hadislere bakarak bunu öne sürebiliriz. Burada daha çok Hakîm Tirmizî, Kelâbâzî ve Gazzâlî’nin düşünceleri üzerinde duracağız. Bunlardan ilk ikisi, aynı zamanda hadis
şarihi olarak tanınan mutasavvıflardır.
Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl’de hadisin sadece bu bölümünü
ele alır. Tirmizî’nin dikkat çektiği husus, az önce ‘davranış estetiği’ olarak ifade ettiğimiz ilkeye uygun düşer. Ona göre bu hadis, öncelikli olarak, elden geldiğince insanlara güzel davranmayı ve nefis eğitiminde
ciddiyeti telkin etmektedir. Tirmizî şöyle der:
Bu hadise göre, yoksunlukla güzelleşmek, mümkün olduğunca
insanlara güzel davranmak, nefis ve onun hallerini sürekli gözetip ihtimam göstermek gerekir. Çünkü kişi ihmalkâr davranıp nefsine göstermesi gereken özeni rafa kaldırdığında, görünüşü çirkinleşir ve yalnızlaşır. Bu kez mü’min kardeşlerinin yanına kaygı ve tedirginlik içerisinde
girer. Bu haliyle Rabbini sanki insanlara şikâyet eder gibidir. Oysa kişi

13

Bununla beraber sûfîlerin hadiste geçen ‘cemal’ kavramı hakkındaki yorumlarına başvurmak da bir yöntem olabilir. Bunun için ilk mutasavvıfların esma-i
hüsnâ şerhlerine bakılabilir. Söz gelişi Kuşeyrî ‘Celil’ ismi hakkında şöyle der:
“Bilmelisin ki Allah kalpleri bazen celal vasfıyla bazen de cemal vasfıyla açar.
Celal vasfıyla kalpleri açtığında kalpler dehşet içinde olur. Cemal vasfıyla açtığında ise kalpler açlık içinde olur. Allah kimi celaliyle mükaşefe ederse onu yok
eder. Kimi cemaliyle mükaşefe ederse onu da ihya eder. Celal’in keşfi mahv ve
gaybet; cemalin keşfi sahv ve kurbeti gerektirir. O halde gaib olan kimse hayrette, cemaliyle mükaşefe ettiği tayyip kimse ise uğurlu olur. Âbidler O’nun lütuflarına şahit olmuşlar ve bundan dolayı nefislerini harcayıp tüketmişlerdir.
Arifler O’nun celaline şahit olup kalplerini harcamışlardır. Muhibler ise O’nun
cemaline şahit olup ruhlarını harcamışlardır. İlm-i yakîni olan kimse onun celaline, hakka’l-yakîni olan kimse O’nun cemaline şahit olmuş demektir.” Bkz.
Abdülkerîm Kuşeyrî, O’nun Güzel İsimleri: et-Tahbîr fi’t-Tezkîr Şerh-i Esmâillahi’l-Hüsnâ, thk. Abdülvâris Muhammed Ali, Çev. Cevher Caduk, İstanbul, İlk
Harf Yay., 2011, ss. 115-116. Gazzâlî’nin el-Celil ismini şerh ettikten sonraki tembihi aynı derecede önemli ve bu tebliğde vurgulamak istediğimiz hususu daha
açık ifade eder. Gazzâlî şöyle der: “Kullardan celil ve cemil olan, gören kalplerin
lezzet duyacağı güzel ahlâkla muttasıf olandır. Dış görünüşe kulak asma!” Bkz.
Ebû Hâmid Gazzâlî, Maksadü’l-Esnâ fi Şerhi Meânî Esmâillahi’l-Hüsnâ, Yay.
Haz. Fadlou A. Shehadi, Beyrut, Dârü’l-maşrık, 1971, s. 126-127.
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yoksunluğuyla güzelleştiğinde sanki musibete karşı ağzı sıkı, Rabbine
şükredici ve Yaratıcısını öven gibidir. 14
Bu pasajda Tirmizî, güzel davranışı insanların Tanrı tasavvurlarını etkileyen unsurlardan biri olarak değerlendirmektedir. Nefis eğitimini ihmal eden kişinin çirkinleşmesinin sebebi, onun Allah’ı insanlara
şikâyet etme imasında bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım, aynı zamanda, tasavvufun İslâm toplumunda yaygınlaşmasının
önünü açan bir tepkiyi de izhar eder. Tasavvuf, fıkıh ve kelam gibi kuralcı ve kurumsal disiplinlerin Allah ve insan arasında donuk ve statik
bir ilişkiyi telkin ettiklerini eleştirerek gelişim göstermişti. Bu yüzden
Tirmizî, ‘güzel’ davranışı, insanların Allah hakkındaki yanlış tasavvurlarının önüne geçen koruyucu bir ilke olarak vaz eder. Bunun gerekçesi
basittir: Az önce üzerinde durduğumuz gibi mükemmel âlem fikri ve
onun zorunlu sonucu olarak rıza, sûfîlere göre ulaşılması gereken en
önemli maksatlardan biridir ve insanlar bu maksadı çok çabuk kaybedebilirler. Nitekim Tirmizî izahına şöyle devam eder:
Kalbi diri bir kul, Allah kendisine bir nimet verdiği zaman bunu
sözüyle ve davranışıyla kulları arasında yayar ki insanlar Allah’ın kendisi
üzerindeki ihsanını görsünler. Başına bir musibet geldiğinde ise bunu
örter ve gizler. Şöyle demek için: ‘Allah bana şükrünü eda etmenin
imkânsız olduğu sayısız nimet bahşetti. Bununla beraber başıma bir
musibet geldiğinde onu yaymam ve susarım ki insanlar O’nun tarafından bana bir kötülük geldiğini düşünmesinler.’ Böylece insanların onun
halini görüp hayrete düşmemeleri için kişi musibete susarak tahammül
eder ve yoksunlukla güzelleşir. Çünkü Allah (cc) iyi ve doğru olan şeyle
bilinir. İnsanlar bir kötülük gördüğünde ise hayrete düşüp O’nun son
derece adil olduğuna ve kullarına asla zulmetmeyeceğine dair inançlarına yeniden dönmekte zorlanırlar. Musibete uğramış kişiler bundan
dolayı ‘Allah’a aitiz ve yine O’na döneceğiz!’ derler. Çünkü onlar musibetin ilk darbesinde hayrete düşmüşler, Rablerini hatırladıklarında ise
O’na iltica ederek ‘Allah’a aitiz ve yine O’na döneceğiz!’ demişlerdir. Bu
ifade şu anlama gelir: ‘Hayretimizden ve (bu musibete dair) bilgimizden
sana döndük. Bu sendendir ve bize isabet eden her türlü fiilin tamamen
iyiliktir.’15
Tirmizî’nin ‘yoksunlukla güzelleşmek’ dediği durum aslında sabır
kavramının yeniden yorumlanmasından ibarettir. Hz. Peygamber ‘Allah

14

Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, thk. İsmail İbrahim Mütevelâ Avaz, Kahire,
Mektebetü’l-İmâmi’l-Buhârî, 2008, C. I-II, II: 1088.
15 Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II: 1088-1089.
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güzeldir güzeli sever’ cümlesini bir kişinin ‘insan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister!’ ifadesinden sonra serdetmişti. Bu, cümlenin ilk olarak ‘giyim-kuşam’ ile ilgili olduğunu göstermektedir. Burada
ele alacağımızı söylediğimiz üç mutasavvıf arasından Hakîm Tirmizî hadisin bu bağlamına sadık kalır. Tirmizî şöyle der:
Rasûlullah (s.a.v.) yeni bir elbise giydiğinde şöyle demiştir: ‘Övgü,
avretimi örtebileceğim bir elbiseyle beni giydiren ve insanlar arasında
güzelleştiren Allah’a aittir.’16 Burada insanlar ‘arasında’ güzel görünmek
söz konusudur, insanlar ‘için’ değil. Çünkü güzelleşmek ancak Allah
içindir. Güzelleşmenin Allah için yapılan bir davranışa dönüşmesi ise
ancak O’nun verdiği nimeti kulların görerek şükre yönelmelerine vesile
olma ve Rabbinden gelen güzelliği yayma niyetiyle yapıldığı takdirde
mümkündür.17
Konu giyim-kuşam güzelliği olsa bile Tirmizî’nin bunu ihlas ve
samimiyete bağlaması sûfîlerin estetik algı hususundaki hassasiyetlerini
yansıtır. Güzelleşme dediğimiz şey öncelikli olarak Allah için yapılmalı,
yani kulluk masadıyla ve samimi bir niyet gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak Tirmizî’nin Nevâdir’deki açıklamalarında, bu anlamı ifade
edecek ‘tecemmül’ ve ‘tezeyyün’ kelimeleri arasında bir tercih yapmadığı gözlenir. Bununla beraber onun çok bilinmeyen ama aynı derecede
önemli bir diğer eseri olan el-Furûk’ta iki kavram arasında bir ayrıma
gider. İki kavram arasındaki bu fark, tasavvufun estetik ve etik arasındaki tercihini de yansıtması bakımından dikkate değerdir. Hakîm Tirmizî bu farkı şöyle açıklamıştır: Tecemmül, güzelleşerek dinini korumayı ve tahkim etmeyi seven kişi için kullanılır. Çünkü giyinişini, tavrını
ve bütün işlerini güzelleştiren kişiye insanlar saygı ve hürmet (mehâbet)
16 Hadisin

farklı bir varyantı için bkz. Tirmizî, Daavât 119, (3555); İbn Mâce, Libâs
2, (3557); İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 7/78.
17 Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II: 1088. Tirmizî başka bir eserinde şöyle der:
“Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Allah güzeldir, güzeli
sever.’ Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün dışarı çıkacağı zaman evde su
dolu küçük bir cezve bakınmış ve saç ve sakallarını o suyla şekillendirerek şöyle
buyurmuştur: ‘Allah güzeldir, güzeli sever.’ Bir keresinde ise saçı-başı dağınık
bir adam görmüş ve ‘Hiçbiriniz onun gibi pejmürde olmasın.’ Hz. Peygamber
(s.a.v.) sefere çıkacağı zaman ise yanında ayna, tarak ve sürme bulundururdu.
Rivayete göre Ömer b. Abdülaziz (ra) aynanın önünde uzunca süre bakım
yapardı.” Bkz. Hakîm Tirmizî, el-Furûk ve men‘u’t-terâdüf, thk. Muhammed
İbrahim Ceyûşî, Kahire, Mektebetü’l-îmân, 2005, s. 143. Tirmizî’nin bu
rivayetleri aktarması, hadisin eğer estetik alanla ilgili bir yönünden
bahsedeceksek bunun sadece ‘giyim-kuşam’ ile ilgili tercihlere yönelik
olduğunu gösterir.
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nazarıyla bakar. Zira güzellikte saygı ve hürmet uyandıran bir ihtişam
vardır. Dolayısıyla kişi güzelleşerek dinini korur ve hallerini sağlamlaştırır. Tezeyyün ise insanlar arasında süslü olmaktan, insanların onun
ziynetine bakıp ona gıpta etmelerinden ve saygı duymalarından hoşlanan kişi için kullanılır. Böyle bir kimse, kendisine özentiyle bakanların
imrenmelerinden keyif alır… Bir adam süslenip bunu izhar ettiğinde
mağrur ve kibirli hale gelir. Buna mukabil kendisini örtecek bir giysi giyip onunla kulluk eden ve üzerinde sadece o elbise olduğu halde zühd
eden biri Allah için süslenmiştir ki bu övülmüştür. İnsanlar için süslenmek ise yerilmiştir.18
Tirmizî’nin ifadelerinde açık olan taraf, “Allah güzeldir güzeli sever’ hadisini ‘giyim-kuşam’ bağlamında yorumladığımızda bile bunun
yukarıda ‘davranış estetiği’ olarak kavramlaştırdığımız ilkeye uygun olması gerektiğidir. Bu ilkenin en önemli yanı hiç kuşkusuz ‘ihsan’ prensibini barındırmasıdır. Nitekim Tirmizî ‘tecemmül’ kavramını köken bakımından inceler ve ‘bir davranışı bütün yönleriyle tam ve güzel yerine
getirme’ ile güzel olanın ancak ‘davranışa konu olan’ şey hakkında geçerli olabileceği neticelerine ulaşır. Tirmizî şöyle der:
Güzellik (cemâl) ‘cümle’ kökünden türetilmiştir. Bu anlamda bir
şey kendinde güzel (hasen) olur, her şeyi yerli yerinde birlik, düzen ve
uyum içerisinde olursa ona hasen (güzel/iyi) ve cemîl (güzel) denilir.
Hasen terimi her şeyin yerli yerinde ve tam olmasını gerektirirken,
cemâl terimi hasen olanın bütününü (cümle) kapsamayla ilgilidir. Bu
nedenle varlıklar yaratılış özelliklerine yaklaşıp bu özelliklerle uyum
gösterdiklerinde onlara ‘güzel’ (cemîl) denilir. Çünkü cemîl mücmel olarak hasen olmayla ilgili gayret ve çabaları (ictimâl) 19 bünyesinde barındırır.
Güzelleşmek ile tam ve bir hale gelme ya da kemale erme arasındaki irtibatı güçlendiren bu yorum tarzı, sûfîlerin maksatlarını daha iyi
anlamamızı sağlar. Bu anlamda Tirmizî’nin aktardığı bir diğer rivâyet
aynı zamanda sûfîlerin ‘güzel’ ile ne kastettiklerinin veciz bir ifadesidir:
Hz. Abbas, Rasûlullah’a (s.a.v.) geldi, üzerinde beyaz bir elbise
vardı. Rasûlullah (s.a.v.) onun yüzüne gülümsedi. Abbas şöyle dedi: Ey

18

Hakîm Tirmizî, el-Furûk ve men‘u’t-terâdüf, aynı yer.
İftiâl bâbının özelliklerinden biri de fâilin gayret ve çabasını yansıtmasıdır.
Mesela ‘çalıştı’ manasına gelen  جَ َه ََدfiili iftiâl babında (َ‘ ) اِجْ َت َه َدÇok çalıştı’ anlamı
kazanır ve failin gayretini gösterir.
19
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Allah’ın elçisi! ‘cemâl’ nedir? Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Gerçek olanla sözü doğrultmaktır. Bu kez ‘kemâl’ nedir diye sorunca şöyle
cevap verdi: Doğrulukla (sıdk ile) davranışı güzelleştirmektir.” 20
Görüldüğü gibi Tirmizî hem ‘Allah güzeldir güzeli sever’ hadisini
yorumlarken hem de bu yoruma destek olabilecek başka rivâyetleri aktarırken, hadisin giyim-kuşamla ilgili bağlamına sadık kalmak koşuluyla
sûfîlerin ‘davranış güzelliği’ düşüncesini yansıtan bir yaklaşımı benimsemiştir.
Yine erken dönemin önemli müelliflerinden Kelâbâzî’nin açıklamaları ise iyimser âlem anlayışının özelliklerini yansıtır:
‘Allah güzeldir güzeli sever!’ Yani Allah size yönelik fiillerinde ve
size bakışında güzeldir. Sizin iyiliğinizi ister. Sizinle muamelesi güzeldir, çünkü az (bir iyiliğinizden) razı olur, bolca mükâfat verir. İyilikleri
kabul edip günahları bağışlar. Kolay olanla yükümlü tutar, bunda size
yardım eder, bolca ihsan eder, siz de bundan dolayı O’na şükredersiniz.
İşte o sizden gelen bu güzelliği sever. Başka bir ifadeyle sizin O’ndan
başkasına ihtiyacınızı arz edişinizle güzelleşmenizi sever. Çünkü O bu
ihsanları sizin için bahşeder ve size suratını asıp sizden bakışlarını çevirmez. Sizin için hayırlı olanı ister. Böylece insanlar kendileriyle Allah’ın arasını güzelleştirirler, ihtiyaçlarını O’ndan başkasına arz etmezler. O size yönelik fiillerinde güzel olduğu gibi sizin de (bu şekilde) güzel davranışta bulunmanızı sever. ‘Allah güzeldir güzeli sever!’ sözünün
bir anlamı da şu olabilir: Az önce söylediğimiz gibi O yarattıklarına yönelik fiillerinde güzeldir. Nitekim insanların ihtiyaçlarını giderir. Bu sebeple sizin de kardeşlerinizin ihtiyaçlarını gidermenizi sever. 21
Kelâbâzî ‘Allah güzeldir güzeli sever’ cümlesindeki her iki yargıyı
da ayrı ayrı yorumlar. Ona göre cümledeki ana fikir, Allah’ın kullarına
yönelik fiillerinde güzel olmasıdır. Kelâbâzî’nin izahları ‘sizin için hayırlı olanı ister’ cümlesindeki gibi iyimser âlem anlayışının bütün unsurlarını içerir. Cümlenin ikinci kısmı olan ‘güzeli sever’ ifadesi ise kulun
eylemleriyle ilgilidir. Kulun eylemlerinde güzel olması ya da Allah’ın
sevdiği güzellik türü, onun Allah’ın kullarına davrandığı gibi diğer insanlara davranması, yani ‘Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanması’dır. O halde,
Hakîm Tirmizî’nin, açıklamalarında ‘giyim-kuşam’ bağlamını dikkate
almasını hatırlarsak, Kelâbâzî’nin yorumunu, güzelleşme eyleminin tamamen davranışa hasredilmesi olarak görebiliriz.
20

Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II: 1076.
Ebû Bekir Muhammed Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid (Maâni’l-ahbâr), thk. Vecîh
Kemâleddin Zekî, Kahire, Dârü’s-selâm, 2007, C. I-II, I: 211-213.
21
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Bu yorum tarzının sûfîlerin maksadına daha uygun olduğunu iddia edebiliriz. Giyim-kuşam hususunda güzelleşmek önemli olabilir
ama mutasavvıflar için ‘öncelikli’ konulardan biri değildi. Hatta
‘sûfî/yün giyen’ kelimesinin kökenini dikkate aldığımızda, giyim-kuşam
meselesini, tasavvufun eleştirel ve tepkisel söyleminin bir unsuru bile
sayabiliriz. Giyim-kuşamda sadelik ya da bazı durumlarda pejmürdelik,
bir yönüyle sûfîlerin, zenginleşerek ahlâken yozlaşmaya ve helal kazancın terk edilmesine yönelik tepkilerini dile getiriyordu. Başka bir yönden kaba ve rahatsız edici elbiseler giymek, kişiyi dinî ve tasavvufî yükümlülüklerine karşı sürekli uyanık tutmasıyla da pratikti. Ama neticede her iki gerekçe de ‘ahlâk’ içindir. Bu temel fikri yok saydığımızda
giyim-kuşamda güzelleşmenin hiçbir kıymeti kalmaz.
Nitekim melâmet anlayışının doğuşunu hızlandıran etkenlerden
biri de, kurumsallaşmaya bir tepki olarak gelişim gösteren tasavvufun
zaman içinde özellikle giyim-kuşam konusunda bir ‘kurumsallaşma’
eğilimi göstererek çelişkiye düşmesiydi. Melâmeti prensip edinen kişiler, toplumdan ayrışmayı sağlayarak kibir ve aşağılama huylarına neden
olduğu ve ahlâkî yozlaşmayı hızlandırdığı gerekçesiyle, giyim-kuşamla
toplumdan ayrışmayı reddetmişlerdi. Kuşkusuz bütün bu süreçler şu
ana fikirden kaynaklanıyordu: Temel mesele ahlâk ise güzelleşmenin de
konusu ahlâk olmalıdır.
Melâmet anlayışını yaygınlaştıran bu gerekçenin anlaşılır başka
bir yönü de vardır. Sûfîlerin en çok sıkıntı çektikleri konulardan biri de
‘dış görünüş itibariyle kendilerine benzeyen’ zümrelerdi. Bunlar, görünüşte sûfî gibi giyinseler de gerçekte onların toplum nezdindeki itibarlarını istismar eden sapkınlardı. Serrâc başta olmak üzere pek çok mutasavvıf bu zümreleri şiddetle tenkit etmiştir. Söz gelişi Gazzâlî mutasavvıflar arasında ‘aldanan’ grupları sayarken şöyle der:
Başka bir grup da, bunlardan daha çok gurura saplanmıştır. Yiyecek, mesken ve evlilikte aza kanaat ve fedakârlık onlara zor gelir. Tasavvuf yolunda bulunduğunu açığa vurmak ister fakat sûfîlerin kıyafetlerine bürünmeye gerek görmez. İpek kullanmaz, yamalı fakat değerli,
ipekten daha kıymetli elbiseler, kaliteli önlük ve mendiller ve süslü seccadeler edinirler. Bunlar görünen bir günahtan kaçınmazken, görünmeyen günahlarda durum nasıl olur! Onların tek amacı müreffeh yaşamak,
idarecilerin mallarını yemektir. Bununla birlikte kendilerinde hayır olduğunu zannediyorlar. Bunların Müslümanlara zararı hırsızlarınkinden
daha beterdir. Çünkü bunlar kıyafetle kalpleri çalıyorlar; böylece kendi-
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lerine uyan başka insanların helak sebebi oluyorlar. Bunların rezilliklerini birisi görünce, tasavvuf ehli hep böyledir zannederek bütün sûfîleri
karalama yoluna gider.22
Sûfîler arasında çeşitli alanlarda yozlaşmaların yaşandığı inkâr
edilemez. Bu alanlardan biri de Gazzâlî’nin eleştirilerini dikkate aldığımızda giyim-kuşamla ilgiliydi. Bu bakımdan Hakîm Tirmizî’ninkine
göre Kelâbâzî’nin yorumunu tasavvufun duyarlılığını daha iyi yansıtan
bir yaklaşım saymak mümkündür.
Gazzâlî ise ‘güzellik’ bahsinin muamele ilminde detaylı bir şekilde ele alınmasını uygun bulmadığını belirtir. 23 Bununla beraber en
geniş açıklamaları yine Gazzâlî’de buluyoruz. Gazzâlî İhyâ’da bu konuyu
ele alan müstakil bir başlık açmış ve hem estetik açısından hem de ahlâk
açısından güzelliğin anlamını soruşturmuştur.24 Gazzâlî açıklamaları
boyunca ‘Allah güzeldir güzeli sever’ hadisine bir kez atıf yapar, o da
‘güzelliği sevmenin imkânını’ kabul ettiği ve bunu ilahi sevgiye bağladığı
izahlarıdır. Gazzâlî şöyle der:
Her güzel, güzelliği idrak edenin nezdinde sevilir. Bu da güzelliğin bizzat kendisi içindir. Çünkü güzelliği idrak etmekte zevkin bizzat
kendisi vardır… Güzelliğin bizzat kendisini idrak etmek başka bir lezzettir! Bu bakımdan güzelliğin sevilmesi mümkündür. Yeşillik ve akan
su Hz. Peygamber´in hoşuna giderdi. Sağlam tabiatlar ışığa, çiçeklere,
rengârenk kuşlara, şekli ve benekleri uygun olan hayvanlara bakmaktan
lezzet alır. Hatta insanoğlu bu şeylere bakmakla üzüntü ve gamdan kur-

22

Ebû Hâmid Gazzâlî, “el-Keşf ve’t-tebyîn fî ğurûri’l-halki ecma‘în”, Mecmûatü
Resâili’l-İmâm-ı Gazzâlî içinde, Yay. Haz. İbrahim Emin Muhammed, Kahire,
Mektebetü’t-tevfikiyye, (trs.), s. 476.
23 Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 425.
24 İhyâ dışında, bir esmâ-i hüsnâ şerhi olan Maksadü’l-esnâ’da şu açıklamaları
yapar: “Cemil ismi aslında, gözle görünen zahiri şekle denilmiştir, sonra iç âlemindeki güzel huya denilmiştir. Mesela ‘Siretün hasenetün, cemiletün’ = ‘iyi, güzel bir sîret’ derler ve bundan güzel ahlâkı kast ederler… Gerçekte güzel olan
Allah'tır. Çünkü âlemde güzellik, cemâl ve kemâl namına ne varsa hepsi Allah'ın
zatının nurlarından, sıfatının eserlerindendir. Varlık âleminde, Allah’tan başka
mutlak kemâl ve cemâle sahip olan hiç bir varlık yoktur… Şurası da bir gerçektir
ki, gözle görünen zahirî olan şekil güzelliği ile kalp gözü ile görünen bâtınî mana
güzelliği arasında hiç bir münasebet ve ilgi yoktur. Bu konuyu, İhyâ kitabımızın
Muhabbet bölümünde derinlemesine işlemiştik… Kullardan celil ve cemil olan,
gören kalplerin lezzet duyacağı güzel ahlâkla muttasıf olandır. Dış görünüşe kulak asma!” Bkz. Ebû Hâmid Gazzâlî, Maksadü’l-Esnâ fi Şerhi Meânî Esmâillahi’lHüsnâ, ss. 126-127.
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tulur. O halde eğer Allah´ın güzelse şüphesiz ki cemâl ve celâli kendisine keşf olunan kulunun nezdinde mahbub olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘ Allah güzeldir, güzeli sever!’ buyurmuştur.25
Gazzâlî güzelliğin mahiyetini tartıştığı ifadelerinde şu ana fikre
ulaşır: “Her şeyin cemâli, o şey için mümkün olan kemâlin gerçekleşmesidir.” Gazzâlî’nin bu düşüncesi hiç kuşkusuz İbn Sînâ felsefesinin yetkinlikle ilgili bahisleriyle benzerlik arz eder. 26 Düşüncenin kaynağı bir
yana, bu ilkeye dayanarak Gazzâlî, güzelliğin sadece dış duyularla idrak
edilen bir anlam olmasına karşı çıkar. Ona göre ‘cemil’ kelimesi öncelikle zahiri biçimi ifade etmek üzere kullanılsa bile bundan daha önemlisi iç huyları, yani ahlâkı ifade etmesidir. Bu bakımdan beş duyu ile idrak edilmeyen fakat ‘basiret nuru’ ile idrak edilen ilim, hayâ, yiğitlik,
takva ve kerem gibi hasletler de ‘güzel’ olarak nitelendirilir ve bu nitelemeler ‘mecaz’ değil hakikattir. 27 Çünkü maddeye konu olan güzellik
yok olur, fakat ‘sîret güzelliği’ dediğimiz güzellik türü kalıcıdır. Kalıcı
zevkleri elde etmenin bir yolu olarak tasavvufun maddî ve zahiri güzelliği önemsemeyeceği açıktır. Gazzâlî’ye göre gerçek güzellik ‘ahlâk’ güzelliği olduğu gibi insanların karşılıklı sevgilerinin de sebebi bu ahlâk
güzelliğidir. Gazzâlî, peygamberlerin ve âlimlerin sevilmesini bununla

25

Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 424.
İbn Sînâ, Metafizik, Çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul, Litera Yay.,
2004-2005, C. I-II, I: 167 vd.
27 Gazzâlî şöyle der: “Hayallerin ve hislerin darlığında hapsolan bir kimse, çoğu
kez zanneder ki güzelliğin manası ancak yaratılmış azaların ve şeklin birbirine
uygun olması, rengin güzelliği, beyazlığın kırmızı ile karışması, boyun uzunluğu
ve bunlardan başka insan şahsının güzelliğine sıfat olarak verilen niteliklerden
ibarettir. Çünkü yaratılış üzerinde galebe çalan güzellik bakma güzelliğidir.
Onların iltifatlarının çoğu şahısların suretlerinedir. Bu bakımdan zannedilir ki
görülmeyen, hayal edilmeyen, şekli olmayan, bir rengi bulunmayanın güzelliği
tasavvur olunamaz. Güzelliği tasavvur olunmadığından onu idrak etmekte
lezzet yoktur. Bu bakımdan mahbub olamaz. Bu çok açık bir yanlışlıktır; zira
güzellik sadece gözle idrak edilenlere bağlı değildir. Malumdur ki göz, güzel
hatta bakmakla zevk alır. Kulak, güzel sesleri dinlemekle zevk alır ve idrak
olunanlardan hiçbir şey yoktur ki güzel ve çirkin diye ayrılmasın! Acaba bütün
bu eşyalar arasında ortak olan güzelliğin manası nedir? Bunu araştırmak
gerekir... Güzellik duyularla idrak edilmeyen şeylerde de mevcuttur. Zira denilir
ki: ´Şu güzel bir yaratılış, şu güzel bir ilim, şu güzel bir sîrettir. Şunlar güzel
ahlâklardır.´ Oysa güzel ahlâklardan ilim, akıl, iffet, erkeklik, takva, kerem,
mürüvvet ve diğer hayırlı hasletler kast olunur. Bu sıfatların hiç biri beş duyu ile
idrak olunmaz. Ancak bâtınî basiretin nuruyla idrak edilir. Bu güzel hasletlerin
hepsi mahbuptur. Bunlarla sıfatlı bulunan kimse de sıfatlarını tanıyan kimsenin
nezdinde tabii olarak mahbuptur.” Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 424-425.
26
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açıklar. Gazzâlî’nin güzellik ve kemâl arasında kurduğu ilişkinin zorunlu neticesi insanın ancak kendisinde bilkuvve halde bulunan yetkinliklerini bilfiil hale getirmesiyle güzelleşebileceği ve hadiste ‘Allah’ın
sevdiği güzel’ ifadesine muhatap olabileceğidir.
Gazzâlî, suretin zahir ve bâtın kısımlarına ayrılması gerektiğini
düşünür. Ona göre güzelliği ifade eden hüsn ve cemal kavramları her iki
tür surete de yüklenebilir. Bu durumda zahiri güzellik dış duyularla,
bâtınî güzellik ise basiretle idrak edilir.28 Bâtınî güzelliğin üstün olmasının sebebi, onun aynı zamanda davranış güzelliğinin de ilkesi olmasındandır.29 Bu düşünceden hareketle Gazzâlî güzellik, bilgi ve yetkinlik
arasında bir ilişki kurarak bütün yetkinliklerin sahibi Allah olduğu için
bilgilerin en güzel ve en üstününün Allah’ı bilmek (marifetullah) olduğunu, insanın da güzelliğinin ancak bu bilgiye nispetle değerlendirilebileceğini belirtir. Tasavvufun diğer disiplinlere olan üstünlüğü de gerçekte buna dayanır. Gazzâlî şöyle der:
İlmin üstünlüğü Allah ile ilgilenmesi nispetindedir… O halde sıddîklar, şu üç hasletle güzel diye nitelenmişlerdir: Allah’ı, melekleri, kitapları, peygamberleri ve peygamberlerinin şeriatlarını bilmek; nefislerini bilip kulları irşad edebilmek ve geçici arzulardan uzak durarak kötü
ahlâktan kaçınmak.30
O halde Gazzâlî’ye göre güzellik, ancak ‘ahlâk’ bakımından söz
konusu edildiğinde değer kazanır ve bunun yolu da kısaca marifetü’nnefs ve marifetullah diye ifade edebileceğimiz gayeye ulaşmak hedefiyle
Hz. Peygamber’i takip etmektir. İnsanın ‘güzel’ olma yolundaki bu seyri
Gazzâlî’nin kardeşi ünlü mutasavvıf Ahmed Gazzâlî’nin de üzerinde
durduğu bir konudur. Ahmed Gazzâlî şöyle der:
Bilmelisin ki ‘Allah güzeldir güzeli sever.’ Bu bakımdan, ya o güzelliğe âşık olmak ya da O’nun sevgilisinin âşığı olmak gerekir. Bu büyük
bir sırdır. Âşıkların gördükleri, bildikleri ve istedikleri nazar (temâşâ)
mahalli, güzelliğin eseri ve O’nun muhabbetinin mahallidir. Bunların
dışında hiçbir şeye önem vermezler. Öyle olur ki âşığın bizzat kendisi
bunu bilmez, ama kalbi, bu cemâl ve nazar mahallini elde edinceye kadar arar durur.31

28

Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 426-427.
Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 431.
30 Ebû Hâmid Gazzâlî, İhyâ, IV: 432.
31 Ahmed Gazzâlî, Aşkın Halleri: Sevânihü’l-uşşâk, Çev. Turan Koç, M. Çetinkaya,
İstanbul, Gelenek Yay., 2004, s. 85.
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Görüldüğü gibi Ahmed Gazzâlî’nin ‘Allah güzeldir güzeli sever’
hadisinden çıkardığı sonuç, Allah’ı ve Hz. Peygamber’i sevmenin zorunlu oluşudur. Bu süreç zorunludur çünkü gerçek âşık, Hakk’ın muhabbet mahallini sever ve kişi bunun farkında olmasa bile kalp o mahali
buluncaya kadar seyrine devam eder.
Sonuç
1) Tasavvuf ve estetik ilişkisini tartışmak en başta tasavvufun gelişim şartlarını göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bu çerçevede tasavvuf, en başından beri toplumdaki ahlâkî yozlaşmalara öncelikle bir
tepki daha sonra da çeşitli nazarî konuları ele alan bir entelektüel disiplin olarak gelişim göstermiştir. İlk dönem sûfîlerine göre tasavvuf, alanı
ahlâk ve konusu davranış bakımından insandaki değişim (hâl) olan bir
ilimdir. Bunun anlamı, sûfîlerin herhangi bir durum karşısında o durumun ahlâkî neticelerine göre tavır belirlemeyi prensip edinmiş olmalarıdır.
2) Estetiği dış duyularla idrak edilen nesnelerle ilgili bir alan saydığımız sürece, davranışlarımızı problem edinen bir disiplin olarak tasavvuf ile estetik arasında ‘doğrudan’ bir irtibat kurmamız mümkün değildir. Bu anlamda sûfîlerin estetik algısından bahsetmek doğru değildir. Bu çerçevede ‘Allah güzeldir güzeli sever’ hadisinin, sûfîlerin özellikle ‘dış dünya’ ya da ‘maddeye konu olan’ hususlardaki fikirlerini belirleyen temel cümle olarak göremeyiz. Bununla beraber mûsikî ve edebiyat alanında sûfîlerin bazı estetik kaygılar güttükleri söylenebilir. Fakat bu alanlar, her zaman ‘ahlâkî olgunlaşma’nın yardımcı unsurları olmuşlardır. Sûfîler açısından güzellik, ahlâkî yetkinlikle özdeştir.
3) Eğer tasavvuf ve estetik ilişkisinden söz edeceksek, bu ancak
bir ‘davranış estetiği’ olabilir. Hakîm Tirmizî, Kelâbâzî ve Gazzâlî gibi
mutasavvıfların yaklaşımları, sûfîlerin bu hadisten ilk önce davranış güzelliğini anladıklarını göstermektedir. Yalnızca Hakîm Tirmizî, hadisin
giyim-kuşam ile ilgili bağlamına uygun bazı açıklamalar yapmıştır. Fakat bu mesele, sûfîler için öncelikli hususlardan biri değildir. Melâmet
anlayışının yaygınlaşma süreci ve sahte sûfîlerle mücadele gibi konular
bunu göstermektedir.
4) ‘Allah güzeldir güzeli sever’ hadisinin tasavvuftaki kimi tartışmalı konulara malzeme yapılması yanlış bir yaklaşımdır. Yine yanlış bir
algı olmak üzere tasavvufta güzele bakmanın ‘güzel kadına’ bakmakla
hiçbir ilgisi yoktur. Tasavvufta ‘güzel’ olarak nitelenen kişi, ya peygamber olabilir ya da mürşid. Ahmed Gazzâlî’nin yaklaşımında da görüleceği üzere güzele bakmak, Allah’ın muhabbet mahalline bakmak yani
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Allah’ın sevdiği insanı (peygamber/veli) davranışlarımızla takip etmek
anlamına gelir. Güzele bakma meselesinde diğer tarafın ‘kadın’ olması,
tasavvufta her zaman ‘tevbe’ sebebidir. Öyle ki pek çok mutasavvıfın tasavvufa intisap etmesi bu tür tevbe hikâyeleriyle anlatılır. Abdullah b.
Mübârek’in tasavvufa intisap süreci bunun örneklerinden biridir.
5) Günümüzde bu hadis bağlamında yapılan spekülatif ve kasıtlı
tartışmaların, sûfîlerin bu hadisten anladıkları bağlamla hiçbir ilgisi
yoktur. Bu tür yanlış algı ve bilgilere dayanan söylemleri, son iki-üç asırdır, Batı düşüncesinin zihinlerimizdeki estetik algısını değiştiren etkisine dayandırmak muhtemeldir. Ama temel sebep, ana kaynaklarımıza
ve dinî-fikrî kavram dünyamıza olan yabancılığımızdır.
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TASAVVUFÎ PERSPEKTİFTE
NESNEDEKİ SANAT ve ESTETİK ALGISI
Ali TENİK
Giriş
Tasavvuf, Allah’ın bu dünyada tecrübe edilebilir bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Çünkü bu ilmin perspektifinde Allah, her nesnede, her zerrede ve her mekânda isim ve sıfatlarıyla mevcuttur. O’nun
cemâlini her eşyanın zerresinde, her an ve her zaman müşahede etmek
mümkündür. Tasavvuf, tüm varlıkları Allah’a bağlayarak, tevhîdlerken,
öte taraftan O’nun diğer varlıklara benzemediğini “tenzih” olarak gösterir.
Tasavvufî anlayışta Yaratıcı, her insanın gönlüne “güzelliği” algılama yetisi koyarak, insanda bütün nesnedeki “ilâhî güzelliği” algılama
yeteneğini ve potansiyelini fıtrî olarak var etmiştir. "Levh-ı Mahfûz/Kitabün Mesdûr"1 kaynaklı ilâhî metinlerde, hem Yaratıcının ortaya koyduğu sanat hem de Yaratıcının en mükemmel sanatı olan insanın kendi
ilâhî tabiatıyla var ettiği sanat vahiy kaynaklıdır. Tasavvuf metinlerinde
işlenen ilâhî sanat, varlığın ilâhî perspektifte yorumunun bir neticesidir.
Bu metinler, “tasavvufî akıl” denilen bir algıyla Allah’ın ilminin ışığında
değerlendirilir. Tefekkürî/derûnî tasavvufî akıl, yani kalbî akıl ile beyin
aklının birleşeni fitrî olan sanatı en mükemmel şekliyle idrak eder. Zira
tasavvuf, kendine özgü bir eğitim ve terbiye metoduyla, gizemlerle örtülü olan insanı ve diğer varlıkları onlarda keşfolunmayı bekleyen hikmeti idrak ederek anlamaya ve çözmeye çalışmaktadır.
Tasavvuf, varlığın ruhunun derinliklerine inerek, bu gizeme yolculuk yaparak, buradaki sırları anlamayı başat görev olarak görmüştür.
Bu anlayışını, diğer düşünce ve inançlarda olduğu gibi, ortaya konulan
konulardaki merakını yalnızca zihinsel bir tatmin amacıyla ele almamış;
merak, sorgulama, kuşku ile yaklaşmamış, konu edindiği şeyleri birebir
yaşamak ve kendilerine mal etmek gibi bir bilgilenme ve yaşama yolunu
seçmiştir. Çünkü tasavvuf, hedeflediği konuyu sözde ya da “kâl” da bırakmayarak, yani satırlarda değil, sadırlarda yaşamayı gaye edinmiştir.

1

Yrd. Doç. Dr., Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, ali.tenik1@gmail.com
Bk. Râ'd, 13/39; Vâkıa, 56/78.
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Sûfî perspektifte eşyayı hakikî bir şekilde algılamak, yani Allah’ın
her nesnede “varoluş” sahnesine koyduğu estetiğin-güzelliğin farkına
varmak, eşyadaki ahenk, zerâfet ve inceliği fark ederek tasvir etmek,
tıpkı yazılı ilâhî bir metni tefsir etmek gibidir. Birisi yazılı olan bir metine o konuda bildikleriyle yorum getirirken, diğeri daha ağır ve önemli
bir görevi ifa etmektedir. Zira evrende varolan varlığı yorumlayan, gönül
aklıyla tefekküre dalıp, gönül ilmiyle tabiatta mevcut bulunan dikili
âyetleri anlamaya çalışır. Bu hâl, insanın kendini bir bütün olarak Yaratıcıya ve onun varlıklarına vermesinin, onlarla bütünleşmesinin neticesin de, onlarda var olanı ilâhî hakikati yorumlayabilmektir. Bu anlayış,
“tefekkürî akıl” ile eşyadaki ilâhî tecellîyi algılama istidadıdır. Bu idrak
etme hakikati, sûfîlerin tecrübe metoduyla gerçekleşir. Sûfîler, ilme’lyakîn/akla dayalı tecrübeden ‘ayne’l-yakîn/nesnel tecrübeye oradan da
hakka’l-yakîn/yaşayarak tecrübe etmeyi hâllerinde yaşayarak, “Mutlak
Güzellik” hakikatine ulaşırlar.
İslâm ya da tasavvufun dışındaki felsefe, din, düşünce, inanç ve
anlayışlarda sanat, kendini tanrılaştıran veya tanrılaştırılmış insanın ruh
yansımasını ortaya koyar. Onlar, fitrî ruhsal/içsel gerçekliğin değil, nesnel masumiyeti göstermek için sanat yapmaktadırlar. Tasavvuf dışı mistik veya dinî anlayışlarda sanatın görünüm ilkesi kesinlik ve ritimdir. Bu
sanat anlayışı, öngörülemez ilkelerden ya da duygulardan meydana gelen bir manevî tefekkürün ilâhî inceliklerini işlememektedir. Zira bir sanat eserinin taşıdığı özelliklerin birincisi, muhtevanın asaleti ve bu sanatın ruhunu ortaya koyan gerçektir. İkincisi, sembolize ettiği şeyin kusursuzluğu, yani eserin uyumudur; üçüncüsü, üslûbun netliği, sadeliğidir.2
Tasavvuf anlayışında ise, donuk/camid olan her nesnede (taş,
toprak, mermer, beton, harç vb.) ebedî manevî bir rûh ve ilâhî bir yansıma vardır. Bu ve diğer nesneler eğer kimlik kazanmamış vahşi tabiatlı
bir öznenin elinde farklı şekillere büründürülürse, o vakit taş ölüm, beton da ezme makinesine dönüşür. Bu öznenin inşa ettiği her eser her
yapı bütünüyle karanlık bir hapishane olur.
İslâm dışı sanat anlayışlarında, insanda potansiyel olarak mevcut
bulunan yaratıcı güç hep yok sayılmıştır. Onlara göre, insan bir şey ortaya koyamaz, çünkü yaratmak ve ortaya koymak Yaratıcının işidir.3 Ancak tasavvuf, bu anlayışın tam zıddı olarak şunu ifade etmektedir; "Al-

2

Frithjof Schuon, “Forms in Art”, The Trannscendent Unity of Religions,
Theosopical Publishing House, 1993, s. 37.
3 Marc Jimenez, Estetik Nedir, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008, s. 27.
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lah’tan insana miras olarak geçen rûh, yani Allah’ın nefhası olan bu ruhun potansiyeli ve yansımasıyla4 insan, her konuda olduğu gibi, sanat
ve estetik konusunda da her şeyin en güzelini yapacak kudrete sahiptir."
Çünkü sûfî, Yaratıcının o sonsuz kudretinden çıkan rûhun insana hayat
vermesiyle, o, her konuda her şeyin en güzelini ortaya koyabileceğinin
gerçeği bilinciyle, ortaya koyduğu her eserde bu ilâhî rûhun yaratıcılığını gösterir.
Tasavvufun kevn/oluşa çıkan her eşyayı detaylandırarak algılama
anlayışı; en küçük zerreden en büyük nesneye kadar varoluş sahnesine
çıkan tüm varlıkta eşsiz ilâhî sanat ve estetiği dikeyine tahkîk ederek
incelemek, "varlık" kazanan her nesneyi derûnî olarak analiz etmeye dayanır. Bu tahkîk yapılırken; "O, her an bir iş/oluş içindedir." 5 gerçeği
doğrultusunda, yani Yaratıcının yeni isim ve sıfatla her an her nesnede
yeniden tecellîlerde bulunmaktadır. Yaratıcının sınırsız ve sayısız isim
ve sıfatlarının eşyaya yansıyan o ince estetiğini ve güzelliğini fark ederek
onu içselleştirir. Sûfîlerin ortaya koyduğu ilâhî nefhanın yansıması olan
eşya, Batılı düşünür ve sanatçıların kendilerince yorumladıkları ne belli
sayıdaki yazı ve harflerin "sanat" perspektifiyle kâğıda dökme eylemi, ne
farklı geometrik şekillerin duvara, halıya ve kilime işleme iş ne de cami
ve diğer beli başlı imâretlerde farklı tarzlarda ortaya koyma uğraşıdır. 6
Tasavvuf, varoluş sahnesine çıkan hiçbir varlık arasında herhangi
bir ayrım yapmadan insana, tüm varlığın tefekkür/dikey düşünme yoluyla Allah'a götüreceği bilincini vermektedir. Zira nesneyi algılama ve
yorumlamada tasavvufun temel anlayışında hiçbir çatışma söz konusu
değildir. Yalnızca tasavvuf özü ile bütünleşmemiş bazı lokal tasavvuf ve
tarîkat anlayışlarında ortaya çıkan sapmalarla sanat ve estetik anlayışı
değerlendirmek tamamen yanlıştır ya da kasıtlı bir algı yaratma niyetidir. Yoksa tasavvufun temel anlayışında her inancın her düşünce ve felsefenin çok önünde olan bir estetik ve güzellik gerçeği vardır. Bu anlayış; Hristiyanların ikonları, İsa heykelleri ve azizlerin resimlerinde süslü
olan camlara işlenen sanat ve estetik (!) olarak sunulan şeylere benzememektedir.7
Sûfîler, Allah'ın, "Biz her şeyi yerli yerince yarattık, yarattıklarımızda herhangi bir kusur ve sapma bulamazsınız." beyanının gerçeğiyle
hareketle varlık alanındaki her eşyadan benzersiz güzelliği ve estetiği
4

Bk. Hicr, 15/29.
Rahmân, 55/29.
6 Oliver Leaman, Islamic Aesthetics An Introduction, Edinburg University Press
2004, s. 53.
7 Aynı eser, s. 54.
5
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görerek, yaşayarak ve dokunarak Allah ile bütünleşirler. Onlar, her varlıkta çıkan sesin onların derûnundan gelen ve Yaratıcıya doğru yükselen
içten bir yakarışın tezahürü olduğunu ifade ederler.
Bu yüzden sûfî, sanatı, hem soyut hem somut anlamda en güzel
şekilde ortaya koyan kişidir. Zira soyut açıdan ortaya koyacağı estetik,
güzellik ruhsal yönde tamdır. Çünkü o, Yaratıcının yaratılışında kendisine verdiği mevcut yeteneklerini ortaya çıkararak akıl ve ruh birlikteliğinin en mükemmel derecesini yaşamaktadır. Somut yönü ise, soyut hakikatle nesneye bakan kişi, yaptığı eserde, ortaya koyduğu işte her şeyin
en güzelini yapar. “Kalbî akıl”, yani gönül-akıl birlikteliği ve tüm duyusal
kabiliyetlerini "Güzel”e odaklayan sûfî her halükârda her şeyin en güzelini üretir. Zira sûfî, her eşya ve nesnenin bir sanat eseri, bir estetik harikası, bir güzellik abidesi olduğunu bilir. Diğer felsefe, inanç ve düşüncelerde “sanat” “estetik” ve “güzellik” farklı şekillerde değerlendirilir; örneğin konunun uzmanları Descartes’in sanat anlayışını ele alıp incelerken, tasavvuf, hiçbir ayırıma girmeden üç konuyu bir bütün olarak tahlil
etmektedir.8
Tasavvuf, duyguyu okşayan, insana haz veren bir yapıtı “sanat”
olarak algılamaz. Tasavvuf, bakabilme, hissedebilme ve idrak etme yeteneği olan herkesin her nesnede sanat algısını alabileceğini söyler.
Yoksa sadece insanı heyecanlandıran güzel şeyleri sanat olarak görmemektedir. Çünkü “güzel” olan her şey, güzel olan şeylerin seyredilmesi,
algılamasından doğar. Varlıkta görülen uyumun, âhengin, dengenin hissedilmesi, bu varlıkta mevcut olan ilâhî kusursuzluğun idrak edilmesine
sebep olur. Estetik güzellik aslî bir mülahaza değildir. Yaratılanlarda çirkinliği, kusuru görmeyen tasavvufî anlayışa göre “güzellik”, bütün insanda ve tüm varlığın kendisindedir.
Sûfî, alan dışının yorumladığı gibi, eşyayı algılama metodu olarak, “iç gerçek” ve “dış gerçek”, paradoksuna başvurmadan eşyayı “tek
hakikat” olarak anlamaya çalışır.9 Tasavvuf sanatı, "maddî-manevî" şeklinde sınıflandırmaz; bazılarının “kutsal”, diğerlerinin “kutsal dışı” diye
bir ayırma girdiği bir ikilem içersine girmez. Tasavvufun sanata bakışı,
varlığa nasıl davranılacağını belirleme gerçeğidir.

8

Jimenez, a.g.e., s. 43.
S. Kemal Yetkin, “İslâm Minyatürünün Estetiği”, Ankara Üniv. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Ankara 1958, I
9

Tasavvufî Perspektifte Nesnedeki Sanat ve Estetik Algısı

497

Alan Dışının Sanat ve Estetik Algısı
Tasavvufun dışındaki düşünce ve anlayışlarda sanat, eşyayı algılamak, eşyaya işlev yüklemek açısında şartlara göre değişkendir. Onların sanat anlayışında nesne, öznenin hâkimiyeti altındadır. Sanatçı istediği şekilde nesneyi yorumlayabilmekte ya da şekil verebilmektedir.
Estetik ve sanat üzerinde araştırma yapanlar, salt kendi temsil ettikleri anlayış doğrultusunda bir yorum getirmektedirler. Onun için
şunu ifade etmek gerekir ki, estetik ne psikolojik duyguların ne genel
sanat anlayışının ne de bütün bu alanları içeren felsefenin alanı içindedir. Sanat ve estetik, her düşüncenin, inanışın, felsefenin ve dinin alanı
içine girmektedir. Yani estetik ve güzellik, “estetik, yalnız felsefî tavır
alan bir kimse için bir şey ifade eder”10 diyen felsefecilerin iddiasının dışında bir gerçektir.
Bunun yanı sıra tarihsel süreçte “kadîm” anlayışı savunan kişiler,
Yaratıcının muradına yakın bir perspektifle sanat ve estetik anlayışlarını
beyan etmişlerdir. Onlara göre, “baş gözüyle” görülen güzel, hoş şeyler
ruhlara huzur vermektedir. Çünkü insan ruhu ancak “Mutlak Güzellik”
ile huzur bulur.11 Yaratıcıyı ve O’nun yaratmış olduğu güzelliği insanın
kendi dışında arıyor olması mümkün değildir. Yaratıcının hikmetini algılayan kişi, mutluluğu ve güzelliği ruhlara yegâne zevki veren Yaratıcıdan bulur.12
Gelenekçi ve kadîm sanat düşüncesinde, sanatçı eserin gerçek sahibi değildir. Sanat eseri bireysel bir bilincin ürünü olmayan ve ebedî
arketipi oluşturan idenin cisimleşmiş ya da maddeye dönüşmüş bir
emeğidir. Onlar, gerçek sanatın, "Mutlak"ın tezahürü olan düşünceyi
anlamak, anlamlandırmak ve bu konuda farkındalık yaratarak hakikatleri ortaya koyan gerçek olarak görürler. Sanatçı, evrende Tanrı'nın bir
aynası görevini ya da temsilciliğini yapmaktadır. Sanat, Yaratıcıya dair
"mutlak"ın doğrudan doğruya nesneleşmesi değil, sadece "mutlak"ın
düşüncedeki bilgisinin ampirik/müşahedeye dayalı bir kopyasıdır.13 Düşünce dünyasına zaman tüneliyle girdiğimizde karşımıza farklı sanat ve
estetik algıları çıkmaktadır. Kısaca bunlara değinmekte fayda vardır.

10

İsmail Tunalı, Grek Estetiki, Güzellik Felsefesi Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi,
6. Basım, İstanbul, 2007, s. 15.
11 Augustinus, The Confession of Saint Augustine, Çev. E. B. Pusey, Random
House, New York 1999, s. 230.
12 Aynı eser, s. 30.
13 France Frago, Sanat, çev. Özcan Doğan, Doğubatı Yayınları İstanbul, 2007, s.
137.
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Örneğin Platon’dan önce ilk dönem filozoflarından Heraklatios,
evrenin muhteşem bir harmoniye sahip olduğunu; bu harmonide sanattaki harmoniyi ve güzelliği meydana getirdiğini söyler. Pythagorus’da
evrenin müziksel yapısının matematiksel bir düzenliliğe sahip olduğunu ve bunun da evreni güzel kıldığını beyan etmektedir.14
Platon’a göre, eserin güzelliği aslına sadakati veya doğruluğu ile
doğru orantılıdır. Örneğin zevk vermek için yapılan süsleme, resim ve
müzik sadece oyuncaktır.15 Yine Platon’a göre, Yaratıcı bütün varlıklardadır ve hiçbir eşya O’nun varlığının dışında değildir.16 Ona göre, estetik
tecrübe insanı sadece aşkın olana götüren bir gerçek değil, bizzat Yaratıcının güzelliğine götüren gerçektir.17 Platon, tek bir gerçek sanatçının
var olduğunu, bununda Tanrı olduğunu söyler. Aynı şekilde tek bir gerçek sanat eseri vardır, o da evrendir. Platon’a göre, kendinde güzellik
başka yerdedir. Bunu algılama gücüne sahip olan insanlar bu “gerçek
güzelliği” idrak edebilirler. Platon, kozmosun “güzel” olduğuna inanmakta, bunu “tanrısal elin ruh bahşedilmiş kanıtı” olarak görmektedir. 18
Yine Platon, kozmosun görülebilir "Tanrısal tini" ve "Tanrısal zekâ"sı
kendisini her şeyde açığa vurmaktadır görüşündedir. 19
Platon’un öğrencisi Aristoteles, sanatı, sanatçının tabiatı kendi
işleyiş biçiminde taklit etmek olarak tanımlar. 20 Aristoteles, kozmosun
güzelliğinin Tanrı’yı görülebilir kıldığını kabul etmektedir. O, kozmosun güzelliğinden Yaratıcının varlığının kanıtlanabileceğini ifade eder.
Evrendeki her nesne hem Tanrı’nın var olduğunu hem de böylesi görkemli şeylerin Yaratıcıya özgü olduğunu söyler.21 Diderot da her insanda
güzele karşı bir eğilim varsa, bu eğilim doğuştan gelen bir hakikattir demektedir.22

14

R. G. Collingwood, Doğa Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer, İmge Kitapevi,
Ankara 1999, s. 14.
15 Platon, Devlet, s. 288.
16 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, çev. Muammer Sencer, Say Yayınları, İstanbul
1994, II, 138.
17 Platon, Syposium, Panteheon Books, New York 1966, s. 212a.
18 Platon, Timaeus, edr. Edith Hamilton-Huntington Cairns, Pentheon Books,
New York 1966, 41e.
19 Aynı eser, s. 92c.
20 Aristoteles, Physics, II, 2.
21 Cicero, De Natura Deorum, Tanrıların Doğası, Çev. F.G. Özaktürk-Fafo
Telatar, Dost Yayınları, Ankara 2006, s. 104-105.
22 Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, İstanbul 2008, s. 6.
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Aquinas’a göre, Yaratıcının işaretlerinin her yerde görülebileceğini, yani estetik tecrübenin varolanı anlaşılır kılacağını; ancak bizzat
Yaratıcının kendisini anlaşılır kılamayacağını iddia eder.23
Newton ve Kant da, evrenin güzelliğinden ve kozmosun varlığından çıkarılan delillerin varlığını kabul etmektedirler. Newton, varlık sisteminde her şeyi en mükemmel şekilde yerleştiğini ve yönettiğini söyler.
Kant’a göre ise, görünen güzellikler, mevcut güzelliklerin bir yansıması
olan küçük bir görünümdür.24
Hegel’e göre, güzellik, Yaratıcı tarafından tüm varlıklara her birinin ölçüsünde bolca bağışlandığı için “güzellik” denilmiştir. Aynı şekilde, Yaratıcı tüm nesnedeki uyumun ve görkemin nedenidir. Bu güzelliği izleyen ruh, Yaratıcının düzeyinde bir mutluluk yaşar. Hegel, güzel olan şeye nereden bakılırsa bakılsın sonunda Yaratıcı katına ulaşılır.25 Ve evrende varolan her güzellik aslında “güzel” idesinin bir görünümünden başka bir şey değildir.26 Yine Hegel göre, sanat, “Mutlak
Tin/güzelliğe aittir. Estetik, özgürlük ve duyum alanına dayandığından
Yaratıcı ile ilişkilendirilmektedir.27
Cicero ise, gökyüzünde olasılığa rastlantıya, düzensizliğe yer olmadığını; buna karşılık doğada güzellik, akıl ve kararlılık olduğunu
ifade etmektedir.28
J. J. Rousseau, evrene ve insana baktığı zaman orada güzellikler
gördüğünü ve bu güzelliklerin kalbini ve vicdanını etkilediğini bununda
Yaratıcının varlığına iman ettiğini ifade etmektedir. 29
Sûfînin Fitrî/Gerçek Sanatı Algılama Metodu
Öncelikle İslâm anlayışına göre, "Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır"30 ilâhî buyruğuyla hareketle, Allah'ın yarattığı ve varlık âle-

23

Thomas Aquinas, Summa Theologica I, ed. Anton C. Pegis, Random House,
New York, s. 35.
24 Kant, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, Çev. Seçkin Selur, Say Yayınları,
İstanbul 2007, s. 14, 40, 49.
25 George Wilhem Hegel, Estetik, Çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Panel
Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 103-104.
26 Aynı eser, s. 104.
27 Aynı yer.
28 Cicero, a.g.e., s. 105.
29 J. J. Rousseau, İtiraflar, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1943, II, 126-127.
30 Secde, 32//7.
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mine çıkardığı her eşya/nesne kendinden mevcut bir ilâhî güzellik yansıtır. Eğer Yaratıcı kendi isim ve sıfatlarıyla bütün varlığa tecellî etmişse,
bu varlıklarda "güzellik" potansiyel olarak mevcuttur. İslâm düşünürleri
bu ve benzer âyetlerle yola çıkarak, evreni atmosferine alan ilâhî güzellik ve âhengi sürekli vurgulamışlardır. Onlar, âlemin en güzel ve mükemmel bir şekilde dizayn edildiğini, insanın da evrendeki güzelliklerden hareketle "Mutlak Güzellik"e ulaştığını ifade ederler.31
İslâm bilginleri âleme nakış nakış işlenen güzelliklerden hareketle, en ulvî güzellik vasfına sahip olması hasebiyle Allah'ın "akl-ı küll"
olduğunu ve her şeyin üzerinde olduğunu söylerler. Bu yüzden âlemdeki güzellik ve incelik âhengini fark edebilmek, "insan" olmanın en başat özelliğidir.32 Onlara göre, âlemin güzellik ve düzeni Allah'ın varlığının bir kanıtıdır. Âlemin parçaları o kadar mükemmel dizayn edilmiştir
ki, bu düzene müdahale edilirse o ilâhî denge ifsada uğrar. İnsanlara
gördükleri "güzel" görünümlere hayranlıklarını gösterirken aslında, o
görünümü ortaya koyan sanatçıyı yaratana, yani "En güzel Sanatkâr"a
hayranlıklarını göstermektedirler.33
Her şeyden önce tasavvuf, Allah’ı “bilmeyi” ve “tanımayı” en büyük sanat olarak görmektedir. Zira insan, kendi gerçeğini bilmesi gerektiği kadar bilseydi, bütün varlık hakkında tam bir bilgiye sahip olurdu.
Eğer ruh ilâhî gücünün farkındalığına varırsa bir aynanın eşyayı yansıttığı gibi eşyadaki ilâhî güzelliği yansıtır.34
Sûfî; duyduğu, hissettiği, gönül ile idrak ettiği tüm nesnedeki
ilâhî sanatı, bütün varlığıyla, benliğiyle ince bir ruhla işleyerek o cezb
edici güzelliği görür ve yaşar. O, her kuşun çıkardığı seste, rüzgârın
uğultusunda, her böceğin kendi dilince hâlini arz etmesinde, tüm bitki
ve donuk maddelerin hal lisanlarıyla konuşmalarında; Allah’a olan aşkın, bağlılığın en güzel yakarışını işitir. Allah'ın nesnedeki izini süren
sûfî, bal arısının her çiçekte topladığı gıdayı şifa kaynağı bala dönüştürdüğü gibi, kendiside her kevnde ilâhî esma ve sıfatı algılayarak nûrla
aydınlanır. Ve o, bu aydınlanmayla diğer varlığa ayna görevi yaparak,
onlara hayatın asıl şifası olan ilâhî gerçekleri tattırır. Zira o, Yaratıcının,

31

Kindî, Kitab fi'l-felsefeti'l-'ula, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul
2002, s. 214, 297-298.
32 İbn Sinâ, Kitabu'n-Necât, nşr. M. Fahri, Beyrut 1985, s. 285.
33 Gazzâlî, el-Masadü'l-Esna fî Şerhi Esmaillahi'l-Hüsna, Kahire, 1906, s. 51;
İhyau'ulumu'd-dîn, Kahire 1960, IV, 173.
34 Ray Livingston, Edebiyat Teorisi, Çev. Necat Özdemiroğlu, İnsan Yayınları,
İstanbul, 1998, s. 72.
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“Göklerde ve yerde bulunan her varlık kendi dilince bizi anar” 35 gerçeğiyle bütünleşmiştir. Çünkü tasavvufun nesnedeki güzellik, estetik ve
sanat algısıyla diğer felsefe ve düşünceleri birbirinden ayıran temel ölçü,
nesnenin ilâhîlik yönüdür.36
Tasavvufî sanat anlayışı, Allah’tan fitrî olarak gelen her ilâhî veriyi doğrudan veya dolaylı olarak dışa yansıtmaktadır. Tasavvuf sanatı
ilâhî ruhtan kaynaklanan değeri temsil ederken, tasavvuf dışı sanat ise,
arzuları ve arzuların yaratıcılığı temsil edilmektedir. Sufizmde sanatsal
güzelliğin, estetiğin özü, manevî/ilâhîdir. "Maddî" olarak ele alınan her
konu gayri ilâhîdir. Tasavvuf anlayışında her insan bir sanatçıdır. Ve
aynı şekilde başta insan olmak üzere her varlık en büyük sanat eseridir.
Yani her varlık Yaratıcı gibi “özgün”dür.
İslâm, ilim ve düşünce planında olduğu gibi, sanat ve estetik konusunda da kendine özgü anlayışıyla önemli ve "bambaşka" gerçekler
ortaya koymuştur. Allah’ın her şeyi en güzel şekilde yarattığı ve yarattığı
her şeyin de en güzel bir yansıma olduğunu bütün herkese meydan okuyarak ortaya koymaktadır.37 Aynı şekilde insana da hem kendilerine
hem de diğer varlığa en güzel şekilde davranmayı istemektedir. Diğer
taraftan Allah, insana her işinde ve davranışında, her şeyin en iyisini ve
en güzelini yerine getirmeyi bir yükümlülük olarak yükler.
Allah’ın sûreti üzerine yaratılan insan en büyük sanatçıdır. Zira
“ilâhî sûret”e sahip olmak, bütün iâhî isim ve sıfatları anlamak ve hâline
uygulamak anlamına gelmektedir. Bu hâl, Allah’ın her nesnede olduğunu; “O, evveldir, âhirdir, zâhirdir, bâtındır” 38 hakikatiyle idrak etmek
demektir. O'nun sanatının kâmil anlamda tezahürü, Kendisini hem
zâhir/açık görünümüyle hem de bâtın/gizli görünümüyle bilmektir. Bu
tezahür mü'min insanın yaşamının her aşamasında kendisini bir bütün
olarak kuşatmalıdır. İlâhî sanatı bu minval üzere yaşayan kişi, içinde yaşadığı evde ve o evin her bölümüne o ulvî güzelliği yansıtarak yaşamalıdır. Evinin eşyasını dizayn etmesi, o eşyaya davranışı Rahmanî bir güzellik ve incelikle olmalıdır ki, Rabbanî feyizle o eşya güzelliğini tam
yansıtabilmelidir. Kullandığı bütün eşyayı, ilim yaptığı mekânı, alışveriş
yaptığı yeri, para kazandığı iş yerini, yürüdüğü sokağı, çarşıyı, yemek
yediği tabağı, kullandığı kaçık ve çatalı, su içtiği bardağı, giysisini ve
ayakkabısına en güzel şekilde davranması hem onlarda ince ilâhî sanat
35

Bk. Haşr, 59/1.
J. C. Schiller, “Çeşitli Estetik Objeler Üzerine Dağınık Görüşler” “Sanat” içinde,
Çev. Gürsel Aytaç, Doğubatı Yayınları, İstanbul, 2008, s. 125.
37 Bk. Mülk, 67/3-4.
38 Hadid, 57/3.
36
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idrak etmektir hem de kalıplaşmış namaz, oruç vb. ibadetlerde olduğu
gibi Yaratıcıya karşı yerine getirdiği bir ibadettir.
Sûfî, insanların arzularını okşayan geçici sahte güzelliklerle iş
yapmaz, o fitrî olarak varlıkta mevcut bulunan güzellikleri keşfederek,
ilâhî güzellikte hem kendisi faydalanır hem de diğer insanların faydalanmasını sağlar. Çünkü sûfî, nefs/arzunun ötesinde olan sadr, kalp, sır
ve ruh mertebeleriyle yalnızca Allah'ı bilgi tecrübesiyle talep eden kişidir. Zira insan, "güzellik" cevherini Yaratıcının, " O Allah ki, en güzel
biçimde yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve sûret verendir" 39
vasfından almaktadır. İnsan, diğer varlıklara kıyasla Allah'ın isim ve sıfatlarının görünümünü üzerinde en fazla barındıran varlıktır. Bu hakikati Allah, "Âdem’e isimlerin hepsini öğrettik" 40 şeklinde vurgular. Bu
yüzden tasavvufta insanın Allah'ın nefhası olarak sanat ortaya koyması,
zuhûr ve izhârın sevgisindendir. Sanatkârda Allah'ın mazharı olduğuna
göre onun ortaya koyduğu her şey güzeldir. Çünkü Allah'ın insana olan
vaadinde, hem kendisinin "güzel" olması hakikati var; "Sûretinizi de en
güzel kılandır"41 hem de kendisine yaratılışındaki güzellik nedeniyle iş
yapma yeteneğini vermiştir.
“Her şeyi sapsağlam ve yerli yerinde yapan Allah’ın sanatıdır”42
ilkesiyle varlığa bakan sûfî, insanın bedenini/tenini de estetik özelliklerle donanmış bir nesne olarak görür. Estetik bakış, kişinin kendini ve
dış âlemi algılamasına ve ilâhî perspektifte görmesine göre değişir. O,
Yaratıcının öngördüğü şekilde nesnel, yine Yaratıcının öngördüğü şekilde özneldir. Allah’ı bilen her yetkin bilinç, her nesnede, her sanatta
"bir görünmez"in peşinde olduğunun bilincindedir. Zira sûfî perspektifte görünmez olan var olmayan değildir. Çünkü ilâhî alıcıları kullanamadığı zaman her şeyi açık bir şekilde görmek, hissetmek, anlamak ve
bilmek mümkün değildir. Yaratıcının sanatını ve estetiğini anlamaya
yönelen algı, farkındalığın şuurunu yakalayan algıdır.
Tasavvufun sanat anlayışı, tıpkı Allah'ın verdiği örneklerde olduğu gibi,43 bir sembolik betimlemeye dayanır. Yaratılan tüm varlıklardaki ilâhî görünümleri algılamak ve somut ve soyut eyleme bunu yan-
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Haşr, 59/24.
Bakara, 2/31.
41 Mü'min, 40/64.
42 Neml, 27/11
43 Bk. Ankebut, 29/43; Nahl, 16/43.
40
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sıtmak en büyük sanat ve en ince estetiktir. Buda nefsin arzu ve isteklerinden soyutlanmış bir ilâhî verinin nesnedeki tecellîleri uyandırmasına
bağlıdır.
Tüm sanatların camiye, camiin de ibadete götürdüğü gibi bir anlayışın hâkim olduğu "İslâm sanat"(!) anlayışında, Allah’ın tüm varlıkların fıtratına yerleştirdiği güzellik, estetik, incelik, nârinlik ve sanat, tarihsel süreçte bir türlü sünnetullah perspektifinde gerçekleştirilememiştir. Zira İslâm estetik ve sanatın amacı, teknikleri ve temasıyla bir
ibadetin ötesinde, bir yaşam anlayışının hâl diline/uygulamaya dönüşünü temsil etmektedir. Fakat İslâm sanatı, zâhirî anlayışın etkisinde
kalarak, camilerin; mihrabına, minberine, kubbelerine, avlusuna, revaklarına, türbelere ve kümbetlere mahkûm edilerek Allah’ın her nesneye
ilmek ilmek işlediği o eşsiz güzelliklerin idrak edilmesi engellenmiştir.
Ne yazık ki, sadece taşın ibadeti ve Müslüman cemaatın tüm faaliyetlerinin yayılış merkezi olarak telaki edilen cami, tüm sanatların odak noktası olarak kabul görmüştür.44
“Allah, yarattığı her şeyi (en) güzel şekilde yaratmıştır” 45 O’nun
yarattığında bir sapma bulmak mümkün değildir. Yaratıcının eşyadaki
hikmetinin46 farkındalığına vararak, o nesnenin güzelliğini ve bütün
varlıklara tarif edilmez bir nakışlıkla işlediği ilâhî sanatın inceliklerini
bu perspektifte değerlendirmek Allah’ın insanda istediği hakikattir.
Nesnede rahmetin ve güzelliğin birleşmesi Yaratıcının estetik sırrıdır.
Bu sır, ilâhî varlığın güzelliğini ortaya çıkarır. Eğer eşyadaki güzellik ve
estetik insanın ruhunda bir devrim gerçekleştiriyorsa bu ilâhî nurun
rahmetinden ya da Allah’ın “rahmet” isminin tezahüründendir. Nesnede var olan her güzellik sırru’r-rubûbiyeyi özne olan insanın ruhuna
yansıtır.
Allah ile insan arasında cereyan eden aşk iki yönlüdür. Birincisi,
Allah’ın mahlûkatına olan şevki/arzusu; ikincisi, insanın Allah’a olan arzusudur. Fakat varlıkta tezahür eden ve kendisine dönmeyi arzulayan
Allah’ın nefesidir. Tetikleyicisi güzellik olan bu aşkın bilinçli ve bilinçsiz
her iki yönüyle de nesnesi Allah’tır. “Allah güzelliği seven güzel bir varlık” olduğuna göre Kendisini Kendisine izhar ederek, dünyayı Kendi
sûretinin, Kendi güzelliğinin seyredebileceği bir ayna olarak yaratmıştır.
44

Roger Garaudy, İslâmın Vadettikleri, Pınar Yayınevi, Ankara, 2004, s. 150-153.
Secde, 32/7.
46 Hikmet: Varlık sahnesine çıkan tüm eşyada mevcut olarak bulunan ilâhî
tacellî/ verileri ve sırrı algılamak. Yani eşyanın/nesnenin hakikatlerini olduğu
gibi ve insanın gücü dahilinde bilmesi, ilâhî hakikatleri, eşyayı ve varlığın
gerçekliğini anlamak, bilmektir.
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Ve bunu algılamanın neticesi de, Allah’ın sevgisine kavuşmaktır. İnsanın Allah’ın sevgisini kazanması, Allah’ın sanatın inceliğini ve güzelliğini diğer insanlara göstermesinin sebebi, özne olan insanın kendinden
saklı ilâhî aşk definesini keşfedip o eşsiz güzelliği sevmesindendir.
Allah, varlığa cemâliyle, o varlığın hem fiziksel hem ruhsal özüne
göre görünür. O zaman nefs, Allah’ı kendi aracılığıyla değil, O’nun aracılığıyla gördüğünü fark eder; her varlıkta Allah’ın o ince sanatını temaşa eder, bunu da ancak ilâhî nazarla yapabilir. Kendisinden başka bir
şey sevmediğini fark eder; O âşıktır ve Ma’şûk’tur, arayan ve aranandır.
Gaye, “gizli hazine”yi keşfedebilmektir. O’nun aşkının harekete geçmesi, O’nun varlığının yaratılanların varlığında bir titreşimden başka
bir şey değildir. Müzik ve şiirdeki sanat buna en güzel örnektir. Zira müzik ve şiir dinlerken tecrübe edilen duygu, ebedî güzelliğin yankısıdır.
Eğer mutasavvıf, varlıkların hem Yaratıcısı hem kurtarıcısı hem de güzellik ve estetik maddesi olan ilâhî cemâlin nefesini algılayabiliyorsa,
bunun sebebi kendisinin Rabbine dönmeyi, yani kendini keşfetmeyi istemesi ve ilâhî tecellîyi arzulamasındandır.
Kalb tamamıyla ilâhî tecellîgâhın merkezi olursa, bu tecellînin sahip olduğu beden artık hikmeti “baş gözüyle” değil, “kalb gözü” vasıtasıyla eşyadaki o ilâhî güzelliği ve inceliği algılayacaktır. Buda Sâ‘ni’in, o
yüce sanatıyla her varlıkta ortaya koyduğu güzellik ve sanatı tam olarak
gereği gibi idrak etmektir. Tüm eşyada görülen güzellik, başat tecellîdir.
Sûfî perspektifte “güzellik”, alan dışının ifade ettiği “baştan çıkarma”
aracı değildir; Yaratıcının hikmet tezahürüdür. Her şeyi ahenkli bir şekilde ve yerli yerince yaratan Yaratıcının en büyük sanatıdır. Fakat tasavvuf dışındaki bilim, düşünce, inanç ve inanışlarda eşyadaki sanat, estetik ve güzellik daima insana “baş gözüyle” görünen yönüyle algılanır.
Sûfîlere göre, “güzellik” eşyada görülen ve “benlik”te mutluluk,
cazibe, kabul ve çekicilik oluşturan her şeydir. Evrendeki güzellik beklenti, genişlik, lütuf, rahmet, merhamet, şefkat, acıma, cömertlik, infâk,
fedakârlık ve ihsân ifade eder.47 Allah’ın sıfatı olan “güzellik,” zâtında
ilim ile müşahede edilerek görülen bir hakikattir. Çünkü Yaratıcı yarattığı eserlerinde güzelliği ayrı bir müşahedeyle görmek istemiş ve evreni
bir ayna olarak yaratarak, evrende Kendi güzelliğini görünür kılmıştır. 48
Bu güzelliğin nurunun insana ayan olması da, ilme’l-yakîn’den, yani ilmi
tecrübeden, ayne’l-yakîn, yani nesnel müşahedeye dayalı tecrübeye intikal edilince gerçekleşir.49
47

İbnü’l-Arabî, Futûhatu’l-Mekkiyye, Dâru’l Sadr, Beyrut, 1998, III, 542.
Abdülmenam Hafifî, Mu’cemu’l-Müstalahatü’l- Sûfiyye, Beyrut, 1980, s. 68.
49 Abdülkerim Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Beyrut, 1992, s. 45-46.
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Sûfîler güzelliği iki kısma ayırırlar; birincisi, hissedilen, görülen
doğal güzellik; ikincisi, duyularla hissedilmeyen “mutlak ilâhî güzellik”tir. Mutlak güzellik, Allah’ın ezelî sıfatıdır. Allah, bu güzelliğin insanlar tarafından idrak edilmesi için evreni bir ayna konumunda yaratmıştır. Evrendeki her varlık diğer bir varlığa Yaratıcıyı tanıtmak amacıyla bir ayna gibi hakikatleri kendisine yansıtmaktadır. Aynı şekilde
varlık sahnesine çıkan her varlık da, Yaratıcı için bir aynadır. Yaratıcıdan
intikal eden; "Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmemi arzu ettim (ma'rifetime muhabbet ettim) bu kâinatı yarattım."50 ve "âlemi kendi cemâlimi
temaşa etmek için yarattım" sözleri, yaratılan nesnenin ilâhî güzellikle
yaratıldığı ve Allah'a ayna olduğu vurgulanmaktadır. Zira varlıkların
tümü Allah’ın güzelliğinin bir sûreti ve görüntüsüdür. İşte evrenin bu
ilâhî güzelliğinin şuuruna varmak ve hakkında tam bir bilgiye ulaşmak
için önce derûnî düşünceye dalmak, sonra duygular yoluyla bu gerçeği
kalp ile anlamak gerekir.
Tasavvufî anlayışta duyusal güzelliğin görüntüleri, ilahî güzelliğin görüntülerine dönüşmektedir. Onun için kişi doğal güzelliği vesile
edinerek ilâhî güzelliğe ulaşabilir. İlâhî güzelliğin verileri/feyzleri doğal
güzelliğin aynasında görülebilir. Bu doğal güzellik ise bazen bir insan
sûretinde bazen yansıttığı işaretlerle diğer varlıklarda görülür.51
Sûfîlere göre, evrendeki bütün varlıklardaki güzellikler
mecâzîdir. Fakat bu varlıkta bulunan güzellik, zerâfet, âhenk ve estetik
ilâhî güzelliğin ta kendisidir. Sûfîler, tüm muhteşem güzelliğiyle duran
evrenin varlığını, güzelliğini Allah’ın güzelliğinin varlıklara yansıması
olarak telaki etmektedirler. Allah’ın evrende tecellî etmediği hiçbir varlık mevcut değildir. Bu yüzdendir ki, evreni ve içindekileri kendi sûreti
üzere var eden O'dur. Bu sebeple bütün evrenin güzelliği zâtidir. Yani
evrenin güzelliği de Allah’ın kendi güzelliğidir. 52
İşte cansız kalplilerin Allah’ın eserlerinde “güzellik” devşirmeleri
mümkün değildir. Bu tıpkı “eşek” denilen hayvanın tabiatı gereği nergis
ile dikeni birbirinden ayıramamasına benzemektedir. Onun için kendi
keşfini gerçekleştirmeyen insan kördür. Zira onun hali tavaf esnasında
“hacer-i evsedi” görmedikçe “hac” ibadetine yerine getiremeyen sersem

50

Aclunî, Keşfu'l-Hâfa, II, 132.
Ahmed b. Melâ Muhammed Zivingî, el-‘Igdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvân-ı Şeyh
Cizîrî, Dımaşk, 1987, II, 531.
52 İbnü’l Arabî, el-Hubbu ve’l-Mahabbetu’l-İlâhiyye, thk. M. Mahmud el-Ğerab,
Dımaşk, 1992, s. 34.
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insana benzemektedir. Çünkü o, simgelerden, güzellerden nazlı ve cilvelilerden kaçarak gülü umursamayıp dikene yönelen eşeğe benzer. 53
Sûfîlerin gayesi, varolan varlığın güzelliğini keşfederek, güzeller
güzeli olan Allah’ın güzelliğini anlayabilmektir. Onlara göre, Allah’ın
güzelliğinin tecellîsi olmazsa eşya hiçbir çekicilik ortaya koyamaz.54 Zira
ezelî güzelliğin Yaratıcısı yarattığı eserleri harikalarla donattı. Güzellik
varolduğu için sevgi de ezelden ebede var oldu ve her ikisi de ayrılmaz
bir bütündür. Sûfîlere göre, sevginin nedeni güzelliktir ve sevgi güzellik
için vardır. Güzellik, kendi zâtıyla sevimlidir. Bu sebeple Allah güzeldir;
güzelliği sever ve O’nu sevenler de her şeyin en güzelini ortaya koyarlar.55
Bazı sûfîler, insanı diğer nesneden daha farklı ve üstün bir konumda değerlendirirler. Onlara göre insan, “Mukaddes Güzellik” olarak
nitelendirdiği Allah’ın güzelliğinin bir kopyasıdır. Bu yüzden Allah, insana nur kaynağından alınmış bir ışık demeti veya güzellikten bir parça
olarak hitap eder. Çünkü insan Allah'ın gözbebeği ve nefhasıdır. Aynı
zamanda insan Allah'ın mukaddes güzelliğinden bir tutamdır. 56
Neticede sanat, tüm yönleriyle, yani tipleri ve modelleriyle, vahiy
edilmiş gerçekleri seyredenin, okuyanın gönül dünyasına ve bütün benliğine ilâhî hakikatleri öğretmelidir. Eser ortaya koyan sanatçının sezgisine dayanan ince yönlerle manevî râyihaları uyandırmalıdır. Bunun aksine İslâm dışı sanat, insanları hakikatlere götürmekten alıkoymakta,
ilâhî geleneği ve erdemi çirkinleştirmektedir. Bu kitlenin temsilcisi olan
sanatçı, göremediği ve idrak edemediği nesneyi sanki görmüş ve anlamış gibi bir pozisyona bürünerek, "yüce erdeme" sanki kendisi sahipmiş
gibi davranmaya çalışır.
Değerlendirme
Tasavvuf, Allah'ı ve O'nun isim ve sıfatlarının tecellîsi olan tüm
nesneyi bütün beliğiyle yaşayan bir hakikattir. Tasavvuf ilim ve terbiyesiyle yoğrulan kişi, Allah'ın her yerde ve her nesnede bulunan güzelliğini
bütün hücreleriyle yaşayandır. Sûfî, yaratılan her eşyanın her zerresinde
O yüce Sanatkârın muazzam nakşını görerek, hissederek ve yaşayarak,
daima O'na hamd ve şükür ederek Allah ile bütünleşen bir hayat ortaya
koyar.
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Zivingî, a.g.e., I, 296-297.
Aynı eser, I, 316.
55 İbnü’l Arabî, Futûhat, II, 326.
56 Zivingî, a.g.e., II, 870.
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Sûfî, doğada her nesnenin çıkardığı o ritimli seste Allah'ı anışın
en güzel cümlelerin gönülden hissederek yaşar. Zira onun Allah'a olan
bağlılığı, itaati, yani Allah'a yaptığı ibadet, ne bir kölenin efendisine korkuyla yerine getirdiği bir itaat, ne de bir tüccarın kâr amacıyla, yani cennet ve nimetlerini düşünerek yerine getirmeye çalıştığı ve menfaatle kamufle edilen bir bağlılıktır. Bu bağlılık, Allah'a tarif edilmez bir sevgi,
güzellik ve büyük bir içtenlikle bağlanmanın neticesinde kendisine verilen "en güzel" ihsandır. Yani en büyük vergi olan bu ihsanda, kişinin
Allah'ı her zerresinde yaşayarak, onun eşsiz güzelliğini tüm varlıkta müşahede ederek yaşamaktır. Bu gerçekleşirse, evrenin tamamının, o güzelliğin nuruyla aydınlanıp ışığa kavuşma hakikatinin bilincine varılacaktır.
İnsana, Allah'ın verdiği değerin aynısını veren tasavvuf, onu her
varlığın üstünde tutar. Çünkü Sûfî, "Allah'ın her şeyi insan için, insanı
da kendisi için yarattığının" bilincindedir. Bu anlayıştan dolayı "Allah
insanı olan" sûfî eğer Yaratıcısını her zerredeki güzelliğini, estetiğini idrak ederse, her bilginin ötesinde olan "kitabün meknûn" hakikatini yakalar. İşte bu bilgi, Allah'ın en büyük ve en güzel sanatkâr olduğunun
gerçeğidir. Diğer taraftan tasavvuf, insana verilmesi gereken değer gibi,
diğer varlıklara da aynı değeri vermektedir. Zira bu anlayış, tüm varlıklarda bulunan ilâhî tecellînin algılanması varlıkta mevcut olan ilâhî sanatın ve güzelliğin bilinmesine bağlıdır.
Sonuçta bu karşılıklı güzellik, yani Yaratıcı ile yaratılanların sahip
olduğu her iki güzellik de biri diğerinin zâtının aynısıdır. Bu yüzden her
ikisi de birbirlerinin sevgilisi ve mahbubudurlar. Her biri diğerinin aynasına yansır; biri diğerine güzellik ve nazını gösterir. Onlar gövde ve
dal itibarıyla birleşirler. Vuslatın kuralı gereği onlar, birbirlerinden ayrılmaz ve kopmazlar. Onlar, ruhları güzellik ve estetik açıdan da aydınlatan iki mumdur ve benliklerin meşâlesi onların sayesinde tutuşmuştur.
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GELENEKSELCİ PERSPEKTİFTEN
SANAT ve MÂNEVİYAT
Nurullah KOLTAŞ
“Göğü, yeri ve bunlar arasındakileri boşuna yaratmadık.” Sâd 38/27
“Cismanî gözle bakarım sûrete; zira mânâ eseri taşır sûret,
Sûret âlemidir bu, sûret içre yaşarız; mânâ da temaşa edilmez olmadan
sûret.” Evhadüddîn Kirmânî

Giriş
“Aydınlanma” sonrası Avrupa’da, beşerüstü ya da fevkalbeşerin
beşerî düzleme, Mutlak’ın da izafiye indirgenişi yanında bilim ve sanatta Gelenek adına ne varsa yok edilmeye gayret edilişinin damgasını
vurduğu bir buhran ya da bunalım (crisis) gözle görülür bir hale gelmiştir. 1900lü yılların başlarında Fransız mütefekkir René Guénon, Sri Lankalı Ananda Kentish Coomaraswamy, İsviçreli Alman mütefekkir
Frithjof Schuon, hemşerisi Titus Burckhardt, İngiliz Martin Lings ve şu
an hayattaki en büyük sözcüsü İran asıllı Seyyid Hüseyin Nasr’ın da aralarında olduğu Gelenekselci (Traditionalist) olarak isimlendirilen bir
grup entelektüel, bu buhrandan ve Karanlık Çağ’ın (Kali Yuga) kargaşasından çıkış yolunun Gelenek’e sıkı sıkıya sarılmaktan geçtiği düşüncesiyle yola çıkarlar. Onlara göre Gelenek ya da an’ane, devirler değişse de
kendisi değişmez ve ezelî olan, yaratılmışı Yaratıcısına bağlayan (lat.
Tradiere) vahiy kaynaklı bir zincirdir.
Gelenekselci Ekol mensuplarının bazı ortak özellikleri dikkat çekicidir. Neredeyse tamamı polyglotte yani çok dilli olup kozmolojiden
metafiziğe, sanattan tasavvufa kadar birçok alanda önemli bir birikimi
haizdirler. Ortaya koymaya çalıştıkları tespitler, salt teorik düzeyde olmayıp pratik alanda da ağırlığını hissettirmektedir. Gelenekselciler,
dünyanın kritik bir eşiğe geldiğini, hakikatin de daha önceki devirlere
oranla en örtük durumda olduğunu dile getirirler. Avrupa’da Gelenek
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karşıtlığı, yalnızca bilinçsizlik nedeniyle değil ayrıca yıkıcı bir plan1 gözetilerek gerçekleştirilen bir oyalamacanın ürünüdür. Bazı durumlarda
safça bir anlayış eksikliğinden kaynaklanan yanlış kullanımların da bazı
“plan”ların işine geldiği gözden kaçırılmaması gerekli bir husustur.
Guénon, önceki devirlere oranla daha kesif hale gelen bu yanlışlığın, gelenekle irtibatlı şeylerin tahrip edilmesine yol açan “telkinler”den kaynaklandığı kanaatindedir. Asırlarca süren bu telkinler, geleneğe karşı
bir savaşıma yol açmıştır. Ancak bu dengesizlik haline karşı tepkiler de
yok değildir. Ne var ki bu tepkilerin hedeflerinin saptırılması, ancak Geleneksel düşüncenin istikametinin saptırılmasıyla mümkün olabilir:
“...hatta gelenek fikri öylesine yok edilmiştir ki onu tekrar bulmayı yürekten isteyenler hangi tarafa yöneleceklerini bile bilmemektedirler. Dahası, onun yerine ve o ad altında kendilerine sunulacak bütün
sahte fikirleri kabule son derece hazır gibidirler. Kimileri ise, açıkça gelenek düşmanı telkinlerle yanıltıldıklarını ve kendilerine bu şekilde empoze edilen inançların sadece bir yanılgıdan, bir düş kırıklığından ibaret
olduğunu en azından belli bir noktaya kadar anlamış durumdadırlar.” 2
Evrim, ilerleme, hümanizm gibi kisvelerin ardındaki bu plan, modern insanı çepeçevre kuşatmış durumdadır. Doğuda ise kadim Gelenek’in izleri yalnızca Avrupa’nın etkisinin henüz ulaşmadığı bölgelerde
mevcuttur. Gelenekselci Ekol’e mensup bazı yazarların Doğudaki geleneklere atıfta bulunmaları, devam eden bu izler nedeniyledir. Martin
Lings’e göre Ortaçağ sanatının diğer herhangi bir Batı sanatından ziyade
Doğu sanatıyla karşılaştırılabilir olmasının nedeni, Ortaçağ bakış açısının Doğu medeniyetlerinde olduğu gibi entelektüel olmasıdır.3
Gelenekselciler, insanın gayesinin fıtrî hale (primordial state)
ulaşmak olduğunu, bunun gerçekleşmesi için de ezelî hikmetin mührünü taşıyan geleneksel sanatın bir aracılık işlevi gördüğünü ifade etmektedirler.
Modern Sanat-Geleneksel Sanat
Guénon’dan itibaren tüm Gelenekselciler, modern dönemde niceliğin niteliğe egemen olduğu kanaatindedirler. Aynı durum sanat için

1

René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, Çev. Mahmut Kanık,
İz Yayıncılık, İstanbul, 1990, s. 246.
2 a.g.e., s. 246-247.
3 Martin Lings, Shakespeare in the Light of Sacred, George Allen & Unwin ltd.,
Londra, 1966, s. 12.
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de geçerlidir. Zira modern sanayi ve geleneksel sanat arasında, modernin niceliği ve gelenekselin de niteliği öncelemesi nedeniyle bir mücadele söz konusudur.4
Modernistlerin mekânik sanatları, profan sapmanın bir ürünü
olan sanayiyi meydana getirirler. Aynı mekânik sanatlar, inisiyatik nitelikli bir imkân sunamama yanında maneviyat gelişiminin de önüne geçmektedirler. Oysa sanat, insanın arketipinin bir dışavurumudur ve inisiyasyon için bir temel teşkil ederek bu amaç doğrultusunda ilerleyen
en iyi yoldur. İnisiyasyon, beşerî imkânı aşma eğilimi taşır ve çıkış noktası da bireydeki ulvî yönlerdir. İnisiyatik yolların çeşitliliği, bireysel mizaç farklılıklarıyla uyumlu bir biçimde dayanak noktası olan vasıtaların
çeşitliliğinden kaynaklanır ve çemberden merkeze inildikçe bu farklılıklar adeta yok olur. İnsandaki nitelik, sanatın icrasıyla doğrudan alakalı
olduğundan, sanatın icrası için kesbî ilimden ziyade vehbî kabul edilebilecek inisiyatik ilim zorunludur.
Nicelik bakımından kesbî ilmin miktarı ne kadar büyük olursa
olsun, asıl gaye insandaki fıtrî imkânın harekete geçirilmesidir. İnisiyasyon, bu yolla insandaki söz konusu gizli imkânı uyandırarak şuurlu bir
şekilde sanatta ve sanatla tezahürünü mümkün kılar. İnisiyatik ilim, ortaya konan sanattan doğmuş olmakla birlikte, daha sonra sanat bu
ilimle birleşerek ilmin amele döküldüğü alan haline gelir. Artık zâhirle
bâtın birleşmiştir ve sanat eseri de bu ilmi hazmettikten sonra tahakkuk
ettiren kişinin bir ifadesi olarak şaheseri meydana getirir.5 Ekolün özellikle Doğu Sanatı konusunda söz sahibi temsilcisi Coomaraswamy’ye
göre, sanatkârın yaptığı şey, dünyevî bir amaçtan çok iç âlemindeki
esrârı ortaya koymaktır.6
İslâm Sanatı ve Modernite
Moderniteyle birlikte makine seviyesine inen insan, bu noktadan
itibaren hakikî anlamda sanat icrâcısı değil, insan tabiatını oluşturan
aslî niteliklerin ifade bulmasının engellendiği bir ortamda -tabiri caizsebir makineye dönüşmüştür. Bilhassa İslâm sanatı konusunda önemli çalışmalara imza atmış olan Titus Burckhardt’a göre İslâm sanatı, modern
sanayi “ölümcül darbe”yi vurana kadar özünü korumaya devam etmiş

4

Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, s. 71.
A.g.e., s. 76.
6 Ananda K. Coomaraswamy, Sanatın Tabiatındaki Başkalaşım, Çev. Nejat
Özdemiroğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995, s. 41.
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ancak geleneksel zanaatın tahribiyle İslâm sanatı da ölümle yüz yüze
gelerek tarih sayfalarının ardına itilmeye zorlanmıştır. 7
Vaktiyle sanat ve zanaat arasında bir fark yokken, profan düşünce
nevzuhûr bir ayrımı yaygınlaştırmaya gayret etmektedir. Oysa Arapça
“fen” kelimesinde mündemiç olan sanatkâr veya zanaatkâr, sanat veya
hüner şeklindeki iki anlam, birbirinden ayrılamaz. Zira dokumacılıktan
ayakkabıcılığa tüm zanaatkârlar, yaratıcılık ve geleneksel olanı intikal
ettirmeleri bakımından sanatkâr olarak da nitelendirilebilirler.8 Kudemâya göre “sanatkâr” (l’artifex), herhangi bir sanat ya da meslekle
meşgul olan kişidir.
Kadim devirlerde meslekler niteliksel bir mahiyete sahip olup
hem bilgi hem de sanatı ihtiva ederken, modern devirde sanat dar bir
çerçeve içine hapsedilir ve modernler tarafından “reel” olarak kabul edilen hususlar dışındaki her şey sanattan koparılmaya çalışılır. Buna mukabil, Geleneksel medeniyetlerde insanın tüm fiillerinin kökeninde ilkeler yer alır. İlim için geçerli olan bu ilkeler, sanatta da geçerlidir; Ortaçağda sıkça dillendirilen bir aksiyoma göre “ars sine scientia nihil” yani
ilimsiz sanat bir hiçtir. Burada sözü edilen ilim, geleneksel olup sonuçta
modern sanayiyi doğuran modern ya da profan bilimle karıştırılmaması
gerekir.
Guénon’a göre modern dönemde kutlu (sacré) ve lâdinî (profan)
arasında daha önce hiç görülmeyen bir fark ortaya konur. Dinin bu şekilde hayattan koparılışı, “kutsal görev”in (sacerdoce) yalnızca papazlığa ait (sacerdotale) bir özellik gibi gösterilerek kutsalın da yalnızca
belli bir zümrenin ilgi alanına indirgenişinde açıkça görülebilir. Profan
bilimin etkisiyle kişinin etrafını sapmış bir sanatın absürtlükleriyle çevrelediğinde ise ne olması gerektiğini görmesi imkânsız hale gelir. Dolayısıyla ne gördüyse o olur ve bu durumdan hasıl olan yanılgıları bir süre
sonra benimsemeye başlar. İslâm medeniyeti gibi geleneksel medeniyetlerde, gündelik fiiller bile dinî (religeux) bir niteliğe sahip olup din
hayatın her alanına nüfuz etmektedir. Ortaya konan sanatsal ürünlerin
de bundan hali olması düşünülemez.
Schuon’a göre sanat, hem beşerî hem de ilahî karakteri barındırmalıdır. Beşerî olmasının nedeni, materia priması olan maddî tabiattır.
İlahî olmasının nedeni ise psikolojik varoluşumuzdan anlaşılacağı gibi
7

Burckhardt, Aklın Aynası, s. 235.
Seyyid Hüseyin Nasr, Felsefe Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Çev. Hayriye Yıldız,
AKâbe Yayınları, İstanbul, 1989, s. 89; ayrıca bkz. Titus Burckhardt, İslâm
Sanatı, Çev. Turan Koç, Klasik Yayınları, İstanbul, 2012, s. 265.
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beşerî varlığın müphemliği ve nakıslığıdır. Beşerî durumda sanat tabiatın gerek manevî gerekse teknik kaideler uyarınca yorumlanması yüzünden beşerî gayreti tabiattan ayırırken, İlahî durumda işlenmemiş
olan beşerî varlık, ideal bir nitelik elde ederek mütecanis bir kemâle erişir. Sonuçta da kendisinden üstün hale gelir. Sanatı ne ise o kılan bu iki
özelliktir.9
Simya ve Sanat
Titus Burckhardt, kutsal bir gelenekteki sanatsal yaratıcılığı ifade
ederken, simya ile sanat arasında bir karşılaştırmada bulunmaktadır.
Bunu Gelenekteki zahirî estetik açısından ziyade sanatkârın nefsinin
kemâli, halden hale girişi veya yeniden doğuşunu amaçlayan bâtınî süreç bakımından ortaya koyar. Simya üstadları, simyayı “asîl sanat” (ars
regia) olarak tanımlamaktadırlar. Asîl oluş, bir taraftan da bu sanatın
umuma değil belli bir zümreye özgü olduğunu ima eder. Ayrıca simya,
nefsin hâlden hâle geçirilişi sanatıdır. Simyanın babası kabul edilen
Hermes Trismegistos, simyayla alakalı olarak şöyle demektedir:
“(Simyevî) eser, sizinle ve sizin aranızdadır; çünkü içinizde bulunmakta ve devam etmektedir; karada ya da denizde nerede olursanız
olun, daima orada mevcut olacaktır.”10
Simya ile diğer herhangi bir kutsal sanat arasındaki fark ise, simyadaki ustalığın mimarî ya da resimdeki gibi zahirî sanatkârlık düzleminde göründüğü şekliyle değil, bâtınî bir düzlemde edinilmesidir. Zira
simyevî eseri oluşturan kurşun’un altın’a dönüşümü, zanaatkârlık hünerini aşar.
Sûret ve Mâhiyet
Modern sanat anlayışına göre sanatlar sûretlerle meşgul olur;
sûretler ise tarihsel fenomenlere benzer bir biçimde doğar, gelişir ve bozulmalara maruz kalarak yok olur. Titus Burckhardt, bunun gerçeğin
yalnızca yarısı olduğunu ifade etmektedir. Diğer yarısıysa, sûretin zaman-ötesi bir şeyleri ifade etmesi ve tüm maddî ve manevî devrimlere
rağmen korunabilmesidir. Böylece sonraki devirlere de intikal edebilecektir. Gelenekselciler için asıl çıkış noktasını oluşturan gelenek ifadesinin “intikal” vasfını ihtiva etmesi sebebiyle, insana kelimeler yanında

9

Frithjof Schuon, Manevi Perspektifler, çev. Nebi Mehdiyev, İnsan Yayınları,
İstanbul, 2013, s. 35.
10 Titus Burckhardt, Alchemy, Almancadan İngilizceye Çev. William Stoddart,
Penguin Books, Baltimore-Maryland 1972, s. 23.
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sanatın farklı biçimleri yoluyla da seslenmesi de mümkündür. Geleneğin mesajı, kitap sayfaları ve tabiat kitabında olduğu kadar geleneğin
kaynağı olan Hakikat’ten mülhem olan geleneksel sanatta, bilhassa da
kutlu sanatta yazılıdır. Geleneksel sanata anlam veren şey, mahiyetinde
mukim olan ve farklı geleneklerde sanatana darma, el-hikmetü’l-halide,
câvidân hıred gibi farklı isimlerle ifade bulan ezelî hikmettir. Bir başka
açıdan geleneksel sanat, kutsî ilim ya da scienta sacra’ya dayanır ve bizzat kutsî ilmin aktarım vasıtasıdır.11
Modern sanatın estetik kriterleri, klasik Yunan ve Ortaçağ sonrası Batı sanatından tevarüs etmiştir. Ortaçağdan itibaren her şey beşerî
düzleme indirgenmeye çalışılmış ve sanatın yaratıcısının birey olduğu
düşünülmüştür. Söz konusu anlayış uyarınca bir ürünün sanat olarak
kabul edilmesi, bireyin ürün üzerindeki damgası oranında olacaktır.
Buna mukabil İslâm sanatında estetiğin ve güzelliğin ölçütü, ürünün
bizzat Hakikat’in ifadesi olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, ürün ezelî Hakikati ifade edebildiği ölçüde sanatsaldır.
Frithjof Schuon’a göre estetik, sûretler ilmi olup amacı da öznellik değil nesnelliktir. Geleneksel sanat, sûret ve idrak tecanüsüne dayanır. Sûret hissi, düşünmenin şekliyle alakalı olarak önemli bir rol oynayabilir, zira oransal doğruluk da sûretle alakalı unsurların söz konusu
olduğu yerlerde, doğruluk ve yanlışlığın ölçütüdür. 12 Sûret hissine sahip
kişi, bir barakadansa muhteşem bir mabedi tercih eder ya da etmez. Bununla birlikte, zevksiz bir saraydansa barakayı tercih edeceği kesindir.13
Profan estetizm, güzel olanı doğru olanın üzerinde tutarak kendi seviyesinde hatayla karşı karşıya kalır. Estetizm, estetik hissinin akıl dışı
kültü olarak tasavvur edildiğinde, bu durum güzellik hissinin estetizm
içerdiği anlamına gelmez. Keza insan, estetizm yani güzeli putlaştırma
ve estetik yani güzelin hissi arasında seçimle sınırlı değildir. Güzellik,
İlahî inâyetin yansıması olup bu inâyetin yansıması da tüm güzelliklerde
içkin olan saadet ve hakikatin mecz edilmesidir.
Profan Sanat, Kutlu Sanat
Gelenekselciler kutlu sanat ve geleneksel sanat arasında ayrımda
bulunurlarken, “kutlu” teriminin manevî karakterdeki bir sembolizme
sahip dinî tavırla irtibatlı olduğunu ifade etmektedirler. Kutlunun kar-
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William Chittick, Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, Çev. Nurullah
Koltaş, İnsan Yayınları, İstanbul, 2012, s. 239.
12 Schuon, Manevi Perspektifler, s. 32.
13 a.g.e., s. 33.
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şıtı profan olup gelenekselin karşıtı ise geleneksel karşıtlığıdır. Geleneksel sanat, sûretin yanı sıra mâhiyet bakımından da kutlu olanı içerir.
Modern sanat tarihçileri, hatalı bir yaklaşımla “öznesi” dinî olan sanata
da “kutlu” niteliği yüklemektedirler. Eğer bir sanata kutlu ismi verilecekse, kutlu bir dile de sahip olması gerekir. Avrupa’da Rönesans ve Barok eserleri, sûret bakımından dönemin profan unsurlarını yansıtmaları
nedeniyle gerçek anlamda “kutlu” niteliği taşımamaktadırlar. Dolayısıyla Rönesans’tan itibaren geleneksel sanat durmuş ve dinî sanat devam etmiş, böylece Hıristiyan sanatı din temalı ancak tamamen profan
nitelikli eserler ortaya koyabilmiştir. Eğer bir sanat belli bir dine ait manevî bir vizyonu taşımıyorsa, “kutlu” niteliğine sahip olamaz. Titus
Burckhardt’a göre her kutlu sanat bir sûret veyahut sûretlerde içkin olan
sembolizm üzerine bina edilir. A. K. Coomaraswamy ise “Kutsal bir sembol, bir bakıma ifade ettiği şeyin kendisidir.” demektedir.
Geleneksel sanattaki güzelliğin kaynağı, bizzat onun arketipidir.
Dini (religion), insanı Allah’a bağlayan (lat. religare kökünden) irtibat
ve geleneğin özü olarak düşünerek geleneksel sanatı da dinî sanat biçiminde tanımlamak hatalı olur. Bu hususu Seyyid Hüseyin Nasr şöyle
dile getirmektedir:
Dinî sanat; üslubu, icra şekli, sembolizmi, ve bireysel olmayan
kökeni sebebiyle değil alâkalı olduğu özne ya da işlevi sebebiyle dinî
olarak kabul edilir. Bununla birlikte geleneksel sanat, öznesi sebebiyle
değil kozmik biçim kanunlarına, sembolizm kanunlarına, yaratıldığı
özel manevî evrenin biçimsel dehasına, biçimsel üslûbuna olan uyumu,
kullanılan malzemenin tabiatına olan uyumu ve nihâyet alâkalı olduğu
özel gerçeklik alanı içindeki hakikate uyumu sebebiyle gelenekseldir. 14
Kutlu sanat ve geleneksel sanatın özdeş olmadığını bir misalle
izah edecek olursak, Ortaçağ’dan kalma bir kılıç-Müslümanlara ya da
Hıristiyanlara ait olsun- İslâm veya Hristiyan sanatının ilke ve üsluplarını taşıması yanında tezyinatında İslâm ya da Hristiyan kökenli semboller barındırsa da bir geleneksel sanat ürünüdür. Diğer taraftan, Japonya’daki bir tapınakta bulunan bir Şinto kılıcı, Şinto inanışıyla irtibatlı bir ritüel olması nedeniyle kutsal sanat ürünüdür.15
Kutlu sanat, maddî ile manevî arasındaki bir köprüdür. Bu nedenle ilişkili olduğu dinden ayrılamaz. Söz konusu din İslâm ise, ortaya
konan sanat eserleri de referanslarını hayatın her alanına nüfuz eden
14
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dinden alır. İslâm sanatı, hicretten sonraki ilk asırda ani bir biçimde gelişim göstermiş olup art arda gelen fetihler, yeni toplumlarla ve yaşayış
biçimleriyle karşılaşılmasını da beraberinde getirmiştir. Ancak Semerkant’taki bir medrese, Türkistan’daki bir türbe ya da Kurtuba’daki bir
camiden aynı ışığın mütecanis ve muntazam olarak yayılışının sırrı merakı muciptir.
İslâm eserlerinin farklı coğrafyalardaki yerel unsurları barındırması anlaşılır bir şey olmakla birlikte burada salt malzemeyi aşan bir
durum söz konusudur. İslâmî sanat eserlerinde görülen birliğin kökeni,
düşünme ve muhakemeden daha kapsamlı olan bir “entelektüel vizyon”dur. Tüm sanatlar gibi İslâm sanatı da İlahî Hakikat’in yeryüzündeki bir yansımasıdır. Ayrıca ahiretin dünyadaki yansıması olup bozulma ve ölüm dünyasında değişmez vahyin billurlaşmasıdır.16 Her bir
eser, ahiretin bu dünyadan daha hayırlı olduğunun bir nişanesi olup
ezelî bir dil kullanarak İslâm maneviyatında içkin Mesaj’ı nakleder. Bu
dil, herhangi bir cedel dilinden daha nüfuz edici ve ilim adamlarının
açık izahlarına oranla daha doğrudandır. Müstakil olarak ele alındığında bile İslâm geleneğinin usaresini taşıyan bir İslâmî sanat eseri,
İslâm ideali veya mesajındaki asaleti gözler önüne sermeye yeterlidir.
Geleneksel sanata ve özellikle İslâm sanatına yönelik durağanlık
suçlaması, yalnızca Batılı sanat tarihçileri değil İslâm âleminde modernizm muhipleri tarafından da sıkça dillendirilen bir husustur. Sıradan
bakış açısıyla fizikî ihtişamı ortada olan eserler muazzamlıkları nedeniyle takdir edilmekte, ancak hacim ve malzeme bakımından küçük
olan eserlerin manevî boyutu neredeyse görmezden gelinmektedir. Çarpıcı bir örnek olarak en yaratıcı formların ihtiva edildiği hüsnühat, yalnızca dışarıdan değil içeriden de basit bir tezyinat unsuru şeklinde kabul edilip hak ettiği saygınlığı görmemektedir.17
İslâm Sanatı’ndaki Sembolizm
İslâmî sanat eserlerinde yalnızca işlevsellik ön planda tutulmaz.
Bir camiin soğuk ya da sıcaktan koruduğu bir vakıa olmakla birlikte
kubbe, mihrap, minber, revak, mukarnas gibi her bir unsurun haddizatında muhteşem bir sembolizmi içerdikleri unutulmamalıdır. Bir mukarnastaki örüntüler bile söz konusu durumun en beliğ bir göstergesidir
ya da camideki mimber, yüksekliği ve hakikat alanı olması bakımından
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minarenin bir uzantısı gibidir. Mimberde verilen vaaz da Kur’ân ve Hadislerden neşet eden doktrin terkibidir. Vaiz, bu iki kaynağın sözcüsüdür; vaizin öznelliği ise onun yüzünü cemaatin büyük bölümünden gizleyecek şekilde mimber inşa edilerek ortadan kaldırılır.18Zahirî gözle bakıldığında taş, toprak bileşimi olarak görünen güzide İslâm sanatı örnekleri, sayısız işlevi yerine getiren bir canlılığa sahiptirler.
İnsan, hayatının tüm safhalarını Allah’ı anmaya hasretmek durumunda olmakla birlikte bu anma bazen gaflet nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Bu anlamda İslâmî sanat eserleri, Allah’ın anılışı için daima birer
hatırlatıcı işlevi görürler.19
Sonuç
Modern bilimin her şeyi parçalara ayırıp tarihsel koşullara indirgemek gibi basiretsiz bir yaklaşıma sahip olduğu açıkça görülmektedir.
Aynı yaklaşım İslâm sanatına yöneltilse de bu sanat zaman ötesi bir yapıda olduğu için söz konusu yaklaşımları aşar. İslâm toplumunda sanat
ve ilim bağlamında gelişimin kodları, fethedilen yerlerde Müslümanların bir duruş sergileme zorunluluklarında saklıdır. Kimi modern sanat
tarihçileri, İslâm sanatının ilk örneklerinin önceki kültürlere ait unsurları birleştirmesi nedeniyle bir şeyler ortaya koyabildiğini ancak bilhassa
resimle alakalı yasağın bir sınırlanmışlığa yol açarak hapsolmuş bir sanat anlayışı ve ürünler ortaya koyduğu kanaatindedirler. İslâm sanatında merkezî bir rol üstlenen hüsnühattı dahi basit bir tür süsleme addederlerken, İslâm sanatını tamamen soyut kategorisine indirgemektedirler. Bu yaklaşımın kökeninde, İslâm’ın ulûhiyet temsili sûretlere koyduğu yasak yatmaktadır. İslâm’da temsil ya da resmin yasaklanışı, İbrahimî Tevhid anlayışının bir süreğidir.
Kelime-i Tevhid’de açıkça ortaya konan Tevhid anlayışı, Mutlak’ın izafi olana, Yaratılmamış olanın yaratılmış düzeyine indirgeyen
plastik temsilin önüne geçer. Burada asıl gaye nebi ve resullerin suretlerinin birer tapınma objelerine dönüşmelerinin önüne geçmek yanında
onların taklit edilemezliğinin de beyanı niteliğindedir. Putlaştırmaya
yönelik konan bu yasak, kutlu sanatın da başlıca dayanaklarından biri
haline gelmiştir.20 Anikonizm yani ikon karşıtlığı, İslâm sanatının tema-

18

Martin Lings, Symbol and Archetype: A Study of the Meaning of Existence, Fons
Vitae-Quinta Essentia, 1991, s. 123-124.
19 Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, s. 251.
20 Burckhardt, İslâm Sanatı, s. 55.
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şacı niteliğinden bir şey kaybettirmek bir yana insan ruhunu “bireysellik” illetini içeren bir sûrete yönelten ayartıcıları engelleyerek bir boşluk
oluşturur.
Her ne kadar Kur’ân’da Yedullah يدهللا, Vechullah  وجهاّلِلgibi temsiller yer alıp kutsal sanatın özünde sembolizm bulunsa da, kutlu sanatın
yalnızca resimden ibaret olması gerekmez. Diğer bir ifadeyle, İslâm âlemindeki “dinsel imge dağarcığı”, tasviri gereksizleştirir.21 İslâm sanatı
bir temaşanın dışa vurumu gibidir fakat “insanı kuşatan şeyleri, cazibe
merkezleri gayb olan bir denge içinde dağıtarak niteliksel olarak dönüştürür.”22
İslâm sanatının kökeninin aranılacağı yer, esasen Tarikatın ihtiva
ettiği ve Hakikatin aydınlattığı bâtınî boyuttur. İslâm sanatının beslendiği iki ana kaynak ise Kur’ân’ın bâtınî hakikatlerinin yanı sıra Muhammedî Bereket’ten hâsıl olan Nebevî Öz’deki manevî hakikattir. Sanat,
içimizdeki hakikat ya da hakikat tecrübesine haricî âlemde ayniyet kazandırmak olduğundan, hakikatin ifşasıdır.23 İslâm’ın bâtınî boyutu ya
da Tasavvuf, Hakikat’i izhar için şer’i sınırlar dâhilinde mimarîden
mûsikîye, dokumacılıktan okçuluğa kadar her yönteme başvurur.
Çünkü gayesi, insanı sûrî âlemden Ruh’a ulaştırmaktır. Ne var ki insan
sûret âleminde yaşamaktadır ve Tasavvuf da sûret âleminin vasıtalarını
kullanarak insanın ilgilerini manevî âleme yönlendirir.24
Sûret, manevî âlem üzerindeki örtü olmasının yanı sıra Tevhid’e
bir erişim vasıtasıdır. Dolayısıyla bir anlamda manevî âleme çıkan merdivendir. Nasr’a göre yalnızca belli kimseler sûret âleminden sıyrılacak
bir mertebeye erişir. Manevî hayatın icap ettirdiği vasıflara sahip az sayıda kişi, sûret vasıtasıyla Ruh âlemine ulaşır. Sûret o denli münevver
haldedir ki kesretteki karanlık ondan temizlenmiştir. Manevî âlemin
güzelliğini aksettiren bir aynaya benzemektedir: Bu form, mîmârîde geometrik bir figür, resimde ya da hat sanatında bir istif ya da müzikte bir
nağme olabilir. Salt bu nedenle Tasavvuf, bu imkânların hepsini kullanmış ve İslâm sanatının hemen hemen tüm yönlerine etkide bulunmuştur.25
Geçtiğimiz yüzyılda modernlerin yanı sıra reformist hareketler
de fıkıh ve kelam gibi birçok konuda anlaşmazlık içinde olsalar da İslâm
21

Ömer Lekesiz, Sanat Bizim Neyimize?, Profil Yayınları, İstanbul, 2013, s. 148.
Burckhardt, İslâm Sanatı, s. 57.
23 Turan Koç, İslâm Estetiği, İsam Yayınları, İstanbul, 2009, s. 127.
24 Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyatı, s. 208.
25 a.g.e., s. 209.
22
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sanatı ve kültürünü yerle bir edip zevksiz bir ortam oluşturma konusunda el ele vermişlerdir. Yakın dönemlerde mimarî, şehir planlaması
ve düzenlemelerinde “kitsch” olarak nitelendirilebilecek uyarlamalar,
sanat bağlamında maneviyatın ihmal edilişini gözler önüne sermektedir. Oysa yok edilmeye çalışılan şey, nesiller boyu intikal ettirilen Ezelî
Hikmet’tir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mûsikî, edebiyat, mimarî
gibi alanlarda bir arayış söz konusudur. Temennimiz odur ki bu arayış
bir uyanışa vesile olsun ve başlangıçta “nostalji” olarak addedilen kımıldanışlar, sûretten mahiyete her seviyeye nüfuz ettikten sonra bir zamanlar bizi inceltip yoğuran fütüvvet ruhu yeniden canlansın.
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GÜNÜMÜZ TÜRK RESMİNDE
İSLÂM TASAVVUFUNUN SEMBOLİK YANSIMALARI
Erol KILIÇ
Giriş
Batı tarzı resim anlayışının benimsendiği ve kabul gördüğü dönemden günümüze (1830-2014), yaklaşık iki yüz yıllık süreç içinde resim sanatımızda İslâm tasavvufunun etkilerini ve sembolik kullanımlarını yakın zamana kadar başarılı bir şekilde kullandığımız ve yetkinleştirdiğimiz söylenemez. Bunun siyasi, sosyolojik ve kültürel çeşitli nedenleri
vardır. Son yüzyılda siyasî ve kültürel tarihimize baktığımızda; kültür ve
kimlik problemi tartışıla gelmiş ve bu tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Kültürel bir kimlik oluşturma, ulusal bir sanat yaratma konusunda
ise içi doldurulan somut adımlar atılamamıştır. Her alanda olduğu gibi
plastik sanatlar alanında da ‘Batı’ takip edilen bir hedef olmuştur.
Sanatçılarımız tarafından zaman zaman İslâmî ve ulusal bir duyarlılıkla eser üretme denenmiş; ancak bu tarz yaklaşımlarla da biçimsel
öykünmelerden öteye gidilememiştir.
1980’li yıllardan itibaren siyasetteki demokratik yaklaşımların ortaya çıkması, dünyadaki gelişmeler, sanatçılarımızın da özüne dönük
bakışlarının derinleşmesine neden olmuş ve daha yetkin eserler üretmelerinin yolunu açmıştır. Dine ve inanca bakışın esneklik kazandığı
1980 sonrası dönem, sanatçılarımızın eserlerinde tasavvuf kavramının
ve düşüncesinin yetkinlik kazandığı süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hatırı sayılır düzeyde birkaç sanatçımızın eserlerinde bu yaklaşımda etkiler görülebilmektedir.
Son dönemde birçok sanatçımız din ve inanç faktörünü eserlerine
yansıtmak istemişler, ancak İslâm kozmolojisi derinlemesine araştırılarak içselleştirilmediğinden, üretilen sanat, izleyicisini tatmin ve ikna
edememiştir.
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İslâm Tasavvufu düşüncesinin sembolik kullanımları yüzyıllardır
Geleneksel Türk Sanatlarının uygulama alanlarında görülmektedir. Geleneksel sanatlarımızda süslemelerdeki arabesk tezyinatlar, hattatların
yazı istiflemeleri, Dinî referanslı minyatürlerin tasavvuf temaları İslâm
kozmolojisine göre biçimlenmişlerdir.
Batı tarzı tuval resmi geleneğimize baktığımızda, İslâm Tasavvufunun sembolik etkileri dört farklı şekilde resim sanatımıza yansımıştır: 1Figüratif betimlemelerle, 2-Tevekkül duygusu çağrışımlı izlenimci resimlerle, 3-Dinsel referanslı biçimlerle, 4- İslâm kozmolojisinin sembolik yansımaları yoluyla gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz.
1. Figüratif Betimlemelerde Tasavvuf Etkileri
Türk Resminde İslâm Tasavvufunun ilk etkileri figüratif betimlemelerle verilmiştir. Bunun ilk örneklerine İbrahim Çallı’nın “Mevlevî”,
“Neyzen” ve “Derviş” temalı resimlerinde (Resim 1), daha sonra “d”
Grubu ressamlarından Cevat Dereli’nin “Mevlevîler” (Resim 2), adlı eseri
figüratif betimlemeye örnektir. Bu figüratif betimlemeler izleyiciyi tasavvuf düşüncesine götürmeyi ve tasavvuf mesajını vermeyi amaçlamaktan ziyade, sanatçının çevresinde olup bitenlerden etkilendiğini
göstermektedir. Bu tip betimlemeler ve temalar daha sonraki dönemlerde de ressamlarımız tarafından kendi üslup anlayışları doğrultusunda
tekrarlanarak devam edegelmiştir. 1950’lerde Maide Arel, bazı resimlerinde Mevlevîleri konu edinirken Fahr El Nisa Zeid de soyut yaklaşımı
ağır basan bir sanatçı olmasına rağmen zaman zaman resimlerinde
Mevlevîleri kullanmıştır.
Çağdaş Türk resminin biraz daha içselleştiği 1990’lı yıllarda, Çağdaş
Türk Resim sanatının gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrası etkilenme sürecinde en çok işlenen konu, hiç şüphesiz “Mevlevîliktir” desek
yanlış olmaz. 1980 sonrasında ise bu sıralamaya Bektaşilik ve semahlar,
Hz. Ali, 12 İmamlar, Kerbelâ vakası birçok ressamlarımız tarafından
tema olarak kullanılmıştır. 1990’lı yıllarda Fikret Otyam da tasavvufa
olan eğilimini resimlerine figüratif betimlemelerle yansıtmıştır ( Resim
3, 4). Kendisi bir tarikat mensubu ya da tasavvuf ehli bir ressam olmadığı halde Bektaşiliği ve Mevlevîleri konu alan resimler üretmesi, sanatçının Alevî Bektâşî kültürüne ve Anadolu kültürüne olan derin sevgisi
ve ruhsal aidiyet duygusu ile açıklanabilir (Taş, s. 67).
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Resim 1: İbrahim Çallı, Mevlevîler, Tuval üzerine Yağlı Boya, 24X30 cm.

Resim 2: Cevat Dereli, Mevlevîler, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 61X73 cm.
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Resim 3: Fikret Otyam, Hz. Ali, 1992, T.Ü.Y.B. 120X60 cm.

Resim 4: Hünkâr Hacı Bektâş-i Veli, 1991, T.Ü.Y.B. 120X120 cm.
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Çağdaş sanatçılarımızdan Serap Demirağ Mevlevî figürlerini fantastik gerçekçiliğe bağlanabilecek bir üslup arayışı içinde, sezgisel tasarım gücünü zorlayan bir anlayışla yorumlayarak, evrenin, varoluşun ve
yaşamın anlamını irdeleyen, simgesel ve mistik anlatımlarla bireysel ve
özgün bir anlatımla resim plastizmini oluşturmaya çalışmıştır (Resim
5). Resimlerinde cam ve su gibi farklı nesneleri de kullanarak onlara tasavvufî anlamlar yüklediği görülmektedir. Sanatçının 1995’te izleyicisine
dağıttığı metinde, “ Cam ile ilgili olarak keşfedilmesi gereken insan benliği tanımını yaparken; tasavvuf terminolojisinden cam, Allah dostunun
kalbi için kullanılır. Tanrı aşığının kalbidir. Şeffaflıktır” (Taş, s.61) diyerek, kullandığı imgelerin de simgesel anlatımlarını açıklığa kavuşturmaya çalışmaktadır.

Resim 5: Serap Demirağ, 2000, Tusal Üzerine Karışık Teknik, 120X110 cm.
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2. Tevekkül Olgusu Çağrışımlı Resimler
Tevekkül duygusu biçimlerle olduğu kadar renklerle de hissettirilebilir. Ressamlar doğa ve nesneler karşısında hislendikleri gibi, hissettirdiklerini duyguları ve sezgilerini kullandıkları renkler vasıtasıyla doğa
ve nesnelere de anlam yükleyebilirler. Batı tarzı resim anlayışının ülkemizde henüz olgunlaşmadığı 1880’li yıllarda Hoca Ali Rıza’nın resimlerinde tevekkül duygusunun yansımalarını hissedebiliriz. Sanatçının
kendisi bir tarikat ehli olması sebebiyle olsa gerek, O’nun biçim ve renklerinde böyle bir duyguya kapılabiliriz (Resim 6). Aynı duygu, adı Türk
Resmi’nde hiç bahsedilmeyen Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu’nun
resimlerinde de hissedilir. Aynı tarikatın mensubu olan bu iki ressam
farklı dönemlerde yaşamış olsalar bile, Yakupoğlu’nun hayat hikâyesine
baktığımızda, Yakupoğlu’nun Hoca Ali Rıza’nın üslup misyonunu devam ettirdiğine tanık olmaktayız. Özellikle tarihi olan yapılar, tarihle
ilgili olan her şey. İzleyene tevekkül duygusu veren camiler, minareler,
çeşmeler, sokaklar ve evler; özellikle su. Ağaçlarla birlikte su, altından
ırmaklar geçen cennet bahçelerini hatırlatır (Resim 7). Tüm resimlerine
mistik bir anlam yüklemiştir. Bu duyguyu veren biçimlere yüklediği anlamdır. Onun üslubu, tıpkı Hoca Ali Rıza gibi boyayı parlak, saydam ve
diri kullanması, nesnelere bakarken onları bir tevekkül duygusu ile görmesi ve boyasını tuvaline aynı duygu ile sürmesidir (Kılıç, 2012, s.120).
Ahmet Yakupoğlu içindeki insanın bakışı ile nesneleri betimlemiş, ışığı
bir hal ehlinin gözü ile kullanmıştır.

Resim 6: Hoca Ali Rıza, Fenerli Sokak, 1880, T.Y.B.,32X42 cm.
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Resim 7: Ahmet Yakupoğlu, Kütahya, 1982, T.Ü.Y. 35 X25cm.

3. Dinî Referanslı Biçimlerin İmgesel Olarak Kullanıldığı Resimler
Batılı anlayışta resim üreten Türk ressamları kendi kültürlerinden
kaynaklanan, geleneklere ve tarihsel kökenlere bağlılığın sonucu bu tür
bir yaklaşımla günümüze kadar pek çok eser üretmişlerdir. Çağdaş Türk
Resmi’nin 80 öncesi geçirdiği sürece baktığımızda, 1940 ve 50’li yıllarda
Aliye Berger, Sabri Berkel, Fahr El Nisa Zeid ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu,
Elif Naci, Şemsi Arel gibi pek çok sanatçıların yapıtlarında yer yer dinsel
çağrışımları hatırlatan kaligrafik imgelerin kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Bu sanatçılarımızda İslâm Tasavvufu bilinçli bir yaklaşımla ele
alınmamış, tersine, yapılan çalışmalarda geleneksel birikimlere bir gönderme ve deneme niteliğinde kalmışlardır (Kurt Önel, s.319).
Özellikle Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun Akademide 1940’ların sonuna
doğru öğrencilerini yönlendirmede geleneksel sanatlara, halk kültürüne
dikkat çekmesi önemlidir. “On” lar grubu sanatçılarının pek çoğunda
1960’lı yıllardan itibaren yapıtlarında kaligrafik dışavurumunun izleri
görülebilir. Başta Selim Turan, Abidin Elderoğlu, Adnan Çoker, Zeki
Faik İzer olmak üzere o dönemin Paris ekolü diye bilinen pek çok sanatçısında kaligrafinin spontane etkisi sanatçı özgünlüğünü ortaya çıkarmada referans olarak kullanılmıştır.
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Dinî referans kullanımında en yaygın olarak kullanılan öğe yazıdır.
1980 öncesi Türk Resmînde, dinsel imge olarak kullanılan örneklerde
ağırlıklı olarak yazıya yer verilmiştir. Çünkü yazı (hat sanatı) İslâm sanatlarının en yetkinleşmiş ve önde gelen sanatıdır. Sabri Berkel’in yazı
soyutlamaları bu geleneğin yeniden yorumlanmasında önemli yer tutar.
Süleyman Saim Tekcan’ın “Atlar ve Hatlar” adını verdiği çalışmaları modern resmin yansımalarıdır
1970’lere kadar dinî referanslar ve imgeler Türk ressamlarınca biçimsel betimlemelerden ve soyut dışavurumcu yaklaşımlardan öteye
gitmeyen bir anlayışla ele alınmış ve öykünmelerle konuya yaklaşılmıştır.
1970’lerde oluşan millî bilincin yeniden sorgulanması, düşüncede
derinleşme ve bireysel üslup çabalarının sanatçılarımızca bir kaygıya
dönüşmesi sürecinde dinî imgelerin, tasavvuf düşüncesinin resimde
doğru kullanılması, tasavvuf düşüncesinin doğru algılanması Erol Akyavaş ve Mübin Orhon gibi sanatçılarımızın eserlerinde derin izleriyle hissedilmeye başlar. 1980 sonrası, birçok genç sanatçılarında ilgi odağı olmuştur. Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli, Murat
Morova ve İsmet Doğan eserlerinde tasavvuf düşüncesine yer veren
önemli sanatçılarımızdır.
Gelenekten esinlenen ve geleneğe büyük bir saygıyla yaklaşan Hüsamettin Koçan’ın eserlerinde inançtan kaynaklanan ve gelenekleşen
Anadolu halk resimlerinin etkisi vardır. O, geleneğin aynen tekrarlanması yerine, geleneğin içselleşerek yenilenmesi düşüncesini taşır. Bu
düşüncesini bir söyleşisinde şöyle aktarır: Gelenek kimleri ilgilendiriyor
diye bakmak lazım… İnanç grupları gelenekle ilgilidir. Çünkü inanç gelenek gerektirir. Köken problemi olanlar gelenekle ilgilidir. Köken, insanları
hatırlamaya doğru yönlendirir. İnsanlar ticareti olarak da gelenekle ilgili
olabiliyorlar. Entelektüel olarak gelenekle ilgili olanlar var bir de… şimdi
inanç ve köken grupları için geleneğin yenilenmesi söz konusu olamaz.
Çünkü gelenek en kutsaldır.
Türkiye’de aslında kültür siyaseti kuranlar, muhafazakâr siyasî kadrolarımız geleneğin tekrar edilmesinin bize yeteceği düşüncesini taşırlar.
Bu kadroların kültür politikaları yenilenme değil tekrarı içerir. Oradaki
gerçek mesajı iyi içselleştirmek, orayı bir hareket noktası olarak algılamak ve oradan yeni bir şeyler üretmek gerekir… (sûfî objeler, s.200), demek suretiyle, asıl olanın var olan bir şeyi tekrarlamak değil, içselleştirmek gerektiğini ve özden kopmamak gerektiğinin altını çizmektedir. Bu
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açıdan bakıldığında, Hüsamettin Koçan’ın resimlerinde kullandığı imgeler tasavvuf düşüncesinin içselleşmesinden çok, geleneksel olan biçimlerin içselleşerek yeniden yorumlandığını gösterir (Resim 8).

Resim 8: Hüsamettin Koçan, Gören El, 1998, Tuval Üzerine Karışık Teknik,
120X75 cm.

Özellikle Bektaşilikte kullanılan yazı resim anlayışı çağdaş sanatçılarımızdan Murat Morova’nın eserlerinde izlenebilir. Sanatçının ‘Remz’
adını verdiği dizisinde yazı kullanılmıştır. Ancak tamamen Morova’ya
özgü bir yorumla. Farklı boyuttaki tuvallerin yan yana yerleştirilmesi ile
oluşturulan bu dizide tuvallerin bütününün bir anlamı vardır. 1993 yılında sergilendikleri İstanbul Ururat Sanat Galerisi’nde, aynen bir cami
ya da türbede rastlayabileceğimiz bir yazı kuşağı mantığında yerleştirilen tuvaller göz seviyesinin üzerindedir. Sıralanmalarında çeşitleme
yapmaya uygun olarak tasarlanan bu tuvallerde, yazıyı simgeleyen motiflerin Arap alfabesiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Morova’nın izleyiciye bir
hatırlatma yapması için ‘uydurduğu’ harflerdir bunlar. Eskiden kullandığımız harflerin bugünkü okunmazlığın, yeni bir kurgu ile izleyiciye
hatırlatılmıştır. Sanatçı bu yolla izleyiciye kendi belleğindeki imgeleri,
çağrışımları kullandırılır.
Murat Morova’nın “Ten Yorgunu” adını verdiği 12 parçadan oluşan
çalışmasında ‘İnsan-ı Kâmil’ motifi kullanılmıştır. Tasavvuf dilinde
‘Tanrı’da yok olan insan’ anlamına gelen bu deyim (Resim 9), harfler
yani yazı aracılığıyla simgeleştirilmiştir. Sanatçının bu çalışması dörderli üç parça şeklinde tasarlanmıştır. İlk dörtlüde, insan-ı kâmil motifinin ardında bir Osmanlı anatomi kitabından alınmış kasları, sinir ve
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sindirim sistemini gösteren sayfalar ve üzerlerinde sanatçının kendi sureti yer alır. Bu arada sanatçı, insanlığa ait anonim tarihi kurgulamıştır.
İkinci dörtlüde toplumun kişiye taktığı kimliklere gönderme yaparak
sosyal tarih verilmeye çalışılmıştır. Figürlerin üzerlerinde yer alan pop
rozetlerde “asosyal”, “istenmeyen adama” gibi tanımlamalar yazar. Tüm
bunların üzerinde yer alan sineklik telinden yapılmış katmanlar kaldırıldıkça yüz/suret, o da açılınca toplumun kişiye yakıştırdığı kimlikler
ortaya çıkar. Onun da arkasında beden vardır. İnsan-ı kâmil yanı ise tüm
bunlar kaldırıldığında ortaya çıkan ve kişiyi kendi yapan yandır. Son
dörtlüde sanatçının kişisel tarihine ait, sağlık sorunları ile ilgili raporlar,
röntgen filmleri vb. malzemeler fon olarak kullanılmıştır. Bu, malzemeyi doğru okuyup yeni bir dile döküldüğünde, ulaşılabilecek çileli yoldur; hem sanatçının çileli yolu hem de izleyiciyi davet ettiği yoldur.
Bu çalışmada sanatçı, dinsel bir simgeden yola çıkarak onun anlattığı öykü yoluyla kendi öyküsünü oluşturuyor diyebiliriz. Dinsel simgeyi
dinsel içeriğinin dışında, günümüz koşullarındaki bir duruma gönderme yapmak için kullanır. Morova, kullandığı simgelerin geçmişte
temsil ettikleri ile günümüzde temsil edebilecekleri arasında bir bağ kurar (Önel, s.320-325). Sanatçının bu yapıtları için Mutluhan Taş da doktora tezinde: Sanatçının yapmış olduğu çalışmalar her ne kadar tasavvufa ve inanç sistemine dayalı imgeler içerse de O, bunu bir inanç sisteminin etkisi altında olmaktan çok, bu imgeler aracılığıyla kendisi için
problem teşkil eden sosyolojik olayların siyasal bir zeminde plastik ifade
olarak başkaldırısı (Taş, s. 50-51-52), şeklinde ifade etmektedir.

Resim 9: Murat Morova, Ten Yorgunu, 2003, Cam Üzerine Serigrafi, 8X28X23
cm.
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Resimlerinde İslâm Dini’ni çağrıştıran imge ve yazıları kullanan diğer bir sanatçı İsmet Doğan’dır. Doğan’ın resimlerinde farklı kaynaklardan aynen alıntı yapılan yazı, figürler doğrudan dinsel bir kullanımda
olabildiği gibi tamamen din dışı bir anlam da içerebilir. İsmet Doğan’ın
yazı-insan motifini kullandığı iki resme baktığımızda, sanatçı 1987 yılına
tarihlenen “Adsız” adlı çalışmasında harflerle oluşturulmuş bir insan figürünü doğrudan kullandığı gibi, 1995 yılına ait “Yazı-Beden” isimli çalışmasında çeşitli yazı parçalarıyla yeni bir beden oluşturmuştur (Resim
10). Bu, sanatçının kendince oluşturduğu, yazı parçalarının belki de tamamen rastlantısal şekilde yerleştirildiği bir bedendir (Önel, s.325).
Doğrudan alınan insan-ı kâmil figürü ile birbiriyle bağlantısız kaligrafik
yazılardan oluşturulan figür, plastik bir yapı elemanı olarak yerlerini almışlardır. Sanatçı Erol Akyavaş ya da Ergin İnan gibi doğrudan İslâm
tasavvufunu okuyarak bilinçli bir şekilde tasavvuf inancını resim yoluyla
anlatmanın peşinde değildir. Resimlerinde kavramsal bir anlatımla birlikte ironik tavırlar da görülmektedir. İsmet Doğan, kendi sanat üretimini, “Benim yaptığım ‘modernite’ eleştirisidir ya da hermeneuitik bir
okumadır” (Önel, s.325), ifadesiyle yorumlamaktadır.

Resim 10: İsmet Doğan, Lapsus, ‘Yazı Beden’ dizisi, 1995, Tuval Üzerine Karışık
Teknik, 120X100 cm.
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Dinî imgeleri çağdaş bir yaklaşımla yorumlayan, imgelere kavramsal anlam yükleyen, günümüzün sosyolojik yapısıyla da ilişkili olarak
üslubunda çağdaş bir dil oluşturan sanatçımız Balkan Naci İslimlyelidir.
İslimyeli kendine özgü ironik bir yaklaşımla eserlerini üretmektedir.
Eserlerinde İslâm kozmolojisinin çağdaş bir yaklaşımla ele alındığı fark
edilir. Örneğin -toprak, hava, su, ateş – İslâm kozmolojisi açısından hayatın kendisidir, var olmanın şartıdır. İslimyeli kimi eserlerinin felsefi
ve tasavvufî boyutlarını bu tip imgelerle oluşturmuştur. Sanatçımızı diğerlerinden ayıran şey; Kendisi tarafından İslâm kozmolojisinni fark
edilmiş olması. Dinî imgeler İslimyeli’ye, yaşadığı ve köklerinin geldiği
toplumun bilinçaltını tanımasına dair rehberlik etmiştir.
İslimyeli bir söyleşisinde; “İslâm tasavvuf düşüncesinin çağdaş ve
kavramsal bir yanı olduğunu düşünen İslimyeli, sanatçının serüveni ile bir
dervişin serüvenini yalnızlık, sürekli arayış ve kendini sorgulama hali açısından birbirine benzetiyor. Kişinin hem kendi içinde hem de bulunduğu
dünya içinde kendisine bir aidiyet alanı, bir anlam araması sorununu dervişlerin sorunu ile benzer buluyor. Dervişlerin arayışında da, sonunda
Tanrı ile birleşecekleri dairesel bir döngü olarak görüyor. Sanat yapıtlarını, sadece biçimsel özellikleriyle sınırlamayıp (renk vb.), içine girip değerlendirmesinde tasavvufun yardımcı olduğunu söylüyor. Yapıtlarında
simetri kullandığını söyleyen sanatçı, simetride tasavvufun yansıma olduğunu görüyor ve karşılıklı birbirine bakan iki şeyden hangisinin gerçek
hangisinin yanılsama olduğunu anlamanın güç olduğunu söylüyor. Simetrinin yansıyan-yansıtan ilişkisi ile yaratan-yaratılan ilişkisi arasında
bağ kuruyor” (Taş, s.62) ifadesini kullanmaktadır.
Sanatçının 1990 tarihli “Sır” sergisinde, tabletler üzerine yazdığı
kendi şiirleri, kullandığı boya katmanlarıyla tamamen okunamaz durumdadır. İzleyenler tarafından Arapça’ya gönderme yaptığı düşünülen
yazılar aslında sanatçının kendi el yazısından başka bir şey olmadığı gibi
böyle algılanmasını da hedeflememiştir (Kurt, 2002, s.48). Bu tabletlerin
yan yana sıralanarak sergilenmesi izleyiciyi mezarlık kavramıyla buluşturuyor. Bir başka hayatın, uhrevi hayata geçişin kapısını aralıyor (Resim 11).
“Sanatçının Üç Yüz Yıllık Uykusunun Resmidir” isimli eserde İslimyeli, Kur’ân-ı Kerim’de “Eshab-ı Kehf” olarak geçen yedi uyurların yüzlerine kendi suretini koymuş, “Sanatçının Susarak Çile Çektiğinin Resmidir” (Resim 12), adlı çalışmada ise tasavvufta 1001 çile olarak bilinen
görevlerden biri olan susma orucuna göndermelerde bulunmuştur. Sanatçı birçok eserinde tasavvufa dair hikâye ve mitolojileri kendine özgü
malzemelerle ifade etmiştir.
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Tasavvufa dair imgeler kullanılmasına rağmen böyle bir sorun ve
yaklaşımı olmadığını belirten İslimyeli, dinin kendisi ve eserleri için ayrı
bir kategori olmadığını ve dinin simgelere ve formlara dönüşmesi halini
o alanın satışı olarak değerlendirir. Bu sebepledir ki, dine ve tasavvufa
ait hiçbir imgeyi doğrudan kullanmadığını vurgular (Kurt Önel, 2002,
s.47).

Resim 11: Balkan Naci İslimyeli, Sır,1990, 12 levha, Saç Üzerine Tuval Üzerine
Akrilik.

Resim 12: Balkan Naci İslimyeli, Sanatçının 300 Yıllık Uykusunun Resmidir,
1997-98, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 155X90 cm.
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4. İslâm Kozmolojisinin Sembolik Yansımaları
Çağdaş Tür Resmînde İslâm tasavvufunun sembolik yansımalarının
derinlik kazandığı etkileri 1980’li yıllardan itibaren görmekteyiz. Çünkü
ülkemizde demokratik yönde atılan adımlar, inanca karşı yumuşayan
esneklik, iki kutuplu dünyanın yıkılmaya başlaması, Marksizm’in iflas
etmesi, ülkemizde aydınların kendi kökenlerine dönme sürecine de yardımcı olmuştur. Uzun süre batıda yaşamış olan birçok sanatçımız, ancak kendileri olabildikleri ölçüde saygın bir değer kazanabileceklerinin
farkına varmaları, sahip oldukları değer, inanç ve kültürlerde derinleştikleri ölçüde kalıcı ve yaratıcı tasarımlar ortaya koyabileceklerinin farkına varmışlardır. Bu sanatçılardan başta Erol Akyavaş olmak üzere,
Mübin Orhon ve Ergin İnan Gülsün Erbil ve günümüz sanatçılarından
Erol Kılıç’ın resimlerinde İslâm kozmolojisinin sembolik yansımalarını
ve çağdaş dışavurumlarını görebiliriz.
Geometrik-soyut anlayışta mistik bir yaklaşımla öznel eserler veren sanatçımız Mübin Orhon (1924-1981), 1947 yılında iktisat doktorasını yapmak için Paris’e gitmiş ve ölünceye kadar da yaşamını Paris’te
sürdürmüştür. Mübin Orhon’un resimleri yüzeysel bir fon üzerinde yavaş yavaş açılan ve etkileyen ışıkla birleşerek dikdörtgen formlar oluşturur. Gittikçe eriyen renkler etkileyici çağrışımlar yapar. Sanatçının resimleri, belirsizlik, gerilim ve gizem, ışık huzmelerinden sızan titreşimlerle yüzeysel olduğu kadar derinlik etkisi de vermektedir. Koyu fon
üzerinde koyudan açığa doğru dörtgen formu oluşturan ışık kaybolmuş
umutları yeniden tazeler gibidir (Resim 13). Onun resimlerinde ışık hayatın ve yaşamın özünü vermeye çalışır. Mübin Orhon’un resimleri öznel evrensel mistik bir duyarlığın yansımalarıdır (Kılıç, 2002, s.193). O
güne değin Türk Resmînde görülmeyen biçimler Mübin Orhon’la Türk
resmine girmiştir. Mübin Orhon’un resimlerinde İslâm kozmolojisinde
-karanlık ve ışık-ın sembolik anlamları hissedilebilir.
Karanlık ve ışık, tasavvufun arka tepisel sembolleridir. Çünkü
Ulûhiyete dair asli bir tecrübenin tabiî ve doğrudan ifadeleridir. Fena
(yok olma), Beka (varlığını sürdürme) makamlarına delâlet ederler. Bu
makamlar, sadece aşkın bir farkındalık seviyesinde ortaya çıkan metafiziksel tecrübelerdir. Tam da bu noktada Orhon’un yüzeysel boya plastizminde metafizik bir mekân görüntüsü hâkimdir. Sanatçı burada
sûfînin görevini üstlenir gibidir. Tıpkı sûfînin dünya meşgalelerinden
arınıp, saflığa yalınlığa doğru kat ettiği merhale gibi, sanatçının resimleri de arınmıştır. Işık ve karanlık iç içedir. Işığın bittiği yerde karanlık
başlar, karanlığın bittiği yerde ışık yeniden belirir.

Türk Resminde İslâm Tasavvufunun Sembolik Yansımaları

537

Sûfî için ışık ve karanlık mecazi tecrübelerdir. Varoluş, ışıktır. Cenabı Hak, mistiğin bilincinde belirdiğinde, ışık gibi katıksız birlik ortaya
çıkar. Bütün çokluk karanlıkta kaybolur. Fakat her şey ferdiyetini kaybettiğinden ve bilinçten silinmiş hale geldiğinden bütün âlem çelişik şekilde ışık denizine döner. Bu ışığın derinliklerinin dışında, karanlıkta
kaybolan her şey kendi ferdiyetinde yeniden doğmaya başlar; fakat bu
safhada onlar, varoluşun saf ışığı ile tamamen doymuş karanlıktır (Bahtiyar, s.101).

Resim 13: Mübin Orhon, Soyut, 1975, Kâğıt Üzerine Karışık Teknik, 43X30,50
cm.

Son dönem çağdaş sanatçılarımızdan Ergin İnan, “Mesnevi”, “İlyas
Mektubu” ya da “Amos Mektubu” gibi çalışmalarında, kendisi için önem
taşıyan bir dinsel simge ya da öykünün, belleğinde bıraktıkları olarak
dinselliği resimlerine taşır. Burada İnan için belirleyici olanın, o imgenin resmini yapmak değil, konuyu kendiyle özleştirdiği yanlarıyla resmetmek olduğu gözlenir. Ergin İnan için yapıtlarında kullandığı eski kitap sayfaları ve yazı, yarattıkları dinsel çağrışımın ötesinde estetik birer
öğe olarak önem kazanmıştır. İnan’ın yapıtına konu ettiği tasavvuf ise
inanç boyutunda değil, Mevlânâ ile ilgili örneklerde olduğu gibi düşünce boyutundadır denilebilir.
“İlyas Mektubu”, el yapımı kâğıt üzerine, yer yer silinmiş ve okunamayan eski yazıların üzerine İnan’ın böcek yorumlarının dağıldığı bir

538

İSLÂM ve SANAT

kompozisyondan oluşmaktadır (Resim 14). Eserin merkezine yerleştirilmiş olan pervane böceği, maşuka âşık olmuş aşığın kendini kurban etmesinin sembolik bir anlatımı olarak duyumsanabilir (Taş, s.75). Sanatçı bütün çalışmalarında yazı ve resmi birlikte kullanmıştır. Mikro
kozmik bir dünyadan makro kozmik bir dünyaya varlığın anlamını sorgularcasına hareket etmektedir. Yaşam ve sonrasını çözümlerken, ayrıntılarda farklılık gösteren ancak tek Tanrı inancı çerçevesinde birleşen
inanç sistemlerine vurgu yapmaktadır ( Giray, s.216).

Resim 14: Ergin İnan, İlyas Mektubu,1998, Litografi, 63X44cm

Çağdaş Türk ressamları içinde Erol Akyavaş İslâm Tasavvufu ’nu içselleştiren ve bir derviş yaklaşımı ile bu içselliği resimlerine yansıtmayı
başaran önemli bir sanatçımızdır. O, dönemin zor koşullarına rağmen
Türk Resmine farklı bir pencere açmış, doğu ve batı arasında bir sentez
kurmayı başarmıştır. Mimarlık ve fotoğrafçılıkla da uğraşan Erol Akyavaş, dönemin zor koşullarına rağmen ‘İslâmî geleneğin, itikadın çağdaş
bir resimle ifadesi gibi belki büyük ama hiç mi hiç moda olmayan bir
yola girdim’ der (Madra, vd. s.85). Böylece Erol Akyavaş, İslâm sembolizminin, Hurufiliğin ve en önemlisi dinî yaşamla modern öznenin çatışmalarını kurcalayarak bir zemin bulmuştur.
Akyavaş’ın resimlerinde tasavvufa dair birçok sembol yer alır. Vav
harfi ve lam-elif gibi hat sanatından sembollerin yanı sıra Kâbe ve eski
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kitaplardan alınmış şemalarda olduğu gibi sadece İslâm Dini’ne ait semboller değil, labirent, spiral, daire, kare, boşluk, insan kanını çağrıştıran
kırmızı varak gibi hem İslâm Dini’nde, hem de evrensel bağlamda anlamları olan imgeler de yer alır. Bu imgeler, tasavvufun bâtın ve kalbî
sezgiyle keşfe dayalı bilgi aktarımı esnasında, söz konusu açıklamaları
sembollerle ve hikâyelerle aktarmasından dolayı geniş anlamlar taşırlar.
Akyavaş’ın eserlerinde görülen tasavvuf felsefesinin etkisi, sanatçının çocukluk yıllarından beri tasavvuf ile olan aşinalığından gelmektedir. Dedesi Merdivenköy Tekkesi şeyhi olan Akyavaş, tasavvuf tarih ve
edebiyatı üzerine araştırma yapan yazar Abdülbaki Gölpınarlı ile de akrabadır. Akyavaş’ın, 1971 yılında İranlı mutasavvıf, Şebüsteri’nin Gülşeni Raz adlı kitabını okuması onun için dönüm noktasıdır. Sanatçı bir söyleşide mistisizme duyduğu ilginin başlangıç noktası nedir sorusuna Gülşen-i Raz’dan“Başladığı noktadan itibaren dönüp duran bu devran binlerce şekle bürünüp görünmekte. Her noktadan bir dönüş başlamakta
yine o noktada bitmekte. Merkez de o, dönen de…” derken, İslâm kozmolojisinin sembolik anlatımı olan daire ve merkezi esas almaktadır. Büyük bilge Hermes Trismegistus “Tanrı merkezi her yerde, dış yüzeyi
hiçbir yerde olan bir dairedir” görüşü ile aynı kozmolojik anlamları
ifade etmektedir.
İslâm kozmolojisinde kare ve dairelerin mistik anlamları vardır.
Daire Vahdet-i Vücut ve İnsan-ı Kâmil’i temsil eder. İlki ”Allah’tan başka
ilah yoktur”, Allah ismini içine alır ki, Tanrı ilk olarak onunla bilinir.
Tanrı’yı bilme noktasına gelen kişi, “Allah’tan başka bir şey görmeyecek
kadar kalbi ve maksadı.” Allah’a gark olmuş kişi şeklinde tasvir edilir.
İkinci şahadet ise şudur; “ Muhammed Allah’ın peygamberidir. ”Sûfî için
İslâm Peygamberi İnsan-ı Kâmil’dir (Bahtiyar, s. 44-45). Dolayısı ile daire hem Tanrı’yı hem de İnsan-ı Kâmil’i temsil etmektedir. Kare ve daireler, iç içe daire ve kareler Akyavaş’ın resimlerinin ana kompozisyon
kalıplarını oluşturmaktadır.
Sanatçının yaptığı resimlerde, tasavvufa dair sembollerle, gözle görünenin ardındaki görünmeyene vurgu yaparak, resimlerin bir de batini
yönü vardır. Akyavaş’ın resmin batini yönüne ağırlık verdiği eserlerinden ilki Kerbelâ serisidir.
Sanatçının Kerbelâ’yı konu alan 1983 tarihli “Kerbelâ IV” isimli
eseri, siyah bir zemin üzerinde üst yarıda iki, alt yarıda bir adet olmak
üzere üç adet kırmızı çadırın yer aldığı kompozisyondur (Resim 15).
Eserin sol üst köşesinde yer alan kırmızı çadıra altın bir kılıç uzanmaktadır. İslâm tarihinde, Hz. Ali’yle beraber anılan iki dilli bu kılıç,
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onunla savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdiği “Zülfikar” olarak bilinmektedir. Kılıcın altında bulunan on bir adet yeşil dörtgen, kılıcın
imamların birincisi olan Hz. Ali’yi temsil ettiği düşünülürse Hz. Ali’den
sonra gelen ‘on bir imam’ı temsil ettiği düşünülebilir. Çadırın üzerinde
yer alan güller hem Hz. Muhammed, hem de Hz. Ali’ye ilişkin sembollerdir. Tasavvufî bir imge olarak gül, Mevlânâ’nın Mesnevisinde de sıklıkla belirtildiği gibi Hz Muhammed’i temsil etmektedir.

Resim 15: Erol Akyavaş, Kerbelâ IV,1983, Kâğıt Üzerine Akrilik ve Altın Varak,
125X100 cm.

Sanatçının Fihi Ma Fih (içindeki içindedir) adını verdiği eser tuvalden taşarak üç boyutlu bir tasarımdır. Sanatçının bu esere bu ismi vermesi ve üç dini temsilen labirent şeklindeki sembolleri seçmesi tesadüf
değildir (Resim 16).
“Ressama göre kişi bir labirentin içinde yolunu arar, bir yerlere varmayı amaçlar. Bu felsefi anlamda bir yoldur. Bu üç dine ait her bir labirent içinde mistiklerin aradığı Tanrı olmalıdır. Hayat labirentinin içinde
varılabilecek en ulvi yer de budur. Ancak labirent şaşırtıcı bir yoldur.
Kişinin karşısına çeşitli seçenekler, kavşaklar çıkarır. Seçim hakkı olan
kişinin bu labirentte doğru seçimleri yaparak ilerleyebilmesi önemlidir.
Eserle aynı adı taşıyan Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin Fihi Ma Fih adlı
kitabında da kişinin yapması gereken seçimler, manevî hayatın çeşitli
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yönleri ve tarikat yolu içinde neler yapılması gerektiği anlatılmakta, dolayısıyla labirentte ilerlemek için bir rehber sunulmaktadır.” (Madra,
s.62).

Resim 16 : Erol Akyavaş, Fihi Ma Fih, 1986, Demir Stant Üstünde İçi Işıklı Saydam Bloklar, Altın Varak Kaplı Plesxiglass, 130X100X60 cm.

Erol Akyavaş’ın tasavvufla ilgili diğer serisi Hallac-ı Mansur’dur
(Resim 17). Akyavaş, 1987-1988 yıllarında, gerek fikirlerinin etkisi gerekse Hallac’ın 912 yılında hazin idamının etkisiyle onu eserlerine konu
yapmıştır. Yine Hallac’ın nokta ve daire üzerine yapmış olduğu açıklamaların referanslarıyla plastik ifadesini bulmuştur denilebilir. Hallac’a
göre nokta, “Bil ki kelamın bütün harfleri kelimede, kelime de harflerdedir. Harfler de Elif’te yer alır ve Elif noktadadır. Nokta bütün bunların
üstündedir. Nokta, bizzat kendisiyle var olup, bütün ilimlerin harfleri
odur ve hepsi ona dayanır” (Öztürk, s. 323), şeklinde tanımlanır. O’nun
noktaya dair bu tanımı, bize noktanın Tanrı’nın tekliği ve kudreti hakkındaki bilgiyi vermektedir. Daire konusuna gelince, Hallac daireyi saf
bilginin kaynağı olarak görür (Öztürk, s. 317).
Pek çok Allah lafzının toplanıp bir araya gelmesi vahdet-i vücut ’un
çokluktaki birlik ilkesiyle de örtüşmektedir denilebilir. Onun kullandığı
başka bir sembolde tıpkı Gülsün Erbil’de olduğu gibi spirallerdir. Ancak
Akyavaş’ın spirallere yüklediği anlam çok daha sade ve açıktır. Ona göre
spirallerde iki türlü hareket vardır; merkezden dışa doğru açılma ve dışarıdan merkeze doğru yönelme. Dışa doğru açılma, hem evrenin oluşumunu, hem de şu anda evrenin devam etmekte olan genişleme hareketini sembolize eder. Merkeze doğru gelişte ise dairenin de merkezinde olduğu gibi bir olana, tek olana yani Allah’a doğru bir hareket vardır (Resim 18).
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Resim 17: Erol Akyavaş, Hallac-ı Mansur, 1987, Tuval Üzerine Akrilik,300X350
cm.

Resim 18: Erol Akyavaş,1988, El Yapımı Hindistan
Resim 19: Gülsün Erbil, Mistik Döngü,1997, Kâğıdı Üzerine Akrilik 80X50 cm.
Duralit Üzerine Yağlı Boya, Çapı 100cm.

Erbil’in yamalı derviş giysilerini tekstil anlayışı ile yorumlamaları,
onun, Mevlevî dervişlerinin dünyevi arzu ve tutkulardan arınmak istemelerine bir gönderme olarak değerlendirilebilir. Semazenlerin dönüş
hareketi sanatçıya göre Tanrı’yla bütünleşmenin ritüele dayalı bir ifade
biçimiyken, Erbil’in sanatsal yaratım sürecinde, tamamen sembolizme
dayalı plastik bir ifadeye dönüşür.
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Erbil’in her biri “mistik döngü ”nün birer çeşitlemesi olan yapıtlarındaki temel motif yaşamın yüce bir simgesi olan sarmaldır. Gülsün Erbil’in yapıtlarındaki sarmallara çoğu zaman Mevlevîliğe dair birçok eleman (yıldız sistemleri formları olan üçgen, kare ve daire, cenin, semazen
vb.) eşlik etmektedir.
Talat S. Halman, Gülsün Erbil’in sanatı üzerinde yaptığı değerlendirme yazısında, onun tam anlamıyla çağdaş sanat olarak adlandırılabilecek yapıtlarında, coşkusal mistisizmin imgelerini olduğu kadar özünü
de vurguladığı üzerinde durur (Resim 20-21).
“Yapıtları -sarmallar, girdaplar, hortumlar aracılığıyla- ‘gizemli yolun’ taklit edilmez heyecanın ustaca aktarır. Yapıtları aşkın, coşkunun,
ulvi güzellik arayışının destanıdır. Erotizmin gizemlerinden (fallusla
rahmi birleştiren (Aşk Tutkusunda olduğu gibi) Cennete öykünmelere
(Mistisizmin Doğuşu’nda olduğu gibi) kadar uzanır. Ancak, sûfî estetik
anlayışında duyumsal olanla doğaüstü olan arasında bir ayırım yoktur,
tıpkı insani gerçeklikle uhrevi gerçeklik arasında bir ikilik olmadığı gibi.
Her şey Bir’dir çünkü Bir her şeydir.” (Halman, s. 2).

Resim 20: Gülsün Erbil, Cenin, 1998, Karışık Teknik, 200X225 cm.

İslâm mîmârîsinde kullanılan düz ve dairesel biçimler; Selimiye
Camii'nde, Süleymaniye Külliyesinde veya Sultan Ahmet Camii'nde olduğu gibi farklı büyüklüklerde tekrar edilerek ritmik mîmârî bütünlüğe
ulaşılır. İslâm müziğinde fonlarla ulaşılan ritmik bütünlük, mîmârîde simetrik olarak kullanılan dairesel formlarla mekânda bir bütünlük arz
eder. Hareket ve tekrar genişledikçe seri ve dairesel kombinezonlar organik bütünlüğe ulaşır. Kısaca belirtmek gerekirse, İslâm Mimarlığı
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İslâm ritminin biçimlenmesidir. Bu biçimleniş ruhu, dekoratif sanatçılarımıza da yansımıştır. Karatay Medresesinin iç ve kubbesinin seramik
dekorasyondaki sonsuzluğa açılan geometrik kompozisyon, Vahdet-i
Vücut nazariyesinin görselleşmesinden başka bir şey değildir. İslâm Sanatının bir başka öğesi olan Kufi yazıda, harfler iç içe fakat değişik renklerle belirginleştirilerek, soyut geometrik bir kom pozisyona gidilir. Harflerin bitiş ve başlangıçlarında nokta olarak, tek
tek ve çoklu olarak sıralanan eşkenar dörtgenler yazının statikliğini bozup, ritimsel bir hareketlilik yaratır. Düzenlemede sade
ve mükemmelliğe ulaşan geometrik bir soyutlama vardır. Benzer
duygularla yapılmış halılarımız ve kilimlerimiz de aynı düşünce ve kültür kaynağından beslenmektedir (Bingöl, s.6).
Erol Kılıç son yıllarda ürettiği eserlerinde adını verdiği, “Selçuklu”,
“Osmanlı”, “Silsilename” lerde ve tılsımlı gömleklerden esinlenerek
ürettiği onlarca resimlerinde yukarda bahsedilen kozmolojik imge ve
formları, kaligrafik fragmanları çok farklı varyasyonları ile kullanmıştır.
Tüm ilahi dinlerin ve semavi olmayan dinlerin evrensel sembolleri
olan kare, dikdörtgen ve daire formlar ve bu formların birbirleri ile olan
ilişkileri resim kompozisyonlarının ana eksenini oluşturur.
Geometrik figürlerden oluşan resimlerde, hazır ve bizim kültürümüze
ait olan malzemelerden aşk odaklı bir tevhit (birlik) oluşturuluyor. Resimlerde kaligrafi bir simge olarak kullanmakla kalınmıyor, bu simgenin
üzerine bir duygu, bir görüş ve bir inanç oturtuluyor. Böylece gelenekten yaratıcılığa doğru giden bir yol üzerinde geçmişin ve geleceğin bütünlüğü aynı mekân içinde gösteriliyor (Yakut, s. 9).
Sanatçının eserlerinde tasavvuf düşüncesi sembolik anlamları ile
kullanılmıştır. Bismillahirrahmanerrahim (rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla) başlayan yolculuk, sanatçının eserlerinde sembolik daire
ve yazı ile kullanılmıştır (Resim 21,22). Tasavvufta kullanılan her sembol
anlamları ile resimlerde ifadesini bulurlar. En basit en yalın olan Bismillah’la başlayan yolculuk giderek kozmik zenginliğe dönüşürler. Resim 1
ve 2’de bu basit ve yalın anlatım beyaz ve siyah rengin birbirlerine dönüşümleri ile verilmiştir. Gece ile gündüz gibi. Dairesel form ilahi yaratıcıyı, evreni, İnsan-ı Kâmil’i sembolize eder. Bu formlar sanatçının eserlerinde çokça tekrar edilmişlerdir. Kelimeyi tevhitle yolculuk devam
eder. Allah BİR’dir, Hz. Muhammed onun kulu ve resulüdür. İnsan-ı
Kâmil O’nun Resulu Hz. Muhammed ve O’nu örnek alan Kamil insanla
sembolize edilmiştir. Sûfînin nihai yolculuğu İnsan-ı Kâmil olmakla son
bulur. Daire İlahi Yaratıcıyı, Kare İnsan-ı Kâmil-i temsil eder. Daire ve
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karelerin merkezinde Allah ve Muhammed isimleri yer alır. Mîmârî yapılarda Allah ismi, Muhammed, dört halife ve on iki imam isimleri daire
içinde verilmiştir.

Resim 21: Erol Kılıç, Beyaz Aşk I, 2010, T.Ü., Akrilik, 85X75 cm.
Resim 22: Erol Kılıç, Beyaz Aşk II, 2010, T.Ü., Akrilik, 85X75 cm.
Eserlerin üretilmesinde ilerleyen süreçlerde, evrendeki kozmik
zenginlik renklere ve çeşitliliğe dönüşerek sembolize edilmişlerdir.
Şeyhlik derecesine ulaşan dervişlere müritleri tarafından verilen icazetnamelere ‘silsilename’ adı verilir. Sanatçı bu silsilenamelerden etkilenerek “silsilename” adını verdiği bir dizi resimler yapmıştır (Resim 23).
Dervişlere verilen silsilenamelerde Kâbe resimleri, dörtgenler içine yazılmış yazı ve sayılar yer alır. Resim 23 ve 25’de görüldüğü gibi, sözü
edilen semboller kullanılmıştır.
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Resim 23: Erol Kılıç, Silsilename, 2012, Akrilik, 207X93 cm.
Resim 24: Erol Kılıç, Selçuklu, 2012, Akrilik, 216x92 cm.

Sanatçının eserlerinde kullandığı kozmolojik sembollerden birisi
de iç içe geçmiş yedi adet dörtgen formdur. 7 sayısının bazı tarikat
mîmârîsinde kullanıldıklarını görüyoruz. Örneğin Rumeli’deki Bektaşi
tekkeleri bunlardan birisidir. Urfa’da bazı evlerin cümle kapılarında da
rastlanır. En çok da tılsımlı gömleklerde kullanılmıştır. Yedi kare dörtgenin iç içe kullanılması “Allah yedi göğü yarattı” (Talak, 12) âyetini
ifade etmektedir. Kılıç’ın “Tılsım” adını verdiği bir dizi resimlerinde (Resim 24) ve “Selçuklu” adını verdiği resimlerinde de benzer fragmanları
kullanmıştır (Resim 25). Bu resimlerde kûfî Allah ismine sıkça rastlanır.
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Eserlerde Selçuklunun kültürel izlerine göndermeler yapılmıştır. Selçuklu mîmârîsi ve süslemelerinin temelinde var olan İlahi düşüncenin
varlığı Kılıç’ın resimlerinde hissedilir.

Resim 25: Erol Kılıç, Ak Tılsım, 2013, Akrilik, 245X189 cm.

Resimlerde kullanılan malzeme, tuval, boya, doku, çatlaklar,
simgeler ve metaforlar madde ötesi bir boyut olarak karşımıza çıkar.
Görünen boya katmanları, resimlerin derinliği, resimleri yapanın iç
dünyasından verilen bir mesaj niteliği taşır.
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Tuval üzerine imgeler, dokular adeta bir senfoni orkestrasının
uyumu içinde serpiştirilmiştir. Bu imgeler ve dokular sufizmin izlerini
taşırlar. Sürekli BİR’liğe, BİR olan’a ve bütüne kavuşma arzusu yatar bu
izlerde. Işıklı bir fon üzerinde dingin bir melodi gibi izleyeni ruhunun
derinliklerinde sonsuzluğa taşır. Çünkü sanatçı görünmeyen ama var
olanla, varlığı bilinenle ilgilenir ve ışığı imgeye, renge dönüştürür. Resimlerdeki çizgiler- sınırlar, renk ve dokular, şekiller hep bu amaca hizmet eder. Bu resimlerde karşımıza çıkan yazılar, harfler, meşkler eseri
âdeta bir kitap sayfasına dönüştürür. Bu dönüşümde sesin, sözün ve yazının nesnelleşme çabaları fark edilir.
İslâm Sanatı soyut bir dille, renk ve hareketlerle karşımıza çıkar.
Bütün bu değerler resimlerin özünü oluşturur. Çok büyük boyutlardaki
tabloların karşısında duran izleyicinin, kendini tasavvufa doğru mistik
bir yolculuk içinde bulması amaçlanmıştır. Bu içsel yolculukta, nereden
geçerse geçsin, her seferinde kendi iç dünyasına doğru farklı farklı hislerle ilerlemesi sağlanır. İslâm Dini’nin evrenselliği de eşsiz bir dille
ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu anlatım sufistik melodiler tadındadır.
Her bir notasında izleyiciye görsel bir tat olarak geri döner ve bu ritim
bozulmaksızın akar gider. Ritmin yardımıyla müziği algıladığımız gibi
resimlerdeki renk uyumları ve muhteşem tonlarla da sanat içselleştirilmeye yöneliktir.
Sanatçının bilinçaltından gün ışığına çıkan bu geleneksel imgeler,
saflık ve bütünlük içerisinde özgür eserler olarak kendini gösterir. Plastik öğeler estetik bir dille izleyenin iç dünyasını adeta arındırır. Eserlerde görünen nesneler plastik değerler olarak yansır. Bu değerler içinde
imgeler, benzerlikler ve zıtlıklar, iç içe girmiş olan yalnızlık teması özgürce sergilenir. Bu özgürlük başıboş bir özgürlük değildir elbette. Geleneksel imgelerin kullanımında sınır tanımamakla birlikte, imgeleri
sağlam bir kompozisyonla içsel mücadele süzgecinden geçirilerek, milim milim her ayrıntıyı, eserin bütününden kopmadan, uyum içerinde
yerleştirme çabası içinde olunmuştur. Resimlerde sadece öznel bir tarz
oluşturulmamış, aynı zamanda düşünce felsefi bir yaşam biçimi haline
dönüştürülmüştür. Resimlere bakıldığında, Tanrı’ya yönelişi, umudu ve
aydınlığı huzur dolu, rahatlatıcı renklerle ifade edilmeye çalışılmıştır
(Can Kılıç, 11).
Erol Kılıç, bütünüyle geleneği ve geleneği oluşturan felsefi düşünceyi derinlemesine anlamaya çalışan, İslâm Kozmolojisinin sanata yansıyan yanlarını analiz ederek modern resmin kuralları içinde üslubunu
oluşturmaya çalışan bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneği
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tekrarlamanın, sanata bir katkı sağlayamayacağının farkındadır. Ürettikleri ile çağdaş yaratımda geleneğin ne kadar büyük etkileri olacağının
mesajını da vermektedir. Sahip olduğumuz kültürel zenginliğin imgelerini renklerin satır aralarında hissettirmektedir.
Kılıç, tasavvuf düşüncesinin sanata yansımasını, ancak tasavvuf düşüncesini anlamaktan geçtiğinin farkında ve izleyicinin de bunu fark etmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ürettikleri ile yeni çağdaş genç sanatçı
adaylarına yeni kapılar açmakta ve gelenekten modern yaratımlar için
umut vermektedir.
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SANAT ve PSİKOLOJİ ETKİLEŞİMİ:
GELENEKSEL TÜRK- İSLÂM SANATLARI
MERKEZLİ BİR OKUMA DENEMESİ
Orhan GÜRSU
Giriş
İnsan, kendisinin dışındaki nesneleri kavradığı gibi kendi varlığını ve psikolojik yapısını da iç gözlem yoluyla kavrayıp bir bilinçlenme
süreci yaşayabilir. Bu kavrayışa bilme de denilmektedir. İnsanın kendisini bilme serüveninde estetik etkilenme ve sanat/sanat eserinin etkilerine rastlanabilmektedir. Çünkü resim, mimarlık, heykel, edebiyat, müzik vb. gibi bütün sanatlar insan bilinci içerisinde yer alan işitme ve
görme duyumlarıyla ilgilidir. Bilme, bilinç, kavrayış süreçlerine duyular
eklenmeden sanatsal veya psikolojik yaşantıları anlamlandırmak zordur
(Tunalı, 2008: 31-32).
Bilme, bilinç, kavrayış ve duyulardan söz ettiğimizde aynı zamanda insanın davranışlarına da atıf yapmış oluruz. Sanatın, estetik
davranışların bir sonucu olması gibi psikoloji de insan davranışlarının
inceleme alanını oluşturur. Dolayısıyla, sanat ve sanat eserinin, estetik
davranışın doğrudan veya dolaylı olarak psikolojinin inceleme sahasına
girdiğini belirtebiliriz. İnsanın karmaşık psikolojik yapısı içerisinde, güzel ve güzelin oluşturduğu zevk, haz kadar sanatçı, izleyici ve sanat eserinin psikolojik yansıması ve analizinin de önemli bir yer işgal ettiğini
ifade etmemiz gerekiyor. Başka bir deyişle insan ve oluşturduğu sanat
yapıtının doğru anlaşılabilmesinin yollarından birini sanat psikolojisi
oluşturmaktadır.
1.

Sanat Psikolojisi:
Sanat, Sanatçı, Sanat Yapıtı ve Psikoloji

Sanat psikolojisi; herhangi bir sanat olgusunun oluşturduğu tutum ve davranışları, sanattaki psikolojik sorunları inceleyen bilim dalı
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olarak tarif edilmektedir. Erinç (2011: 13, 53), sanatın süreç ve olgu olarak, bazı nesnelerin bireyde var olan duygu ve heyecan durumlarına bir
uyarlamadan başka bir şey olmadığını belirtmektedir. Eğer algılarımız
vasıtasıyla içselleştirdiğimiz bir anlatı, duyu ve heyecanlarımızla uyum
içindeyse o bir sanattır ve hissedilen şeyin adı da estetik hazdır. Çünkü
güzel olan ile insan arasında bir ilgi vardır. Güzel olan, insanda hoşlanma ve haz duyma hislerini oluşturur (Tunalı, 2008: 16). Yine sanat
denildiğinde, sanat yapıtının izlenilmesi ile oluşturulması arasındaki
ilişkilerin ve bunun yanı sıra bu süreçteki bilinçaltı olayların ve bilinçli
eylemlerin araştırılması anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sanat psikolojisinin çıkış noktası içe bakıştır ve yaşantılara dayanmaktadır (Weber, 1995:
11-13).
Sanat psikolojisi açısından sanatın bir diğer işlevi ise; gündelik
yaşamın sorunlarından, bizi kuşatan bayağılıktan özgürleştirerek yaşadığımız hayata bir anlam verebilmemizi kolaylaştırmaktadır. İnsan, yapısı gereği tekdüzelikten, sıradanlıktan kaçarak yeni şeyler oluşturmaya, kendi arayışına bir yanıt olsun diye eserinde kendini dışa vurarak
benliğini ortaya koymaya çalışır. Bu sebeptendir ki bir eser ortaya koyan
sanatçılar zaman içerisinde var olagelmiş, benliklerinin derinliklerinde
kendilerinin de farkında olmadıkları en gizli yönlerine, bilinçaltlarına
karşılık vermişlerdir (Gasset, 2013: 8). İlgilerimizin altında yatan güdü
ve dürtülerin yer aldığı bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı yaşantılarımızda
sanatın bu etkisini görmek mümkündür. Bizim sanata ilgi duymamızın
nedenlerinden biri de bir anlamda yokluğunu hissettiğimiz bu şeyleri
tamamlamak, bir zorluğu gidermek ve nihâyet bir doyum sağlamak içindir. Öyle ki, insanın sonu gelmeyen istekleriyle sınırlı olanakları arasındaki çelişkide sanatın izlerini görebiliriz.
Sanat yapıtının içten gelen bir istek sonucu sanatçı da esin kaynağı olarak ortaya çıktığını ön gören görüşler mevcuttur. Öyle ki bu istek alışılmamış bir şekilde bir esrime, kendinden geçme veya bir coşku,
ruhun tatlanması şeklinde de oluşabilmektedir (Weber, 1995: 52-53). Bu
yoğunluktaki bir sanat yapıtı, kendi yoğunluğu ile izleyicinin düşüncelerini etkileyen, duygularını çelen ve duyularını davranışa dönüştüren
bir niteliğe sahip olabilmektedir (Erinç, 2011: 52). Sanat yapıtının içerdiği psikolojik veriler, örneğin Van Gogh'ta sarı renginin muhteşem sunumu veya Rodin'in eserlerindeki karamsarlık sanatçı kadar izleyicinin
ruh halini etkileyebilecek niteliktedir. Klasik İslâm sanatlarında ise uğraşı, psikolojik obje kutsal veya kutsalın yansıması olan nesne ve anlatılar olduğu için sanatçının içinde bulunduğu ruh hali yapıtın kendisinden etkilenecek, tutumları farklılaşacaktır.
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Sanat, sanat yapıtı sanatçının ruh hali ile ilgili bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda arınma, boşalma anlamlarına gelen katarsis'e de
yol açabilmektedir. İlk kez Aristoteles (2001: 22) tarafından Yunan tragedya sanatında; korku ve acıma duygularının, ruhu tutkulardan arındırması olarak tanımlanan kathartik etki trajik bir olay, olgu sonrasındaki duygusal boşalmayı ifade ederken klasik psikanalizde ise baskı altına alınmış rahatsız edici yaşantıların bilinç yüzeyine çıkarılıp çözümlenmesi şeklinde kullanılagelmiştir (Enç, 1990: 33). Böylelikle Sanat yapıtı, sanatçının ruh dünyasında ifadesini bulmamış, bastırılmış negatif
duygu, düşünce ve yaşantılarının kathartik etki'yle dışavurumunu gerçekleştirmesi hasebiyle sağaltıcı bir etki göstermektedir. Bu olumlu ifadelerle birlikte psikanalizin kurucusu Freud (2012: 104), sanatçının yaratma isteğini nevrotik bir arzu, gündüz düşlerini ve nesneleri değiştirmeyi içeren çocuksu bir oyun olarak değerlendirir. Sanatçıdaki nevrozun kökeninde çocukluk yaşantılarındaki anal dönem saplantısının olduğundan hareketle sanatçıyı; şizoid, histriyonik veya fanteziye eğilimli
olarak değerlendirmek yanlış bir açıklama olacaktır (Alper, 2008: 9).
Freud'un sanatçıya yüklediği nevrotik ifadesini Rollo May'de kullanır. Ancak buradaki nevroz kavramına May, ontolojik açlık adını verir
ki, yaşantıya bir anlam verme çabasının sonucunda oluşur ve olumlu bir
yaşantıdır (May, 2013: 17-20). May gibi Jung da sanat ve sanatçıya olumlu
yaklaşanlardandır (Jung, 2006: 313-314). Jung'a göre sanat yapıtı bir hastalık değildir, dolayısıyla tıbbi yaklaşımın dışında bir yaklaşımla yapıtı
oluşturan insansı özellikler yerine onun anlamı araştırılmalıdır.
Öte yandan sanatsal üretkenlikle ruhsal hastalıklar arasında bir
ilişkinin olduğu da söylenmektedir. Özellikle Bipolar bozukluğun manik dönemlerinde hastalarda sanatsal duyarlılığın artmasıyla birlikte bu
dönemde üretilen sanatsal eserlerin sayının arttığı belirtilmektedir. Örneğin, Robert Schumann'ın neredeyse eserlerinin büyük çoğunluğunu
manik dönemlerinde ürettiği aktarılmaktadır. Van Gogh'ta görüldüğü
gibi bu dönemlerde genellikle canlı ve parlak renkler kullanılır. Buna
karşın depresif dönemlerde sanatsal üretkenlik azalmakla birlikte ortaya konan eserlerde insan figüründen ziyade depresif çevrenin yansıtıldığı gözlenmektedir. Her ne kadar Freud'un sanatçıya negatif, nevrozlu yaklaşımı doğru bulunmasa da meşhur birçok sanatçının psikolojik bir bozukluk yaşadığı da bir vaka'dır.
Örneğin Vincent Van Gogh’un özellikle bir maddeye bağlı bir psikoz hasta olduğu, Salvador Dali'nin narsist kişilik gösterdiği, Cesare
Pavese, Virginia Woolf gibi birçok sanatçıda da duygu durumu bozukluğu sergilediği bilgileri ile karşılaşıyoruz (Ceylan, 2004: 22-25). Yine de
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bu örneklerin bütün sanatçılar için geçerli olmayacağını, sağlıklı ruh haline sahip sanatçıların da bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Örneğin Beethoven, sanatının kendisini intihar etmekten alıkoyduğunu
belirtmiştir (Yalom, 2000: 682). Öte yandan, sanatsal üretkenliği dini,
aşkın yaşantılarından kaynaklanan sanatçıların varlığından da söz edebiliriz. Buradan hareketle din-sanat ilişkisine geçmek mümkün görünmektedir.
2. İslâm Sanatı ve Psikolojik Yansımaları
Her medeniyetin kendisini ifade biçimleri vardır. İslâm medeniyetinin kendisini ifade biçiminden birisi olarak sanatın önemli bir rol
oynadığını dile getirebiliriz. İslâm geleneğinde sanatın ele alınışı ile insanın ele alınışı arasında benzerlik ilk bakışta fark edilir. Bu gelenekte
"kendini varlıktan ayırma değil, varlıkla bütünleşme çabası vardır.
Kendi bilincini, varlıktaki bilinçle bütünleştirme gayreti vardır. Varlıktaki ritme katılma güdüsü vardır" (Taşdelen, 2013: 11-20).
Batı geleneğinde ise, yenilerde ortaya çıkan Transpersonel
(Ego/Ben ötesi) psikoloji gibi akımları saymazsak, özellikle klasik psikanalizde insana yönelik iyi ve kötü şeklindeki ayrıştırmayı çok net bir şekilde görebiliriz. Oysa geleneksel İslâm psikolojisinin, insanı yaratıldığı
kaynaktan ayırmadan ruh ve bedensel eğilimlerini bütünlük içerisinde
ele alıp incelemeyi tercih ederek daha sağlıklı bir bakış sağlamış olduğu
ifade edilebilir. Günümüz psikoloji akımlarından Gestalt ekolünün de
ifade etmeye çalıştığı şey bu olduğu söylenebilir: Bütün kendisini oluşturan parçalardan tamamen ayrı ve farklı bir şeydir. Atomize bir bakışla
insanın, nesnenin anlaşılması güç olacaktır (Craighead&Nemeroff,
2004: 401-404).
İslâm sanatı, neşet ettiği medeniyetin düşünce ve güzellik anlayışını somut bir şekilde göstermektedir. Bu sanatı en ayırt edici özellikleri;
sonsuzluk fikrine sahip olması, somuttan soyuta kaçış ve figürden uzak
durması şeklinde sıralanabilir. Figürden uzak durma, yani tasvir yasağının sanatçıyı soyut formlara yönelmeye zorladığı ifade edilmektedir
(Ayvazoğlu, 1993: 36). Bu özelliklerin temelinde tüm varlık âleminin Yaratıcının tecellisinden ibaret olduğu, yani her varlığın arkasında Yaratıcının bulunduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakış açısı her şeyin geçici
olduğu, Allah'ın ise ezeli ve ebedi olduğu, böylelikle insanın Yaratıcı
karşısında kendi acziyetini fark etmesini sağlamaktadır. İslâm sanatçısı
eserlerini oluştururken, yaratıcı ile bir yarış halindeymiş gibi algılanmaktan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan, "kendi yaratımı”
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üzerinde yoğunlaşmaktan ziyade, “Tanrı'nın yarattıklarının keşfi” üzerinde yoğunlaşmayı öne çıkaran bir bakışa sahiptir (Can&Gün, 2012: 164;
Aydeniz, 2009: 44).
Sanatçının bakış açısında, yaşadığı medeniyetin kendisine sunmuş olduğu kalbi hayatın zenginleşmiş olmasının önemi ayrıdır. Bu gelenekte sanatçı bir eser ortaya koyuyor gibi görünse de ürettiği sanat
eserinin sanatçıyı etkileyip psişik ve manevî anlamda geliştirdiğini ifade
edebiliriz. Modern psikolojide kalb hayatının karşılığı olarak süperego
kullanılır. Bir kişide süperego ne kadar gelişmişse onun güzele, hoş
olana bakışı da o kadar incelecek, seçici olacaktır (Erinç, 2011: 53). Yani
süperegosu, kalbi yönü gelişmiş biri için güzel ve hoşlanmanın mahiyeti
değişmektedir. Bu nedenle İslâm sanatı dediğimizde, hem sanatçı hem
de alıcı/izleyici açısından eserin bedensel bir hazza hitap etmesinin ötesinde Dinî duygu ve pratiklerin kişinin kalbinde, ruhunda oluşturduğu
güçlenmeye bağlı olarak daha hassas, ince ve seçici bakış sunduğunu
görebiliriz. "Bir ideanın kavranılması, onun bilincimize dâhil olması ancak bizde bir değişimle mümkün olabilen bir şeydir; bu değişim aynı
zamanda bir kendi kendini yadsıma eğilimi olarak da görülebilir" (Schopenhaur, 2010: 9). Schopenhaur'un bu ifadesinde kısmen de olsa İslâm
sanatının izlerini görebiliriz. Diğer medeniyetlerin sanatları gibi, İslâm
sanatının da sanatçıyı dönüştürdüğü gibi, izleyiciyi de dönüştürme yetisine sahiptir. Bu sanatta Allah'ın mükemmel yaratışı karşısında, sanatçının kendisini hiçleştirip O'nu yüceltmesini görebiliriz.
Sanatın aşk gibi mahrem bir olay, dışarıdan değil içten gelen bir
hal olduğu ve insanın doğası gereği heyecan duymaya açık bir varlık olduğu belirtilmektedir. Sanat ve sanat eserinde bir süreç ve olgu olarak
bu duygu ve heyecanın bulunması arzu edilir (Gasset, 2013: 9; Erinç,
2011: 53). İslâm sanat ve maneviyatında bahsi geçen heyecanların kaynağı uhrevidir. Bazen de bir hatırlama (Elest bezmi), bu heyecanın doruğa çıkmasını sağlayabilir. Sûfî geleneğinde bu heyecanlar; vecd, istiğrak hali olarak zirvesini bulur. Kuşkusuz sevgiliyi anmaya bu ibadetin,
heyecanın her aşamasında psikolojik dünyayı bu âleme hazırlayan veya
hatırlatan sanatsal geçişlerin izlerini bulmak mümkündür. Jung'un Kolektif Bilinçaltı kavramı, kişisel bilinçaltının ötesinde, derinlerde yer
alan kalıtımsal kısmımızdır (Stevens, 1999: 47-61). Bir bakıma Âlem-i
misal yani ruhlar âlemi de denilebilecek insanlığın evrimsel gelişiminin
izdüşümüdür, geçmişin mirası şeklinde değerlendirilebilir.
Sanat eseri bireyde ilahi, aşkın olanın güzelliğini hatırlatmasının
yanı sıra onun ruhsal dünyasında oluşturduğu sükûnet, huzur, aidiyet
gibi manevî hazlarla dinî ve sosyal hayatında davranışlarının değişmesi,
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güzelleşmesi ve için dışa yansıması şeklinde tezahür eder. Bu yönüyle
İslâm sanatı, sadece temaşa edilen bir eser olmanın ötesinde yaşamda
ve davranışlarda karşılığını bulan, kutsalın hatırlanmasını sağlayan bir
boyuta da sahiptir. Nitekim İslâm Dini’nin kutsal kitabı olan Kur’ân'daki
estetik vurguların da (Mülk, 5; Tin, 47; Nahl, 8; Ahzab, 52), Müslümanların davranışları üzerinde son derece etkili bir katkı sağladığı söylenebilir (Aydeniz, 2009: 43). Bir diğer deyişle İslâm sanatı; sadece izlenilen,
zevk alınan, gönülleri hoş eden bir oluşum değil ama aynı zamanda kendisinden faydalanılan bir araçtır. Yani, İslâm sanatı aynı zamanda işlevseldir. Örneğin, tezhip, hat, ebru gibi sanatlar birbirilerini ve mîmârîyi
tamamlayan nitelikler sergiledikleri gibi sanatçının kişisel dönüşümü
için kullanılan birer enstrüman olma özelliğini de barındırmaktadır
(Taşdelen, 2013: 11-20). Geleneksel Türk-İslâm sanatlarının bu etkilerini
hat sanatıyla sınırlı olarak inceleyeceğiz. Geriye kalan diğer sanatlar bu
çalışmanın amaç ve sınırlarını aştığı için ele alınmayacaktır.
2.1. Hat Sanatı ve Psikolojik Yansımaları
Müslümanların kutsal kitapları Kur’ân-ı Kerim'e verdikleri değer,
gösterdikleri saygının ifadesi olarak hat, ebru, tezhip, cilt vb. sanat alanlarının oluşması ve bu alanlarda kıymet biçilemeyecek eserler ortaya çıkarılmıştır. Özellikle hüsn-i hat bu sanatların başında yer alan, İslâm
sanatları içerisinde zirve olarak gösterilen (Doğanay, 2007: 419; Nasr,
1992: 29-30), estetik kurallar dâhilinde ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır1. "Kur’ân âyetlerinin Arapça, ses ve makamlarla ifadesi sayılabilen
kıraat, seslendirilebilen şeyleri görsel olarak yazıya dökebilen ve onları
uzayda sabitleyen sanat olarak hat... İşte bu iki ifade şekliyle biz İslâm
sanatının tam da merkezinde buluruz kendimizi. İslâm sanatçıları yüzyıllar boyu bu kaynaktan ilham almaya devam etmişlerdir" (Michon,
1985: 2).
Kur’ân-ı Kerim'i muhafaza etme, doğru bir şekilde okuma kaygısıyla, yazı yazmaya duyulan bu ilgi bir süre sonra sanat dalı haline dönüşmesine neden olmuştur (El-Faruki&El-Faruki, 1999: 388). Hat sanatı
başlı başına bir güzelleştirme, El-Musavvir'deki güzelliğin yazıya dökülmüş hali, ince içeriği ve sonsuz gibi gözüken çizgileriyle sonsuzluk sanatı gibi okunabilir (Leaman, 2012: 74, 186). Allah'ın kelamının dünyevi
düzeyde yazı olarak ifadesini bulan bu sanat, ruhun geometrisi olarak

1

(Yazar adı yok), (2007). "Geleneksel Sanatlar", Anadolu'da İslâm Kültür ve
Medeniyeti, DİB Yayınları, Ankara, s. 366-410
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değerlendirilmiştir (Nasr, 1992: 29-30). Esasen İbn Haldun yazıyı; insanın zihninde olup biten düşünceleri anlamanın bir aracı olarak değerlendirir (İbn Haldun, 2004; II/589). Bu açıdan bakıldığında, bir yazı türü
olan hat sanatı, sanatkârın zihnindeki düşünceleri anlamamıza imkân
tanıdığı gibi aşkın bir boyutla kurduğu bağın estetik tarzda sunumunu
da içermektedir.
Hat sanatındaki âyet ve hadislerin haricinde sıkça yazılagelen; Allah'ı çokça zikredin, Kalpler ancak zikrullah ile tatmin olmaz mı?, Ah mine'l aşk, Hoşgör, Edep ya hu, Tevekkeltü alallah, Hiç gibi yazılar İslâm
medeniyetinin oluşturmak istediği insan tiplemesi hakkında da bilgi
vermektedir (Özkafa, 2010: 422). Bu insan tipi; mütevazı, hırs ve arzulardan uzak, mutlak aşka özlem içerisinde olan bir tipolojidir. Bu durum
doğal olarak insan tabiatında var olan narsisizmin kırılmasını ve nefsin
kontrol altında tutulmasını sağlayarak kişinin narsisizm kökenli bozukluklara yakalanmasını önleyici bir işlev görür. Benzer şekilde, bu insan
tipolojinde sabretmek ön plana çıkartılarak, sabrı tefekkürle birlikte sorunlara farklı bir yaklaşım sergilenir. Kalb, bu gelenekte ruhsal hayatın
merkezidir. Kalbin, ruhsal hayatın yani insanın mutlu olması, sevgilinin
adının anılması, kalbe yerleştirilmesiyle gerçekleşecektir. Sevgiliye duyulan özlem, aharlı kâğıda tekrar tekrar yazılan ah mine'l-aşk ifadesiyle
dile getirilmesini gerektirecektir.
İslâm sanatlarının nerdeyse tamamı için geçerli olan prensiplerden birisi de; bu sanatların bir usta öğretici marifetiyle gerçekleşiyor olmasıdır. Hat sanatını öğrenmek isteyen öğrenci, bu sanatı ustasından
yıllar sürecek bir eğitimle almak zorundadır (Yazır,1974; II/277). Öğrenci, hocasından sadece yazı yazmayı değil, bunun yanı sıra, sanat
ahlâkını, edebi, tevâzuu, mahviyeti, vakârı hocanın şahsında görme fırsatını da elde eder (Bilen, 2010: 130). Sosyal öğrenme kuramcılarının modelden öğrenme olarak tanımladıkları bu durum iyi bir eğitimin vazgeçilmez unsurudur. Model alınan kişi ne kadar iyi olursa, modelleyenin
eğitim ve davranışları o oranda gelişecektir (Woollard, 2010: 51-57). Buradaki usta-çırak ilişkisini analiz etmeye çalıştığımızda bir bakıma klasik psikoterapideki hasta doktor, danışan- danışman ilişkisini de görebiliriz. Yine tasavvuftaki şeyh-mürid ilişkisi de akla gelebilmektedir. Hat
eğitimi sadece bir güzel yazı çalışması değil kişiliğin eğitildiği, davranış
ve eğilimlerin kazandırıldığı, sosyal bir rol model eşliğinde doğru kişilik,
davranış ve yaşantının nasıl olması gerektiğinin gösterildiği bir eğitim
kurumu işlevini de yerine getirmektedir.
Hat sanatını icra edecek olan öğrencide bu sanatı doğru bir şekilde yapabilmek için; kapasitesinin yeterli olması yani kişisel beceriye
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sahip olması, sanatına derinlemesine nüfuz edebilme becerisi, iyi bir
ruhi, zihni ve fiziki beceriye ve disipline sahip olması istenir (Nasr, 1992;
31). Denilebilir ki bu şartlar öğrencide el-göz koordinasyonu, ruhsal ve
zihinsel iç denetimi, oto kontrol ve iç disiplinin gelişmesini sağlamak
için gerekli becerileri oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Eğitim boyunca
usta ile birlikte birebir meşk etmek ve verilen görevleri yapmak oldukça
uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğinden talebenin sabırlı olması da çok önemlidir. Yani, psikolojik olarak usta tarafından verilen
eğitimin içeriğinde iç denetim geliştirmenin olduğunu da görürüz. İç
denetim, bireyin kendisini tanıması, öz farkındalık geliştirmesi, davranışlarına yön verebilmesi, bilinç veya bilinçaltından gelen ve onda gerilim oluşturan her türlü güdü ve dürtülerinin kontrol altına alınmasında
büyük kolaylık sağlamış olur. Bunun yanı sıra, "İslâm hat sanatı, insanların ruhi gelişimlerinde, dinginlik ve huzur açısından önemli bir katkıya sahiptir. Amatör olarak hat sanatı ile meşgul olan kişi bile, kendine
olan inancını ve güvenini tazeler ve pozitif enerji ile dolar. Bu durum, o
kişinin çevresi ile iletişim kurmasında olumlu bir bakış açısı sağlamaktadır" (Mutluel, 2013: 875).
"Eskiden çıraklar, şimdikilerin aksine, ustalarının hayır duasını
almaya çok gayret ederler ve sanatlarında böylelikle ilerleyebileceklerine inanırlardı" (Derman, 2011: 67). Günümüz eğitim siteminde motivasyon ve disiplini sağlamada yani, sınıf yönetimi kurallarının ağırlıklı
olarak davranışçı yaklaşımın etkisiyle oluşturulan
ve ilk örnekleri hayvan terbiyesinde kullanılan davranış değiştirme metotları kullanılmaktadır. Bu metotlar arasında ödül-ceza, mahrum bırakma (II. tip
ceza), marka, jeton biriktirme, not tarzında maddî ve aferin gibi manevî
öğelerin kullanıldığını görmekteyiz (Kearney, 2008: 36-52).
Çoğunlukla maddî esaslara dayalı olmalarından kaynaklansa gerek, bu metotların uzun ömürlü olmadıklarını ve öğretmen-öğrenci arasında istenilen psikolojik etkiyi, yakınlığı oluşturamadıklarını belirtebiliriz. Oysa gelenekteki üstadın dua etmesi, maddî sahada bir motivasyon ve ödül aracı olduğu gibi, manevî düzlemde ise talebenin başarılı
olması için Allah'a yakarışı, usta-çırak ilişkisinde daha üst ve anlamlı bir
etkiyi oluşturmaktadır. Kaldı ki, üstadın öğrencisine duasının makbul
oluşu, duasının kabul edileceği inancı, dolayısıyla ilahi yardımın talebenin yanında olacağı beklenti ve inancı da eğitim sürecini anlamlı kılacaktır. Hat sanatında bu nedenle ustaya hürmet önem arz eder. Öyle ki,
eskiden yazıya yeni başlayan talebelerin kalemleri hat sanatının üstadı
Şeyh Hamidullah'ın kabir toprağına bir hafta süreyle konulur ve çıkartıldıktan sonra bu kalemle yazmanın manevî feyzine inanılırdı (Derman, 2011: 87).
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Sonuç
İnsanlığın var oluşundan bu yana varlığını sürdüren sanat, sadece
güzel ve güzelliğin ifadesi olarak kalmamış, duyguları, psişik ruh hallerini de etkileyerek psikolojinin vazgeçilmez bir başvuru kaynağı haline
gelmiştir. Medeniyetlerin tarih, edebiyat ve kültürleri ile ilgili ilk elden
bilgilere de yine ürettikleri sanat eserlerine bakılarak ulaşmak mümkün
olmaktadır. Sanatın bu denli etkili olmasında kuşku yok ki dinin önemli
bir katkısı olmuş, sanatsal yapıtlarda dinî obje ve olgular kullanılagelmiştir. Bir anlamda sanat, dinlerin kendilerini anlatmalarında kullandıkları vazgeçilmez bir yol olmuştur.
Tarih boyunca İslâm medeniyetinin sanat ve sanatçıya ayrı bir yer
verdiği söylenebilmektedir. İslâm sanatlarının kutsal eksenli ve sonsuzluk çizgilerini barındıran anlayışı, sanatçı ve izleyicisinin ruhî dünyası
üzerinde derin etkiler bırakmakla kalmamış, onları dönüştürmüştür.
İnsanı ruh ve beden bütünlüğü içerisinde ele alan İslâm sanatlarının,
kişinin kendini tanıması ve kutsalla ilişkisini sağlıklı bir şekilde sürdürmesinde önemli bir vasıta olduğunu belirtebiliriz. Ancak son zamanlarda bu sanatın oluşturduğu inceliğin, seçiciliğin bugün İslâm toplumlarında yeterince görülmediğini de ifade edebiliriz. Bu husus günümüz
inananlarının psikolojik ve manevî dünyalarının neden zenginleşmediği, aksine sanatsal anlamda fakirleştiğini de izah etmektedir. Kalbi hayatın sağlıklı olmayışı, sanatsal hayata tesir edeceği gibi inananın ruhsal
ve manevî dinamiklerini de olumsuz etkileyecektir. Bir kaç yüzyıldır
eğitim, teknoloji, sosyal hayat, ilim, vb. neredeyse her alanda İslâm toplumlarının geri kalmışlığını sanatsal dünyamızdaki fakirleşmeye bakarak anlamak mümkündür.
Öte yandan, İslâm sanatlarının bugün yeniden insanın psişik gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini görüyoruz. Son zamanlarda
ebru ve hat sanatlarının psikoterapilerde kullanıldığını görmek bu anlamda sevindiricidir. Meşguliyet, uğraş terapisi adı altında bu sanatların
otistik çocukların eğitiminde kullanılmasından tutun da kronik rahatsızlıklar, kanser, engelli bireylerin eğitimi, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik atak, anksiyete gibi bozukluklarda az da olsa
kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Özellikle öfke kontrolü, sabrın
öğretilmesi, çocukların ve madde bağımlılarının iç denetim geliştirmeleri ve anlamsızlık salgınına karşı güzelin, güzelliğin bir yansıtıcı tedavi
etkisi olarak anlam sağlama da İslâm sanatlarının olumlu katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı bugün, ruh sağlığı
profesyonellerinin İslâm sanatlarının psikoterapilerde kullanımının
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önemini kavramaları ve uygulamalarda daha fazla yer vermeleri önem
arz etmektedir.
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CAMİ: KUTSALIN KABARIŞI
Ahmet Murat ÖZEL
Yirminci yüzyılın başlarında felsefe dünyasında önemli etkileri
olmuş bir Alman olan Edmund Husserl, daha önce kökleri Parmanides’e
kadar giden, Platon tarafından tartışılan, salt gerçeklik (numen) ve görünüş (fenomen) arasındaki ayrımın temellendiği bir terimi, “fenomen”
terimini yeniden ele alır ve onu işler, içeriklendirir. (Platon’a göre fenomenler dünyası duyuların üstünde olan idealar dünyasının bir görüngüsüdür. Asıl gerçek olan dünya idealar, numenler dünyasıdır.) Bugün
daha çok onun ismiyle anılan bir felsefi yöntem olan “fenomenoloji”yi
ve “fenomenolojik okumayı” biraz da ona borçluyuz.
Fenomenoloji, varlıkların kurucu, yaratıcı, ilk ve asıl anlamında
yapılaştırıcı özüne inmek isteyen bir yöntemdir. Bu temel yapılar tek
yanlı olarak ne nesneden, ne de özneden gelir. Ama her ikisini de içine
alarak bir bakış açısından kaynaklanır.
Husserl’e göre fenomen, “bilince olduğu gibi görünen bir nesnedir.” Husserl fenomenolojiyi bir öze-yönelme yöntemi, adeta bir öz-bilimi olarak tasarlar. Ona göre öz, bir nesnenin, kendisini ne ise o yapan
ve bu nesnenin herhangi bir özelliğinden önce bu özelliği olanaklı ve
anlaşılır kılan zorunlu yapısıdır.
Fenomenolojideki fenomen kavramı, yalnızca düşünülen, dolaylı
olarak bilinen içerikler değil, aksine, doğrudan doğruya görülen içeriklerdir. Yani akılla anlaşılmaktan daha çok temaşa edilen, rasyonel olarak
kavranmaktan çok sezgisel bir çakım, bir aydınlatma ile birden kavranan içeriklerdir.
Fenomenolojide fenomenlerin doğrudan sezilmesi, içine nüfuz
edilmesi sonucunda öze şahit olunur.
Buna göre gerçekliğin bir “kendiliğindenliği” yoktur. Gerçeklik
yalnızca kendisine yönelinen, bilincine varılan, sezgiyle içine girilen bir
şeydir. Fenomenoloji, bir felsefe sistemi olmaktan ziyade bir yöntemdir.
Bu yöntem de esas olarak bir paranteze alma yöntemine dayanır. Özü
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yakalamak için, özü olmayan niteliklerle yüklü olgular dünyası paranteze alınır. Yine kültürel ve tarihsel içerikler de paranteze alınır. Böylece
fenomenolog çıplak fenomenle karşı karşıya kalır.
Şimdi bir Almandan bir Fransıza geçmek istiyorum. Düşünce sisteminde Husserl’den izler taşıyan Gaston Bachelard’ın etkileyici külliyatı içinde Mekânın Poetikası eseri önemli bir yer tutar. Bu eserde, özellikle de girişinde, kendi yöntemini anlatırken sıkça fenomenoloji terimine başvurur. Bachelard bir imge arkeologudur, yani özellikle şiirde
ortaya çıkan imgelerin, insanlığın ortak hafızasında ya da bilinçaltında
geçirdiği tarih onun özellikle ilgisini çeker. Bu sebeple de arketipler
onun hep gündemindedir. Bu yüzden, imge fenomenolojisi terimini
kullanır ve bununla, imgenin muhayyileden sadır olduğu anda, tarihsel
bağlamı ve yükünden yani etrafında oluşmuş kültürel ezberlerden bağımsız olarak incelenmesini kasteder. Bachelard, gerçek fenomenologun sistematik olarak alçakgönüllü olması gerektiğini söyler. Bir edebiyat eleştirmeni kıyasıya eleştirebilir ve yargılayabilir ama bir fenomenolog, önündeki eseri okumakla, ona nüfuz etmekle meşguldür. Bu, fenomenolojik okumaya hayranlığın, adanmışlığın, yoğunlaşmış bir dikkatin, eserin görünür katmanları ve kabukları altına inebilmek için samimi
bir ilginin eşlik edeceği anlamına da gelir.
Bachelard’ın andığımız kitabında fenomenoloji yaptığını söylediğini hatırda tutarak, onun gerçek fenomenologların şairler ve ressamlar
olduğunu söylediğini de zikredelim. Nitekim kitabının ismi de Mekânın
Poetikası’dır. Yani mekânın şairane bir okuması, mekânı bir şair olarak
okumak. Nitekim o da bu eserinde, ev, çatı, mahzen, çekmece, sandık
vb mekânları, çoğu kez şairlerin dizelerinde yer yerdikleri imgeler eşliğinde okur.
Bu iki düşünürün “okuma” yöntemi, özellikle bu yöntemin
mekâna uyarlanması, konumuz açısından önemlidir. İslâm sanatı üzerine yaptığı benzersiz çalışmalarıyla hatırladığımız Titus Burckardt’ın
ifadesiyle İslâm maneviyatının en belirgin biçimde kristalize olduğu ve
zuhur ettiği yer olan camiin, bu yöntemden ilhamla bir okumasını yapmak ilginç olabilir. Yani cami, mîmârînin, sanatın, fıkhın, sosyolojinin,
din eğitiminin konusu olarak değil, fenomenolojik olarak okunsa nasıl
bir sonuç elde edilir. Bizim derdimiz biraz da budur.
İşte biz de burada tebliğimizle bu okumaya dair bize ait bazı denemeleri paylaşmak istiyoruz. Bunlar denediğimiz, kitaplık düzeyde bir
çalışmaya dönüştürmeye çalıştığımız bu türden bir okuma tecrübesinden, bazı örnekler. Her başlık altında aslında daha geniş yazılmış bölümlerden sadece bazı örnekleri paylaşacağız.
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Camii Okumak
Camii okumak, bir camiye dokunmak ama onun taş ve hendeseden oluşan kabuğunun ardında kabaran göğsüne, alıp verdiği soluğa dokunmak bir “cami şairi” olmayı gerektirecektir. Camiyle kısa bir bütünleşme anı, tıpkı bir dizeyi şairin içinde aydınlatan o anlık çakım gibi,
camiin ruhsal konstrüksiyonuna dair bir aydınlatma yaşatacaktır.
Cami, herkesin camii, ulaşılabilir, temas kurulabilir, kolay mekân
olan cami, aslında görünmek için orada çırpınmaktadır. Ama camiyi
görmek en az evi görmek kadar güçtür. Çünkü nasıl ev dediğimiz
mekân, ruhsal ve toplumsal birçok birikimin kesiştiği, kesişerek katmanlar halinde yığıştığı bir görünmez ev psişesinin giyindiği bir somutluktan başka bir şey değilse, cami de, ruhsal enerjilerin, manevî manyetizmaların ve bâtınî hamlelerin örüntüsünün bir kabuğu gibidir. Camiin
zâhiri gibi bir de bâtını vardır. “cami şairi” bu bâtını okur.
Aslında sadece cami değil, genel olarak İslâmî meşair’in, simgelerin tamamı böyle bir okumayla idrak edilebilir. İbadetleri oluşturan
rükunler ve bunların en tipik ve karizmatik olarak zuhur ettiği Hac ibadeti, daha sıradan ve gündelik bir ibadet olarak abdestin kendisinin simgeselliği, sık sık bu meşairle karşı karşıya kalan müslümanı belli bir potada biçimlendirir. Bu simgeselliklerin doğrudan mantıki açıklamalarını
boşuna aramamalı. Çünkü abdestte niçin öteki değil de beriki organın
yıkandığı, dahası niçin o sınıra kadar yıkandığını idrak etmek için hukuki/fıkhi değerlendirmelere değil, fenomenolojik okumalara ihtiyaç
vardır.
Meselâ, boy abdestinin uygulanmasına bir açıklama ararken yolumuz fenomenolojik okumayla kesişmiyorsa, zorlanacağızdır. Bu noktada bir uyarı yapmak gerekir: Fenomenolojik okuma, yegâne okuma
biçimi değildir. Dahası, şiirselliğe duyarlı yapısıyla fenomenolojik
okuma, birden fazla metni üretirken, kendisi zaten tekçiliğe direnir. Fenomenin çekirdek metnine değmiş her bir okuma, o metnin vuzuhuna
sağladığı katkı nispetinde aslında doğru bir okuma sayılır. Ali Şeriati’nin
popüler fenomenolojik okuması olan Hacc’ın yarattığı yaygın etki, tam
da bu okumanın, uygulandığı simgeselliklerin tabiatına düşürdüğü ışığın Müslüman okurca derhal benimsenmesiyle ilgilidir.
Titus Burckhardt, mihrap sembolizmini işlediği ve mihrabın sığınaktan mişkata, sedeften kulağa kadar birçok atfını çözümlediği bir bölümü şu mütereddit ifadelerle sonlandırır: “Ayinin, enikonu, sadece yardımcı bir unsuru olan mihrap gibi bir formun, özellikle zengin ve engin
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bir sembolizmin odak noktası haline gelmesi şaşırtıcı görünebilir.” Fakat hemen akabinde bu zenginliğin ve çeşitliliğin deruni gerekçesini
özetler: “Ama bu kutsal sanat ile bâtınî kavrayış, yani ilm-i bâtın arasındaki bağlantının açık bir delilidir.” Burada ilm-i bâtınla neredeyse fenomenolojik okumayı kapsayan bir disipline atıfta bulunur gibidir.
Kutsal Kadraj
Birçok Osmanlı camiinde, mihrap yönündeki pencereler camiin
haziresine açılır. Bu pencerelerden, yetişkin çınarlar, meşeler, serviler
ile bunların arasındaki kimi bel vermiş mezar taşları görünür. Bir Cuma
vakti, imam ya da müezzinin namaz öncesi Kur’ân tilâveti eşliğinde, hadis-i şerifin o benzersiz benzetmesiyle, belli belirsiz “yapraklar gibi sallanan…” yaşlı gövdelerine, o ağaçların biteviye kımıldayan dalları eşlik
eder. Dalların da o tilâveti duyduğunu o anda, ayrıca ikna olmaya ihtiyaç
bırakmayan bir biçimde anlarsınız. Aslında o tilâvet camiin içindeki
canlılarla, dışındaki cansızları buluşturan bir harmani/örtü (siz buna
harmoni/ahenk de diyebilirsiniz) gibidir. Herkesi örter, bürür ve tesiri
altında silikleştirir ve benzeştirir. Bu bütünlük duygusunu tatmak, camiyi bir beden gibi algılamaya yol açar. Artık camide değilsinizdir, camiyi giymişsinizdir. Camiden, bu kutsal mekândan bir beden çıkarmak,
sizin kendi bedeninizi artık eski netlikte ve kesinlikte algılamamanızdan ötürüdür.
Bedeniniz yani maddeniz gerilemiştir, yerine ruhunuz öne çıkmış, o anki duyuşunu tamamlayacak bir beden arayışına tam olarak tekabül eden camiyi giyinmiştir. Tilavet devam ederken, tilâvete uygun
bir klip gibi etrafınızdaki her şey sizin duyarlığınızı keskinleştirmek için
seferber gibidir. O pencerenin gösterdiği resme, yani o pencerenin kestiği kutsal kadraja giriveren bir kedi, olup bitenden habersizce sizdeki
merhamet duygusunu kabartır ya da bir mezar taşına tüneyiveren bir
serçenin bedeni de sizinki gibi saydamlaşır ve siz adeta o kuş bedeninde
madde dışı bir şeyi, meselâ bir çağrıyı, bir ruhsal havalanmayı ya da iki
dünya arasındaki bir kanat çırpış metaforunu yakalarsınız.
Kadraja giren her şey, birer kutsal kılıç gibi sizin duyarlığınızı ve
hatta denilebilirse duyarlığınızın sinirlerini kesip biçebilir. Bunun için
gereken o doğru anda orada, o tilâvetin şahidi olarak, o kadrajın karşısında bulunmanızdır. Cami işte böylece, sizin fazladan bir çaba göstermenize ve entelektüel ya da ruhsal bir etkinlik göstermenize gerek kalmadan sizi işler, biçimlendirir. Bir kutsal mekân olarak camiin en belirgin tavrı budur: Kuşatmak, içermek ve dönüştürmek.
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Minare
Minarelerin teşbihî bir tarafı var. Sözgelimi birçok çocuğun muhayyilesinde minare, kutsalın somutlaştığı ve hatta bazılarına göre Allah’ın yaşadığı bir kuledir. Yerden, beklenmedik bir şekilde fırlayan, dikey bir yolculuğu imleyen minare, çocuk için gizemini her zaman korur.
Şerefesi ve şerefeye açılan kapısıyla, yersel bir temas için gönül indiriyor
görünse de, camiin neredeyse nüfuz edilemeyen gizemli bölgesi olmayı
korur.
Minarenin teşbih anlamı taşıması bu dikey hareketiyle güçlenirken, bu aynı zamanda, kubbenin tenzihçi pozisyonunu da güçlendirir.
Kubbe, göğe doğru yaptığı kavisli hareketiyle, göğe doğru kapatılmış bir
parantez gibi durur. İç mekânda, bu parantezi hissetmeyiz, orada hissettiğimiz daha ziyade genişleme ve fetih hissidir ama mekânın dışında,
özellikle de minare ile oluşturduğu kontrast ile kubbe, bize, semavi
olanla aramızdaki sınırı çizmek ister gibidir. Semavi olana dair konuşmaya ve düşünmeye bir sınır çizerek, bize ait olduğumuz topraksal kökeni hatırlatır. Buna mukabil minareyse, daha sınırlı bir yüzeyden yükselişiyle, sınırlı bir kesim için (havas zümresi için diyelim), semavi olana
sokulan, onu deşen (keşfeden), onun peçesini aralayan bir hareket sunar.
Minarenin teşbihçi yönü barizdir. Şehadet parmağının, şehadet
ediş sırasında göğe yönelen hareketinin teşbihçiliğine benzerdir bu. Zamandan ve mekândan münezzeh bir Rabb için sanki mekân tahsis edermiş gibi duran bu hareket, aslında mekân tahsisinden ziyade, yönlerin
sembolizminde temellenir. Dikey hareketin temin ettiği simgesel anlam, yükselme, hafifleme, uruç etme, çemberi yarmayı içerir. Dolayısıyla, eliyle göğü işaret ederek Allah’ın orada olduğunu söyleyen bedevinin aslında söylediği, kendisinin bu teşbihçi pozisyonu koruyarak Allah hakkında bir idrak sahibi olabildiğidir.
Aramızda bir minareye, gerçek bir tanesine tırmananlar kendisini şanslı saymalı. Artık ezanlar minarelerdeki şerefelere çıkılarak değil, amfilikatörler marifetiyle okunuyor. Çok az genç müezzin minareye
çıkma ihtiyacı hissetmiştir. Ama minareye, hele de uzun bir minareye
çıkmak, hayat boyu atıfta bulunmamıza dayanıklı bir anı olarak ruhumuzdaki yerini alacaktır. Bu deneyimi bir başkasıyla paylaşmanın yararı
yoktur. Bir minareye çıkan, ancak başka bir minareye çıkanla ortak bir
dil kullanabilir. Çünkü sadece bir kişinin tırmanabildiği, burgu şeklinde
ilerleyen bir merdivendeki bu karanlık yolculuk, sizin orada olduğundan emin olduğunuz aydınlığa doğru yapılır ve hemen her seferinde neredeyse bitmek bilmez: Acaba aydınlık dünya orada mıdır? Merdivenin
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burgulu olması sebebiyle, birkaç basamakta bir sonraki basamaklar gözden kaybolur. Sürekli bilinmezlerle dolu köşeleri/burguları kat etmek,
yükselmekte olduğunuza dair bir inancı beslemek zorundasınızdır: “İşte
şerefe kapısından gelen ışıklar da merdiveni aydınlatmaya başladı.” Şerefeye ulaştığınızda, etrafa yüksekten bakmak ödülünü, göğü bir burguyla delmiş olmanın ilkel sevinci pekiştirir. Göğe doğru yaptığınız
uruç, tek kişilik bir merdivende ve gözlerden uzakta yani o kadar kişisellikle dolu gerçekleşmiştir ki, bu tırmanış içinizi kıvançla dolduracaktır. Sadece kıvançla değil, aynı zamanda urucun kişiselliğini, her yolculuğun biricikliğini vurgulayan bir fikirle de.
Minareye tırmanmak, göğün ve aydınlığın önce fikrini içselleştirmeyi, adeta o görüntü ve hayalleri iç dünyada depolamayı gerektirir. Bu
depolanmış görüntüyle tırmanırsınız: Görmezsiniz ama aynı zamanda
görürsünüz. Fakat hakiki olan aydınlığı görünceye kadar size eşlik eden
aydınlık, aslında aydınlığın hayalidir. Bu hayal ile yetinerek tırmanmaktan vazgeçtiğinizde, cezanız hakikatten mahrumiyet olacaktır. Dolayısıyla bu tırmanış, düşlenmiş olan aydınlığın yerinde olup olmadığını
merak edenleri çağırır.
Karanlığın kasveti ve buna eşlik eden klostrofobia birden, şerefe
kapısından gelen o ışıkla dağıldığında, bu tırmanışa değdiğini, ama daha
da önemlisi tırmandığınızı anlarsınız.
Osmanlı Camilerinde Dış ve İç
Klasik dönem Osmanlı mîmârîsinde kubbenin özellikle XVI. yüzyıla yaklaştıkça büyümesi, ana kubbe ve buna bağlı yarım kubbelerden
oluşan karmaşık örtü sistemi, bu ağırlıkların taşınmasında yine karmaşık bir çözümlemeyi gerektirmiştir. Buna bağlı olarak, tipik Osmanlı
selâtin camileri, dışarıdan bakıldığında ana kütlenin sağından solundan
taşan unsurlarla doludur. Bu görece yorucu fiziki dış kütlenin sebebi, iç
mekânda sağlanmak istenen yekparelik ve derinlik hissidir. İç mekânda
sütunsuz bir boş hacim elde edilmek istenince kubbenin genişletilmesi
ve yükseltilmesine ihtiyaç duyulmuş, kubbenin taşınması için de bazı
destek elemanları icat edilmiştir. Bunu tasavvufî bir tabirle kesrette vahdete benzetebiliriz. Dışarıdan bakınca kesret ve kalabalık içinde görünen fiziki dünya, Bâtınî açıdansa bir yekparelik, uyum yani vahdet içindedir.
Namazgâh
İlk Mescid olan Kuba Mescidi, Medine’ye iki mil mesafede, etrafı
bir metre yükseklikte bir duvarla çevrili bir arsadan ibarettir. Bu, namazgâhlarda rastladığımız tasarımın aynısıdır.
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Bir namazgâh, yazlık sinemaların verdiği hissi verir. Yazlık sinema, üstü örtülü, belli dekoratif fikirlerle bezeli duvarları olan, hissedilir bir resmiyete sahip sinema fikrinin terk edilmesidir. Yazlık sinema
bir hafiflik arayışıdır. Yaz akşamlarına özgü bir rüzgâr esebilir, yıldızlı
gökte ilkelce bir haz yakalanabilir, bazı koşullanmalar bir süre ertelenebilir. Benzer biçimde, namazgâh da, beklenmedik bir kesişmenin
mekânıdır. Bir namazgâhda, fani dünya hakkında çıplak bir hakikat, yalın bir üslupla söylenmekte, hatta taşıdığı tevazuya koşut olarak fısıldanmaktadır:
Üstünde tesbihat halinde gökler, altında tesbihat halinde yer… ve
orada, bir yolcu şahit olarak tesbihat halinde sen. Gölgeliğe bile ihtiyaç
duyurmayacak yakıcılıkta bir fanilik fikrinin, yol boylarına serpiştirdiği
tesbih taneleridir namazgâhlar. Yolcu gelir, birinin sözüm ona kapısından girer, namazını kılar ve bağlanmadan orayı terk eder. Kubbe, tonoz
ya da sütun yoktur. Dekorasyon, medeniyet, teknoloji, maliyet, yok sayılacak raddeye gerilemiştir. Kısa duvarlar ve üstü açık tasarımıyla, çocukların evcilik oyunlarındaki ev tasarımlarını hatırlatır. Öyle ilkel ve
sahicidir. Bir hacmi değil, bir yüzeyi belirlemiştir. Hacim, dolmayı, derinlik arayışını ve temelleri imlerken, yüzeydeki bu sınır çizim ise geçiciliği, gezginliği imler. Çocukları namazgâhlara götürdüğünüzde, orada,
kendi dünyalarına ait çok temel bir insan-nesne ilişkisi çözümlemesini
görmekten oluşan bir neşeden ötürü adeta başları dönecektir. Namazgâhtaki sevinç çocukçadır. Çünkü çocukların odaklanmama stratejilerini karşılayan bir mekândır o.
Mihrap
Klasik camilerin kapıları, mukarnaslar, kitabeler, zaman zaman
nişler ve başka tezyinat elemanlarıyla görkem uyandıracak bir tasarımdadır. Sadece cami değil, bazı medreselerin, tekkelerin kapıları da, zaman zaman iç tasarımdaki sadeliği telafi edecek bir gayret içinde gösterişlidir. Bu karşılamanın uyandırdığı mutluluk, mukarnasların katman
katman aşağı doğru soyuluşu ile bir tamamlık hissiyle de kolayca buluşur. İç mekândaki mihrap da kapıdaki mukarnası yankılayan bir başka
karşılama odağı gibidir. Dışarıdan içeri girerken kapının görkemi ve
aynı zamanda sıcakkanlılığı içeride mihrapta tekrarlanır ama bu kez
kapı (yani mihrap) sağırdır yani örülmüştür. Mihrabın kapıyı yankılaması ama aynı zamanda geçişi gündem dışı kılması, camiin bir sınır olmasıyla irtibatlıdır. Bir kapıyla karşı karşıya olmak ama kapının bu kez
sadece bir kapı fikrini ve ümidini çağrıştıracak şekilde tasarlanmış ol-
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makla yetinmesi, metafizik tecrübeyi kışkırtır. Bir geçitle mi karşı karşıyayım yoksa bir engelle mi, sorusunu sordurmayacak netlikte bir ümittir bu. Mümin bu gerilimden kazançlı çıkar.
Mihrap, kelime anlamı itibariyla sığınak, siper demektir. Kimi örneklerde derince bir girintiye dönüşmüş olması bu anlamını çağrıştırır.
Bu anlamıyla mihrap, dünya içinde manevî bir sığınak işlevi gören camiin çekirdeği gibidir. O sığınağın da sığınağı, havassın havassı, için içidir. Cami içine yani hareme girerek emniyet bulan mü’min için, bu haremdeki daha mahrem birim mihraptır. Karşı duvarla durdurulan ve sınırlanan sahn, son bir hamle daha yapmış, duvara sokulmuş ve böylece
mihrap oluşmuştur. Mihrabın bu duyarlılığını camideki mü’min hisseder ve bir zorunluluk olmadığı sürece, hatta çoğu kez bir ömür boyu, bu
mihrapta namaz kılmaz ya da vakit geçirmez. Çünkü mihrap imamın
temsil ettiği bir seçkinliğe ayrılmıştır. Bu ayrılış mihrabın maddî yapısının bütün belirleyiciliğine rağmen, maddî olarak değil, manevî olarak
duyumsanır. Allah’ın Elçisi’nin, Allah’la arasında, melek dâhil kimsenin
giremediği özel bir vakti olduğu sözünde temessül eden seçkinliktir bu.
Tam da bu yüzden, mihrapları genellikle, bir adanışın âlemşümul simgesi olan Hz. Meryem’e gönderme içeren âyet süsler: “Zekeriya mihrapta
olan onun (Hz. Meryem) yanına her girdiğinde.”
Mihrabın iç bükey tasarımı, anıtsal camilerdeki dekoratif bazı
mihrapvari nişleri saymazsak, mihrabı bir odak, bir çekim merkezi kılar.
Camiye giren kimse, çoğu kez farkında olmadan mihrap istikametinde
ilerler. Camiyi gezmeye gelenler, fotoğraf çekmek isteyen turistler, keşfetmeye çalışan çocuklar, herkes mihrabın çekimini sezer. Mihrap, duvarı zorlayan ve mekândaki boşluğu görünür kılan hamlesiyle bir enerji
kaynağı gibidir. Kubbenin yukarıya doğru yaptığı dikey hamleyle ortamı
dikey olarak sündürmesine benzer biçimde mihrap da ileriye doğru ortamı yatay olarak sündürür. İstikamet kıbledir.
Camiin Sesleri
Bir cami, diğer her tür mekân gibi bir ses deposudur. Sessizliğin
egemen olduğu mekânlar da dâhil olmak üzere, sessizliğin de skalada
bir birim olarak değerlendirilmesi sebebiyle, her mekân kendi sesini yaratır, üretir ve yayar. Camiin doğal sesi Kur’ân tilâveti sesidir. Farz namazların üçünde imamın okuduğu âyetlere, mihrapiyeler, mukabeleler
de eklenir. Bunlar dışında, diğer seslerin kahir ekseriyetini tekbirler,
tehliller ve tesbihler yani maneviyatın saf aracıları olarak mü’min muhayyelesini dokuyan terkipler yer alır. Hutbe ve vaaz, camiin asli sesindeki haftalık bir aksama gibidir. Camiin gündelik hayatına dâhil olma-
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yarak, Cuma günü, yani her türden bireyselliğin kanun namına sona erdirildiği ve bir sosyallik potasında eritildiği zaman diliminde belirir. Diğer seslerin aksine hutbe ve vaaz sesi, cemaatin aklına da seslendiğini
bariz olarak hissettirecektir. Haftalık bir muhasebenin, bir uyarının, bir
çeki düzen çağrısının muhtevasını cemaatin “anlayacağı” dilde iletir.
Cemaat Camiin ürettiği diğer sesleri de anlamaktadır ama bu anlam, camide bulunduğu sırada varoluşuna katılarak, onun varlığı tarafından
emilen cinstendir, yani akli melekelerine doğrudan seslenerek, bu melekeleri şöyle ya da böyle manipüle eden cinsten değildir.
Kuş Evleri
Kuşları yuva yapmaya iten saik yumurtlama ve kuluçkaya yatma
gibi görünüyor. Ama camilerde yine içine yumurtlanılmayan, içinde kuluçkaya yatılmayan kuş evleri var.
Kuşlar bu evlerde adeta mimar, cami cemaati ve bütün bir şehir
ahalisi tarafından, birer saraya benzeyen bu minyatür yapılarla şımartılır. Kuşların cami civarlarında bulunmaları için ödenen bir rüşvettir bu.
Devasa ve hantal kütlenin, içine girip çıkan cemaatle bozulan monotonluğuna koşut olarak, camiin duvarlarına kondurulmuş kuş yuvaları da
dış yüzeyin monotonluğunu bozar. Sanki mimar, kuşların hareketlerinden ve dış duvarla kurdukları konma-göçme hareketliliğini dinamik bir
dekoratif unsur olarak hesaba katmıştır. Taşranın ve kırsalın, yağmur
duası esnasında, çocuklarla birlikte hayvanları da yedeklerine alarak duaya çıkmaları ve o günahsızların halini Allah’a arz ederek ilahi merhameti celbetmeyi ummalarını da hatırlatır kuş evleri. İnsanlarca mübarek
bilinen bu mabetlerde günahsız hayvanlara da yer vardır ve onlar, yağmur duası örneğinde olduğu gibi, minare uçlarındaki paratonerler gibi
merhameti celbeder.
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Ramazan ALTINAY
Giriş:
A. Câhiliye Dönemi Arap Toplumunda Müzik
Câhiliye döneminde Arap müziği sâde ve basit nağmelerden
ibâret olup insanlar müziği belli bir metotla öğrenmekten ziyâde, genelde tabiatlerinin gereği olarak icrâ etmekteydiler. Bu sebeple, müzikte
gerek melodi ve gerekse çalgı âletleri bakımından çok zengin bir kültüre
sâhip değillerdi.1 Ancak zengin aristokrat tabakası arasında eğlence vasıtası olarak icra edilen müzik sanıldığı kadar da ilkel ve basit değildi.
Özellikle şehirlerde çeşitli çalgılar eşliğinde düzenlenen gelişmiş bir
müzikli eğlence kültürü vardı.2
Müzik, Arapların asıl vatanı olan beldelerde, İslâm’dan önce ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Bu şehirler Medîne, Tâif, Hayber, Vâdi’l-Kurâ,
Dûmetü’l-Cendel ve Yemâme’dir ki, bu şehirler aynı zamanda Arapların
belli aralıklarla bir araya geldikleri, panayırlar düzenledikleri ‘Arap Pazar Yerleri’dir.3 Komşuları İran ve Bizans maddî hayatın ve sanatın/eğlencenin enstrümanları bakımından Araplardan çok üstün bir durumdaydı. Çünkü bu iki medeniyette müziğin de oldukça eski bir geçmişi
vardı.4 Sâsânîler müziği daha ziyade bir sanat olarak değerlendirirken,
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IV, 101; Hasan İbrâhîm Hasan, Siyâsî-Dini-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi, I-VI, (trc.
İ. Yiğit-S. Gümüş), İstanbul 1985, I, 51-59.
2
Philip K. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, I-IV, (trc. Salih Tuğ), İstanbul
1980, II, 421; Şevkî Dayf, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî-Asru’-İslâm, Kâhire ts., s. 141.
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Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân” Resâil, II, 158; Mesûdî, IV, 220-221; Nüveyrî, IV, 232.
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Bizanslılar onun daha çok felsefî yönüyle ilgilenmişlerdir. Ancak bu dönemlerde müziğin çoğunlukla bir eğlence vasıtası olarak görüldüğü de
bir gerçektir.5
Kısacası özellikle Hicaz bölgesinde Araplar için Câhiliyye döneminde müziği, şarkı okuyup dans ederek efendilerini eğlendiren rakkâse
câriyeler (kıyânlar) temsîl ederlerdi.6 Bunların çoğu Rum (Bizanslı) ve
Hireli (İranlı) olup Yunanca ve Farsça şarkı söylerlerdi.7. Rivâyetlerden
anlaşıldığına göre, gerek Hîre krallığının, gerekse Ğassânî krallığının
Hicâz bölgesinin medeniyet alış verişinin önemli menfezleri olmasından dolayı câhiliye döneminde yabancı müziğin de aynı kanallarla Araplar’a girmiş olabileceği anlaşılmaktadır. 8
B. İslâmî Dönemde Müzik
Kur’ân-ı Kerîm’de müziğin mutlak olarak yasak oluşuyla ilgili
açık bir âyet mevcut değildir.9 Müzik konusunda son derece kötü bir

5

İbn Habîb, Muhammed el-Bağdâdî (ö. 859/245) Kitâbu’l-Münemmak fî
Ahbâri Kureyş, (thk. Hurşit Ahmed Fârûk), Beyrût 1958/1405, s. 60; Câhız,
“Kitâbu’l-Kıyân” Resâil, II, 158; Mesûdî, IV, 220-221; Nüveyrî, IV, 232.
6
Mesûdî, IV, 222; İbn Abdirabbih, VI, 27; Nüveyrî, V, 37-38; Savaş, s. 57;
Kalkaşendî, Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Ali (ö. 1418/821), Subhu’l-‘Aşâ fî Sınââti’l-İnşâ,
I-XV, (Muhammed Hüseyin Şemsüddîn-Nebîl Hâlid el-Hatîb-Seyyid Ali Nâbit),
Beyrût 1987/1407, I, 494; İbn Habîb, s. 149-150; Nüveyrî, V, 37; XX, 298; Zeydân,
IV, 36; Adem Apak, İslâm Siyâset Geleneğinde Amr b. el-Âs, Ankara 2001, s. 3536.
7
Hüseyin Necîb el-Mısrî, “Eserü’l-Fars fî Hadârati’l-İslâm”, Dirâsât fî’lHadârati’l-İslâmiyye, Mısır 1985, I, s. 173; İsfehânî, Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin (h.
284-356), Kitâbu’l-Eğânî, I-XXIV, (thk. Komisyon), Beyrût 1963-1972, XVII, 166167.
8
Kürd Ali, IV, 102-103.
9
Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân”, Resâil, II, 161. “İnsanlardan öylesi vardır ki, herhangi
bir ilmî delîle dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay
etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır” (Lokmân:
31/6), âyetini, müziğin yasak edilişine delîl gösterenler vardır. Ancak, bu âyet
âçık olarak müzik dinlemenin haramlığını beyân etmediği gibi, nüzûl sebebinin
müzikle ilgisi olmadığını söyleyenler de vardır. Nüveyrî, bu âyetle gereksiz yere
müziğin haramlığına işâret edildiğini belirttikten sonra, bunun asıl itibariyle
Nadr b. Hâris b. Alkame b. Kelede hakkında nâzil olduğunu ve müziğin harâm
oluşuyla aslâ ilgili olmadığını geniş bir şekilde ele alarak belirtir. Nüveyrî, IV,
146-149;
Muhammed
Abdülhayy
Kettânî,
et-Terâtibu’l-İdâriyye-Hz.
Peygamber’in Yönetimi, (I-III), (trc. Ahmet Özel), İstanbul 1990-1993, II, 351-352;
Kılıç, Mustafa, “İslâm Kültür Târihinde Mûsikî-Başlangıçtan Emevîler’in Sonuna
Kadar”, AÜİFD., Ankara 1989, S. XXXI, s. 399-451.
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imaj çizen bâzı hadîslerin ise sahîh olmadığı belirtilmiştir. 10 Gerçek şu
ki Hz. Peygamber bizzât kendisi müzik dinlediği gibi, sünnet, düğün ve
bayram gibi neşe ve sevinç günlerinde müzik dinlenmesini teşvîk etmiştir. Allah’a isyâna ve insanı süflî arzuların peşinde götürmediği müddetçe müzik dinlemekte bir sakınca görmemiştir. 11 Dolayısıyla Asr-ı
Saâdet’te müzik ve şarkıcılar12 mevcut olup bunlar halkın düğün, bayram gibi mutlu ve neşeli günlerinde çalgı eşliğinde şarkı söyleyip insanları coştururlardı.13 Ancak Hz. Peygamber döneminde, müzik ve diğer
eğlence biçimlerinin meşrû bir çerçevede gerçekleştiği, harâm ya da
harâma götüren aşırı bir eğlence biçimine dönüşmediği, hayatın tamamı ya da çoğu bir eğlence yaşantısına dönüştürülmediği bilinmektedir.14
Halbuki kısmen Râşit Halîfeler döneminde ve özellikle de
Emevîler döneminde kendilerini eğlenceye veren birçok kişinin günlük
yaşamlarının büyük bir kısmını eğlence oluşturduğu gibi, bâzıları bu eğlencelerde meşrû olan sınırların dışında dolaşmışlardır. Bu sebeple,
daha sonraki dönemlerde müziğin mutlak olarak İslâm açısından helâl
olduğunun söylenemeyeceği, duruma göre müstehâb, mübâh, mekrûh
ve haram olanlar şeklinde çeşitli hükümlerle değerlendirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.15
İslâm coğrafyasının alabildiğine genişlediği, Müslümanların zenginleştiği, ekonomik olarak hayat seviyesinin iyice yükseldiği Râşit
Halîfeler dönemine geldiğimizde eğlence etkinliklerinin gelişip çeşitlendiğini görüyoruz. Fetihler sebebiyle Hicâz’a getirilen köle/câriyeler
ve mevâlî, kendi yaşayış ve eğlence tarzlarını da berâberlerinde getirmişlerdi. Çeşitli vesîlelerle İslâm toplumuna katılan ve Müslümanların
10

Geniş bilgi için bkz: Nüveyrî, IV, 141-145. Ayrıca bkz: Kettânî, II, 341-342; Akif
Köten, “Asr-ı Saâdet’te Eğlence”, BYASİ., IV, 497-509; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s.
406-411.
11
İbn Abdirabbih, VI, 7-8; Nüveyrî, IV, 137-145; İbn Hacer, İsâbe, 1992, I, 280;
VII, 682; Kettânî, II, 341-342; Akif Köten, “Asr-ı Saâdet’te Eğlence”, BYASİ., IV,
497-509; Kılıç, “agm.”, AÜİFD., s. 406-411.
12
Hz. Peygamber dönemi ismi geçen kadın şarkıcıları şunlardır: Hammâme,
Erneb, Zeynep. Kettânî, II, 344-346.
13
Hz. Peygamber, Zeynep adındaki câriye şarkıcının, müziği sevdiğini
belirttiği Ensâr’ın düğünlerinde şarkı söylemesini bizzat istemiştir. Nüveyrî, IV,
138, 140; Kettânî, II, 342; Akif Köten, “Asr-ı Saâdet’te Eğlence”, Bütün Yönleriyle
Asrı Saadette İslâm, I-V, İstanbul, 1994, IV, 497-509.
14
Kettânî, II, 373-374; Akif Köten, “Asr-ı Saâdet’te Eğlence”, BYASİ., IV, 501502.
15
Nüveyrî, IV, 157-186.
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hizmetine giren bu yeni unsurlar, dans ve müzikleriyle Hicâz insanlarının günlük yaşamlarının eskiden beri önemli bir parçası olan eğlence
yaşantısına yeni bir renk, ses ve hareket katmışlardır. 16 Bu dönemde Hz.
Peygamber’in ashâbından bazıları düğün ve bayram gibi özel günlerinde
eğlenmekten, kendilerine dans edip şarkılar söyleyen câriyeleri dinleyip
coşmaktan geri durmamışlardır.17 Hz. Peygamber (s.a.v.) kendini ziyareti esnasında arkadaşlarıyla birlikte oturup câriyesi Sîrîn (Şîrîn?)’den 18
mizher eşliğinde şarkı dinlemekte olan Hassân b. Sâbit, 19 daha sonraki
dönemlerde ilerlemiş yaşına rağmen düğünlere katılıp şarkıcı câriyelerin müziğini coşarak dinlemiştir.20 Abdullâh b. Câfer21 gibi bâzı sahâbeler ise vakitlerinin önemli bir bölümünü eğlenceyle, şarkıcı câriyelerinden şarkı dinlemekle, yaptığı besteleri onlara söyletmekle geçirmiş;
hattâ o ve onun gibilerin konakları bir müzik stüdyosu gibi işlev görmüştür.22
C. Emevîler Döneminde Müzik
C.1. Yabancı (İran/Bizans) Müziğin Emevî Toplumuna Girişi, Yaygınlaşması ve Gelişmesi
Yukarıda, câhiliye döneminde Arapların kendilerine özgü ve çeşitli münâsebetlerle İran ve Bizans müziğinden etkilenen müzik ve müzikli eğlence anlayışlarının varlığını belirttik. Hicâz bölgesinde müziğin
bestesi, çalgılar eşliğinde icrâsı, ustaları ve tabiî ki onları maddî ve manevî olarak destekleyen hâmîleri sayesinde Emevîler döneminde bir medeniyet unsuru biçiminde geliştiği ve sanat hâline dönüştüğü noktasında kaynaklar hemfikirdir.23 Emevîler döneminde müziğin, adı geçen
özellikleriyle Hicaz’a girişinin ve gelişiminin târihî sürecini kaynaklar

16

Nüveyrî, IV, 232; İbn Haldûn, II, 435.
İsfehânî Eğânî, XVII, 166; İbn Abdirabbih, VI, 6-8.
18
İbn Sa’d, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa’d b. Menî’ el-Hâşimî el Basrî (hö.
230), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VI, (tlk. Süheyl Keyyâlî), Beyrût, 1994/1414, VI, 160;
İbnu’l-Cevzî, Cemâluddîn Ebû’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed (ö.
597), el-Muntazam fî Tevârîhi’l-Mülûk ve’l-Ümem, I-X, Beyrût 1995, IV, 1408.
19 İsfehânî, Eğânî, XII, 67; Nüveyrî, IV, 187-188; V, 50; Kettânî, II, 351.
20 İsfehânî Eğânî, XVII, 164-165.
21
Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (ö. 892/279), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, (thk.
Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî), Beyrut 1996/1417, VIII, 2659; İbn Asâkir, Ebû’lKâsım Ali b. Hasan b. Hibetullâh (ö. 1175/571), Târîhu Medineti Dımeşk, I-LXX,
(thk. Komisyon), Beyrût 1995-2000, LIX, 246-248.
22 Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân” Resâil, II, 159; Nüveyrî, IV, 143, 188-190; V, 50; Dayf,
s. 141; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 425-435.
23 Nüveyrî, IV, 232-237.
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nasıl aktarmaktadırlar? Burada konuyla ilgili elimizdeki rivâyetleri kısaca değerlendirmek istiyorum.
Belirttiğimiz gibi müzik, bir sanat ve medeniyet unsuru olarak
Farslarda ve Bizanslılarda çok eski bir geçmişe sâhipti. Araplarda, bu iki
medeniyetle kıyâs edilebilecek bir müzik olmadığından 24 yabancı müziği Mekke’de ilk defa Arapça’ya/Arap-İslâm kültür hayatına çeviren/aktaran kişi olarak Saîd b. Misceh’in 25, Medîne’de ise Sâib Hâsir’in
ismi geçmektedir (ö: 63/683).26 Hezec türünde ilk müziği yapan kişi de
Tuveys’tir.27
Müziği Mekke’de bir sanat dalı olarak ve gelişkin haliyle Araplara
tanıtan ilk kişi olarak belirtilen Saîd b. Misceh’in, yabancı müziği
Arapça’ya aktarış tarihiyle ilgili iki rivâyet bulunmaktadır: Birinciye
göre, İbn Misceh müziği, Mekke’de Abdullâh b. Zübeyr zamanında (6473/683-692), yani Abdülmelik döneminde (65-86/685-705 ) Mescid-i
Harâm’ı yeniden inşâ etmek için getirilen İranlı inşaat ustalarından almıştır.28 İkinci rivâyete göre ise Muâviye’nin (41-60/661-680), Mekke’de
bâzı evleri inşâ ettirmek için getirttiği İranlı ve Rum ustalardan almıştır.29 Birinci rivâyet, yabancı müziğin Mekke’ye girişini Abdülmelik dönemine ircâ ederken, ikinci rivâyet Muâviye dönemine kadar götürmektedir. İbn Misceh’in, Şam tarflarına gidip Bizanslı müzisyenlerden doğrudan müzik aldığı da belirtilmektedir.30
Medîne’de ise Sâib Hâsir, kendi gibi İran asıllı olan Neşît’ten yabancı müziği öğrenip Araplara tanıtmıştır. Onun bu işi ne zaman yaptığı
belirtilmemekle birlikte bu dönem, muhtemelen Muâviye dönemidir.
Çünkü biz, Muâviye’nin, oğlu Yezîd’in evinde ve Abdullâh b. Ca‘fer’in
yanında Sâib Hâsir’den defalarca müzik dinlediğini bilmekteyiz. Öte
yandan Sâib Hâsir, Muâviye’nin vefatından üç yıl sonra Harre savaşında

24

Nüveyrî, IV, 232.
İsfehânî, Eğânî, III, 276-284; Nüveyrî, IV, 234-236.
26 İsfehânî, Eğânî, VIII, 321-325; İbn Abdirabbih, III, 50; VI, 379; Tenûhî, Ebû
Ali el-Muhessin b. Ali (hö. 383), Kitâbu’l-Ferec ba’de’ş-Şidde, (I-V), (thk. Abbûd
eş-Şâlicî), Beyrût 1978/1398, IV, 285; Nüveyrî, IV, 237.
27 İsfehânî, Eğânî, III, 29-44; İbn Abdirabbih, VI, 27-29; Seâlibî, Ebû Mansûr
Abdülmelik b. Muhammed b. İsmâîl en-Nîsâbûrî (h. 350-429), Simâru’l-Kulûb
fî’l-Mudâf ve’l-Mensûb, (thk. Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm), Kâhire 1965, s.
145; Nüveyrî, IV, 239-240.
28 İsfehânî, Eğânî, III, 277-278; Nüveyrî, IV, 233.
29 İsfehânî, Eğânî, III, 281; Nüveyrî, IV, 234.
30 İsfehânî, Eğânî, III, 276-277; Nüveyrî, IV, 233.
25
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(63/683) öldürülmüştür. Dolayısıyla, Muâviye döneminde bu işi yapmış
olması kuvvetle muhtemel gözükmektedir. 31
Yukarıdaki bilgilerden hareketle, yabancı müziğin Hicâz’a
Muâviye döneminde girdiğini söylememiz mümkündür. Böylece, İslâm
toplumunda, bir medeniyet unusuru olarak müziğin ilk ortaya çıkışının
milâdını, Muâviye dönemi olarak almak gerekir. Bu sâdece bir zaman
sorunu değil, Muâviye'nin bu konuda aldığı aktif tutum meselesedir.
Çünkü bize göre Muâviye, hem müziğin Hicâz’daki hâmîleri olan Abdullâh b. Ca‘fer ve İbn Ebî Atîk gibi kişileri maddî-mânevî desteklemesi,
hem de oğlu Yezîd’in müzisyenlerle olan bağlantısına ses çıkarmayıp
teşvîk etmesiyle, müziğin gelişmesine bizzât katkıda bulunan ilk devlet
başkanı konumundadır.
Böylece bir sanat dalı ve medeniyet unsuru olarak müziğin Hicâz
Arap toplumuna tanıtılmasında İbn Misceh’in ve Neşît yoluyla Sâib
Hâsir’in temel bir rolü olduğu anlaşılmaktadır. Bu ikisinden sonra talebeleri müziği daha da geliştirmişler ve müzik geleneğini köklü bir şekilde oluşturmuşlardır. Daha sonra müzik, bu iki üstâdın talebeleri vâsıtasıyla hem toplumda bir eğlence vasıtası ve sektörü olarak iyice yayılmış, hem de sanat olarak gelişmiştir. Saîd b. Misceh’ten,32 İbn Süreyc33
müziği öğrenmiş ve Ğarîd’a öğretmiştir.34 Sâib Hâsir ise asıl itibariye bir
gıdâ satıcısı ya da lokantacı zengin biri olduğundan 35 müzikle bir meslek
olmaktan ziyâde, hobi ve ilgi alanı olarak uğraşmıştır. Muhtemelen erken denilebilecek bir yaşta, yani Yezîd b. Muâviye döneminde Harre savaşında (63/683) öldürülmüştür.36 Buna rağmen o da arkasında Ma’bed
(ö:126/744)37 ve Cemîle,38 gibi çok ünlü ve kabiliyetli talebeler bırakmıştır.
Emevîler döneminde müzik gerek siyasî irade, gerekse zengin
toplumsal katmanlarda büyük destek ve halk tarafından büyük tasvip
görse de müziği icrâ edenleri ve müzikle dinleyici olarak ilgilenenleri

31

İsfehânî, Eğânî, VIII, 321, 325; Nüveyrî, IV, 237-239.
İsfehânî, Eğânî, III, 278; Nüveyrî, IV, 233.
33 Câhız, “eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 278-279; İsfehânî Eğânî, I, 247-257,
261-265, 290, 297-300, 314; 309, 320, 380, VIII, 63; IX, 68-69; 246-247; XII, 118-121;
XVII, 42-47; Nüveyrî, IV, 243-255.
34 Nüveyrî, IV, 233.
35 Nüveyrî, IV, 237.
36 İsfehânî, Eğânî, VIII, 321; Nüveyrî, IV, 239.
37 Câhız, “eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 278-279; İsfehânî, Eğânî, I, 36-55;
İbn Abdirabbih, VI, 25-30; Nüveyrî, IV, 255-256, 258-260.
38 Nüveyrî, V, 41.
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hoş görmeyenler de vardı.39 Bu dönemde ve sonraki dönemlerde Hicâz
ve Irak’ta müzik hakkındaki tartışmaları ve anlayışları şu metin açık bir
şekilde tasvîr etmektedir: “İshâk el-Mevsılî’nin anlattığına göre, Ebû
Yûsuf, İbrâhîm b. Sa’d ez-Zührî’ye hitâben şöyle demiştir: 'Ey
Medîneliler! Şarkı konusunda şaşılacak bir durumunuz var. Eşrâftan
olanınız da en düşüğünüz de onunla meşgûl!' Bunun üzerine İbrâhîm b.
Sa’d ez-Zührî kızarak, ‘Ey Iraklılar! Allah cezânızı versin! Bilgisizliğiniz
ne kadar açık ve görüşünüz ne kadar da doğrudan uzak! Sizden şarkı
sesi duyan birini görsem, sizin düşük karakterli olanlarınız hemen içki
içildiğini söylemeye başlıyor ve böylece hemen arkadaşını terk ediyor,
şarkı ile meşgûl olan hanımı ise boşuyor, şarkıyla uğraştı diye iffetli
câriyelerine zinâ iftirâsında bulunuyor. Böylece de Rabb’ine karşı büyük
bir kusur işlemiş oluyor. Müziği bilen nerede, bilmeyen nerede! Bir
kimse iyi bir şiiri seçip onu besteye dönüştürecek ve güzelce söyleyecek
birine verse, o da onu coştursa, böylece günahları affolur.’ Bu
konuşmanın üzerine Ebû Yûsuf verecek cevap bulamadı”.40
Nüveyrî’nin vurguladığı gibi müzik, Hicâz’da âlimler, âbidler,
hattâ zâhidler ve tabiî ki yönetici, eşrâf ve halk tarafından büyük bir ilgi
ve teşvik görmüştür.41 Çünkü müziğin tartışma konusu yapıldığını
gösteren bu metinlerin varlığına rağmen kaynaklarda kayıtlı bilgilere
baktığımızda, Emevî döneminde müziğin, özellikle Hicâz’da ve Emevî
saraylarında/dâru’l-imâralarda büyük tasvip ve teşvik gördüğünü
söyleyebiliriz.42 Dayf’ın deyişiyle, Hicâzlılar (özellikle Mekke ve
Medîneliler), eşrâfı ve sıradan halkıyla, zengini ve fakiriyle, âbidi ve
zâhidiyle, muhaddisleri ve kâdılarıyla, dindar olanı ve olmayanıyla
müziğe büyük ilgi duymuşlardır.43 Irak’ta ise, müziğin ve diğer eğlenme
biçimlerinin Hicâz’dan gelenlerle44 yayılmaya devâm ettiğini görürüz.45
Sosyal ve coğrâfî çevrenin değişmesiyle birlikte Emevîler döneminde yeni İslâm coğrafyasının birçok merkez ve çevre şehirlerinde müziğin ve müzisyenlerin yayıldığı gözlenir. İslâm fetihleri neticesinde ortaya çıkan zenginliğin de bunda büyük etkisi olduğu söylenir. 46 Çünkü
39

İsfehânî, Eğânî, I, 408-409, VI, 339-340.
İbn Abdirabbih, VI, 14.
41
Nüveyrî, IV, 193.
42 İbn Abdirabbih, VI, 14; Hitti, II, 373.
43 Nüveyrî, IV, 193; Dayf, s. 141, 147.
44 Huleyf, s. 219.
45 Huleyf, s. 204-219.
46 İbn Haldûn, toplumda müziğin ve müzikli eğlencenin gelişiminin, sosyal,
medenî gelişme ve zenginlikle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtir. Bkz: İbn
Haldûn, II, 432; Huleyf, s. 217.
40
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müzik, çeşitli çağlarda ve yerlerde güçlü ve zengin hayatın bir süsü olmuştur.47 Arapların İslâm’dan önce tanık olmadıkları bu zenginlik, lüks
ve refah, Şam’daki Emevî aristokrasisiyle Mekke ve Medîne’deki Kureyş
aristokrasisinin oluşmasına neden olmuştur. 48 Emevî sarayında halîfe II.
Velîd’in her gün değişik kıymetli taşlardan oluşan bir gerdanlıkla dolaştığını; gerek Bizans, gerekse Sâsânî saray âdetlerinden şarap, eğlence ve
şarkı meclisleri gibi pek çok eğlence çeşidinin taklit edilmeye başlandığını görmek, bu yeni oluşumları anlamaya yeterlidir. 49
Neticede eğlence kültürünün iyice yaygınlaştığı, çeşitlendiği ve
geliştiği söz konusu dönemde, müziğin ve müzisyenlerin Emevî saraylarının, bâzı seçkin kişilerin konaklarının; daha genel bir ifâdeyle
Mekke, Medîne ve Şam gibi merkezî şehirlerin ayrılmaz bir parçası
hâline geldiğini, hattâ en fazla kazanç getiren sektörlerden birine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kaynaklara yansıyan yönüyle
artık müzikli eğlence, sarayda ve halkın günlük yaşantısında açıkça gözükmeye başlamıştır. Öyle ki müzikli eğlence, Hicâz şehirlerinin ve
Şam’ın en önemli gündemlerini oluşturur hâle gelmiş, zaman zaman
gece ve gündüz her yerde şarkı ve şarkıcılardan söz edilen bir atmosfer
oluşmuştur.50 Sâdece yukarıda adı geçen şehirlerde değil, Irak bölgesinde ve özellikle Kûfe de zamanla tıpkı Mekke ve Medîne gibi, eğlence
merkezlerinden biri hâline dönüşmüştür.51
C. 2. Emevîler Döneminde Bestesi ve Enstrümanlarıyla Sanat Olarak Müzik
Müziğin daha çok bir eğlence aracı olarak görüldüğü Emevî
sarayında, Hicâz ve Irak bölgesinde müzisyenler büyük bir himâye
gördüklerinden müzik de toplumda yaygınlık kazanmış ve gelişmiştir.
47

Hourani, Albert, Arap Halkları Tarihi, (trc. Yavuz Alagan), İstanbul, 2000, s.
242.
48 Huleyf, s. 218.
49 Mesûdî, III, 225; İsfehânî, Eğânî, VI, 281; VII, 88-91; İbn Abdirabbih, IV, 457;
İbn Haldûn, II, 435; Âlûsî, I, 368; Muhammed Futûh Ahmed, eş-Şi’ru’l-Emevî,
byy., ts., s. 57.
50 Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 435.
51
Belâzürî, Ensâb, VI, 312, 318-319, 326; İsfehânî Eğânî, I, 414; II, 341-356, 386;
Mesûdî, III, 117-119; Şâbuştî, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed (388/998), edDiyârât, (thk. Korkis Avvâd), Beyrût, 1986/1406, s. 236; Bekrî, Abdullâh b.
Abdilaziz el-Endelüsî (hö. 487), Mu’cemu mâ’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’lMevâdı, I-II, (thk. Mustafâ es-Sekkâ), Beyrût, 1983/1403, II, 729-730; Tenûhî, IV,
415; Nüveyrî, I, 385; Huleyf, s. 208-209, 213-214; Sarıçam, İbrahim, “Kümeyt b.
Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyâtı-I”, AÜİFD., Ankara 1997, S. XXXVI, s. 268.
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Dolayısıyla bu himâye ve destek, müziğin bir sanat dalı olarak
gelişmesine, Emevîler dönemindeki müzik nazariyâtına ve müzik
enstrümanlarına da etki etmiştir. Ancak konunun sanat boyutuyla ve
teknik olarak derinlemesine ele alınması bizim hem çalışmamızın
dışında, hem de kâbiliyet ve bilgimizin üzerinde bir mesele olduğundan,
bu konulardaki rivâyetleri belli bir düzen içinde aktarmaya çalışacağız.
Belirttiğimiz gibi Araplar, Câhiliyye döneminde de yapabildikleri
ölçüde tabiatlarının gereği olarak müzikle ilgilenmişler. Çobanların
deve otlatırken, yolcuların yol boyunca, köle ve câriye sâhiplerinin özel
eğlence meclislerinde ve bütün toplumların panayırlar ve özel günlerde
terennüm ettikleri belirli bir ritme göre icrâ edilen besteli müzikleri
olduğu gibi Arapların da vardı . Ancak bu, teori ve icrâsıyla olgunlaşmış
bir müzik sanatının mevcudiyeti anlamında anlaşılmamalıdır.52
İslâm’dan önce Arap müziğinin üç türü olduğu söylenir: Nasb,
sinâd ve hezec. Nasb: Binek üzerinde ve özellikle de gençlerin söyledikleri müziktir. Hıdâ denilen müziğin hepsi de nasb’ın içine girer. Sinâd:
Genellikle ağır tarzda söylenen, nağmeleri bol olan bir müzik olup çeşitli tarz ve usûlleri vardır. Hezec: Hareketli bir müzik çeşidi olup, bu
müzik daha çok dans ederken ve oynarken, def, mizmâr vb. âletleri eşliğinde söylenir.53 Abbâsîler döneminin büyük müzisyeni İshâk el-Mevsılî’ye göre Araplar’ın İslâm’dan önceki müzikleri bunlardır. Ne zaman
ki İslâm geldi ve İran ile Bizans kapıları Müslümanlara açıldı, işte ondan
sonra usûl, tarz ve makamlarıyla Araplar gelişmiş bir müziği bu eski medenî milletlerden almaya başladılar. Doğaldır ki, bu gelişmeler Emevîler
dönemi boyunca sürmüştür.54
İslâmî dönemde güzel sanatların müzik ve mîmârî alanındaki
çalışmalar ve gelişmeler, büyük ölçüde Emevîler döneminde
başlamıştır.55 Bu devirde Bizans ve İran’la56 olan kültürel temaslar neticesi olarak bestelerde ve çalgılarda bu iki kültürün etkisi görülür. 57
Vukû bulan karşılaşma sonucunda müsbet ilimlerden önce müziğin

52

Mesûdî, IV, 222-223; Zeydân, III, 420; Futûh Ahmed, Muhammed, eş-Şi’ru’lEmevî, byy., ts, s. 58.
53 es-Sekîlü’l-Evvel ve Hafîfihû, es-Sakîlü’s-Sânî ve Hafîfuhû, Remel ve
Hafîfuhû, Sinâd’ın farklı türleridir. İbn Abdirabbih, VI, 27; Âlûsî, I, 369.
54 Âlûsî, I, 369.
55 Savaş, s. 57.
56 İbn Haldûn, II, 432; Mısrî, “a.g.m.”, Dirâsât fî’l-Hadârati’l-İslâmiyye, Mısır
1985, I, s. 171-173.
57 Mesûdî, IV, 220-221; Dayf, s. 140, 146; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 442.
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alınmış olması, bu devirde müziğe gösterilen ilginin kanıtlarından biridir.58 Klasik müziğimizin Ermeni, Yunan ve Rum müziğiyle benzeştiği
bilenlerin dikkatinden kaçmaz. İşte bu durum, çok eski bir zamandaki
etkileşme sonucu ortaya çıkmış ve günümüzde de varlığını
sürdürmektedir.
Bir eğlence aracı olarak algılanmış olsa da, müziğe olan ilgi ve
müziğin gördüğü himâye, onun bir sanat olarak gelişmesine de büyük
katkı sağlamıştır. Saray ve eşrâfın konakları, müziğe ilgi duyanların ve
özellikle müzisyenlerin evleri, dönemin konservatuarları işlevini yerine
getirmiştir. Bâzı halîfeler, yöneticiler ve eşrâf, müzik ve müzisyenlerle
yakından ilgilenip maddî destekte bulunmuşlar; yarışmalar düzenleyerek, hattâ besteler yaparak müziğin gelişmesini sağlamışlardır. 59
Bu ortamlarda müziğin çeşitli biçimleri, makamları, ölçüleri,
tarzları gelişmiştir. Müzisyenler yeni üslûplar geliştirmişlerdir. Tabîî ki,
bu gelişmede başka kültürlerden yeni efendilerine hizmet etmek için
gelen şarkıcı köle/câriye ve mevâlînin büyük rolleri olmuştur. Onlar,
yeni üslûp ve tarzlarla birlikte yeni enstrümanları da berâberlerinde getirmişlerdir.60 Bunları dinleyen Araplar, şiirlerini de bu nağmelere göre
düzenlemeye başlamışlar61 ve böylece müzik, eski doğal ve basit
görünümünden sanat haline dönüşmeye başlamıştır.62 Sâib Hâsir, İbn
Misceh gibi müziğin pirleri ve onların talebeleri ve Arap soyuluların
mevlâları olan Ma’bed, İbn Süreyc ve Cemîle gibi bu sanatın önde gelenleri Mekke ve Medîne’de sanatlarını icra etmişler, onların sanatına
tutkun olanlar da müzik meclislerini doldurmuşlardır. Böylece şöhreti
iyice artmış olan bu sanatçılara Emevî halîfeleri de bol bol ihsânlarda
bulunmuşlardır.63
Daha önce belirttiğimiz gibi İslâmî dönemde, müzik sanatının
yöntem ve tekniklerine uygun olarak ilk şarkı söyleyen kişi hakkında
çeşitli rivâyetler vardır. Abdullâh b. Ca‘fer müzisyen Neşît’ı satın almış,
o da Sâib Hâsir’e bu mesleği öğretmiştir. Bunun yanında, İslâmî dö-
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Zeydân, III, 420.
İsfehânî, Eğânî, I, 317; VIII, 63; IX, 250-253, 268, 272-273; Nüveyrî, IV, 189,
195-196; Dayf, s. 140-141.
60 Mesûdî, IV, 222; Futûh Ahmed, s. 57-59; Dayf, s. 140.
61
Futûh Ahmed, s. 58; Dayf, s. 140.
62 Futûh Ahmed, s. 59; Dayf, s. 140.
63 Belâzürî, Ensâb, V, 33; VIII, 252-253; İsfehânî, Eğânî, VIII, 142-143, 323-324;
İbn Abdirabbih, VI, 49; el-Âbî, el-Vezîr el-Kâtib Ebû Sa’d Mansûr b. el-Hüseyin
(hö. 461), Nesrü’d-Dürr, I-VII, (thk. Komisyon), Mısır 1981-1989, III, 28; Nüveyrî,
IV, 245; Futûh Ahmed, s. 59.
59
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nemde müzik sanatına uygun şarkı söyleyen üç kişinin ismi geçmektedir. Bunlar, Saîd b. Misceh,64 Tuveys65 ve yukarıda adı geçen Sâib
Hâsir’dir.66 Bunlardan, İbn Süreyc, Delâl, Nevmetü’d-Duhâ, Cemîle,
Ma’bed, Azzetü’l-Meylâ ve diğerleri, beste yapmayı ve müzik sanatının
tekniklerine göre şarkı söylemeyi öğrenmişlerdir. 67 Medîne’de ilk defa
ölçülü ve besteli68 Arapça şarkılar söyleyenin Tuveys olduğu söylendiği
gibi,69 müzik sanatının usûl ve tekniklerine uygun Arapça ilk şarkı söyleyenin, Fars asıllı olan ve Farsça şarkı söyleyen Neşît’tan öğrenen Sâib
Hâsir olduğu da bildirilmektedir. Neşît, onun müzik hocasıydı.70
Mekke’de bir sanat dalı olarak ve gelişkin haliyle müziği Araplara tanıtan ilk kişi olarak belirtilen kişi ise Saîd b. Misceh’tir. 71 Bu sebeple biz,
her üçünü de, yani Tuveys, Sâib Hâsir ve Saîd b. Misceh’i, bu konuda
öncü kabûl etmek durumundayız.
Hicâz’da ilk konservatuar Emevîler devrinde kurulmuştur. Yine
bu devrede müzik literatürü tertip edilmeye başlanmış ve bilhassa
Yûnus el-Kâtip bu konuda büyük bir gayret göstermiştir.72 Yûnus elKâtip çok yönlü bir kişiliğe sâhip olup şiir, müzik ve sonra da yazı gibi
birçok sanatta meşhûr olmuştur. ‘el-Eğânî’ (Şarkılar) konusunda yazdığı
kitabı bir kaynak niteliğindedir. Çünkü o, rivâyete göre şarkıları ilk
tedvîn eden, bir araya toplayıp yazılı hâle getiren, ‘eğânî’ türü kitapların
ilkini yazan ve böylece müzik literatürünü başlatan kişidir. 73
İnsanlar arasında “sekîl” tarzda en iyi müzik yapanın İbn Muhriz, “remel”de İbn Süreyc, “hezec”de Tuveys olduğu rivâyet edilir 75. O
74

64

İsfehânî, Eğânî, III, 276-284; Nüveyrî, IV, 233-234.
Dayf, s. 141.
66 Dayf, s. 141; Mısrî, “a.g.m.”, Dirâsât fî’l-Hadârati’l-İslâmiyye, Mısır 1985, I, s.
187.
67 İbn Abdirabbih, VI, 27; İsfehânî, Eğânî, VIII, 321.
68 İsfehânî, Eğânî, III, 29.
69 İsfehânî, Eğânî, III, 27, 28, 29; IV, 220.
70 İsfehânî, Eğânî, VIII, 321.
71
İsfehânî, Eğânî, III, 276-284; Nüveyrî, IV, 233-234.
72 İranlı Hürmüz’ün torunlarından Yûnus b. Süleymân, Amr b. ez-Zübeyr’in
mevlâsı idi. Medîne’de doğmuş ve orada büyümüştü. Yûnus el-Kâtib, müziği
Ma’bed, İbn Süreyc, İbn Muhriz ve el-Ğarîd’den öğrenmişti. Ancak müzik
naklinin çoğunu Ma’bed’den yapmıştır. II. Velîd’in halîfe olmadan önce de
dinlediği, birlikte olduğu şarkıcılardan biridir. Halîfe olduktan sonra Şam’a
getirtmiş ve ölene dek onun yanında kalmıştır. İsfehânî, Eğânî, IV, 398; Nüveyrî,
IV, 285-286, 400-401; Kılıç, “agm”, AÜİFD., s. 443.
73 İsfehânî, Eğânî, IV, 398; Nüveyrî, IV, 285-286; Kılıç, “a.g.m”, AÜİFD., s. 443.
74 Ma’bed olduğu da söylenir. Nüveyrî, IV, 298.
75 İsfehânî, Eğânî, IV, 219; Nüveyrî, IV, 240, 298, Dayf, s. 141.
65
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dönemde her şarkıcının kendine özgü bir üslûbu vardı. Bâzısı hafîf ve
hareketli tarzda, bâzısı ağır, bâzısı da orta üslûpta beste yapar ve söylerdi. Meselâ, Ma’bed “sekîl” (ağır) tarzda, İbn Süreyc -daha çok- “remel”, Hakem el-Vâdî de “hezec” tarzında temâyüz etmişlerdi. Ancak
bâzı müzisyenler ise o dönemde bilinen müziğin her dalında mâhirdiler.
İbn Süreyc böyle biriydi.76 Hammâd er-Râviye’nin oğlu İshâk, babasından rivâyetle şöyle der: Müziğin dört makâmında (türünde), dört kişi
zirveye ulaşmıştır. “Sekîl”de Ma’bed, “remel”de77 İbn Süreyc, “hezec”te
Hakem el-Vâdî, “mâhûr” makâmında (türünde) ise İbrâhîm el-Mevsılî.78
Emevî dönemi ünlü şarkıcılarından olan Ahmed en-Nasbî, müzikte bir form olan “en-Nasb”ı îcâd ya da en iyi icra ettiği için bu lakabı
almıştır. Sanatında mâhir biri olan bu müzisyen, sanatçıların içinde ûd
ve tanburu en iyi çalan kişi olmuştur.79
Hedefi yüz seçkin besteyi tespit etmek olan İsfehânî, el-Eğânî adlı
meşhur eserinde bize Emevî müzisyenlerine âit pek çok besteden bahseder. Müzisyenlerin birçoğunun kendilerine âit besteleri olduğunu
söyler. Daha da ilginç olanı, günümüzde Türk Sanat Müziği'mizin makamlarından ‘Mâhûr’ makamının, o dönemlerde bilindiğini ve bu makamda besteler yapıldığını yine el-Eğânî’den öğrenmekteyiz. Nitekim
Emevîler dönemi müzisyenlerinden Medîneli İbn Sâhib el-Vudû’dan,
İshâk el-Mevsılî, Mâhûr makâmında iki beste almıştır. 80 Emevîler döneminde müziğin altı makamının bilindiği söylenir. Bunlar, sekîlü’l-evvel,
sekîlü’s-Sânî, hafîfü’s-sekîl, remel, hafîfü’r-remel ve hezectir.81
Sanat yönüyle müzik konusunu sonlandırmadan dönemin müzik
enstrümanları hakkında da kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. Müzik
âletlerinin eğlencenin çeşitlenmesi ve gelişmesiyle yakından ilgisi bulunmakla berâber, daha çok müziğin sanat yönüyle icrâsıyla ilgili olduğu kanâatindeyiz. Bu sebeple, eskiden beri Araplarca bilinen ve
Emevîler döneminde bunlara yenileri eklenen çalgı âletlerini burada ele
almayı uygun gördük. Câhiliye döneminde, Emevîler dönemine kıyasla
sâde ve basit bir müzik anlayışına sâhip Arapların, müzik enstrümanları
da muhtemelen çok çeşitli değildi. Halbuki, eskiden beri köklü kültür
mîrâsına sâhip İran ve Bizans’ta, İslâm’dan önce müzik sanatının hayli
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77
78
79
80
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İsfehânî, Eğânî, V, 230-231.
İsfehânî, Eğânî, IX, 62-63.
İsfehânî, Eğânî, VI, 283.
İsfehânî, Eğânî, VI, 63.
İsfehânî, Eğânî, III, 133.
Dayf, s. 140. Ayrıca bkz: Mesûdî, IV, 224.
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gelişkin ve müzik âletlerinin de oldukça zengin olduğu bildirilmektedir.82
İşte İslâm fetihleriyle bu müzik âletleri, bunları çalmayı bilen sanatkâr köle/câriye ve mevâlîyle berâber, yeni efendilerinin hizmetine
sunulmuştur.83
Öyle ki, toplumda müziğin yaygınlaşmasıyla birlikte, zaman içerisinde müzik âletlerinin yapımı da bir meslek dalı ve iş kolu hâline gelmiştir.84 Emevîler döneminde kullanılan müzik enstrümanlarından85
kaynaklardan derleyebildiğimiz bâzıları şunlardır: 86 Mizher (çoğ:
mezâhir),87 mi’zef (çoğ: meâzif),88 barbat89, rebâb,90 sanc,91 kenekle,92

82

Mesûdî, IV, 220-221; Zeydân, III, 422.
Geniş bilgi için bkz: İbn Haldûn, II, 423-438.
84 Belâzürî, Futûh, s. 539.
85 Bizans’ta kullanılan enstrümanlarla ilgili bkz: Rice, s. 252.
86 Mesûdî, IV, 220-221; Zeydân, III, 422-424.
87 Eski bir Arap çalgısı, bir tür def. İsfehânî, Eğânî, XII, 67; XVII, 162. Başka bir
rivâyete göre, bu da bir tür ûd idi. Araplar ûda mizher demekte idiler. ‘Barbat’
da aynı anlama gelmektedir. İbn Abdirabbih, VI, 27; Kalkaşendî, Subhu’l-‘Aşâ,
II, 160.
88 Bir tür telli çalgı, Kânûn benzeri bir çalgı olduğu söylenmektedir. Câhız, “eşŞârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 279; İsfehânî, Eğânî, XVII, 162-164; Fehmî,
Abdürrezzâk Sa’d, el-Âmmetü fî’l-Bağdât fî’l-Karni’s-Sâlis ve’r-Râbi’ı’l-Hicrî,
Beyrût 1983, s. 279.
89 Ûd ya da onun benzeri bir çalgıdır. Aslı ‘Ber’ ve ‘Bat’ kelimelerinin
birleşmesiyle Arapçalaştırılmıştır. ‘Ber-bât’ ‘Sadru’l-İvz’, yani ‘Kaz boynu’
anlamına gelmektedir. Çünkü ûd kaz boynuna benzemektedir. Ûd’a
benzemekte ve üç telli olduğu bildirilmektedir. İbn Sa’d, III, 76; Belâzürî, Ensâb,
VII, 268; VIII, 409; Vekî, Muhammed b. Halef b. Hayyân (ö. 306/918), Ahbâru’lKudât, I-III, Beyrut ts., I, 348-349; II, 289; İsfehânî, Eğânî, I, 9; XVII, 166; XXII,
25; İbn Abdirabbih, III, 10, 487; Câhız, “et-Terbî ve’t-Tedvîr”, Resâil, III, 82;83;
Tayyibe Sâlih eş-Şüzür, Elfâzu’l-Hadârati’l-Abbâsiyye fî Müellefâti Câhız, Kâhire
1998, s. 133, 499-500; Fehmî, s. 279.
90 Kalkaşendî, Subhu’l-‘Aşâ, II, 160; Fehmî, s. 279.
91
Sarı ve en iyi pirinç madeninden disk şeklinde yapılıp birbirine vurmak
sûretiyle çalınan müzik âleti. Câhız, “Fahru’s-Sûdân ‘ale’l-Beydân”, Resâil, I, 223;
“eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 279; “et-Terbî’ ve’t-Tedvîr”, Resâil, III, 82;
İsfehânî, Eğânî, XXI, 54; Seâlibî, s. 161; Fehmî, s. 279; Tayyibe, s. 499.
92 Câhız, bir telli olduğunu söylediği ve genellikle zencîlerin kullandığı
‘Kenekle’ denilen bir tür çalgıdan bahseder. “Fahru’s-Sûdân ale’l-Beydân”,
Resâil, I, 195, 223; Tayyibe, s. 133-134. Ayrıca bkz: Mesûdî, IV, 221.
83
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mizmâr,93 serânî,94 tanbûr,95 ûd,96 def,97 şebbâbe,98 zurna,99 tabl,100 kemençe,101 kürrâ’,102 zinc,103 kassâbe (flüt).104
C.3. Emevîler Döneminde Yaygınlaşan ve Gelişen Müziğin/Müzisyenlerin Hâmîleri
C.3.1. Devlet Başkanları
"Marifet iltifata tâbidir" özdeyişi gereğince, Emevîler döneminde
müziğin ortaya koymaya çalıştığımız derecede gelişmesinin en önemli
nedeni, yöneticilerin ve eşrâfın desteğini almış olmasıdır. Şimdi de devlet başkanlarından başlayarak bu destek ve himâyenin boyutlarını ortaya koymaya çalışalım.
Bilindiği üzere Saraylar tarihin hemen her döneminde, her devlet
ve medeniyetinde dünyevi karakteriyle öne çıktığı gibi, İslâm toplumunda ortaya çıktıkları Emevîlerden itibaren de bu dünyevi karakterine
bürünmüşler ve bu niteliğini belirgin bir biçimde taşımayı sürdürmüşlerdir. Bu sebeple medeniyetin önemli araçlarından müzik de saraya
Emevîlerin başından itibaren girmiştir.
Müziğin/müzisyenlerin toplumda yaygınlaşmasını ve gelişmesini
sağlayan hâmilerin en başında bizzat devlet başkanları vardır. Gerçekten de hem saray içinde ve dışında gelişen ve değişen müzikli eğlence

93

Hitti, II, 421; Kılıç, “a.g.m”, AÜİFD., s. 433; Fehmî, s. 279; Fatih Koca, “Ney’in
Tarihi Gelişimi ve Dini Mûsikîmizdeki Yeri”, Dinî Araştırmalar, Ankara 2002, S.
12, s. 181-196.
94 Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân”, Resâil, II, 179; Tayyibe, s. 133.
95 Uzun saplı ve altı telli bir çalgı âletidir. Câhız, “eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil,
IV, 279; Belâzürî, Ensâb, VII, 268; Vekî, III, 304; İsfehânî, Eğânî, VI, 63; XVI, 190;
Tayyibe, s. 498; Fehmî, s. 279.
96 İbn Abdirabbih, VI, 27, 73; Kalkaşendî, Subhu’l-‘Aşâ, IV, 412;
97 Def, zilli ve zilsiz olmak üzere iki türlü idi. İbn Abdirabbih, VI, 28;
Kalkaşendî, Subhu’l-‘Aşâ, II, 160-161; Kettânî, II, 343-344; Fehmî, s. 279.
98 Kamıştan yapılan kavaldır. Basit bir ney/flüt türüdür. Kalkaşendî, Subhu’l‘Aşâ, II, 161; İbn Haldun, a.g.e., II, 424-425; Fatih Koca, “a.g.m.”, Dinî
araştırmalar, S. 12, s. 182.
99 Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (ö. 892/279), Fütûhu’l-Buldân (Ülkelerin
Fetihleri), (trc. Prof. Dr. Mustafa Fayda), Ankara, 1987, s. 196.
100 Bir tür davuldur. Belâzürî, Futûh s. 196; Fehmî, s. 279.
101 Belâzürî, Futûh, s. 539.
102 Küçük davul, trompet. Fehmî, s. 279.
103 Horasan kaynaklı olduğu söylenen 7 telli bir çalgıdır. Câhız, “eş-Şârib ve’lMeşrûb”, Resâil, IV, 279.
104 Hitti, II, 421.

Emevîler Dönemi’nde Müzik Zanaatı ve Gösterilen İlginin Nedenleri

591

faâliyetleri, hem de komşu devletlerle olan sanat ve müzik münâsebetleri hususunda Emevî halîfelerinin bazılarının büyük desteği olmuştur.105 Bu sebeple, bazısı müziğin gelişmesinde müzisyenlere büyük bir
himâye sağlayan ve vermiş oldukları ihsânlarla onları zengin tabaka arasına sokan halîfeler ile bir kısmı müzikle az ya da çok ilgisi bulunduğu
belirtilen halîfelerin rivâyetlerini kronolojik olarak öncelikle değerlendirmek gerekmektedir. Bu rivâyetler yukarıdaki yargılarımızın ne kadar
doğru olduğunu kanıtlayacak niteliktedir.
Muâviye b. Ebî Süfyân (41-60/661-680: Muâviye’nin müziğe
karşı tavrı konusunda farklı değerlendirmeler varsa da müzik ve sanatla
ilgili bir kişiliğe sâhip olduğu söylenebilir. 106 Nitekim Hacca gittiği zaman dönüşte Medîne’de Abdullâh b. Ca‘fer’e uğradığı, burada Budeyh
ve Sâib Hâsir adlı şarkıcılardan enstrüman eşiliğinde müzik dinlerken
coşup ritim tuttuğu ve müzisyenlere hediyeler verdiği,107 oğlu Yezîd’in
odasında Sâib Hâsir’in çalıp söylediğini duyunca oğluna, Sâib’e çokça
ihsânda bulunmasını tavsiye ettiği,108 yine oğlu Yezîd’in yanında ûd dinlediği ve bundan çok hoşlandığı,109 bir düğün esnâsında müzik dinlediği
bildirilir.110
Rivâyetlerde Muâviye'nin, müziğin en büyük hâmilerinden Abdullâh b. Ca‘fer'le olan ilişkileri çerçevesinde müzikle olan ilgisi de ortaya çıkmaktadır. Adı geçen, Şam’a, Muâviye’nin huzûruna gelerek sarayındaki müzikli gece toplantılarına katılmış, Muâviye'de bu toplantılara iştirak etmiştir. Şarkıcı Budeyh’in güzel ve etkileyici şarkılarını dinleyen Muâviye, coşarak ayaklarıyla tempo tutmuştur. Sonra da İbn
Ca‘fer’e on bin dînâr ve kendi özel giysilerinden yüz tane elbise, mecliste
bulunan herkese de biner dînâr ve onar tane elbise vermiştir. 111
105

Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 436.
Savaş, s. 57.
107 Belâzürî, Ensâb, V, 33-39; İbn Yahyâ Sa’leb, Ebû’l-Abbâs Ahmed (h. 200-291),
Mecâlisü Sa’leb, (thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn), byy. ts, s. 47; İbn
Abdirabbih, III, 17-18, 50; VI, 18-19, 379; el-Âbî, III, 29; İbnu’l-Esîr, Ebu’l-Hasan
Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdilkerim b. Abdilvâhid eşŞeybânî (ö. 1232/630), İslâm Tarihi-el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi, I-XII, (trc.
Komisyon), İstanbul 1985, IV, 18; Nüveyrî, IV, 238-239.
108 Belâzürî, Ensâb, V, 33; İsfehânî, Eğânî, VIII, 142-143, 323-324; İbn Abdirabbih,
VI, 49; el-Âbî, III, 28.
109 el-Âbî, III, 28.
110 Kılıç, “agm”, AÜİFD., s. 437; Josef Horovitz, İslâmî Târihçiliğin Doğuşu, (trc.
Ramazan Altınay-Ramazan Özmen), Ankara 2002, s. 51; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD.,
s. 437.
111 İbn Abdirabbih, VI, 18-19; İbn Yahyâ Sa’leb, s. 47.
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Yezîd b. Muâviye (60-64/680-683): Emevîler’de saraya ilk defa
çalgı âletlerini ve şarkıcıları sokan ve müzikli eğlenceyi hem düzenleyen
ve hem de teşvik eden halîfe, Muâviye’nin oğlu I. Yezîd’dir. Onun zamanında Hicâz ve Şam müzikli eğlencenin merkezi hâline gelmeye başlamıştır.112 Yezîd’in halîfe olmadan önceki hayatında da içki ve şiirin yanında,113 müziğe de aşırı düşkün olduğu belirtilir.114 Yukarıda söz konusu
ettiğimiz Sâib Hâsir'den115 başka Nâfi’ de onun gözde müzisyenlerindendir.116 Böylece, babası döneminde onun vâsıtasıyla ilk kez saraya giren
müzik, müzisyenler, içki ve diğer eğlence biçimleri, zaman zaman kesintiye uğrasa da, onun döneminde artık gelenekleşmiştir.117
Abdülmelik b. Mervân (65-86/685-705): Abdülmelik b.
Mervân,118 müzik dinleyen halîfelerden biridir. Ancak rivâyetlerden anlaşıldığına göre, onun döneminde müzikli eğlence, toplumun özellikle
genç kesimlerini iyice sarmış olmalı ki, ebeveynler bizzât halîfeye bundan şikâyet etmekte, çocuklarının malını mülkünü şarkıcılara yedirdiğini söylemektedirler. Bu sebeple bâzı tedbirler alınmasını vâlilerinden
isterken, devlet başkanı olarak şarkı ve şarkıcılara, onları himâye edip
toplumda müziğin ve müzikli eğlencenin yaygınlaşmasına zemin hazırlayanlara karşı mesâfeli durması anlaşılabilir. 119 Ancak onun şarkıcılardan müzik dinlediğiyle ilgili açık rivâyetler kaynaklarda kayıtlıdır. Dönemin ünlü müzisyeni Saîd b. Misceh ve aynı zamanda mizah ustası
olan Budeyh bunlardan ikisidir.120
I. Velîd (Velîd b. Abdilmelik) (86-96/705-715): Velîd b. Abdilmelik, şarkı dinlemeyi seven devlet başkanlarından biridir. İbn Süreyc, 121
Ğarîd122 ve kendi mevlâsı olan Hakem el-Vâdî gibi dönemin ünlü müzisyenlerinden şarkılar dinlemiş ve ihsanlarda bulunmuştur. 123 Kaynaklar

112

Mesûdî, III, 77; Savaş, s. 57; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 437-438.
Onun iyi bir şâir olduğu da söylenir. Ünal Kılıç, s. 404-412.
114 Belâzürî, Ensâb, V, 319; İbnu’l-Cevzî, Muntazam, IV, 1522.
115 İsfehânî, Eğânî, VIII, 324; İbn Abdirabbih, VI, 49; Nüveyrî, IV, 238-239.
116 İsfehânî, Eğânî, VIII, 142-143.
117 Hitti, II, 427.
118 Belâzürî, Ensâb, VII, 203, 293 vd; Tenûhî; I, 204.
119 İbn Abdirabbih, VI, 55-56.
120 Belâzürî, Ensâb, VII, 233; İsfehânî, Eğânî, III, 282-284; XV, 174-175, 176;
Nüveyrî, IV, 234-236.
121 İsfehânî Eğânî, I, 297-300, IX, 68-69.
122 İsfehânî, Eğânî, II, 396.
123 İsfehânî, Eğânî, VI, 280.
113
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Velîd döneminde İbn Süreyc’in, Ğarîd’ın ve Ma’bed’in saraya gelip şâirlerden daha fazla itibar gördüklerini belirtilirler. 124
Süleymân b. Abdilmelik (96-99/715-717): Süleymân b. Abdilmelik de müziği seven ve hattâ müzisyenler arasında yarışmalar düzenleyip ödüller veren bir halîfedir. Medîne’ye geldiği bir zamanda bütün
şarkıcıları toplamış ve aralarında yarışma düzenlemiştir. Birinciye
10.000 (on bin) dirhem ödül koymuştur. Süleymân, içlerinde İbn Süreyc’i çok beğenmiş ve ‘Vallahi en güzeli bu! Bu hepinizden daha iyi söylüyor. Ey hizmetçi, on bin dirhemi çıkar ve ona ver’ diyerek İbn Süreyc’i
birinci seçmiştir.125
Aynı zamanda çok kıskanç biri olan Süleymân b. Abdilmelik, 126
kadınların ahlâkını bozdukları gerekçesiyle erselikleri ve bazı şarkıcıları
hadım ettirmiştir.127 Buna rağmen hadım ettirdiği şarkıcılardan müzik
dinlemekten kendini alamamıştır.128
Ömer b. Abdilaziz (99-101/717-720): Şarkı ve müziğin büyük ölçüde Emevîler döneminde geliştiğini ve yaygınlaştığını vurgulayan İsfehânî, halîfeler içinde müzikle ilk defa amatör biçimde ilgilenen ve bu
konuda yedi adet de beste yapan kişinin Emevî halîfesi Ömer b. Abdilaziz olduğunu söyler. Ayrıca bu iddiâsını çeşitli rivâyetlerle pekiştirir.129
Böylece Ömer b. Abdilazîz, bestekâr ilk halîfe olarak târihe geçmiştir. 130
Ömer’in bestelerinin güftelerinde güzel ahlâkî sözler yer alır, kendi özel
eğitimli câriyelerinden şarkılar dinler, neşeden ellerini çırpar, ayaklarıyla tempo tutardı.131 Biz, onun müzikle olan ilgisini gösteren bu bilgilerin çoğunun, halîfelikten önceki hayatına âit olduğu kanâatindeyiz.132
Çünkü halîfeliği döneminde, zâhidâne bir hayat yaşamıştır.

124

Kılıç, “agm”, AÜİFD., s. 439.
İsfehânî, Eğânî, I, 317; VIII, 63.
126 Belâzürî, Ensâb, VIII, 106.
127 İsfehânî, Eğânî, IV, 269-300, 272; İbn Abdirabbih, VI, 24, 29, 50; Nüveyrî, IV,
291.
128 İsfehânî, Eğânî, IV, 285; Nüveyrî, IV, 292.
129 İsfehânî, Eğânî, IX, 250-253, 268, 272-273. Aşağı yukarı bu konuda aynı
bilgileri veren Nüveyrî de, ilave olarak Ömer b. Abdilaziz’in çok güzel sesi
olduğunu ve şarkı söylediğini de belirtir. Nüveyrî, IV, 189, 195-196.
130 Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân” Resâil, II, 160; İsfehânî, Eğânî, IX, 250-253, 268, 272273; Savaş, s. 57; Kılıç, “agm”, AÜİFD., s. 439-440.
131 Câhız, “Kitâbu’l-Kıyân” Resâil, II, 160; İsfehânî, Eğânî, IX, 250-253, 268, 272273; Savaş, s. 57; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 439-440.
132 İsfehânî, Eğânî, IX, 250-253, 268, 272-273; Nüveyrî, IV, 196; Abdullâh
Abdurrahmân Asîlân, Ahbâru Ebî Hafs Ömer b. Abdilaziz, Beyrut 1979.
125
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İster halîfelikten önce, isterse sonra olsun Ömer b. Abdilaziz’in
müziğe olan düşkünlüğü eğlenceden çok, ince rûhu ile ilgilidir. O, güzel
sese ve güzel icrâ edilen müziğe hayrândır. Rivâyetlerden anlaşıldığına
göre o, müziği ve güzel sesi, bir taşkınlık ve aşırı eğlence biçiminden
ziyâde, sanata ve güzele olan fıtrî ilgisinden dolayı sevmektedir. 133 Bir
keresinde de çok güzel sesli bir câriyeden müzik dinlerken heyecana kapıldığı ve gözlerinden akan iri yaş damlalarının sakalından aşağıya
doğru süzüldüğü görülmüştür.134
II. Yezîd (Yezîd b. Abdilmelik) (101-105/720-724): II. Yezîd, eğlenceye ve müziğe düşkün bir devlet başkanıdır. 135 Onun döneminde
müzikli eğlence, sarayda ve halk arasında iyice yaygınlaşmıştır. Devrin
ünlü şarkıcılarını himâye etmiş, sarayına toplamış, onları ihsanlara boğmuştur.136 Esâsen halîfe olmadan önce de vaktini şarkıcıların yanında
eğlenceyle geçirmiştir.137 Müzik, müzisyenler ve müzik âletleriyle ilgili
her şeyi bilmek isteyen bir tabiatı vardı. 138 Dönemin en gözde müzisyenleri İbn Süreyc’ten139 ve Yezîd b. Abdilmelik’in câriyesi Sellâme’nin hocası Ma’bed'den140 şarkılar dinlemiştir. Yezîd’in sarayı, tam bir şarkıcı
panayırına dönmüştür. Neredeyse dönemin bütün meşhûr müzisyenleri
sarayı mesken edinmişlerdir. Bu arada bâzı ilginç olaylar da yaşanmıştır.
Yezîd, bir defasında kendini coşturan şarkıcılara verecek nakit para bulamadığı için bugünkü tâbirle çek/senet vermek durumunda kalmıştır.141
Yezîd b. Abdilmelik, eğlence, müzik ve şarabın yanında142 şarkıcı
ve güzel câriyelere de düşkün biridir.143 Habbâbe144 ve Sellâme145 adında
meşhûr iki câriyesi vardı. Birini sağına, diğerini de soluna oturtur ve
133

İsfehânî, Eğânî, I, 266; Nüveyrî, IV, 245.
Mesûdî, III, 198-199; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 440.
135 Belâzürî, Ensâb, VIII, 244, 246.
136 Belâzürî, Ensâb, VIII, 252-253; Nüveyrî, IV, 245; Savaş, s. 57; Kılıç, “agm.”,
AÜİFD., s. 441.
137 İsfehânî, Eğânî, XV, 142. Ayrıca bkz: Mesûdî, III, 207.
138 İbn Abdirabbih, VI, 73.
139 Nüveyrî, IV, 245; Futûh Ahmed, s. 59.
140 Mesûdî, III, 207-208; İsfehânî, Eğânî, I, 36-37, 52-55; Nüveyrî, IV, 255; İbn
Asâkir, LXIX, 56.
141 İsfehânî, Eğânî, V, 109.
142 İbn Abdirabbih, IV, 441.
143 Belâzürî, Ensâb, VIII, 256-257.
144 İbn Yahyâ Sa’leb, s. 4; Mesûdî, III, 207; İsfehânî Eğânî, I, 316; XV, 123.
145 Belâzürî, Ensâb, VIII, 254-256; İbn Yahyâ Sa’leb, s. 5-6; İsfehânî, Eğânî, VIII,
334-351; Tenûhî, III, 89-92; İbnu’l-Esîr, V, 104-105; İbn Abdirabbih, VI, 16-17;
Nüveyrî, V, 51-56.
134
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uçtuğunu söylerdi.146 Müzik sanatında oldukça eğitimli, yetenekli ve
aynı zamanda güzel bu iki câriye için büyük paralar ödemiştir. 147
Anlatıldığına göre daha güzel olan Habbâbe’ye kendini öylesine
kaptırmıştı ki, onun bu zaafını bilen Habbâbe devlet işlerine doğrudan
müdahale eder olmuştur.148 Öyle ki vâlileri bile azledip atar olduğundan
Yezîd ona karşı çaresiz kalmış ve yanından çıkarken kendi kendine şöyle
mırıldanmıştır: “Ben azlettim, diyorum, o (Habbâbe) atadım, diyor!” 149
Bir ara kardeşi Mesleme b. Abdilmelik’in de ikazı ve telkiniyle,
içkiyi, eğlenceyi bırakıp devlet işlerine döner. Habbâbe’nin yanına da
girmemeye başlar. Ancak dönemin ünlü şairi Ahvas’ın şiirinden “Yaşamdan lezzet almayınca ve içini açmayınca, buna hayat mı denir?’ beyitlerini kendi bestesiyle okuyan Habbabe’nin tuzağına teslim olur ve ‘Vallahi doğru söyledin. Seninle (Habbâbe) ilgili olarak beni kınayanların
Allah cezâsını versin. Ey hizmetçi! Mesleme’ye söyle, namazı kıldırsın’
der ve eski haline dönüp Habbâbe’nin yanında içmeye ve şarkı dinlemeye devam eder. Sonra bu şiirin sahibi Ahvas'a tam 40.000 (kırk bin)
dirhem verir ve diğer ihtiyaçlarını da karşılar. 150
Hişâm b. Abdilmelik (105-125/724-743): Hişâm’ın müzik sevgisi, onu Hıristiyanların âyinlerini dinlemeye kadar götürdüğü söylense
de151 müziğe, müzisyenlere ve özellikle aşırı eğlenceye mesafeli durmuştur. Ancak zaman zaman dönemin ünlü müzisyenlerinden şarkı dinlemeyi de ihmal etmemiştir.152
II. Velîd (Velîd b. II. Yezîd) (125-126/743-744): Kaynaklarda II.
Velîd’in çok kısa süren hilâfet dönemi, kendisinin bizzât baş aktörü olduğu müzikli eğlence ve içki haberleriyle doludur. Emevî halîfeleri
içinde, en sefih ve sorumsuz hayat süren kişi olduğu belirtilir. 153 Devlet
146

Belâzürî, Ensâb, VIII, 254, 258; İbnu’l-Esîr, V, 103.
Câhız, “Fahru’s-Sûdân ale’l-Beydân”, Resâil, I, 202. Belâzürî, Ensâb, VIII, 254,
257; Mesûdî, III, 207; İsfehânî, Eğânî, I, 316; VIII, 124, 334, 337, 339; XV, 122-123;
XVII, 162-168; İbnu’l-Esîr, V, 103; Nüveyrî, V, 49-50.
148 Belâzürî, Ensâb, VIII, 268; İsfehânî, Eğânî, XV, 127-128.
149 İsfehânî, Eğânî, XV, 131-132.
150 Belâzürî, Ensâb, VIII, 262; İsfehânî, Eğânî, XV, 128-130, 132; Mesûdî, III, 207208.
151 Savaş, s. 57.
152 İsfehânî, Eğânî, II, 239-342; XI, 370; Belâzürî, Ensâb, VIII, 388, 409; IX, 127143; Taberî, Ebû Ca’fer, Muhammed b. Cerîr (h. 224-310), Târîhu’l-Ümem ve’lMülûk, I-V, Beyrût 1407, IV, 223; VII, 8-9; İbnu’l-Esîr, V, 219-221; Nüveyrî, IV, 278;
Suyûtî, s. 234; el-Âbî, III, 65.
153 Belâzürî, Ensâb, IX, 127, 152, 160, 163; İbn Kuteybe, el-Maârif, s. 366; Taberî,
IV, 223-235; Mesûdî, III, 228; Suyûtî, s. 233; Mesûdî, III, 226, 228; İsfehani, Eğani,
147
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başkanı olduktan sonra devlet işlerinden çok, müzikli eğlencelerle, kadın ve erkek şarkıcılar ve dansçılarla ilgilenmiştir. Onun zamanında saray, devlet işlerinin görüldüğü en yüksek idârî bina hüviyetinden çok,
dönemin en büyük ve en hareketli eğlence merkezi hâline gelmiştir. 154
İyi bir dinleyici olmasının yanında, şâir,155 bestekâr156 ve enstrüman çalmayı bildiği de rivâyet edilir.157 Onun döneminde müzik ve müzikli eğlence, ülkenin her tarafına ve toplumun her tabakasına yayılmıştır. 158
II. Velîd, Emevî devlet başkanları içinde eğlenceye en düşkünü
olarak bilinir.159 Dolayısıyla döneminin en önde gelen sohbet konusu,
müzik, şarkı ve şarkıcılar idi. Diğer bölgelere kıyasla Hicâz bölgesi,
Emevîler döneminin başından beri, müzik ve müzisyenler konusunda
tartışmasız bir üstünlüğe sâhipti. II. Velîd, Hicâz’da ve Irak’ta ne kadar
ünlü şarkıcı, dansçı erkek ya da kadın varsa Şam’a toplamıştır.160 Öyle
ki, ülke içindekilerin yanında, komşu ülkelerden de müzisyen getirtmiştir; hattâ bunu yapan ilk halîfe olarak bilinir.161 Böylece Şam, eğlence ve
müzik konusunda Hicâz’ı geçmiştir. Onun döneminde şâirinden müzisyenine, eğlence düşkünlerinden, ayyâşlardan, nevâdir, ahbâr ve mizah
ustalarına, kısacası; eğlencenin çağrıştırdığı her şeyde mâhir olan kişilere gün doğmuş ve onun sarayına toplanmışlardır. 162 II. Velîd’in sarayında yaşanan müzikli eğlenceler kaynaklarda ayrıntısıyla anlatılmaktadır.163

III, 348-349; VII, 12, 16-17, 47, 49; İbn Abdirabbih, IV, 455-457, 460; el-Âbî, III,
67; İbnu’l-Esîr, V, 221, 240-241, 243; Nüveyrî, IV, 33, 276; Suyûtî, s. 233-234; elÂbî, III, 67; Belâzürî, Ensâb, IX, 161; Nüveyrî, IV, 257, 295-296; Gregory, I, 197.
154 İsfehânî, Eğânî, VII, 56; Mesûdî, III, 225-226.
155 İbnu’l-Esîr, V, 242.
156 Mesûdî, III, 226-227; Bir bestesi, Eğânî’nin “yüz seçkin bestesi” arasına
girmeyi başarmıştır. İsfehânî, Eğânî, VII, 69.
157 Döneminin müzisyenleri onun bestelerini söyledikleri gibi ölümünden
sonra da besteleri uzun yıllar çalınmıştır. İsfehânî, Eğânî, VII, 8-12, 18-19-20, 69;
İbn Abdirabbih, IV, 458-460; VI, 31. Özellikle ûd ve def çalmayı bildiği söylenir.
İsfehânî, Eğânî, IX, 275.
158 Mesûdî, III, 226.
159 Belâzürî, Ensâb, IX, 160.
160 Belâzürî, Ensâb, IX, 156-160; İsfehânî, Eğânî, III, 346, 348-349; IV, 319, 400401; V, 111-112; VI, 25-27; 281; İbn Abdirabbih, IV, 455; Nüveyrî, IV, 284; el-Âbî,
III, 68.
161 Savaş, s. 57; Futûh Ahmed, s. 57; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 441-442.
162 el-Âbî, III, 68-69.
163 İsfehânî, Eğânî, III, 308-309; VI, 79-80.
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II. Velîd’in sarayında topladığı ve ihsanlara boğduğu 164 şarkıcılardan bâzıları şunlardır: İbn Süreyc,165 Ğarîd,166 İbn Âişe,167 Ebcer,168 Yûnus
el-Kâtib,169 Mâlik,170 Ma’bed,171 Ğamr b. Yezîd,172 Dahmân,173 Ömer elVâdî,174 Hakem el-Vâdî,175 Ebû Kâmil,176 Hâlid es-Sâmme,177 el-Hüzelî,178
İsmâîl b. Hirbiz,179 Atarrad,180 Eş’ab181 ve aralarında Sellâme’nin de182 bulunduğu daha pek çok şarkıcı/dansöz kadın ve câriye.
III. Yezîd (I. Velîd’in oğlu): Yıkılışa doğru sürüklenen devletin
en buhranlı dönemlerinin halifesi olan III. Yezid’in 183 eğlenmek amacıyla müzikle olan ilgisi kaynaklarda yer alsa da 184 o, eğlenceden uzak
duran ve daha çok ibâdet yönüyle öne çıkan nâdir Emevî halîfelerinden
biridir.185

164

İsfehânî, Eğânî, VII, 29, 88-89, 91; İbn Abdirabbih, IV, 457.
Mesûdî, III, 226; İsfehânî, Eğânî, VII, 56.
166 Câhız, “eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 278-279; Mesûdî, III, 226; İsfehânî
Eğânî, II, 359-403; VII, 56; Nüveyrî, IV, 260-261.
167 Belâzürî, Ensâb, IX, 156-157; İsfehânî Eğânî, II, 210-211, 226, 236-240; IV, 319;
V, 111-112; VII, 29, 65-66; VIII, 62; İbn Abdirabbih, VI, 48; Mesûdî, III, 226;
Nüveyrî, IV, 274-279.
168 İsfehani, el-Eğâni, III, 346, 348-349; İbn Asâkir, IX, 159.
169 İsfehânî, Eğânî, IV, 400-401.
170 İsfehânî, Eğânî, V, 106, 111-112; VII, 65-66; VIII, 62; İbn Abdirabbih, VI, 48.
171 Belâzürî, Ensâb, IX, 157; İsfehânî, Eğânî, V, 111-112; VI, 22; VII, 29, 65-66; VIII,
62; İbn Abdirabbih, VI, 48.
172 İsfehânî, Eğânî, V, 111-112.
173 Câhız, “eş-Şârib ve’l-Meşrûb”, Resâil, IV, 278-279; Mesûdî, III, 226; İsfehânî,
Eğânî, VI, 21-30.
174 İsfehânî, Eğânî, VI, 280-298; VII, 8-19, 85-90; VIII, 62; İbn Abdirabbih, VI, 31,
47-48; Nüveyrî, IV, 297.
175 İsfehânî, Eğânî, VI, 281; İbn Abdirabbih, VI, 31; İbnu’l-Esîr, V, 235.
176 Belâzürî, Ensâb, IX, 149; İsfehânî, Eğânî, VII, 91, 92; VIII, 62; İbn Abdirabbih,
IV, 457; VI, 31.
177 İsfehânî, Eğânî, VIII, 62.
178 İsfehânî, Eğânî, IV, 66-69; VIII, 62.
179 İsfehânî, Eğânî, VII, 104-105.
180 İsfehani, Eğani, III, 308-309.
181 İsfehânî, Eğânî, VII, 46; XIX, 170-171; İbn Abdirabbih, IV, 452-453; VI, 123.
182 İsfehânî, Eğânî, VIII, 348.
183 Mesûdî, III, 233; Suyûtî, s. 236; Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 442, Koyuncu, s. 155.
184 Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 442.
185 el-Âbî, III, 71.
165
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C.3.2. Eşraf
Müziğin ve müzisyenlerin halîfeler dışındaki hâmîleri de 186 vardır. Başkent dışında müziği destekleyen yöneticilerden/valilerden
başka, müziğe ve eğlenceye ilgisi olan, müziğin ve müzikli eğlencenin
gelişmesine katkıda bulunan ve müzisyenleri koruyan, müziğin topluma yayılmasında, özellikle de Hicâz’ın bir müzik ve eğlence merkezi
hâline gelmesinde büyük katkıları olan, müziğin ve müzisyenlerin saray
dışındaki hâmîlerini kaynaklar, müzisyenleri nasıl himâye edip yetiştirdiklerini ayrıntılarıyla anlatırlar.
Müziğin Hicâz’da (Mekke ve Medîne’de) yayılması tesâdüfen
meydana gelen bir olay değildi. Bu iki şehirde müzikle, müzisyenlerle
ve eğlence hayatıyla yakından ilgili Kureyş eşrâfından bâzı kimseler bulunmaktaydı. Bunların büyük bahçe içindeki muazzam konakları, müzisyenlerin, şâirlerin, sohbet toplantılarının, kısacası dönemin eğlence
anlayışının merkezleri ve müzik sanatının teknik ve yöntemlerinin öğrenildiği/öğretildiği konservatuarlar durumundaydı. Dolayısıyla müzik
ve müzikli eğlence, sâdece Emevî saraylarında değil, halk arasında ve
özellikle de eşrâftan bâzı kimseler arasında da oldukça yaygındı. Bu sebeple, birçok şarkıcının yetiştirilmesinde, pazarlanmasında, ekonomik
finansmanının sağlanmasında ve bunların konserlerinin sponsorluğunda büyük pay sâhibi olan Kureyş eşrâfından bu hâmîler hakkında
kısaca bilgi vermek Emevîler döneminde müziğin yaygınlaşması ve gelişmesinin sebeplerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Abdullâh b. Ca‘fer: Emevîler döneminde Hicâz’da, müziğin en
büyük hâmisi tartışmasız Abdullâh b. Ca‘fer’dir. Ondan sonra sırasıyla,
İbn Ebî Atîk, Sükeyne bnt. Hüseyin ve Âişe bnt. Talha gelir. Abdullâh b.
Ca‘fer, hicretin birinci yılında doğmuş ve 80 yılında ölmüştür. 187
Kaynaklarda sahâbiler içinde müzikle en yoğun ilgisini gördüğümüz kişi
Abdullâh b. Câfer’dir. Onun birçok şarkıcı câriye ve kölesi vardı.
Anlaşıldığına göre Mescid-i Nebevî’nin batı tarafına düşen yönde ve
186

Emevîler’in çağdaşı Bizans’ta müziğin hâmîleri için bkz: Rice, s. 252.
Rivâyete göre, Abdullâh b. Câfer sahâbîdir. Habeşistan’da, babası oraya
hicret ettiğinde doğmuştur. Müslümanların ilk doğan çocuğu olduğu söylenir.
Medîne’de vefât etmiştir. (Mesûdî, III, 177; Tenûhî, IV, 282.) Abdullâh b. Ca’fer,
Abdülmelik b. Mervân’ın halîfeliği döneminde, Medîne vâlisi Ebân b. Osmân
zamanında öldü. Onun cenâze namazını Ebân kıldırdı. H. 80 yılında ölmüştür.
Cenâzesine neredeyse bütün Medîneliler iştirâk etmiştir. İsfehânî, Eğânî, XII,
221.
187
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yakındaki köşkü,188 âdetâ bir müzik stüdyosu gibiydi. Yanına gelenlere
en güzel sesli şarkıcı câriyelerinden müzik ziyâfeti çekerdi. Şarkıcıları
himâye eder, yetiştirirdi. Dönemin pek çok ünlü müzisyeninin Abdullâh
b. Câfer ile bağlantısı vardı. Hattâ, müziğin bir sanat hâline gelmesinde,
müzikli enstrümanlar eşliğinde çalınıp söylenmesinde, Emevîler
döneminde İran ve Bizans müziğinin İslâm toplumuna aktarılmasında
en büyük payın ona âit olduğu söylenebilir.189 Müziğe ilgisi, sâdece bir
dinleyici derecesinde değildi. Kendisi de müzikten anlar ve yapmış
olduğu besteleri himâyesindeki müzisyenlerine okuturdu. 190 Muâviye ve
oğlu Yezîd ona büyük paralar vermişlerdir.191 Abdullâh b. Ca‘fer,
Muâviye’nin en çok ihsânda bulunduğu kişilerden biridir. Senelik tam 1
milyon dirhem ihsânda bulunmuştur.192 Oğlu Yezîd ise bunu daha da
artırmış ve 4 milyon dirheme çıkarmıştır.193
Kaynaklar onun müzik ve müzisyenlerle olan bağlantılarını
ayrıntısıyla anlatırlar. Dönemin ünlü müzisyenleri, kendilerinin en
büyük hâmîsi olduğunu bildikleri Abdullâh b. Ca‘fer’e, son derece
hürmet gösterir ve ona müzik ziyâfeti çekmek için âdetâ sıraya
girerlerdi.194
İbn Ebî Atîk: Kaynaklarda genellikle kısaca, İbn Ebî Atîk olarak
kaydedilen Abdullâh b. Muhammed b. Abdirrahmân b. Ebî Bekir es-Sıddîk, Hicâz’ın müzik ve eğlenceyle yakından ilgili ikinci şahsiyetidir.195
İbn Ebî Atîk, müzikle ilgisinin yanında iyi bir şiir bilgisine de sâhipti. 196
O, şâirlerle ve müzisyenlerle, onlar da kedisiyle sohbet etmeyi severlerdi. Hangi müzisyenin daha iyi olduğu konusunda değerlendirmeler
de yapardı.197 Döneminin en hatırı sayılır insanlarından biri olan İbn Ebî
Atîk, aristokrat tabakanın şıklığı, zarifliği, sosyal ilişkileri ile en önde
gelenlerindendi. Toplantı, eğlence ve şarkı meclislerinin aranan ve vazgeçilmez adamlarından ve yöneticiler nezdinde sözü geçen 198 İbn Ebî
188

Abdülğanî, Muhammed İlyâs, Buyûtu’s-Sahâbe havle’l-Mescidi’nNebeviyyi’ş-Şerîf, Medîne 1420/1999, s. 127.
189 Nüveyrî, IV, 237-239.
190 Kılıç, “a.g.m.”, AÜİFD., s. 428-429.
191 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, IV, 1478.
192 Belâzürî, Ensâb, V, 96; İbnu’l-Esîr, III, 522.
193 Belâzürî, Ensâb, V, 302.
194 İsfehânî Eğânî, V, 101; VIII, 187-199, 227-229, 321; XV, 174; XVII, 172-177; İbn
Abdirabbih, VI, 12, 20, 29-30; Nüveyrî, IV, 237, 281-285.
195 İbn Abdirabbih, VI, 20-21.
196 İbn Abdirabbih, V, 367-368.
197 İbn Abdirabbih, VI, 21.
198 Tenûhî, III, 90.
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Atîk, Abdullâh b. Ca‘fer ile sıkı bir arkadaş ve yakın bir dosttu. 199 Abdullâh b. Ca‘fer gibi o da müziğe, eğlenceye ve şarkıcı câriyelere düşkündü.200
Yukarıda da ifâde ettiğimiz gibi İbn Ebî Atîk, devlet adamlarıyla
oturup kalkmasını bilen, sözü dinlenen ya da sözünü dinletmesini ve
istediğini nasıl elde edeceğinin yollarını çok iyi bilen biridir. Şarkıcıları
şehirden sürüp çıkarmak isteyen yöneticilere karşı korumasıyla ilgili ilginç taktikleri ve performansı kaynaklarda anlatılmaktadır. 201 Onun
müzik ve müzisyenlerle olan ilişkisi kaynaklarda genişçe yer almaktadır.202
Âişe bnt. Talha: Müziğin hâmîleri arasında erkeklerin yanında
Arap eşrâfından bâzı kadınların da yer aldığını, bunların Hicâz’da müziğin ve müzikli eğlencenin gelişmesinde önemli roller aldıklarını söylemek yanlış olmasa gerektir. Gerek Âişe bnt. Talha, gerekse Sükeyne
bnt. Hüseyin gibi o dönemin zengin ve soylu kadınları, şâirleri ve şarkıcıları dinlerler, onlarla özel sohbetlerde bulunurlar ve onları himâye
edip ödüllendirirlerdi.203 Bunlar, oldukça varlıklı kimselerdi. Mâiyetlerindeki birçok köle ve câriye emirlerine âmâdeydi.204 Aişe, şâirlerle, müzisyenlerle bir araya gelir, sohbet meclisleri düzenlerdi. 205 Dönemin hür
kadınları genellikle yüzlerinde peçe ile dolaştıkları halde, Âişe peçe kullanmazdı.206
Âişe, Medîne’nin seçkin kadınlarını evinde toplar ve onlara dönemin en ünlü şarkıcı kadınlarından türlü yiyecekler eşliğinde müzik
ziyâfeti çekerdi.207 Şâirler tarafından “Leylâ” ismiyle yazılan şiirler ve bu
şiirlerle yapılan bestelerde gerçek ismin “Âişe bnt. Talhâ” olduğu bizzât
Mus’ab b. Zübeyr tarafından ifade edilmektedir.208

199

İbn Abdirabbih, VI, 21-22.
İbn Abdirabbih, VI, 22-23.
201 İsfehânî, Eğânî, VIII, 341-342; İbn Abdirabbih, VI, 49-50; Tenûhî, III, 89-92;
Nüveyrî, V, 54-55.
202 İsfehânî Eğânî, VIII, 206, 208-220.; XVII, 164, 172-177.
203 Nüveyrî, IV, 262-271.
204 İsfehânî Eğânî, II, 378-379.
205 Ömer Rızâ Kehhâle, A’lâmu’n-Nisâ fî Âlemeyi’l-Arab ve’l-İslâm, (I-V),
1977/1397 byy., III, 137-155.
206 İsfehânî, Eğânî, XI, 176-177.
207 İsfehânî, Eğânî, XI, 183.
208 İsfehânî Eğânî, II, 380.
200
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Âişe, dâvet verdiği zaman erkeklerin arasına karışan, onlarla sohbet edebilen biriydi.209 Kaynaklarda onun müzik, şiir, aşk ve diğer haberleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 210
Sükeyne bnt. Hüseyin (h.ö: 117): Hz. Hüseyin’in Rebâb adlı, İmriu’l Kays’ın kızı olan hanımından dünyaya gelen Sükeyne’nin, asıl isminin Eymûme ya da Âmine olduğu, Sükeyne’nin ise onun lakabı olduğu
söylenir.211 Sükeyne çok güzel,212 zarîf ve kibâr bir kadındı.213 Kureyş’in
yaşlı ve tecrübeli ileri gelenleriyle birlikte oturur, şâirler onun yanında
toplanırdı. Şakacı bir mizaca sahip olan ve mizâhtan hoşlanan 214
Sükeyne, dönemin müzisyen ve şâirlerini oldukça büyük ve geniş olan
evinde215 toplar, onlarla sohbet eder, şiirlerini ve şarkılarını dinlerdi.216
Onun evi, parlak müzik yarışmaları ve zaman zaman verilen halk konserlerine sahne olmuştur. Bu konserlere katılım o kadar çoktu ki, revâk
gelenleri taşıyamamış ve çökmüş, mümtaz bir şarkıcı misâfirin ölümüne
sebep olmuştur.217 Sükeyne’nin müzik, şiir, aşk, güzellik, zerâfet, şarkı,
şaka ve mizâh gibi konulardaki haberleri kaynaklarda ayrıntısıyla yer almaktadır.218
Sonuç
Araplarda İslâm öncesi dönemde diğer medeni hayatın unsurları
gibi müzik de genelde basit, doğal ve yalın halde icra edilmiştir. İslâm
geldikten sonra fetih harekâtının başlaması, yeni pek çok etnik ve dinî
insan unsurunun İslâm toplumu içine dâhil olmasına ve bunların gelişmiş, incelmiş medeni kültür araçlarının İslâm toplumuna girmesine neden olmuştur. Kendilerine genel olarak mevâli denilen çok çeşitli etnik
ve dinî kökene sahip bu insanlarla birlikte İran ve Bizans gibi İslâm devletine komşu olan medeni ülkelerin müziği de İslâm toplumuna taşınmıştır.
209

Belâzürî, Ensâb, VII, 230.
Belâzürî, Ensâb, VII, 229; İsfehânî, Eğânî, III, 118-119, 339; VI, 190; XI, 191;
XVI,151; XVII, 49.
211 İbn Sa’d, VI, 320-321; İbn Kuteybe, el-Maârif, s. 213; İsfehânî, Eğânî, XVI, 138139; Kehhâle, A’lâmu’n-Nisâ, II, 202-224.
212 İsfehânî, Eğânî, XVI, 143-144, 150.
213 İsfehânî, Eğânî, XVI, 143.
214 Dayf, s. 142.
215 Onun büyük olduğu söylenen evi, ‘Kayyâşûn Sokağı’nda, Abdullâh b.
Ca’fer’in evinin hemen karşısında ve Mescid-i Nebevî’ye yakın bir yerdeydi.
Abdülğanî, s. 129, 131.
216 İsfehânî, Eğânî, XVI, 161-163.
217 Hitti, II, 425.
218 Belâzürî, Ensâb, VI, 245; İsfehânî, Eğânî, XVI,151, 153, 157, 171; XX, 366-367.
210
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Bu durum genel olarak Dört Halife döneminde başlamış olsa da
esasen bu etnik unsurların müziğinin yeni efendileri nezdinde büyük
ilgi görmesi Emevîler döneminde olmuştur. Dolayısıyla güftesiyle, bestesiyle, enstrümanıyla, sazıyla ve sözüyle icrasına büyük bir imkân ve
motivasyon kazanarak bütün boyutlarıyla müziğin gelişmesi, mevalinin, efendileri tarafından desteklenmesi ve himâye görmesi neticesinde
mümkün olmuştur. Başta Şam'daki Emevî devlet başkanları olmak
üzere, eşraf, yani özellikle Mekke ve Medine'deki Kureyş aristokratları
ve zenginleri ile valiler gibi diğer yöneticiler, müziğe ve müzisyenlere
büyük destek ve himâye sağlamışlardır. Çünkü rivâyetlere göre, Hicâzlılar (özellikle Mekke ve Medîneliler), eşrâfı ve sıradan halkıyla, zengini
ve fakiriyle, âbidi ve zâhidiyle, muhaddisleri ve kâdılarıyla, dindar olanı
ve olmayanıyla müziğe büyük ilgi duymuşlardır. Emevî halifeleri sayesinde zamanla Şam da geri kalmamış, hatta bunları geçmiştir. Esasen
toplumun daha alt gelir ve itibar grubunda bulunan bu müzisyenler
(mevâlî), bu himâye ve destek sayesinde hem oldukça zenginleşmişler
ve hem de yönetici ve eşraf üst/tabaka arasındaolduğu gibi halk nezdinde de büyük itibar görmüşlerdir.
Müzisyenlere ve dolayısıyla müziğe gösterilen bu ilgi, müzik sanatının, yöntem ve teknikleriyle icrasının ve nazariyatının gelişmesine
de katkıda bulunmuştur. Böylece iki kadim medeni geçmişi bulunan büyük imparatorluktan (İran-Bizans) teknik, yöntem, enstrüman, müzisyen ve nazariyat bilgisiyle müzik, Emevîler döneminde İslâm toplumuna büyük ölçüde girmiş, ilgi ve destek görmüş ve gelişmiştir.

Emevîler Dönemi’nde Müzik Zanaatı ve Gösterilen İlginin Nedenleri

603

KAYNAKLAR
ABDÜLĞANÎ, Muhammed İlyâs, Buyûtu’s-Sahâbe havle’l-Mescidi’nNebeviyyi’ş-Şerîf, Medîne, 1420/1999.
ÂBÎ, el-Vezîr el-Kâtib Ebû Sa’d Mansûr b. el-Hüseyin (ö. 461),
Nesrü’d-Dürr, I-VII, (thk. Komisyon), Mısır, 1981-1989.
ÂLÛSÎ, Mahmûd Şükrî, Bulûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab, I-III,
(thk. Muhammed Behcet el-Eserî), Beyrut,ts.
APAK, Adem, İslâm Siyâset Geleneğinde Amr b. el-Âs, Ankara, 2001.
BEKRÎ, Abdullâh b. Abdilaziz el-Endelüsî (ö. 487), Mu’cemu
mâ’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâdı, I-II, (thk. Mustafâ es-Sekkâ),
Beyrût, 1403/1983.
BELÂZÜRÎ, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (ö. 279/892), Ensâbu’l-Eşrâf IXIII, (thk. Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî), Beyrut, 1417/1996.
-----------, Fütûhu’l-Buldân (Ülkelerin Fetihleri), (trc. Prof. Dr. Mustafa Fayda), Ankara,1987.
CÂHIZ, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb (h. 159/255), Resâilü’lCâhız, I-IV, (thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn), Beyrut, 1411/1991.
DAYF, Şevkî, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî-Asru’-İslâm, Kâhire, ts.
FEHMÎ, Abdürrezzâk Sa’d, el-Âmmetü fî’l-Bağdât fî’l-Karni’s-Sâlis
ve’r-Râbi’ı’l-Hicrî, Beyrût, 1983.
FUTÛH AHMED, Muhammed, eş-Şi’ru’l-Emevî, byy., ts.
GREGORY, Abû’l-Farac (Bar Hebraeus) (M. Ö. 1286), Abu’l-Farac
Tarihi, I-II, (trc. Ömer Rıza Doğrul), Ankara, 1945-1950.
HASAN, İbrâhîm Hasan, Siyâsî-Dini-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi,
(trc. İ. Yiğit-S. Gümüş), I-VI, İstanbul, 1985.
HİTTİ, Philip K., Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, I-IV, (trc. Salih Tuğ),
İstanbul, 1980.
HOROVITZ, Josef, İslâmî Târihçiliğin Doğuşu-İlk Siyer Meğâzî Yazarları ve Eserleri, (trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen), Ankara, 2002.
HOURANİ, Albert, Arap Halkları Tarihi, (trc. Yavuz Alagan), İstanbul, 2000.

604

İSLÂM ve SANAT

HULEYF, Yusûf, Hayatü’ş-Şi’r fî’l-Kûfe ilâ Nihâyi’l-Karnî’s-Sânî li’lHicre, Kâhire, 1968/1388.
İBN ABDİRABBİH, Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed el-Endelüsî
(hö. 428), Kitâbu’l-‘Ikdı’-l-Ferîd, I-VII, (thk. komisyon), Kâhire, 1940-1973.
İBN ASÂKİR, Ebû’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Hibetullâh (ö. 571/1175),
Târîhu Medineti Dımeşk, I-LXX, (thk.)
İBN HABÎB, Muhammed el-Bağdâdî (ö. 245/859), Kitâbu’l-Münemmak fî Ahbâri Kureyş, (thk. Hurşit Ahmed Fârûk), Beyrût, 1958/1405
İBN HALDUN, Ebû Zeyd Abdurrahmân b. Muhammed (7331334/808-1406), Mukaddime, I-III, (trc. Zakir Kadirî Ugan), İstanbul, 1988.
İBN KUTEYBE, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim ed-Dîneverî (ö.
276/889), el-Maârif, (thk. Servet Ukkâşe), Kâhire, 1981.
İBN SA’D, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa’d b. Menî’ el-Hâşimî el
Basrî (hö. 230), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VI, (tlk. Süheyl Keyyâlî), Beyrût,
1414/1994.
İBN YAHYÂ SA’LEB, Ebû’l-Abbâs Ahmed (h. 200/291), Mecâlisü
Sa’leb, (thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn), Dâru’l-Maârif, byy., ts.
İBNU’L-CEVZÎ, Cemâluddîn Ebû’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali (hö.
597), el-Muntazam fî Tevârîhi’l-Mülûk ve’l-Ümem, I-X, Beyrût, 1995.
İBNU’LESÎR, Ebu’l-Hasen Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdilkerim b. Abdilvâhid eş-Şeybânî (ö. 630/1232), İslâm Tarihi-elKâmil fi’t-Târih Tercümesi, I-XII, (trc. Komisyon), İstanbul, 1985.
İSFEHÂNÎ, Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin (hö. 356), Kitâbu’l-Eğânî, IXXIV, (thk. Komisyon), Beyrût, 1963-1972
_________, Kitâbu’l-Eğânî, I-XXIV, (thk. Sümeyr Câbir), Beyrût, ts.
KALKAŞENDÎ, Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Ali (ö. 821/1418), Subhu’l-‘Aşâ
fî Sınââti’l-İnşâ, I-XV, (Muhammed Hüseyin Şemsüddîn-Nebîl Hâlid elHatîb-Seyyid Ali Nâbit), Beyrût, 1987/1407.
KEHHÂLE, Ömer Rızâ Kehhâle, A’lâmu’n-Nisâ fî Âlemeyi’l-Arab ve’lİslâm, I-V, byy. 1397/1977.
KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhayy, et-Terâtibu’l-İdâriyye-Hz. Peygamber’in Yönetimi, I-III, (trc. Ahmet Özel), İstanbul, 1990-1993.
KILIÇ, Mustafa, “İslâm Kültür Târihinde Mûsikî-Başlangıçtan
Emevîler’in Sonuna Kadar”, AÜİFD., Ankara, 1989, S. XXXI, s. 399-451.
KILIÇ, Ünal, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd b. Muâviye, İstanbul, 2001.

Emevîler Dönemi’nde Müzik Zanaatı ve Gösterilen İlginin Nedenleri

605

KOCA, Fatih, “Ney’in Tarihi Gelişimi ve Dinî Mûsikîmizdeki Yeri”,
Dinî Araştırmalar, Ankara, 2002, S. 12, s. 181-196.
KÖTEN, Akif, “Asr-ı Saâdet’te Eğlence”, BYASİ., I-V, İstanbul, 1994,
IV, 491-509.
MESÛDÎ, Ebû’l-Hasen Ali b. Hüseyin b. Ali (hö. 346), Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I-IV, (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd),
Beyrût, ts.
MISRÎ, Hüseyin Necîb, “Eserü’l-Fars fî Hadârati’l-İslâm”, Dirâsât fî’lHadârati’l-İslâmiyye, I-II, Mısır 1985.
NÜVEYRÎ, Şihâbuddîn Ahmed b. Abdilvehhâb (h. 677/733); Nihâyetü’l-Ereb fî Funûni’l-Edeb, I-XVIII, Kâhire, 1923-1955.
_________, Nihâyetü’l-Ereb fî Funûni’l-Edeb, XIX-XXVII, (thk. Komisyon), Kâhire, 1975-1985.
SARIÇAM, İbrahim, “Kümeyt b. Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyâtı-I”,
AÜİFD., Ankara, 1997, S. XXXVI, s. 255-296.
SAVAŞ, Hamdi, İslâm Târihi II-Emevîler ve Abbâsîler Devri, Kayseri,
1995.
SEÂLİBÎ, Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed b. İsmâîl enNîsâbûrî (h. 350-429), Simâru’l-Kulûb fî’l-Mudâf ve’l-Mensûb, (thk.
Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm), Kâhire, 1965.
SUYÛTÎ, Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed Celâluddin (ö.
911/1505), Târîhu’l-Hulefâ, Katar, 1974.
ŞÂBUŞTÎ, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed (ö. 388/998), ed-Diyârât,
(thk. Korkis Avvâd), Beyrût, 1406/1986.
TABERÎ, Ebû Ca‘fer, Muhammed b. Cerîr (h. 224/310), Târîhu’lÜmem ve’l-Mülûk, I-V, Beyrût, 1407.
TAYYİBE, Sâlih eş-Şüzür, Elfâzu’l-Hadârati’l-Abbâsiyye fî Müellefâti
Câhız, Kâhire, 1998.
TENÛHÎ, el-Kâdı Ebû Ali el-Muhessin b. Ali (hö. 383), Kitâbu’l-Ferec
ba’de’ş-Şidde, I-V, (thk. Abbûd eş-Şâlicî), Beyrût, 1398/1978.
VEKÎ, Muhammed b. Halef b. Hayyân (ö. 306/918), Ahbâru’l-Kudât,
I-III, Beyrut ts.
ZEYDÂN, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, (I-V), (trc. Zeki Meğamiz),
İstanbul, 1971.

ERKEN DÖNEM ABBÂSÎ TOPLUMUNDA
MÛSİKÎNİN OLUŞUM ve GELİŞİM SÜRECİ
Ahmet GÜZEL
A- Abbâsîler Dönemine Kadar Ana Hatlarıyla Arap Toplumunda Mûsikînin Gelişim Aşamaları
1- Kavramsal Çerçeve
İslâm öncesi devrede Araplar çeşitli tarzlarda şarkılara sahiplerdi.
Kervanla ilgili olanlar, savaş türküleri, dinî ve aşkî şarkılar, Hac esnasında okunan “telbiye”, dualarında dinî ilâhileri mevcuttu. “İnşâd” adı
verilen şiir okuma tarzı, Kur’ân’ın tecvit esasları dâhilinde okunmasında
muhafaza olunmuştu.1
İlk yarış tertipçilerinden Mudar b. Maad’ın devesinden düşüp
elini kırması üzerine o, fevkalâde güzel sesiyle “yâ yedah! yâ yedah!” diye
devenin adım atışlarıyla âhenkli bir şekilde onu sürmesi hâdisesinden
“hudâ”nın doğduğu anlaşılmaktadır. İşte bu haykırışlarındandır ki kervan türkü ve şarkılarında kullanılan ve şiir sanatının en basit ve sade bir
ölçüsü olan “recez” doğmuştur.2
Araplar, nağme ve ahenkle seslerini yükselterek söyledikleri ezgilere “terennüm”, şiir ile söylediklerine “gınâ”, ahenk ve sesle olanına
“tekbir”, “tehlil” adı verirlerdi. Şarkılarında sade ve basit bir şekilde nağmelerin tenasübüne riâyet ederler ve buna “sinad” derlerdi. Bu sade, basit nağmeler def, ney, kaval ve düdük gibi âletlerle birlikte terennüm
edilirdi. Bu terennümlerde kullanılan vezin hafif vezin olup “hezec”
adıyla adlandırılırdı. Netice itibariyle Cahiliye dönemi Arapları’nın bu


Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Ü. İslâmî İlimler Fakültesi İslâm Tarihi
ve Sanatları ABD Öğretim Üyesi, ahmetgzl12333@hotmail.com
1 Hitti, Philip K., Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, (çev.: Salih Tuğ), İstanbul, 1980, II,
420–421.
2 Mes‘ûdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Huseyn, Mürûcü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher,
(nşr.: Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd), Kahire, 1964, IV, 221; Hitti, Siyasî
Kültürel İslâm Tarihi, II, 421.
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sade, basit nağmeleri, mûsikî sanatının inceliklerinden hali idi ve diğer
ince sanatlar gibi dikkat ve incelemelere muhtaç değildi. Kişi, bunu öğrenmeden kendi tabiatının sevkiyle bilebilirdi. 3
Mûsikî, vezinli şiir ve şarkıları ses ve nağme ile belli kaidelere
göre, düzenli bir surette teganni etmekten ibaret bir sanat türüdür. Nağmeler bu usulde telif edildiği ve seslerde husule geldiği için, bu sesleri
işitmek insana zevk ve neşe vermektedir. 4 Araplar Abbâsîler’in ilk dönemlerinde yapılan tercüme faaliyetlerine kadar, “mûsikî” kelimesi yerine “gınâ” kelimesini kullanmışlardı. Tercüme faaliyetlerinden sonra
bu kelimenin yerine eski Yunanlılar’dan (Grekler’den) geçen “mûsikî”
“mûsika” kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır. 5
2- Arap Toplumunda Mûsikînin Gelişim Aşamaları
İbn Haldûn (ö. 808/1405), mûsikî ve şarkıcılığın (mugannîliğin)
gelişmesindeki temel etkenlerin neler olduğu ve Arap toplumunda
mûsikînin gelişim aşamaları konusunda geniş izahlar yapar. Ona göre,
mûsikî ve şarkıcılık (mugannîlik) bir sanat olup, ancak içtimaî ve medenî hayatın gelişmiş olduğu bölge ve şehir ahalisi arasında yayılır. Bolluk ve medenî hayatın itiyat ve icapları ile nefislerini hoşlandırmak isteyenler, mûsikî ve mugannî sesleri işitmek isterler, başka deyimle ekonomik halleri bu devreye gelenler bu sanata ihtiyaç duyarlar.6 Dolayısıyla
bir toplumda mûsikînin gelişmesi, o toplumun medenî bir toplum olmasıyla, ekonomik durumlarının, refah seviyelerinin yüksek düzeye
erişmesiyle yakından alâkalıdır.
Cahiliye dönemindeki Araplar’ın mûsikîyle ilgisine bu zaviyeden
bakıldığında, göçebelik olgusunun konuyla doğrudan ilişkili olduğu görülür. Göçebelik Araplar için bir tabiat hükmünde olduğundan, onlar
mûsikî gibi sanat kabilinden olan ilimlerden mahrum bulunuyorlardı.
Göçebelik tabiatının sevkiyle şarkı ve şiirleri, terane ve nağmelerle develerini yürümeye teşvik eder mahiyette vezinli sözlerden ve gençlerinin ıssız sahalarda bu kabilden sade ve basit olarak söyledikleri şarkılardan ibaretti.7
Corci Zeydan, Araplar’ın İslâmiyet’ten önce sathi cahiliyetlerine
uyan bir takım bestelere sahip olduklarını belirtir. Ona göre İslâmiyet’in
3

İbn Haldûn, Abdurrahmân b. Muhammed, Mukaddime, (Çev. Zakir Kadiri
Ugan), İstanbul 1991, II, 434.
4 İbn Haldûn, Mukaddime, II, 423–424.
5 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 655.
6 İbn Haldun, Mukaddime, II, 432.
7 İbn Haldun, Mukaddime, II, 433.
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zuhuru ile Rumlar ve İranlılar’la vuku bulan karışmaları neticesinde zikredilen milletlerden müspet ilimlerden evvel mûsikîyi almışlardı.
Çünkü bu ilmin alınması tercümeye muhtaç değildi. Saîd b. Mezhec
(Misceh, Müsecceh) (ö. 96/714) adlı güzel sesli, mûsikîye hevesli Mekkeli bir köle bu yolla şarkı söyleyenlerin ilki idi. Saîd, Abdullah b. Zübeyr’in Kâ’be’yi tamir ettirdiği İranlı işçilerden birinin Fârisîce söylediği
bir şarkıyı işiterek neşelenir, nağmelerini iktibas eder, sonra Şam ve
İran’a giderek Rum ve İran şarkıları öğrenir. Bu ahenk ve nağmelerden
Arap zevkine uymayanları atar. Daha sonra gelen şarkıcılar da onu takip
ederler.8 Ancak bu açıklama ve örnek, Cahiliye döneminde sanatsal anlamda bir mûsikînin mevcut olduğuna delil teşkil etmez. Zaman açısından bakıldığında da Saîd b. Mezhec (Misceh, Müsecceh) H. I. asrın son
çeyreğinde yaşamış ve neticede o da, İranlılar’dan etkilenmiştir.
Cahiliye döneminde mûsikînin gelişmemesini toplumun ekonomik düzeyiyle ilintilendiren; bir anlamda, konunun “maddî imkânlar”la
alâkalı olduğunu vurgulayan İbn Haldûn, İslâmiyet geldikten sonra, bu
etkene ilâve olarak din olgusunu da ekler ve şöyle der: “İslâmiyet’in zuhur ettiği ilk yıllarda da mûsikî açısından değişen bir şey olmadı. Zira
toplum ekonomik anlamda müreffeh seviyede değildi. Din, onlardan diyanet ve geçinme için faydası olmayan şeyleri terk etmelerini ısrarla talep ediyordu. Müslümanlar, dinin bu emirlerine boyun eğerek gınâ ve
raks gibi din ve dünyaları için faydasız olan şeyleri bıraktılar. Müslümanların zevklendikleri nesneler ancak Kur’ân’ı ahenkle okumaktan ve
kendileri için bir tabiat ve mezhep hükmünde olan şiirleri söylemekten
ibaretti.9
Hz. Peygamber bazı törenlerde defler eşliğinde eğlenilmesine
müsaade etti.10 Hz. Peygamber devrinde, Hz. Peygamber’in azılı düşmanlarından olan Nadr b. Hâris b. Kelede, Mekke’ye -Kureyş kabilesinemûsikîyi getirdi. O, Kureyş’in zenginlerinden olup ticaret için Hîre’ye ve
İran’a giderdi. Bu seyahatleri sırasında Fars sanat ve kültürüyle ilgilenerek ud çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmiş, oralardan Mekke’ye şarkıcı
câriyeler getirmişti.11

8

Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, (Çev. Zeki Meğâmiz) İstanbul, 1971, III,
420.
9 İbn Haldûn, Mukaddime, II, 434–435.
10 Sarıçam, İbrâhim – Erşahin, Seyfettin, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2014,
s. 78.
11 Mes‘ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, IV, 222; ayrıca bk.: Aycan, İrfan, “Nadr b. Hâris”,
DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 280–281.
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Hz. Peygamber döneminden sonra Hulefâ-yi Râşidîn döneminde
–özellikle Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde– gerçekleştirilen fetihler sonucu Müslümanlar ekonomik anlamda müreffeh bir hayat yaşamaya başladılar. Ancak Halifeler mûsikî bir yana, şiirlerde bile kadın
temasının işlenmesine müsaade etmediler; bunu yasakladılar. Hz.
Ömer, şiirlerinde kadın temasını işleyen şairlerin cezalandırılacağını
ilân etti. Cezalandırılmaktan korkan, ancak şiirlerinde kadın temasını
işlemekte ısrar eden şairler “kadını” “çiçeklere” teşbih ederek şiirlerini
yazdılar.12
Hulefâ-yi Râşidîn döneminde mûsikî konusunda gösterilen bu
hassasiyete rağmen, bu dönemde bazı şarkıcıların varlığından söz edilmektedir. İbn Abdirabbih (ö. 328/938), İslâmiyet döneminde şarkı söyleyen ilk kişinin Hz. Osman döneminde yaşayan, Tuveys (ö. 92/710) adlı
bir şahıs olduğunu, onun İbn Süreyc, ed-Delâl ve Nevme ez-Zuhâ adlı
şahıslara şarkı öğrettiğini, onlardan da Necm, Selm el-Hâsir ve
Ma’bed’in şarkı öğrendiklerini rivâyet eder.13 Tuveys, İslâm mûsikîsine
ritmi ilk sokan kimse olarak kabul edilmekte ve onun def refakatinde
Arapça şarkılar söyleyen ilk kimse olduğu nakledilmektedir. 14
Emevîler döneminde hükümdar sarayları ve zengin evlerinde eğlence meclisleri çoğaldı; Hicaz’da ortaya çıkan gazel şairleri ilgi toplamaya başladı. İlk halifeler şiire önem vermişlerken, Emevîler döneminde şiirin yerini şarkı aldı. Ses sanatçıları başşehir Şam’a geldiler, halife saraylarında itibar gördüler. Ancak bu şarkıcıların gelişi halkın ahlâk
ve toplum yapısı üzerinde bazı değişikliklere sebep oldu. Sazlı-sözlü eğlenceler İslâm dünyasının başka şehirlerinde de yayıldı. Şarkıcılar mesleklerini Mekke–Medine’de bile icra edebildiler. 15 Hicaz, Şam ve diğer
yerlerde kadın ve erkek sanatçıların yetiştiği merkezler (bugünkü tabirle konservatuarlar) mevcuttu.16 Sonuncu Emevî Halifeleri devrinde
“mûsikî sanat ve kültürü” o derece gelişip yaygın bir hale gelmişti ki,

12

Câhız, Ebû Osmân Amr b. Bahr, Kitâbü’t-Tâc fî Ahlâki’l-Mülûk, (thk.: Ahmed
Zeki Bâşâ), Kahire, 1914 , s. 44, 1. dipnot.
13 İbn Abdirabbih, Ahmed b.Muhammed el-Endelüsî, el-Ikdü’l-Ferîd, (nşr.:
Ahmed Emîn - İbrâhim el-Ebyârî- Abdüsselâm Hârûn), Kahire, 1949, VI, 27, 29.
Esmâî, Tuveys’in, düğünlerde şarkı söyleyen Ensâr’dan bir kişi olduğunu,
belirtir. Bk.: İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 29.
14 Aycan, İrfan – Sarıçam, İbrâhim, Emevîler, Ankara, 2008, s. 155.
15 Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, III, 421; Sarıçam- Erşahin, İslâm
Medeniyeti Tarihi, s. 78–79; Bozkurt, Nebi, “Eğlence”, DİA, İstanbul, 1994, X,
485.
16 Aycan – Sarıçam, Emevîler, s. 154.
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hasımları Abbâsî Hanedanı taraftarlarının, “bu fâsık ve Allah’a karşı gelen günahkâr istismarcı” ailenin iktidardan düşürülmesi için giriştikleri
propaganda hareketinde kullandıkları en tesirli argümanlardan biri olmuştur.17
Abbâsîler, her ne kadar bir takım dinî argümanları devletin meşruiyetini ispat sadedinde kullanmışlarsa da, esasen bu durum sembolik
bir görüntüden öte geçmemiştir. Fukahânın mûsikîye karşı gösterdikleri hoşnutsuz tavır ve onu kerih bir şey olarak kabul etmeleri, daha evvel Dımeşk’ta –Emevîler döneminde– olduğu gibi, yeni başşehir Bağdat’ta da –Abbâsîler döneminde de– hiçbir zaman geçerli olmamış18;
mûsikî sanatı kademe kademe ilerlemiş ve zirveye ulaşmıştır.
II- Abbâsîler’in İlk Döneminde Mûsikî
Mûsikînin gelişim süreci açısından Abbâsîler’in ilk dönemi, müspet anlamda gerek önceki dönemlerden, gerekse ilk yüz yıllık dönem
sonrasındaki evrelerden farklılık arz eder. Bunun birçok sebebinden söz
edilebilir. Ancak konumuzun hacmi gereği bu tali sebepleri de içine alan
başlıca temel etkenlere temas etmekle yetineceğiz.
1- Abbâsîler Döneminde Mûsikînin Gelişmesine Tesir Eden
Temel Faktörler
a- Mûsikî alanında Emevîler’den devraldıkları mirasın, mûsikînin
oluşması için bir alt yapı teşkil etmesi Abbâsîler’de mûsikînin gelişmesindeki en önemli faktörlerden biri olmuştur. Selefleri zamanında atılan
tohum, Abbâsîler zamanında filizlenmiş, serpilmiş ve fazla bir zaman
geçmeden meyvelerini vermiştir.
b- Abbâsî halifeleri, Emevî halifeleri gibi bizzat kendileri
mûsikîye ilgi duymuşlar, mûsikîşinasları sahiplenmişler ve bu sanatın
bir anlamda popülaritesinin artmasını sağlamışlardır. Nitekim
Abbâsîler’in ilk döneminde halifelik yapan dokuz halife içerisinde sadece Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un mûsikîşinaslara karşı mesafeli olduğu, diğer halifelerin mûsikî sanatına ve müzisyenlere önem verdiği görülür.
İşte bu ilgi sebebiyle mûsikî konusunda yetkinliği olan birçok müzisyen
Bağdat’a gelip sanatını icra etme imkânına sahip olmuştur.
c- Abbâsîler’in ilk döneminde Ebû Ca‘fer el-Mansûr’la başlayan
ve Me’mûn döneminde zirveye ulaşan tercüme faaliyetleri mûsikînin
17
18

Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 427.
Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 651.
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gelişmesinde son derece etkili olmuştur. Öyle ki daha önce “gınâ” ismiyle anılan icraatlar, menşe itibariyle eski Yunanca (Grekçe) olan
“mûsikî” kelimesiyle isimlendirilmiştir. Aristo’nun görüşlerini aksettiren eserler başta olmak üzere Galen, Öklid, Aristoxenus ve Nikomakus’un mûsikîyle ilgili eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesi, mûsikî
alanında önemli gelişmelere sahne oldu. Böylece İslâm mûsikîsinin
ilmî–matematik tarafı Grekler’den alınmış, fakat tatbikat tarafı ise saf
Arap mûsikîsi modellerine dayandırılmak suretiyle geliştirilmiştir.19
d- Abbâsîler, Emevîler’in “mevali” uygulamasının aksine, Arap olmayan Müslümanlar’a hoşgörüyle yaklaşıp, devletin önemli kademelerinde onlara görevler vermişlerdir. Bu anlayış doğrultusunda ilk dönem
Abbâsî halifeleri mûsikî konusunda liyakatli gördükleri, yeteneklerini
keşfettikleri kişileri etnik kökenlerine bakmaksızın değerlendirmişlerdir. Nitekim devrin önemli mûsikîşinasları arasında Türk olan, İranlı
olan yetenekler bulunmaktadır.
e- Müslümanlar’ın gerçekleştirdikleri fetihlerin sonucu olarak
Fars ve Rumlar’ın şarkıcı ve sanatkârları İslâm diyarlarına geldiler, Araplar’ın köle ve azatlıları oldular. Bunlar bir arada ud, tambur, ney, kaval
ve her çeşit enstrümanları çalıyorlardı. Arap şiir ve şarkılarını öğrendikten sonra kendi nağme ve ezgileri ile teganni etmeye; kendi usulleri ile
Arap şiir ve şarkılarını çok güzel bir şekilde okumaya başladılar. Bundan
sonra mûsikî ve şarkı, derece derece gelişerek Abbâsîler devrinde zirveye ulaştı.20
f- Abbâsîler döneminde ülke sınırlarının genişlemesi neticesinde
farklı kültürden insanlarla kaynaşma imkânı oluşmuştur. Bizans’tan Kuzey Afrika’ya, Bağdat’tan Horasan’a kadar yayılan geniş coğrafyada oluşan kültür mozaiği, Abbâsîler’in mûsikî alanında diğer milletlerle etkileşim içine girmesine sebep olmuştur.
g- İbn Haldûn (ö. 808/1405), bir toplumda mûsikînin gelişmesini,
o ülkenin ekonomik ve refah düzeyinin yüksek olmasına bağlar. Ona
göre göçebelik Arap toplumunda mûsikînin sanat haline gelmesine engel olmuştur.21 Devletin ekonomik anlamda geliştiği bir dönem olan
Abbâsîler’in ilk döneminde refahın artmasına paralel olarak lüks ve konfor da artmış, muhteşem köşk ve saraylarda eğlence ve mûsikî meclisleri

19

Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 654–655.
İbn Haldûn, Mukaddime, II, 435–436; Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi,
III, 421.
21 İbn Haldun, Mukaddime, II, 433.
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tertip edilmeye başlanmıştır.22 Devlet erkânının eğlenceye gösterdiği
ilgi, mûsikîye olan rağbeti de beraberinde getirmiş, meşhur şarkıcılar
sarayların vazgeçilmez elemanları olmuşlardır. 23
2- Halifelerin Mûsikîye Bakışı
İlk dönem Abbâsî Halifeleri içerisinde Halife Ebû Ca‘fer elMansûr’un (ö. 158/775) dışındaki halifelerin hemen hepsinin eğlence
meclisleri tertip ettiği, dolayısıyla mûsikîye, şarkıcılara aşırı rağbet ettikleri dikkati çekmektedir. Abbâsîler devletin zayıfladığı anlarda bile
müzik ve eğlence meclisleri düzenlemişlerdir. 24 Öyle ki Emîn’in (ö.
198/213) halifelik döneminde, -Halife Me’mûn’la mücadelesinde- Tahir
b. Hüseyin’in Bağdat’ı kuşatmak amacıyla Nehrevan’a kadar geldiği sırada bile Halife Emîn, İbrâhim b. Mehdî’yle birlikte üzüntüsünü gidermek amacıyla eğlence düzenlemiş,25 tabir caizse devletin başkentinin
kuşatılması dahi onu eğlenceden alıkoy(a)mamıştır.
İlk Abbâsî halifesi Ebü’l-Abbâs es-Seffâh (ö. 136/754) önceleri
eğlence meclislerinde nedimlerinden, şarkıcılardan gizlenmez, sevinç
ve coşkularını onlara gösterir, onları bahşiş ve ihsana boğardı. Her gün
ve her gece eğlenmek için oturup, huzurunda bulunanlarla birlikte
neşelenen Ebü’l-Abbâs, daha sonra eğlence meclislerinde araya perde
çekerek nedimlerinden ayrı oturmaya başladı. Mansûr (ö. 158/775),
hiçbir nedimine ve şarkıcıya görünmemiş, hiç kimse onun içki içtiğine,
nedim ve şarkıcılarına bahşiş verdiğine rastlamamıştır. 26 Mehdî-Billâh
(ö. 169/785) devrinde birçok mûsikî ustası yetişmiştir.27 O, halifeliğinin
birinci yılı boyunca, babası Mansûr gibi davranmış, daha sonra nedim
ve şarkıcılarına görünmüş, onlara bol miktarda bahşiş ve ihsanlar
vermiştir.28
22

Yıldız, Hakkı Dursun, “Abbâsîler”, DİA, İstanbul, 1988, I, 47–48.
Zehrânî, Dayfullah Yahyâ, en-Nefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye,
Mekke, 1986, s. 247; Takkûş, Muhammed Süheyl, Târîhu’d-Devleti’l-Abbâsîyye,
Beyrut 1996, s. 76; Hâzin, Velyem, el-Hadâratü’l-Abbâsîyye, Beyrut, 1986, s. 137.
24 Sarıçam – Erşahin, İslâm Medeniyeti Tarihi, s. 79.
25 İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İsmâîl b. Kesîr ed-Dimeşkî, el-Bidâye ve’n-Nihâye, (Çev.
Mehmet Keskin), X, 407; Süyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekir,
Târîhu’l-Hulefâ, (nşr. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd), Kahire, 1969, s.
299–300; Hasan, Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, (Çev. Heyet), İstanbul, 1985, III,
244–246.
26 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 34.
27 Sâlim, Seyyid Abdülazîz, Dirâsât fî Târîhi’l-Arab: el-Asru’l-Abbâsîyyü’l-Evvel,
İskenderiye, ty. (Müessesetü Şebâbi’l-Câmi‘a), III, 66.
28 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 34; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 276–277; Zehrânî, enNefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye, s. 249.
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Halife Mehdî-Billâh’ın oğulları Hâdî-ilelhak (ö. 170/786) ve
Hârûnürreşîd’in (ö. 193/809), mûsikîye ilgileri kendilerinden önceki
halifelerden daha fazla olmuştur. Hâdî-ilelhak, hareketli mûsikî yerine
orta dereceli mûsikîden hoşlanırdı.29 Hârûnürreşîd, şarkıya ve mûsikîye
düşkünlüğü, şarkıcılara ve müzisyenlere bol bahşiş ve ihsan vermesiyle
diğer Abbâsî halifelerini geride bırakmıştır.30 Onun mûsikîşinas ve
hânendelerin himaye edildiği göz kamaştıran sarayı, diğer ilim ve
sanatlarda olduğu kadar mûsikîşinaslardan da oluşan yıldızlar
topluluğu halindeydi. Kadın ve erkek, köle ve cariye şarkıcılarla birlikte
maaşa bağlanmış müzisyenler, bu sarayda refah içinde yaşarlardı.
Halifenin himayesinde tertiplenen bir mûsikî festivalinde bu türden
2000 şarkıcı yer almıştır.31
Halife Emîn (ö. 198/213), eğlence arkadaşlarıyla beraber aynı
mecliste otururdu. O, çok ihsan ve bahşiş verirdi; hatta şarkıcılara ve
nedimlerine karşı ihsan ve cömertlik hususunda Abbâsî halifelerinin en
cömertlerinden biriydi. Devrin mûsikî üstatlarından biri olan İshak elMevsılî, Emîn hakkında şunları söyler: “Onunla eğlence arkadaşları
arasında bir perde olacak olsa, onlarla birlikte oturmak için bu perdeyi
parçalayıp atardı.”32 Emîn, kadın- erkek, çoğunluğunu saray
mensuplarının oluşturduğu mûsikî geceleri düzenler, bu törenler sabah
gün ışımasına kadar, gece boyunca devam ederdi.33.
Halife Me’mûn (ö. 218/833) Bağdat’a gelişinden itibaren 20 ay
süreyle mûsikî dinlemekten kaçınmış, daha sonra babası Hârûnürreşîd’in halifeliğinin ilk günlerinde yaptığı gibi perde arkasından mûsikî
dinlemeye, nedim ve şarkıcılara görünmeye başlamıştır. 34
Hilâfeti devraldığı sırada 60 yaşını aşmış olan Mu’tasım-Billâh’ın
(ö. 227/842) da selefleri gibi mûsikîye ilgi gösterdiği, devrin ileri gelen
müzisyenlerine karşı cömert davrandığı nakledilir. 35 Ayrıca onun,
mûsikî ve şarkı öğretmek için okul açtığı, bu dönemde yetişen Ya’kûb b.
İshak el-Kindî’nin (ö. 252/866 [?]) İslâmiyet’te ilk mûsikî okulunu kuran
ve aynı zamanda mûsikî ilminin kurallarını ortaya koyan ilk filozof
olduğu açıklanmaktadır.36
29

Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut
1987, X, 46.
30 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 236
31 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 652.
32 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 42. Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 244.
33 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 652.
34 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 43; İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 32.
35 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 248–249.
36 Kalender, Ruhi, “XV. Yüzyıla Kadar Arap İran ve Türk Mûsikisinin Kısa Tarihçesi”, AÜİFD, Ankara, 1999, XXXIX, s. 260.
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Abbâsîler’in ilk dönem halifelerinin sonuncusu olan Halife
Vâsık-Billâh (ö. 227/842), kendisi dışında hiçbir halife veya şehzadenin
ulaşamadığı derecede mûsikî üstadıydı. Nitekim yeni bir takım ses ve
nağmeler bulmuş, yeni şarkılar bestelemiştir.37 Süyûtî (ö. 911/1505),
onunla ilgili olarak şu bilgileri verir: “O, halifelerin en mûsikî bilenidir.
Kendi keşfettiği nağme ve sesler vardır ki, o, onlarla 100 şarkı
bestelemiştir. Aynı zamanda iyi bir ud sanatkârı olup, şiir ve tarihe de
vâkıftır.”38
Eğlence meclisleri halifelerin yanı sıra vezirler, valiler ve diğer
devlet erkânı tarafından da tertip ediliyordu. 39 Onların bu törenler için
özel elbiseler giydikleri nakledilir.40 Çoğu zaman devlet adamlarının ve
Bağdat sosyetesinin eşleri özel mûsikî törenlerine katılırlardı.41
3- Devrin İleri Gelen Müzisyenleri
Abbâsîler dönemindeki mûsikînin iskeleti ilk yüzyıllık dönemde
oluşmuş, bu dönemde birçok mûsikî üstatları yetişmiştir. Bu devirde
mûsikî ekollerinin oluşmasında da emeği olan başlıca meşhur müzisyenler şunlardır:
a- İbrâhim b. Mâhân el-Mevsılî (ö. 188/805): İbrâhim el-Mevsılî, şarkı sanatında devrin ileri gelenlerinden biri idi.42 Sarayın resmî
müzisyeni43 ve cariyelere mûsikî öğretenlerin ilki odur. 30 kişilik ud orkestrası içinde udu yanlış akort edilmiş bir kızın udundaki arızayı tespit
ederek, udunun ikinci telini sıkıştırmasını söylemesi,44 onun mûsikî alanındaki yeteneğini göstermektedir. Aslen İranlı olan İbrâhim, mûsikîyi
İranlı ustalarından öğrenmiş, gerek teganni, gerek ud çalma hususunda
şöhret kazanmıştır.45 “Klasik İslâm mûsikîsinin şahı” kabul edilen

37

Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 249.
Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 343.
39 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 240–242; Bozkurt, Nahide, “Abbâsîler”, İslâm
Tarihi, (edt.: Eyüp Baş) Ankara, 2012, s. 506.
40 İbnü’t-Tiktaka, Muhammed b. Alî b. Tabâtabâ, el-Fahrî fi’l-Âdâbi’s-Sultaniyye
ve’d-Düveli’l-İslâmiyye, Beyrut, ty. s. 187.
41 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 240.
42 İsfehânî, Ebü’l-Ferec Alî b. Huseyn, Kitâbü’l-Eğânî, Beyrut 1963, XVII, 51; XXI,
91; XXII, 176, 244; XXIII, 154; XXIV, 82, 144; Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr b. Ali,
Târîhu Bağdad, VI, 175; Yâkût, Şihâbüddîn Ebû Abdullah, Mucemü’l-Üdebâ,
(nşr.: Ahmed Ferîd Rifâî vd.leri), Beyrut, 1938, VI, 13.
43 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, X, 368; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 286; Gardet,
Louis, “Din ve Kültür” İTKM, (çev.: İlhan Kutluer), İstanbul, 1989, IV, 123.
44 İsfehânî, Eğânî, V, 123.
45 Torrey, C. C., “İbrâhim Mevsılî,” İA, İstanbul, 1968, V/II, 896.
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İbrâhim el-Mevsılî,46 Arap eğitim tarihinde sadece kadın öğrencilerden
oluşan ilk düzenli mûsikî okulunun kurucusu47 ve elinde kısa değneğiyle –baget– bir bestenin icrasını idare edip ahenk tutanların ilki48 kabul edilmektedir.
b- Ûdî Zelzel (ö. 174/790): Akrabası İbrâhim b. Mâhân el-Mevsılî’nin yetiştirdiği ve onun savunduğu Klasik Mûsikî Ekolünü benimseyen Zelzel,49 kendisi de İshak b. İbrâhim gibi mûsikî üstatlarına hocalık
yapmıştır.50 Bu dönemde ud çalışı darbımesel hâline gelen Zelzel’in,51
udun imalinde pay sahibi olduğu zikredilmektedir. Arap kaynakları,
ünlü mûsikîşinas Zelzel’e kadar udun sapının ve gövdesinin aynı ağaç
parçasından yontulup oyularak yapıldığını, müstakil sapın Zelzel tarafından getirilen bir yenilik olduğunu kaydeder. Bu bilgilerden hareketle
gövdenin Zelzel’den sonra artık oyularak değil, ağaç dilimleri yan yana
getirilerek yapıldığı tahmin edilebilir.52
c- İshak b. İbrâhim el-Mevsılî (ö. 235/850): İbrâhim el-Mevsılî’nin oğlu İshak, mûsikî alanında mahir idi.53 Şiir ve edebiyat konularında da kendisinden söz ettirmiştir. Esmâî ona “ne kadar kitabı olduğunu” sormuş, İshak, “18 sandık kitabı olduğunu” söylemiştir. 54 O, ilk
mûsikî bilgilerini babasından ve annesinden aldı. Akrabası olan ûdî Zelzel ile muganniye Âtike bt. Şühde’nin yanında kendisini yetiştirdi.55 İshak, mûsikî hususunda kendisinden öncekilere ulaşmış, sonrakileri ise
geride bırakmış ve mûsikînin yolunu kolaylaştırmış, gedikleri kapatmış,
pürüzleri düzeltmiştir. O, meslektaşlarının tümünün önderi, reisi ve öğretmenidir.”56 Ölümü üzerine Halife Mütevekkil-Alellah’ın (ö. 247/861),
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Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 651.
Turabi, Ahmet Hakkı, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, İstanbul, 2000, XXI, 323.
48 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 651. Bu uygulamanın ilk kez İbn Süreyc
tarafından gerçekleştirildiği de söylenmektedir. Bk.: Aycan, – Sarıçam, Emevîler,
s. 155.
49 Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, XXI, 323.
50 Turabi, Ahmet Hakkı, “İshak el-Mevsılî”, DİA, İstanbul, 2000, XXII, 537.
51 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 37; Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Üdebâ, I,
402.
52 Karakaya, Fikret, “Ud”, DİA, İstanbul, 2012, XLII, 40–41.
53 İsfehânî, Eğânî, XVII, 51; XXI, 91; XXII, 52–53, 244, 310–11; Hatîb el-Bağdâdî,
Târîhu Bağdad, VI, 238; Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Üdebâ, VI, 7.
54 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Üdebâ, VI, 5–6, 8.
55 Turabi, “İshak el-Mevsılî” DİA, XXII, 537.
56 İsfehânî, Eğânî, V, 268–69.
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“İshak’ın ölümüyle devletim bir şeref ve ziynetten mahrum kaldı” diyerek üzüntüsünü belirttiği nakledilir. 57
İshak, Fıkıh ve Kelâm konularında da kendisini yetiştirmiş, sarayda düzenlenen ilim meclislerinin vazgeçilmez bir üyesi olmuştur.
Onun ilminden ve kişiliğinden çok etkilenen Me’mûn “kendisini
mûsikîşinas olarak tanınmasaydı onu kadı tayin edeceğini” söylemiş ve
sadece fakihlerin kullandığı siyah Abbâsî cübbesini giymesine izin vermiştir. Cömertliğiyle de bilinen İshak ilimle uğraşanları himaye ederdi.
Meşhur lügat âlimi Ebû Abdullah İbnü’l-Arabî (ö. 231/846) bunlardan
biridir. İbnü’l-Arabî’ye her sene 300 dinar verdiği, İbnü’l-Arabî’nin de
ona nadir kitaplardan hediye ettiği söylenmektedir.58 Tarihçi
Medâinî’nin, 225/840 yılında İshak’ın evinde vefat ettiği 59 rivâyet edilir.
d- Ebü’l-Kâsım İsmâil b. Cami’ b. Abdillâh (ö. 192/808): İsmâil
b. Cami’, Abbâsîler’in en tanınmış mûsikîşinas ve mugannîlerindendir. 60
Siyyat olarak maruf meşhur mûsikîşinas ve mugannî Abdullah b.
Vehhâb’ın üvey oğludur. İlk derslerini ondan ve Eski Hicaz Mektebi’nin
temsilcisi Yahyâ el-Mekkî’den aldı.61 Mûsikîşinaslığı yanında aynı zamanda bir İslâm hukukçusu kabul edilen İbn Cami‘in hayatının bir döneminde, cuma günleri Mescidde sabah namazını kıldıktan sonra cuma
namazı vaktine kadar Kur’ân’ı hatmettiği ve halkın hatim bitmeden
cuma namazını kılmayıp onu dinlediği rivâyet edilir. Ayrıca bazı kaynaklar, İbn Cami‘in Bağdat’ta Kadı Ebû Yûsuf ile sohbet ettiğinden söz
etmektedir.62
e- Ebû İshak İbrâhim b. Muhammed el-Mehdî-Billâh (ö.
224/839): Halife Mehdî-Billâh’ın oğlu İbrâhim, şiirde ve mûsikîde yetenek sahibi idi.63 Abbâsîler’de halife çocukları içerisinde temayüz eden
57

Turabi, “İshak el-Mevsılî”, DİA, XXII, 537.
Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 248; Turabi, “İshak el-Mevsılî”,
DİA, XXII, 537.
59 İbnü’n-Nedîm, Muhammed b. İshak, el-Fihrist, (nşr.: Dârü’l-Ma’rife), Beyrut,
1978, s. 147.
60 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 31; Mes‘ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, III, 371; İbn
Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, X, 351.
61 Shıloah, A., “İbn Djami”, EI, Leiden, 1954, II, 749; Turabi Ahmet Hakkı, “İbn
Cami”, DİA, İstanbul, 1999, XIX, 386.
62 Turabi, “İbn Câmi”, DİA, XIX, 385–386.
63 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, VI, 144, 146; Tenûhî, el-Kâdî Ebû Alî
Muhassin b. Alî, Nişvâru’l-Muhâdara ve Ahbâru’l-Müzâkera, (nşr.: Abbûd eşŞâlcî), Beyrut, 1971, III, 156; İbn Hazm, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd elEndelüsî, Cemheratü Ensâbi’l-Arab, (nşr.: Abdüsselâm Muhammed Hârûn),
Beyrut 1983, s. 22; Cebbûr, Cebrâîl, el-Mülûkü’ş-Şuarâ, Beyrut, 1981, s. 109.
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dâhilerin ilki İbrâhim b. Mehdî’dir. Annesi Şekle (Şikle) adında Deylemli bir cariyedir; annesine nisbetle İbn Şekle diye de anılır. 64 Altı yaşında babasını kaybettikten sonra sesi ve mûsikî bilgisiyle ünlü annesinin himayesinde hayatını sürdüren İbrâhim, üvey kız kardeşi Uleyye ile
birlikte mûsikî çalışmaya başladı; Hârûnürreşîd de onların bu yöndeki
eğitimiyle bizzat ilgilendi. Fakat İbrâhim’in hilâfet ailesine mensubiyeti
mûsikîdeki ilerlemesini sınırlamıştır.65
f- Ebü’l-Hasan Ali b. Nafi’ ez-Ziryâb (ö. 238/852): Endülüs’ün
en büyük mûsikîşinası kabul edilen Ziryâb mûsikîyi İbrâhim el-Mevsılî ile oğlu İshak el-Mevsılî’den öğrenmiş; yıldızı tam parlamak üzere
iken, durumun farkında olan hocasının –kıskançlık sebebiyle- baskısı
sonucu Bağdat’ı terk etmiş, 822 senesinde Endelüs’e gelmiş, 66 bundan
sonra sanatını Kayrevan’da icra etmiştir. II. Abdurrahman, Ziryâb için
Kurtuba’da bir mûsikî mektebi açmış, bu mektebin benzerleri İşbîliye
(Sevilla), Tuleytula (Toledo), Belensiye (Valensia) ve Gırnata (Granada)
şehirlerinde de kurulmuştur. Farmer’in belirttiğine göre bu okul Endülüs halifeliğinin sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. O, asıl ününü bu
mûsikî mektebiyle yapmış, buradan mezun olan öğrenciler ülkenin ünlü
mûsikîşinasları arasında yer almıştır. Ziryâb, bu okulda öğrencilerin
müzik eğitimini üç aşamada ele alıyordu. Önce ritim, vezin, eserin sözleri üzerinde duruyor, ardından basit halde nağme öğretiliyor, son olarak da müzikal nüanslara (zâide) geçiliyordu. O, müziğe yeni başlayanlar için bazı metotlar uygulamıştır.67 Ayrıca onun moda ve yemek konusunda da yetenekli olduğu zikredilir.68
g- Muhârik (ö. 231/845): Hârûnürreşîd’in himayesine aldığı
mûsikîşinaslardan biridir.69 Genç bir köle olan ve babasının kasap
dükkânında çalışırken, etlerini satmak için gür ve güzel sesiyle çığırtkanlık yaparken, sesini fark eden şarkıcı bir kadın onu satın almıştır.
64

İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 36; Mes‘ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, IV, 5; Hatîb
el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, VI, 142; Sarıçam, İbrâhim, “İbrâhim b. Mehdî”, DİA,
İstanbul, 2000, XXI, s. 321–322.
65 Sarıçam, İbrâhim, “İbrâhim b. Mehdî”, DİA, XXI, 322.
66 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 34; Özdemir, Mehmet, Endülüs
Müslümanları –İlim ve Kültür Tarihi–, Ankara, 1997. s. 117.
67 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 253–255. Geniş bilgi için bk.: Farmer, H. G.,
“Ziryâb,” İA, İstanbul, t.y., XIII, 578; Özdemir, Endülüs Müslümanları – İlim ve
Kültür Tarihi –, s. 116; Arslan, Fazlı –Erkoçoğlu, Fatih, “Ziryâb”, DİA, İstanbul,
2013, XLIV, 464.
68 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 255; Özdemir, Endülüs Müslümanları –İlim
ve Kültür Tarihi–, a.y.; Arslan–Erkoçoğlu, “Ziryâb”, DİA, XLIV, 464.
69 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 31, 37.
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Daha sonra da onu Hârûnürreşîd satın alıp azad etmiş, kendisine Halifenin yanında oturma imtiyazı tanınarak 100 000 dinar mükâfat verilmiştir. Onunla ilgili nakledilen şu rivâyet onun mûsikîdeki yetkinliğini
göstermektedir. Bir gece Dicle üzerinde gezerken şarkı söylemeye başlayınca, onu dinleyebilmek için birden Bağdat caddelerini ellerinde meşaleler olduğu halde oraya buraya koşuşan halk yığınları kapladı. 70 O,
Romantik-Modern-Yenilikçi Ekolü benimsemiştir.71
h- Allûye (Ali b. Abdillah b. Seyf): Benû Ümeyye’nin azatlılarındandır. Romantik-Modern-Yenilikçi Ekolü benimsemiştir.72
ı- Miskîn el-Medenî: Ebû Sadaka adıyla tanınan Miskîn el-Medenî, Hârûnürreşîd zamanında şöhrete ulaşan mûsikîşinaslardan biridir. Zübeyroğulları’ndan birinin kölesi olan Miskîn, dokumacılık ve terzilik işleriyle uğraşırken, yüksek mertebede bir şarkıcı haline gelmiştir.73
Mehdî-Billâh’ın Basra valiliğini yapan Muhammed b. Süleymân, 74
İshak el- Mevsılî’nin öğrencilerinden Zerzer de meşhur şarkıcılar arasında zikredilirler. Zerzer, Halife Me’mûn döneminde sarayda İshak’ın
şarkısını seslendirmiştir.75
İbrâhim el-Mevsılî’nin yetiştirdiği Hammâd b. İshak, Ahmed b.
İsmâil, Muhammed b. Hamza Ebû Ca‘fer, Bersûmâ, Müteyyem el-Hâşimiyye, Süleym b. Sellâm, Amr b. Bânâ, Muallâ b. Eyyûb b. Tarîf ve kardeşi Leys gibi kişiler de devrin meşhur müzisyenleri arasında zikredilmektedir.76
İbrâhim b. Mehdî kadar yetenekli olmasalar da, Mehdî-Billâh’ın
çocukları arasında nefesli saz çalan Ya’kûb b. Mehdî77, Uleyye bt. Mehdî,
torunları arasında da Abdullah b. Hâdî-ilelhak ve Îsâ b. Hârünürreşîd
mûsikîyle ilgilenen Halife çocukları olarak dikkati çekerler.

70

Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 652–553.
İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 37.
72 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, a.y.
73 Mes‘ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, III, 371.
74 Ziriklî, Hayruddîn, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim, Beyrut, 1953–1959, VII, 19.
75 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 246–247.
76 Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, XXI, 323.
77 İbn Hazm, Cemhere, s. 22.
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Bu müzisyenlerin altındaki sırada enstrüman çalanlar gelmektedir. Daha sonra perde arkasından olmak üzere kendilerini gizleyerek sanatlarını icra eden şarkıcı cariye kızlar yer almaktadır. 78 Cariyeler, önceleri ıslık ve ud çalmayı öğreniyorlarken, İbrâhim el-Mevsılî, zamanındaki cariyelere mûsikî öğretmiştir. Cariyelerin sahipleri cariyelere
mûsikî eğitimi aldırarak onların kıymetlerini artırıyordu. 79
Mûsikî alanında kadınların varlığını hissettirdiklerini söyleyebiliriz.80 Nitekim bu dönemde Fanzac adı verilen ve özellikle Nabatî kadınların oynadığı bir çeşit danstan da söz edilmektedir. Kadınlar müzik eşliğinde el ele tutuşur, müzik eşliğinde dans ederlerdi. 81
4- Halifelerin Müzisyenlerle İlişkileri
Abbâsîler, merasim ve eğlence usullerini İranlılar’dan almışlardır.82 Emevî ve Abbâsî saraylarındaki nedimlerin görev ve hizmetleri konusundaki esaslarda Sâsânî hükümdarlarından Erdeşîr b. Bâbek’in vaktiyle sarayında koyduğu usullerin etkisini görmek mümkündür. 83
Nedimler büyük mûsikî üstatları, bilgi ve şeref ehli sohbet arkadaşları, ayrıca komiklik yapanlar, oyuncu, çalgıcı ve okuyucular olmak
üzere üç tabakaya ayrılır. Abbâsîler döneminde, bazı halifelerin nedimleriyle aralarında perde bulunurdu.84 Örneğin Ebü’l-Abbâs es-Seffâh (ö.
136/754) önceleri meclisinde nedimlerden gizlenmez, onlara görünürdü. Daha sonra araya perde çektirerek nedimlerinden ayrı oturdu.
Mansûr (ö. 158/775), hiçbir nedimine görünmemiş, hiç kimse onun su
dışında bir şey içtiğine de şahit olmamıştır. Mehdî-Billâh (ö. 169/785)
halifeliğinin ilk yılında babası gibi hareket etmiş, daha sonra onlara görünmüştür. Ondan sonra gelen Abbâsîler’in ilk dönem halifeleri de nedimlerle birlikte eğlenmişlerdir.85
Hârûnürreşîd (ö. 193/809), mûsikîyi severdi; sohbet meclislerini
Enûşirvân ve Erdeşîr’i örnek alarak belli bir düzene koymuş, sâzende ve
hânendeleri derecelerine göre sınıflandırmıştı. İbrâhim el-Mevsılî, İbn
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Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 653.
Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 241.
80 Kalisky, René, L’Islam (Origine et Essor du Monde Arabe), Marabout, 1987, s.
166.
81 Bozkurt, Nahide, “Abbâsîler”, İslâm Tarihi, s. 506.
82 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 235.
83 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 37–38.
84 Bozkurt, Nebi, “Nedim”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 510.
85 Geniş bilgi için bk.: Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 235–249
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Camî’, Zelzel, birinci derecede; Süleym b. Selâm, Amr, el-Ğazzâl,
Bersûmâ ve bunların seviyelerinde olanlar, ikinci derecede yer alıyorlardı. Her tabakadaki müzisyenlerin repertuarları farklı olurdu. 86 Sohbet meclisleri sâhibü’s-sitâre tarafından yönetilirdi. Şarkıları genellikle
perde arkasından dinleyen Hârûnürreşîd mûsikî sanatına özel bir önem
vermiştir.87
Müzisyenlerden biri sanatında parlayınca, halife onun bulunduğu dereceden bir üst dereceye terfi ettirilmesini emrederdi. Nitekim
Bersûmâ adlı ikinci derecedeki bir sanatçıyı, gösterdiği performansından sonra Hârünürreşîd, birinci kademeye terfi ettirdi ve ona 2000 dinarında bir halı hediye etti.88 Bu uygulama, mûsikî sahasındaki çalışmaların devlet desteğiyle olduğunu, sanatçıların da devlet sanatçısı statüsünde olduklarını göstermektedir.89
5- Halifelerin Müzisyenlere Yaptığı İhsan ve Bağışlar
Abbâsîler’in ilk dönem halifelerinden Mansûr’un dışında tüm halifeler nedimlere verilen bahşiş ve ihsanlar noktasında çok cömert davranmışlardır.90 Halifelerin içerisinde nedimlere en çok cömert davrananlar ise halife Mehdî-Billâh,91 oğulları Hâdi-ilelhak,92 Hârûnürreşîd93
ve torunu Emîn’dir.94 Hâdî-ilelhak’ın zaman zaman 1 000 000 dirheme
ulaşan bahşişler verdiği, Hârûnürreşîd’in 2000, 4000, Emîn’in 200 000
dinara ulaşan bahşiş verdiğine dair rivâyetler vardır.95 Hârûnürreşîd,
İbrâhim el-Mevsılî’ye 150 000 dirhem tazminat ödemiş, 10 000 dirhem
aylık maaş bağlamıştır. Ayrıca bu sanatkâr zaman zaman bu hâmisinden
hediyelere nail olmuştur ki, bunlardan sadece birinin bir tek şarkı dolayısıyla 100 000 dirhem aldığı nakledilir.96 Vefat ettiği zaman İbrâhim el-
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Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 37–39; İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 31; Hasan
İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 236, 242–244; Bozkurt, Nebi, “Nedim”, DİA,
XXXII, 510.
87 Hasan İbrâhim, İslâm Tarih, III, 236, 242–244; Bozkurt, Nahide,
“Hârûnürreşîd”, DİA, İstanbul, 1997, XVI, 260.
88 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 41.
89 Güzel, Ahmet, Abbâsî Halifesi Mehdî b. Mansûr, Konya, 2012, s. 281.
90 Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, III, 421.
91 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 35,
92 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, a.y.
93 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 39.
94 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 42.
95 Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 43; Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 235–249.
96 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 651.
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Mevsılî’nin 24. 000. 000 dirhem miras bıraktığı rivâyet edilir.97 En çok
altın ve gümüş dağıtan halifelerden birisi de Halife Emîn idi. İshak elMevsılî: “Halife Emîn bir gecede bana 40 000 dinar verilmesini emretti
ve o para bana verildi”98, der.
Müzisyenlere yapılan ihsan ve bağışları devlet kademesinde
önemli görev icra eden kişilerin maaşlarıyla mukayese ederek konuya
açıklık getirebiliriz. Örneğin Mansûr zamanında kâtiplerin, valilerin,
âmillerin maaşı aylık 300 dirhemdi. Emevîler döneminde de bu şekilde
olan uygulama, Me’mûn dönemine kadar devam etti. 99 Divan
başkanının -bakanın- maaşı da 300 dirhemdi.100 Bir askerin maaşı aylık
sadece 80 -yıllık 960- dirhemdi.101 Bağdat’ın kurulması anında görev
alan baş mimara günlük bir dirhem, normal işçiye dirhemin üçte biri
ödenmekteydi.102
Mehdî-Billâh âlimlerin maaşlarını, geçimlerini karşılayacak
şekilde ve ilmî kapasitelerine göre veriyordu. Meselâ muhaddislerden
Attâb b. İbrâhim’e 10.000 dirhem, Mâlik b. Dinar’a 3.000 dinar ve bir ev
vermiştir.103 Mehdî'nin cömert davrandığı kesim şairler ve
mûsikîşinaslardı. Abbâsî halifeleri içerisinde bir şaire bir defada 100.000
dirhem veren ilk halife Mehdî-Billâh’tır. Mervân b. Ebî Hafsa’nın
kendisine sunduğu 100 beyitlik methiyeye 100.000 dirhem vermiştir.104
Îsâbâz’daki törende şairlere 500.000 dirhem dağıtmıştır. 105 Mansûr,
toplam olarak şâirlere 148.000 dirhem vermiş iken, Mehdî toplam olarak
45.000 dinar, 1.408.000 dirhemi şairlere dağıtmıştır. Zehrânî, hangi şaire
ne kadar verildiğini tablo hâlinde göstermiş, uzun bir isim listesi
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İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, X, 339.
Câhız, Kitâbü’t-Tâc, s. 42.
99 Taberî, Târîhu’l-Ümem, VIII, 674; Hudarî Bek, Muhammed, Muhâdarâtü
Târîhi’l-Ümemi’l-İslâmiyye: ed-Devletü’l-Abbâsîyye, (nşr.: Muhammed elOsmânî), Beyrut, 1986, s. 100.
100 Zehrânî, en-Nefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye, s. 364.
101 Zehrânî, en-Nefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye, s. 183–84.
102 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 504.
103 Zehrânî, en-Nefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye, s. 200–201.
104 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, V, 89; İsfehânî, Eğânî, X, 87–88; İbnü'l-Imâd,
Abdülhayy b. Imâd, Şezerâtü’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Beyrut, b.t.y., I, 223.
105 İbnü'l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahmân b. Alî, el-Muntazam fî Târîhi’l-Ümem
ve’l-Mülûk, (nşr.: Muhammed Abdülkadir Atâ’ – Mustafa Abdülkadir Atâ),
Beyrut 1992, VIII, 270–71; Yâfiî, Ebû Abdullah b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân,
Mir’âtü’l-Cinân ve Ibratü’l-Yekzân fî Ma’rifeti mâ Yu’teberu min Havâdisi’zZamân, Kahire, 1993, I, 356.
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çıkarmıştır. Şarkıcılara verilen para miktarı ise 650.000 dinarı 106
aşmaktadır.107
Müzisyenlere verilen bu miktarlarda mübalâğa olsa bile, genel
manada bakıldığında bunların devletin diğer kademesinde önemli
görev icra eden kişilerden çok fazla atâ aldıkları açıktır. Ancak
halifelerin bu yaklaşımını, devirlerindeki şair ve müzisyenlerin icraatları
itibariyle “kamuoyu oluşturma” konusunda üstlendikleri işlevlerle
değerlendirmek gerekir.
6- Mûsikîde Kullanılan Belli Başlı Enstrümanlar
Cahiliye çağında Araplar’ın başlıca mûsikî âletleri def (daire),
mezherden (ud veya lâğuta) müteşekkil idi. Ancak İranlılar, Nabatîler,
Rumlar ve Hindliler’in mûsikî âletlerinden iyilerini seçip kullanmışlardır.108 Hicaz bölgesinde oturanlar esas mûsikî âleti olarak def, flüt
(kasâbe, kassâbe) ve kamıştan yapılmış kaval (zemr, mizmâr)’ı kullanmışlardır. Onlar aynı zamanda karnı deriden mamul telli saz cinsinden
bir mûsikî âletini (mizher) de biliyorlardı. Lahmîler, İranlılar’a has ve
Hicaz’a da sirâyet eden “karnı tahtadan mamul telli bir sazı” yani ud
âletini benimsediler.109
İslâm fetihlerinin genişlemesine paralel olarak Bizans, Sasanî ve
Berberi kültürlerinin etkisiyle müzik âletlerinde de çeşitlilik meydana
geldi; def çeşitlerine ek olarak, ud gibi telli ve zulami ve şebbabe gibi
nefesli sazlar da yaygınlaştı.110 Abbâsîler döneminde Yunanlılar’ın eserlerinin tercümesi ve farklı kültürden insanların tesiri sebebiyle zikrettiğimiz enstrümanların yanında rebab, kîtâr (gitar), uğrûn (org) gibi
mûsikî enstrümanları da kullanılmaya başlanılmıştır.111 Ud, bu enstrümanlar içinde en gözde mûsikî âletiydi. Ud geleneğini İslâm mûsikîsine
ilk defa dâhil eden kimse, Hz. Hüseyin’in kızı meşhur Sükeyne
(Sekîne)’nin himaye ve desteğini alan İbn Süreyc’tir. 112 Küçük çapta bir

106

Dinar, Miskal’in müteradifidir. Dirhem miskalin onda yedisi ağırlığındadır.
Allan, J. “Miskal” İA, İstanbul, 1987, VIII, 373.
107 Zehrânî, en-Nefekât ve İdâratühâ fi’d-Devleti’l-Abbâsîyye, s. 211, 220, 227, 250–
51. Geniş bilgi için bk.: Güzel Ahmet, Abbâsî Halifesi Mehdî b. Mansûr, s. 117–119.
108 Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, III, 422–423.
109 Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 421.
110 İsfehânî, Kitâbü’l-Eğânî, VII, 188.
111 Mes‘ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, IV, 220–221;Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II,
653, 655; Bozkurt, Nebi, “Eğlence”, DİA, X, 485.
112 Aycan – Sarıçam, Emevîler, s. 155.
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keman olan rebab daha alt seviyedeki icracılar tarafından kullanılmaktaydı.113 Öte yandan Abbâsîler döneminde icat edilen önemli bir enstrümandan da söz edebiliriz ki bu, ilk kez Ebû Nasr Farâbî tarafından icat
edilen kanûndur.114
7- Dönemin Başlıca Mûsikî Ekolleri
Abbâsîler’in ilk döneminde “mûsikî ekolleri” olarak kuşaklar arasında farklı anlayış şekilleri olduğu anlaşılmaktadır. 115 İslâm dünyasında
ilk mûsikî nazariyatı çalışmaları Emevîler ve Abbâsîler devrinde başlamıştır. Eski Grekler’e ait ilmî eserlerin tercümeler yoluyla İslâm dünyasına girdiği Abbâsîler devrinde mûsikî nazariyecileri, eski Grekler’de olduğu gibi sesler arasındaki aralık ve oranları aritmetikte sayılar, astronomide yıldızlar ve geometride şekiller arasındaki oranlarla birlikte ele
almışlar, ayrıca bu teorinin bazı unsurlarını Arapça isimler vererek olduğu gibi, bazılarını da uyarlama yoluyla kendi teorilerine katmışlardır.116
Abbâsîler’in ilk döneminde mûsikî ekollerinin oluşması,
mûsikîşinaslar arasındaki rekabetle doğrudan alâkalıdır. İbrâhim elMevsılî, Muhârik, Zelzel, Amr, el-Gazzâl, Allûye gibi mûsikîşinasların
yer aldığı saray topluluğunda İbn Cami‘ ile İbrâhim el-Mevsılî arasında
ortaya çıkan rekabet devrin mûsikî hayatına bir canlılık kazandırdı. Bu
rekabet, sarayın diğer mûsikîşinaslarının da katılması ile iki karşı grubun meydana gelmesine sebep oldu.117
İbrâhim el-Mevsılî, Arap mûsikîsinde Klasik Ekolün önemli bir
temsilcisidir. Eski Arap Ekolünü ve özellikle Ma‘bed b. Vehb’in fikirlerini savunmuş, görüşleri oğlu İshak el-Mevsılî, Zelzel ve Muhammed erRef‘ gibi mûsikîşinaslarca desteklenmiştir. İbrâhim el-Mevsılî mûsikîyi
hareketli veya yavaş icra edilen “eğlendirici”, tiz nağmelerden meydana
gelen “hüzünlü”, sanat değeri oldukça yüksek “hikmetli” olmak üzere üç
bölüme ayırmıştır.118 Bermekîler ve Rebî’oğulları, bu ekolü -Klasik Hicaz
Mûsikî Ekolü- destekliyorlardı.119
Mûsikîde babasının yolunu takip ederek Klasik-Hicaz Ekolünü
savunan İshak’ın bu alandaki en büyük hizmeti, yok olmak üzere olan
113

Hitti, Siyasî Kültürel İslâm Tarihi, II, 653.
Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, III, 423.
115 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 242.
116 Özcan, Nuri–Çetinkaya, Yalçın, “Mûsiki”, DİA, İstanbul, 2006, XXXI, 258–59.
117 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 244.
118 Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, XXI, 323.
119 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 242.
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Klasik Mûsikî nazariye ve icrasını sistemleştirmesidir. Nazariyatta klasik
terminolojiyle ritmik ve müzikal formları birbiri içinde meczetmiş, ancak daha sonra Fârâbî (ö. 339/950) tarafından bazı eleştirilere uğramıştır.120 Zelzel, Yûnus el-Kâtib ve Halîl b. Ahmed bu dönemin ilk önemli
mûsikîşinaslarıdır. Ûdî Zelzel, Pisagor dizisi olarak anılan skalaya 355
cent değerinde bir aralık ilâve etmiştir. Yûnus el-Kâtib ile aruz ilminin
kurucusu olarak bilinen Halîl’in mûsikî nazariyatına dair eserleri günümüze ulaşmamıştır.121
İbrâhim b. Mehdî ve İbn Cami‘ Romantik-Modern-Yenilikçi Ekolün temsilcisi idiler.122 İbrâhim b. Mehdî, Klasik Hicaz Mûsikî Ekolü’nün
geleneksel tavrına karşılık yeni arayışlar içerisindeki serbestliğiyle tanınıyordu. Arap ve Fars mûsikîsi lahinlerini birleştirerek romantik bir
üslûp geliştirmiş, neticede Fars Romantik Mûsikî hareketinin öncüsü
olmuştu.123 Allûye, Muhârik,124 Akîd ve öğrencisi Denânîr olmak üzere
birçok mûsikîşinasın yanı sıra125 Ya’kûb b. Mehdî, Uleyye bt. Mehdî, Abdullah b. Hâdî-İlelhak gibi genç kuşak da mûsikîde yeniliği benimsiyorlardı.126
Aralarındaki çekişmeye rağmen İbrâhim b. Mehdî ile İshak elMevsılî’nin birbirlerine bestelerini gönderdikleri, İshak’ın onun sesini
ve bestelerini çok beğendiği nakledilse de 127; genel anlamda şarkıcıların
bestelerinin başka şarkıcılar tarafından okunmaması konusunda hassasiyet gösterdikleri dikkati çeker. 128
İslâm dünyasında mûsikî çalışmalarının teori ve sazlarla ilgili olarak yoğunlaştığı söylenebilir. İlk İslâm filozofu Ya’kûb b. İshak el-Kindî
(ö. 252/866 [?]), teori üzerinde çalışan en eski müelliftir. Mûsikîye dair
on risâlesinden ancak dört tanesi günümüze ulaşan Kindî, Arap
mûsikîsinde İlmî Ekolün kurucusu kabul edilir. O, ebced harflerine dayalı bir nota sistemi kurmuş, mûsikîyi mantık, felsefe, hesap, hendese
ve hey’et ilimleriyle birlikte değerlendirmiş, riyâzî ilimlerden mahrum
olanların ömür boyu felsefe okusalar dahi bunu anlayamayacaklarını,
sadece yazılanları tekrarlamış olacaklarını ifade etmiştir. Kindî, udda
120

Turabi, “İshak el-Mevsılî”, DİA, XXII, 537.
Özcan, Nuri – Çetinkaya, Yalçın, “Mûsiki”, DİA, XXXI, 258–59.
122 Turabi, “İshak el-Mevsılî”, DİA, XXII, 537.
123 Sarıçam, İbrâhim, “İbrâhim b. Mehdî”, DİA, İstanbul, 2000, XXI, 322.
124 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, VI, 37.
125 Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, XXI, 323; “İbn Câmi”, DİA, XIX, 385–386.
126 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 242.
127 Sarıçam, “İbrâhim b. Mehdî”, DİA, XXI, 322.
128 İsfehânî, Eğanî, I, 206–208.
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her bir telin dört temel ses üzerinde tesis edildiği ve “dörtlü sistem”
adını verdiği bir ses sistemi kurmuş, iki oktavlık bir diziyi elde edebilmek için nazarî olarak o döneme kadar dört telli olan uda “hâdd” (zîr-i
sânî) ismini verdiği beşinci bir tel ilâve etmiştir. Kindî, ayrıca Ethos
doktrini çerçevesinde udun dört teliyle (bam, mesles, mesnâ, zîr) gök
cisimleri, burçlar, ay, rüzgâr, mevsimler, günler ve dört unsur arasında
bağ kurduktan sonra, bunların insan vücuduna etkilerini açıklamıştır. 129
Kindî’den sonra mûsikî nazariyesine dair çalışmaları günümüze
ulaşmış diğer bir İslâm filozofu Fârâbî’dir (ö. 339/950). Aynı zamanda
iyi bir icracı olan Fârâbî’nin mûsikî konusunda telif ettiği üç eserinden
en kapsamlısı el-Mûsîķ el-Kebîr, Batı’da ve İslâm dünyasında mûsikî teorisi ve özellikle mûsikî felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri kabul edilmektedir. Mûsikî sanatını icra eden ve teoriyi icra ile
kuvvetlendirmek isteyenler için yazılan eser icranın teoriden önce geldiği esası üzerine kurulmuştur.
Mûsikî konusunda Grek ve İslâm dünyası arasında köprü vazifesi
gören Fârâbî, bu eserde Grek eserlerini şerh etmekle kalmamış, onlardan eksik şekilde intikal eden bilgileri düzelterek tamamlamıştır. Kitapta mûsikînin fizyolojik esaslarını ele alma şekli bakımından Grekler
aşılmış, ayrıca çalgılar hakkında hiçbir eser bırakmayan Grekler’in aksine bu alanda ilk çalışmalar ortaya konmuş; ud, şehrûd, Horasan ve
Bağdat tamburlarının perde bağları ve akort sistemleri hakkında geniş
bilgi verilmiştir. Eserin, başta İbn Sînâ (ö. 428/1037), olmak üzere daha
sonra yapılan mûsikî teorisine dair çalışmaları etkilediği; bu etkinin Abdülkadir-i Merâğî’ye kadar uzandığı kabul edilmektedir.130
8- Sonraki Dönemlere Bırakılan Eserler: Devrin önde gelen
bestekârları Yûnus el-Kâtib, Delâl, Nâfiz, Ma‘bed, Siyyât131, İbrâhim elMevsılî -900’ün üzerinde eser bestelemiştir-132, İshak b. İbrâhim133,
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Özcan – Çetinkaya, “Mûsiki”, DİA, XXXI, 259. Ayrıca bk.: Kalender, “XV. Yüzyıla Kadar Arap İran ve Türk Mûsikisinin Kısa Tarihçesi”, AÜİFD, XXXIX, s. 260–
261.
130 Özcan– Çetinkaya, “Mûsiki”, DİA, XXXI, a.y.; Kalender, “XV. Yüzyıla Kadar
Arap İran ve Türk Mûsikisinin Kısa Tarihçesi”, AÜİFD, XXXIX, s. 261.
131 Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, XXI, 323.
132 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 240, 247; Turabi, “İbrâhim el-Mevsılî”, DİA,
XXI, 323.
133 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 240, 247.
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İbrâhim b. Mehdî134, Halife Vâsık-Alellah135 -100 şarkı bestelediği nakledilir-136, Ziryab137 gibi mûsikîşinaslardır.
Kitâbü’l-Eğânî sahibi olan138 İshak b. İbrâhim, mûsikîye dair uzun
bir risale yazmış, eserinde mûsikînin nağmeleri ve zarafetindeki kusurları tashih etmiştir.139 Bağdat’ın en büyük kütüphanelerinden birine sahip olan İshak el-Mevsılî, mûsikî ve mûsikîşinaslara dair bilgi veren ilk
müellif olarak bilinir. Onun ayrıca, hiçbiri günümüze ulaşmayan
mûsikîye dair birçok eseri vardır. Oğlu Hammâd ve öğrencilerinden Ali
b. Yahyâ İbnü’l-Müneccim İshak hakkında bir eser yazmışlardır.140
İbrâhim el-Mevsılî’nin, Hârûnürreşîd’in isteği üzerine Füleyh b.
Ebü’l-Avrâ ve İbn Cami‘ ile birlikte 100 şarkı sözünün toplandığı antoloji
mahiyetinde bir eser yazdığı bildirilmektedir.141 İbrâhim b. Mehdî’nin de
Kitâbu Edebi İbrâhim, Kitâbü’t-Tabîh, Kitâbü’l-Gınâ adlı eserleri vardır.142

134

Sarıçam, “İbrâhim b. Mehdî”, DİA, XXI, 322.
Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 249.
136 Süyûtî, Tarihu’l-Hulefa, s. 343.
137 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 253.
138 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, VI, 238.
139 Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi, III, 247.
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XXII, 538.
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OSMANLI’NIN İLK RESMÎ KONSERVATUARI
DÂRÜ’L-ELHÂN ve MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Kubilay KOLUKIRIK
Giriş
Müzik, ilk insanla var olan bir olgudur. Bütün bilim ve sanat dalları uzun asırlardan ve süreçlerden sonra birçok ilim ve sanat insanının
süzgecinden geçip sağladıkları katkılar sonucu tekâmülünü gerçekleştirmiştir. Bahsettiğimiz bu süreç müzik için de geçerli olmuştur. Müzik,
Matematik ve Fizik bilimleriyle ilgili bir bilim dalı olmanın yanı sıra
başlı başına sanatsal bir lisandır.
Müziğin sanatsal gücü o kadar etkilidir ki hemen bütün mahlûkat
onun etkisi altında kalmıştır. Güzel sanatlar alanında sanatsal gücü en
yüksek sanat dalıdır müzik. İnsanları güldürüp ağlatan, insan topluluklarını ilâhî ve esrarengiz gücüyle tesiri altına alarak onları sanatsal bir
hisle sermest eden ve kaynaştıran sanattır müzik. İnsanoğlu savaşta, barışta ve birçok sosyal faaliyetinde asırlarca içli dışlı olmuştur müzikle.
Kimi zaman güçlü bir orduya cesaret vermek için en ön safta yerini almış, kimi zaman insanların gelenek ve görenek haline getirdikleri kutlamalarına katkı sunmuştur müzik. Kısaca insanlık her döneminde müziğe ihtiyaç duymuştur.
Dünyanın her coğrafyasında insan için vazgeçilmez önemi bulunan müziğin eğitim ve öğretim sürecinin gerçekleştirilebilmesi için insanlar müzik eğitimi veren birçok kurum oluşturmuştur. İçinde bulunduğumuz modern çağda sanat eğitimi, toplumların âdeta gelişmişlik
düzeyinin bir ölçütü haline gelmiştir. Bu bağlamda müzik eğitimi gerçekleştiren kurumlardaki eğitiminin, çağın ihtiyaçlarına cevap verip
vermediği son derece önem arz etmektedir.
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Modern çağ adını verdiğimiz çağımızda son birkaç yüzyıl içerisinde gerçekleştirilen buluşlar, iletişim araçlarındaki gözle görülür gelişmeler kültürlerin etkileşimine farklı bir boyut getirmiştir.
Günümüz Avrupa ülkelerinde müzik eğitimi almak, herhangi bir
müzik çalgısını öğrenmek, okuyup yazmak kadar doğal bir ihtiyaç ve
hatta medeniyetin gerekliliği haline gelmiştir. Batı ülkelerinin birçoğunda gerek belediyeler bünyesinde gerekse üniversiteler bünyesinde
birçok konservatuar ve adım başında birçok müzik eğitimi kurumu bulunmaktadır.
Dünyanın çeşitli coğrafyalarında müzik kültürü, toplumların müziğe verdiği değer, toplumun gelenek ve görenekleri doğrultusunda
farklılık ve çeşitlilik göstermiştir. Bu bağlamda Türklerin yaşadığı toplumlarda da müzik kültürü çeşitli dönemlerde müziğe ve müzik insanına verilen değer ölçüsünde farklılık göstermiştir.
Türk müzik kültürü Altay Türklerinden günümüze kadar çeşitli
değişim ve dönüşümler geçirmiştir. Bu değişim ve dönüşümde Türklerin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal yapı, gelenek ve göreneklerin çeşitliliği, iletişimde bulundukları kültür unsurlarıyla şüphesiz çok önemli
etkileşim olmuştur. Yurdumuzda Mehterhane, Enderûn, Mevlevîhane
gibi müzik eğitimi veren kurumların yapısı incelendiğinde toplumun
içerisinde bulunduğu sosyal ve kültürel yapının durumu bu kurumlar
üzerinde şüphesiz etkili olmuştur.
Çalışmamızın konusu olan “Dârü’l-Elhân” da Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kurulmuş olan
resmî anlamdaki ilk konservatuardır.
Bu çalışma ile Türk müzik tarihinde Dârü’l-Elhan’ın yerinin ve
öneminin gereği gibi anlaşılmasını hedefledik. Bu bağlamda çalışmamızda Dârü’l-Elhân’ın kurulmasında ve burada verilen eğitim sürecinde
emeği bulunan kişilere, Dârü’l-Elhân Mecmuası’nda müzik hakkında
makaleleri bulunan müzik üstatlarının biyografilerine ve makalelerine,
Dârü’l-Elhân Külliyâtı’nda yayımlanmış eserlerden bir kısmına yer verdik.
Çalışmamızı gerçekleştirirken öncelikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ve Dârü’l-Elhân Mecmuası’nda yayımlanmış makaleleri günümüz
Türkçesine çevirdik. Çevirisini yaptığımız makaleleri, “Doküman Analizi” yöntemi ile incelemeye tâbî tuttuk.
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I-Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-Elhân’a Kadar Eğitim ve
Öğretim Veren Kurumlara Genel Bakış
A- Mehterhane
Hunlar zamanında adı “Tuğ” olan ve vurmalı çalgılarla nefesli çalgılardan oluşturulmuş askerî mızıka okulu Fatih Sultan Mehmet zamanında “Mehterhane” adını almıştır. “Tuğ” kavramı Kâşgarlı Mahmut’un
Divân-ü Lügâti’t-Türk adlı eserinde “hakan önünde çalınan davul” anlamına gelmektedir.1 Mehter sözcüğü Farsça kökenli olup “mihter” kelimesinden türetilmiştir ve “en ulu, en büyük” anlamlarına gelmektedir. 2
Osmanlı Devleti’nde “Mehter” kelimesi “mızıkacıların icra ettiği
müzik” anlamında kullanılmış, daha sonra Osmanlı Devleti’nde kös,
otağ-ı Hümâyûn ve tuğ gibi hükümdarlık nişanelerinin bakımını yapan
ve kullanan görevlilere verilen ad olarak kullanılmıştır.3
Hunlardan beri Türklerin, Mehter takımının kahramanlığı ve cesareti çağrıştıran ezgileri, düşmana korku salmak ve onları demoralize
etmek amacıyla yüksek volümle icra ettikleri bilinmektedir. 4 Orta Çağ
uygarlığının Batı’daki sembolü çelik, flama, arma ve taç’ın Türk boylarındaki karşılığı bayrak, tuğ ve davuldur.5
Mehterhane teşkilatı özellikle Fatih zamanında geliştirilmiştir.
Yavuz Sultan Selim zamanında Mehterhane “Tabl-ü Âlem Mehterân”
olarak; Kanuni dönemindeyse “Cemaat-i Mehterân-ı Âlem” adlarına dönüştürülmüştür.6
Mehter müziğinde icrâ edilen müzik formları sazlı ve sözlü olmak
üzere iki kısma ayrılır. Hasan Can Çelebi, Gazi Giray Han, Şah Kulu,
Nefîrî Behram Ağa bu alanda beste yapmış tanınan bestekârlardandır.

1

Kâşgarlı Mahmut, Dîvân- ü Lügâti’t-Türk Dizini, TDK Yayınları, Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1972, s. 126.
2 Konyalı, İbrahim Hakkı, İstanbul Sarayları, Bürhaneddin Basım Evi, İstanbul,
1943, s. 28. Haydar Sanal “Mehter Musikisi” adlı kitabında mehterin Farsça
“mihter” kelimesinin Osmanlı’da aldığı şekli olarak yorumlar, bkz. Haydar
Sanal, Mehter Musikisi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1964, s. 3.
3 Bahâeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri
(Hunlardan Osmanlılara), Kültür Bakanlığı Yayınları, VIII, Ankara 1991, s. 37.
4 Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yayınları,
Ankara, 2003, s. 22.
5 Ogün Atilla Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Phoenix Yayınevi, Ankara,
2006, s. 21.
6 Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, s. 53.
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16, 17 ve 18. yüzyıllarda yetişmiş olan bestekâr ve icracılar yoluyla
askerî müzik sanatının zirvesine ulaşmış olan Mehter müziği, Avrupa’da
ordu birliklerini ve Batı müziği bestekârlarını etkilemiştir.7 Gluck, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Rossini gibi Batı müziğinin ünlü bestekârları Mehter müziğini çağrıştıracak besteler yapmışlardır. 8
Osmanlı’da 19. yüzyılın ilk yarısında müzik alanında Batılılaşmanın en önemli göstergesi II. Mahmut’un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırmasıyla Mehterhanenin kapatılarak “Mızıka-i Hümâyun”un kurulması olmuştur. Mehter müziğinin askerî anlamda yapılmış olan yeni
askerî eğitim anlayışına ters düştüğü ve bu bağlamda asker müziğinin
de değişmesi gerektiği inancı hâkimdi.
Mehterhane, yalnızca asker müziğinin yer aldığı bir kurum değildi. Kurumda klasik fasıllardan eğlendirici eserlere kadar farklı müzik
formlarına yer verildiği, kurumun zengin bir repertuvara ve saz kadrosuna sahip olduğu bilinmektedir.9
Mehterhanenin kapatılmasıyla Türk müziğiyle Batı müziği arasında ilk ayrım ortaya çıkmıştır.10 Köklü bir kurum olan ve Türk müzik
kültürüne çok önemli katkılar sunmuş ehterhane kapatılmak yerine, zamanın şartlarına uygun olarak yapılandırılsaydı kanımca daha isabetli
bir yaklaşım olurdu. Zira Mehter müziği günümüzde kurumsal bir yapıda olmasa bile Türk milletinin toplumsal hafızasındaki yerini hâlâ korumakta ve birçok Mehter takımı çeşitli il ve ilçelerimizde oluşturulmuştur. Bu anlamda Mehter müzik geleneğinin Türk milleti bünyesinde
sonsuza dek var olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
B- Mevlevîhane
Mevlevîhane, insanın nefis terbiyesinin gerçekleştirilerek insanın
kâmil olmasının hedeflendiği, Mevlevî tarikatına mahsus manevî ocak
olan tekkelere verilen addır. Mevlevîhanelerde sanatın nefis ve irâde
terbiyesinde eğitim aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevî
(1093 – 1166)’nin eski şaman anlayışında mevcut olan müziğe ve raksa
kendi tarikatında yer vermesinden sonra XII. ve XIII. yüzyıllarda,
merkezi Konya olmak üzere Anadolu’da Mevlevîhanelerin
yaygınlaştığını görüyoruz.
7

Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s. 24.
Nuri Özcan, “Mehter”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul,1988, c. 28, s. 549.
9 Özgür Balkılıç, a.g.e., s. 70.
10 Yalçın Tura, Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1988, s. 39.
8
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Mevlevîhanelere kendisini ilim ve irfanı ile ispatlamış Allah
dostlarının rahle-i tedrisinde dervişlere mânevî eğitim verilen kurumlar
olarak bakmak yerinde olacaktır. Bu kurumlarda söz konusu bu
eğitimin yanında güzel sanat dallarından biri olan müzik konusunda da
yetenekli insanların eğitilmesine son derece önem verilmiştir. Bu
mânevî eğitim merkezlerinde insanlar, nefsin hastalıklarından ve irâdî
zafiyetlerden kaynaklanan olumsuz duygu ve düşüncelerden
arındırıldıktan sonra yeniden sosyal hayata katılarak topluma hizmet
ederlerdi.
Mevlevîhaneler genellikle külliye biçiminde planlanmış
yapılardır. Merkezinde semâhâne; çevresinde türbe, mezarlık, Meydanı Şerif ve Mescid yer almaktadır. Semâhâne çoğu kez bahçenin ortasında
bulunur.
Mevlevî dergâhlarında icrâ edilen tarikat âyinlerine “Mukâbele”,
semânın yapıldığı yere “Semâhane”, semâ âyinine çalgı ve sesi ile eşlik
edenlere “Mutribân”, bunların oturdukları yüksek yere ise “Mutribhâne”
adı verilmiştir.11
Osmanlı Devleti’nde Mevlevîhanelerin yoğunlaştığı yerlerin
Konya, İstanbul, Manisa ve Gelibolu olduğunu görüyoruz. İstanbul'da
birçok Mevlevîhane vardı. Bunlar Galata, Yenikapı gibi bulundukları
yerlerin isimleriyle anılırdı. Mevlevîhaneler diğer tarikatlara ait
tekkelerden bazı farklılıklar gösteriyordu. İnsanlara bir yandan ahlâki
terbiye, onların erdem duygularının geliştirilmesine yönelik eğitim
veren ve nefis terbiyesinin yollarını göstererek bu konuda onlara
rehberlik eden Mevlevîhaneler, öbür yandan da bulundukları yerlerde
kültür ve sanat merkezi olma misyonunu hâizdi.
Mevlevîhaneler üst düzey müzik okulları olup yüzyıllarca
önemini koruyarak Türk müziği sahasında dâhiler yetiştirmiştir.
Mevlevîhanelerde Mevlevî müziği yanı sıra din dışı ve dinî müziğin her
çeşidi, birçok Türk müziği çalgısı, edebiyat ve dil gibi yardımcı ilimlerle
birlikte öğretiliyordu.12
Mevlevîhaneler şehrin gürültüsünden ve maddî hayattan
uzaklaşmak amacıyla genellikle şehir dışlarına kurulmuş mevlevî
dergâhlarıdır.13

11

Nazmi Özalp, Türk Musıkîsi Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 2000, c.1, s. 116.
Ahmet Şahin Ak, Türk Musikisi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 36.
13 Server Dayıoğlu, Galata Mevlevîhanesi, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara, 2003,
s. 27.
12
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Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ Celaleddin’in (12071273) tasavvuf düşüncesi ile semâsını sistemleştiren Mevlevîlik; Türkçe,
Arapça, Farsça, Teshib, Hat, Sema Meşki gibi derslerin yanında üst
düzey bir müzik eğitimi vermiştir. Mevlevîhaneler, bir nevi konser
salonu niteleğindeki semâhâneler ile Osmanlı müziğinin gelişmesinde
ve Orta Doğu ve Balkanlara yayılış sürecinde önemli katkı sağlamıştır.
XVI. yüzyıldan itibaren bestelenen Mevlevî âyinlerinin Türk müziğinin santsal açıdan en önemli formları olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde de eserleri sanat kalitesi bakımıdan üst düzey olan Itrî, Dede
Efendi, Zekai Dede, Kutbun-nâyî Osman Dede, Sultan III. Selim gibi
ünlü Türk müziği bestekârları Mevlevîhanede yetişmiştir.14
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Mevlevî müziğinin bu dergâha intisap
etmiş olan III. Selim ve II. Mahmut gibi padişahların da desteğini alarak
zirveye çıktığını görüyoruz. Zira önceki yüzyıllarda bestelenen Mevlevî
âyini sayısının XIX. yüzyılda üç katına çıkmış olması bunun delilidir.
Mevlevî âyinlerinin notaları; Rauf Yektâ, Suphi Ezgi, Ali Rıfat Çağatay gibi müzik üstatlarının eserleri yoluyla 1939 yılında İstanbul Konservatuvarında yayımlanmaya başlamıştır.
C- Enderûn-i Hümâyûn
Kelime anlamı itibarıyla Enderûn, bir şeyin iç tarafı, iç yüzü ve
harem dairesi gibi anlamlara gelmektedir.
Enderun, Osmanlı Devleti bünyesinde, devletin kudretinin muhafaza edilmesi amacıyla nitelikli insan yetiştirmeye yönelik 15 1363’te I.
Murat tarafından kurulmuş olan bir eğitim müessesesidir. 16
Enderûn, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezit’in önemli
katkıları sonucu Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyıl ortalarından itibaren
medrese dışında en önemli resmî eğitim müessesesi haline dönüşmüş
bir okul olup toplam eğitim süresi 14 yıldı.17
Enderûn okulunda I. Murat zamanındaki din derslerine II. Murat; Şiir, Müzik, Hukuk, Mantık, Felsefe, Geometri, Coğrafya, Astronomi

14

Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s. 27.
Akkutay, Ülker, “Enderûn Mektebi”, Gazi Ü. Yayın No: 38, Ankara, 1984, s.26.
16 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s. 30.
17 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul
1995, c. 11, s. 185.
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derslerini; Fatih; Hat, Tezhip ve Resim derslerini; II. Bayezit ise silahşorluk, okçuluk gibi askerî ve sporla ilgili dersleri eklemiştir. 18
Genellikle aileleriyle ilişkileri kalmamış olan çocuklar, devşirme
yoluyla Enderûn’a alınırdı. Bu çocuklar öncelikle hazırlık eğitiminden
geçirilirlerdi. Hıristiyan ailelerden devşirilen çocuklar Türkçeyi, İslâmî
temel ilkeleri öğrenirler, daha sonra Edirne, Galatasaray, İbrahim Paşa
saraylarında fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersler
alırlardı. Bu hazırlık eğitimini alan çocuklara acemi oğlanlar adı verilirdi. Buradaki eğitimin sonunda acemi oğlanlar çeşitli askerî birliklere
gönderilirler, bunların arasından üstün yetenekli olduğuna karar verilen
çocuklar üst düzey bir eğitimden geçirilmek üzere Enderûna alınırlardı.19
Enderunda müzik eğitiminin ayrı bir yeri ve önemi vardı. Saray
okulu olan bu okuldaki müzik eğitimi Batılı anlamda yalnız aristokratlara yönelik değildi. Müzik eğitiminde meşk sistemi hâkimdi.
Müzik sanatının inceliklerini öğrenmiş olan öğrenciler Topkapı
Sarayı’nda yapılan “Fasl-ı Hümâyûn”a katılırlardı.
Müzik eğitimi alacak olan câriyelerin eğitimine de çok önem verilmekteydi. Öğretim elemanları hem sarayın içinden hem de dışından
seçilirdi. Seçilen öğretim elemanları haftanın belirli günlerinde harem
meşkhânesinde Türk müziği çalgılarını öğretirlerdi. Ses eğitimi alması
öngörülen câriyelere ise güzel sese sahip, müzik nazariyatına hâkim öğretim elemanları ders verirdi. Öğrenilmesi zor olan çalgıların öğretimi
ve sözlü müzik meşkleriyse çoğu zaman usta sâzende ve hânendelerin
evlerinde yapılır, tüm masraflar sarayca karşılanırdı. 20
Enderûnda ders veren öğretim görevlilerinin tamamı kadroluydu
ve hiçbir zaman yevmiyeli öğretim elemanı çalıştırılmazdı. Müziğin teorik ve pratik kısmını en iyi bilen öğretim elemanları seçilir ve bunlara
“Muallimîn-i Enderûn-i Hümâyûn” ismi verilirdi.21 Müzik dersleri çok titiz bir şekilde yapılır, müzik sanatında yetenekli öğrenciler belirlenir
daha sonra da bu kişilerin her biri -saz ve ses sanatkârı olmaları içinalanında üstat olan birinin yanına verilirdi.
Enderûna eğitim için alınanlar otuz yaşına kadar evlenemezler ve
sarayda ikamet ederlerdi.
18

Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, s. 30.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, s. 186.
20 Özalp, Türk Musikisi Tarihi, c. I, s. 34.
21 Özalp Türk Musikisi Tarihi, c. I, s. 31.
19
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Enderûnun müzik bölümü direkt olarak padişaha bağlıydı. Buradaki icrâ heyeti padişahındı. En üst düzey müzik eğitimi bu kurumda
verilir ve en büyük bestekârlar burada yetişirdi.22 Osmanlı Devleti’nde
Enderûnda eğitim almak âdeta bir ayrıcalık olarak telakkî ediliyordu.
Polonya asıllı Ali Ufkî Bey, Demetrius Kantemir, Benli Hasan Ağa, Mustafa Çavuş, Vardakosta, Numan Ağa, Dellalzâde, Tanburî Osman Bey,
Şakir Ağa, Enderûnî Ali Bey Enderunda yetişmiş büyük bestekârlardandır.
Seçkin yetenekleri bünyesine alan, üst düzey eğitimin verildiği;
önemli sâzende, hânende ve bestekârların yetiştirildiği; “Dinî Müzik”
derslerinin de verilerek sarayın hâfız, imam ve müezzinlerini de yetiştiren Enderûn, II. Mahmut zamanında kesin olarak kapatılmıştır.
D- Muzıka-yı Hümâyûn
Muzıka-yı Hümâyûn, Osmanlı’da köklü bir dönüşüm sürecini
ifade eder. Osmanlı müzik kültürünün kendine has bir yapısı vardır. Bu
yapının genel hatlarıyla Doğu kültüründen beslendiğini söyleyebiliriz.
Muzıka-yı Hümâyûn Osmanlı Devleti’nin yoğun bir şekilde Batılılaşma
süreci içerisinde kurulma ihtiyacı duyulmuş bir kurumdur. Bu kurum
Osmanlı müzik tarihinde Batılı anlamda kurulmuş olan ilk müzik okuludur.
Türk müzik kültüründe Batılılaşma hareketlerinin Kanuni Sultan
Süleyman dönemine dayandığını söylemek yanlış olmaz. 1543 yılında
Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yakın ilişkiler mevcuttu. Bu bağlamda I. François, Kanuni’ye bir orkestra göndermiştir. 23 Osmanlılar
Batı müziğiyle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bulunan Batı elçiliklerinin
düzenlemiş olduğu oyunlarda savaş tutsaklarının kendi ülkelerine ait
müzik türlerini sahneye koymaları ile olmuştur.24
Türk müziği ile profesyonel anlamda ilgilenmiş olan III. Selim
Batı müzik kültürüne de ilgi duymuş bir kişiydi. 1797’de Avrupa’dan gelmiş bir opera ekibi sarayda III. Selim karşısında bir etkinlik göstermiştir.25 Böylece ilk opera dinleyen Osmanlı padişahı III. Selim olmuştur. 26
22

Gülçin Yahya Kaçar, Türk Musikisi Rehberi, s. 8.
Mahmut Ragıp Gazimihal, (1939 c) Türkiye Avrupa Musıkî Münasebetleri,
İstanbul, Numune Matbaası, s. 49.
24
Bülent Aksoy, “Tanzimattan cumhuriyet’e Musıkî ve Batılılaşma”
Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1985, c. 5, s. 1212.
25 Sevengil, R. A., Opera San’atı ile İlk Temaslar, İstanbul 1959, Maarif Basımevi,
s. 15–16.
26 Özgür Balkılıç, Cumhuriyet Halk ve Müzik-Türkiye’de Müzik Reformu, s.70.
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Batılılaşmaya yönelik III. Selim döneminde gerçekleştirilmiş olan
dönüşüm, II. Mahmut zamanında da artarak devam etmiştir. II. Mahmut, III. Selim’i isyan çıkartarak tahtından indiren Yeniçeri Ocağını savaşlardaki yetersizlikleri ve sürekli çıkardıkları problemleri bahane göstererek lağvetmiş ve yerine Avrupa ordularını örnek alması öngörülen
Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni bir ordu kurdurmuştur.
Oluşturulmuş olan yeni ordunun müzik anlayışının da değişmesi gerekiyordu. Bu bağlamda II. Mahmut yeni bir bando takımı oluşturulmasına karar vermiştir.27
II. Mahmut Enderun ağalarından Nokta Mehmed Efendi’nin sorumluluğunda bir ekibi bu göreve atamış ve III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid’i kurmak için gelen Fransız subaylarından borazan ve trampet öğrenmiş olan Vaybelim Ahmet ile Trampetçi Ahmet Usta’yı bandodan ayrılan Enderun ağalarını yetiştirmek üzere görevlendirmiştir. 28
Bando takımını 1826 yılından 1828 yılının Eylül ayına kadar yaklaşık iki
yıl Fransız uyruklu Monsieur Manguel olmuştur. 29 Ancak yeni oluşturulan askerî bandonun istenilen düzeyde olmaması nedeniyle o dönem
bando müziğinde öne çıkmış olan Giuseppe Donizetti, 17 Eylül 1828’de
İtalya’dan İstanbul’a getirilmiştir.30 Kendisine yeni askerî mızıka takımının oluşturulması hakkında yetki verilmiş olan Giuseppe Donizetti,
1828’den 1856’ya kadar -yaklaşık otuz sene- kendisine tevdi edilen sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çaba göstererek Muzıka-yı
Hümâyûn’u kurmuştur.
Saray bandosu bünyesinde operaya yönelik düzenlenmiş eserlerin yanı sıra, II. Mahmut için bestelenmiş marşlar da yer alıyordu. Bizzat
Donizetti İstanbul’a geldiği ilk aylarda padişah için Mahmudiye Marşı’nı
bestelemişti.31 Donizetti’nin Muzıka-yı Hümâyûnun oluşumuna yönelik
gayretleri II. Mahmut tarafından takdir edilmiş ve kendisine 1831 yılında
“Nişan-ı İftihar” verilmiştir.
Donizetti’nin yanı sıra saraya yurtdışından çalgı dersleri ve Batı
müziği nazariyatı için başka müzik öğretmenleri de getirilmiştir.32
27

Mehmet Ragıp Gazimihal, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, İstanbul, 1955,
Maarif Basımevi, s. 38.
28 Sevengil, a.g.e., s. 55.
29 Balkılıç, a.g.e., s. 71.
30 Gazimihal, a.g.e., s. 41.
31 Emre Aracı, Donizetti Paşa, Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu, Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, 2006, s. 66, 71.
32 Mahmut Ragıp, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955,
s. 54.
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1856’da Muzıka-i Hümâyûn’un kurucusu Guiseppe Donizetti’nin
ölümüyle kurumun idarî yapısında değişikliler olmuştur. G. Donizetti’nin vefatından sonra, şeflik görevine İtalyan müzisyen Callisto Guatelli (1819- 1899) atanmıştır.33
II. Mahmut’un Bezmiâlem Kadınefendi’den oğlu olan Abdülmecit (1823-1861) 1839 yılında babasının vefatından sonra tahta çıkmıştır.
Abdülmecit döneminde Batı müziği orkestrası haftada iki defa, Türk
müziği orkestrası da haftada bir defa prova yapıyordu. Batı müziği notayla, Türk müziği ise geleneklere bağlı kalınarak kulaktan öğreniliyordu.34 Abdülmecit döneminden itibaren opera ve operetler gerek Saray’da gerekse İstanbul’un konser salonlarında yaygın olarak sahnelenmiştir.35
Abdülmecit’ten sonra II. Mahmut’un oğlu Abdülaziz (1830-1876)
tahta çıktığının ikinci yılında, daha çok Saray’da geleneksel sanatları
canlandırmış, baleyi kaldırmış, opera ve orkestra çalışmalarını durdurmuş, sadece askeri törenler için gerekli olduğunu düşündüğü bandonun
devamına izin vermiştir. Sultan Abdülaziz’in Batı müziğine ilişkin bu
katı tutumu Avrupa seyahatı sonrası değişmiş, dönüşte verdiği talimatla, saray orkestrası yeniden oluşturularak Guatelli Paşa yeniden Muzıka-yı Hümâyûnun başına getirilmiştir. 36
Şiir, resim ve müzik alanlarında çok yetenekli bir kişi olan Abdülaziz, hem Türk hem de Batı müziği formlarında eserler vermiş olan bir
padişahtır. Hatta Batı müziği formunda beste yapan ilk Osmanlı padişahıdır Sultan Abdülaziz.37 Onun en güzel bestelerinden biri de “Valse
davet” anlamına gelen “Invitation a la Valse” adlı eseridir. Türk Müziği’nin en meşhur Hicaz oyun havalarından biri olan “Hicaz Hümâyûn
Sirto” da Sultan Abdülaziz’e aittir.

33

Emine Reyhan Serdaroğlu, “Muzıka-yı Hümâyûn’un Kurulmasından
Günümüze Türkiye’de Çoksesli Klasik Batı Müziğinin Kurumlaşması”,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Genel Müzikoloji Programı,
İstanbul, 2008, s. 22.
34 Leyla Saz, The Imperial Harem of the Sultans: Memoirs of Leyla Saz
Hanimefendi, Fransızca’dan Çev. Landon Thomas, 2. baskı, PEVA Publications,
İstanbul, 1995, s. 42-45.
35 Balkılıç, a.g.e., s. 72.
36 Kösemihal, M.R., Türkiye- Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul, 1939,
Numune Matbaası, s. 66-79.
37 Vedat Koşal, “Osmanlı’da Klasik Batı Müziği”, Toplumsal Tarih, 1998, sayı 57
(Eylül), s. 17.
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Sultan Abdülaziz dönemde Muzıka-i Hümâyûndan bir bakanlık
sorumlu kılınmış38 ayrıca Abdülmecit’in talebi üzerine bir saray orkestrası da kurdurulmuştur.
V. Mehmet Reşat Batı müziği konusunda II. Abdülhamit kadar
ilgili değildi. Hamidiye Marşı’nın yerine hanedanlık marşı olarak, İstanbul’da bulunan orkestra şeflerinden Italo Selvelli’nin bestelediği bir
marşı kabul etmiştir.39
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, Atatürk’ün önderliğinde başlayan kültür devrimi kapsamında çok sesli klasik Batı müziğini devlet çatısı altında kurumlaştırmak üzere önemli atılımlar yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak 1924 yılında, Atatürk’ün isteğiyle, Muzıka-yı Hümâyûn İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış, Muzıka-yı
Hümâyûnun bünyesinde yer alan orkestra Riyaseticumhur Filarmoni
Orkestrası ve bando ise Riyaseticumhur Armoni Mızıkası olmuştur.40
E- Dârü’l-bedâyi
Dârü’l-Elhândan önce resmî anlamda müzik okulu açılmasına yönelik girişimler olmuştur. Bu bağlamda Dârü’l-bedâyi-i Osmânîyi zikretmek gerekir. Dârü’l-bedâyi-i Osmânî, Türkiye’de Batılı anlamda tiyatronun gelişmesinin hedeflendiği Osmanlıdaki ilk konservatuvar kurumudur. 1914’te İstanbul Belediye Başkanı Operatör Dr. Cemil Topuzlu, şehrin çağdaş bir görünüme kavuşturulmasına yönelik bazı yenilikler yapmaya karar vermiştir. Bu bağlamda onun teşebbüsleri sonucu
bu kurum açılmıştır.
Paris’ten çok önemli bir tiyatro yönetmeni ve yöneticisi olan
Andre Antoine getirilmiştir. Andre Antoine’ın genel müdürlüğü altında
1914 yılında Dârü’l-bedâyinin kuruluşu çalışmalarına başlanmıştır. Kurumun tiyatro bölümü müdürlüğüne Reşat Rıdvan, Müzik Bölümü müdürlüğüne ise Ali Rıfat Çağatay getirilmiştir.
Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem’in teklifiyle Dârü’l-bedâyi ismi
verilen bu okul tiyatro ve müzik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Ali Rıfat Çağatay, Klasik Türk Müziği’nin unutulmaması ve ileride
tiyatroya da yarayabilecek bir şekle çevrilmesinin yollarının araştırılacağını, bu iş içinde Rauf Yektâ (1871-1935), Zekaizade Ahmet Irsoy (18691943), Tanburi Cemil, Sadeddin Arel (1878-1955), Dr. Suphi Ezgi (187038

Vedat Koşal, “Osmanlı’da Klasik Batı Müziği”, s. 19.
Kani, Osmanlı Sarayı ve Harem’in İçyüzü, Muzıka-i Hümayun
ve Saray Tiyatrosu, Temel Yayınları, İstanbu, 1999, s. 370-371.
40 Serdaroğlu, a.g.e., s. 2.
39 İrtem, Süleyman
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1926), Baha ve Leon Hancıyan gibi üstatlardan bir uzmanlar heyetinin
kurulmuş olduğunu ifade etmiştir.41
Dârü’l-bedâyide Müzik Bölümü’nde Batı müzik eğitiminin yanı
sıra Türk müzik eğitiminin verilmesi planlanıyor, Türk müziğini kaybolmaktan ve bozulmaktan korumak, Klasik Türk Müziği eski eserlerini, o zamanlarda çalındığı şekliyle notaya alıp bu eserlerin unutulmasını önlemek, devamını sağlamak ve müzik zevkini yaymak hedefleniyordu.42
Türk Müziği Bölümü’nde Zekâizâde Ahmet Efendi, Leon Hancıyan, Hâfız Yusuf Efendi, Rauf Yektâ Bey, Tanburî Cemil Bey, Abdülkadir
Töre’nin; garp müziği bölümünde ise Zâtî Arca, Zeki Üngör, Asaf Asal,
Victor Radeglio, Henry Fourlani, Chevalier Gaza de Hegey’in hocalık
yapmaları konusunda ittifaka varılmıştı.43
Dârü’l-bedâyi’nin İstanbul Belediyesinin teşebbüsüyle 1914 yılında kurulmasının II. Meşrutiyet sonrası döneme damgasını vuran bir
girişim olduğunu söylemeliyiz.44
Yukarıda da değindiğimiz gibi Dârü’l-bedâyiye hoca kadrolarının
belirlenmesinden sonra giriş sınavları yapıldı. Ancak I. Dünya Savaşı’nın
çıkması ile Antonine’nin ülkesine dönmek zorunda kalmasından sonra
okulun resmî açılışı ertelendi. Aynı zamanda Garp Müziği Bölümü de
kapatıldı. Tiyatro ve Şark Müziği bölümleri çalışmalarını sürdürdü; fakat ekonomik sıkıntılar yüzünden, 14 Mart 1916’da Şark Müziği Bölümü
de kapandı. Dârü’l-bedâyiyi, gerek kuruluş amacı ve gerekse programı
bakımından, Türk müzik tarihinin önemli kuruluşlarının başında zikretmek gerekir.45
II- Dârü’l-Elhân
Türk Müzik Tarihi boyunca müzik eğitimine katkı sunan birçok
kurum kendi dönemleri itibarıyla tarihteki yerlerini almıştır. Yukarıda
hakkında kısaca bilgi verdiğimiz Mehterhane, Enderun, Mevlevîhane,
41

Sevengil, R. A., Türk Tiyatrosu Tarihi V: Meşrutiyet Tiyatrosu. İstanbul, 1968,
Millî Eğitim Basımevi, s. 189.
42 Sevengil, a.g.e., s. 209.
43 Nuri Özcan, “Dârü’l-Elhân Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk Musiki Mektebi”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul,
1995, c. 8, s. 518.
44 Gönül Paçacı, “Cumhuriyet’in Sesli Serüveni” Cumhuriyet’in Sesleri İçinde,
der. Gönül Paçacı, İstanbul, 1999 a, Tarih Vakfı Yayınları, s.12.
45 Özcan, “Dârü’l-Elhân Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk Musiki Mektebi”, s.
519.
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Muzıka-yı Hümâyûn; Dârü’l-Elhâna kadar sistematik bir şekilde hizmet
vermiş önemli kurumlardır. Bu kurumların yanında birçok Türk müzik
cemiyeti kapsamında sivil örgütler, ön plana çıkmış sanat adamlarının
evleri, birçok tarikat dergâhları, camiler birer eğitim kurumu olarak
Türk müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmasında
önemli işlevler gerçekleştirmiştir.
Osmanlı Devleti’nde Batı müziğinin halka yayılması çabalarının
20. yüzyılla birlikte yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Bülent Aksoy,
“Tanzimattan Cumhuriyet’e Musıkî ve Batılılaşma” adlı yazısında orta
dereceli okullarda, meslek okullarında, yabancı okullarda ya da özel
okullarda öğrenimin tarzına göre Osmanlı müziğinin yanı sıra Batı müziğinin de II. Meşrutiyet’ten sonra müfredatta yer almaya başladığını
kaydeder.46 Bu dönemde yaygın olarak Türk müziği eğitimi veren
Darü’l-Mûsikî-yi Osmanî, Darü’l-Feyz-i Mûsikî, Darü’t-Talim-i Mûsikî,
Gülşen-i Mûsikî, Şark Mûsikîsi Cemiyeti gibi sivil örgütler mevcuttu.
Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş süreçleri boyunca ağırlığını hissettiren Batılılaşma politikaları yüzünden ihmal edilmiş olan
Türk müziği, önemli sıkıntılara düçâr olmuştu. Tarihin derinliklerinden
süzülerek geliştirilmiş olan Türk müzik kültürünün sonraki kuşaklara
aktarılması, bu bağlamda öğretmenlerin yetiştirilmesi, Türk müzik
formlarının notasyonunu gerçekleştirecek üstatların yetiştirilmesi ve
millî müziğin layık olduğu yere getirilmesi millî bir gereklilik durumuna
gelmişti. Bahsettiğimiz bu ihtiyaca cevap verecek bir okul açılması düşüncesinin fiiliyata geçiş süreci şu şekilde cereyan etmiştir:
I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı’nın müttefiki Almanya’dan
gelen yüksek bir müzik ekibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına birkaç
konser vermişti. Buna karşılık olarak Osmanlı Hükümeti, Muzıka-yı
Hümâyûndan seçilen Batı müziği ekibini Almanya’ya gönderdi. Batı
müziğinin anavatanı olan bir ülkede gerçekleştirilmiş olan Batı müziği
icrası beğenilmedi ve ekipten Osmanlı kültürüne ait müzik eserleri icra
edilmesi istendi. Bu istek üzerine ekip birkaç Türk müziği eserini icra
etti. Dinleyiciler icra edilen eserleri beğeniyle karşılamış ve daha fazla
eser icra edilmesini istemişlerdi; ancak Muzıka-yı Hümâyûn ekibi isteklere cevap verememişti.47

46

Bülent Aksoy, “Tanzimattan Cumhuriyet’e Musıkî ve Batılılaşma”, a.g.e., s.
1233.
47 Ahmet Kara, “Bir Müzik Eğitim Kurumu Olarak Dârü’l-Elhân ve Mecmuası”,
Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi
Anasanat Dalı, İstanbul, 2010, s. 21.
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Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu olay Türk müziğinin canlandırılması konusundaki düşünceleri perçinlemiştir.
Abdülkadir Töre, okullarda verilen müzik eğitiminde öğrencilerin millî müziğe aykırı olan bestelerle kırık dökük manzumeler okuduklarını gözlemlemiş ve “millî müzik eğitimi” konusuna Maarif Nezareti’nin dikkatini çekmek istemişti.48 Bunun üzerine Maarif Nezareti bir
müzik okulu açmak üzere çalışmalara başladı. Maarif Nazırı Ahmet
Şükrü Bey’in Abdülkadir Bey’e gönderdiği bu konudaki çalışmalara başlandığını bildiren Haziran 1916 tarihli tezkirede şöyle deniyordu:
“Mekâtibde mûsikînin hüsn-i ta’limi ve âsâr-ı eslâfın ihyâ ve muhafazası ve Anadolu millî terennümlerine göre millî bir müzik tanzimi ve
müzikte mütehassıs muallim yetiştirilmesi gayretlerine çalışmak üzere
müzik meşahir-i mütehassısından Washington sefir-i esbâkı Ziya Paşa
hazretlerinin riyaseti altında teşkil olunan heyet-i fenniyeye zât- ı âlîleri
de âzâ tayin olunduğundan Haziran’ın 23. Perşembe günü zevali, saat
ikide daire dâhilinde Meclis-i Maarif odasında ilk ictimâını akd edecek
olan Encümeni teşrife bezl-i himmet buyurulması temennî olunur efendim.”49 Yukarıda naklettiğimiz hadiseler Dârü’l-Elhânın açılması girişiminin alt yapısını oluşturdu. Bu bağlamda Dârü’l-Elhânın kurulması
için öncülük eden ilk kişinin Abdülkadir Töre olduğunu görüyoruz.
II- A- Dârü’l-Elhân Kuruluyor
Resmî anlamda müzik okulu kurulmasına ilişkin çalışmalar sonucunda Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin kurduğu “Müzik Encümeni”nin hazırlamış olduğu talimatnâme gereğince, erkeklere ve bayanlara ayrı ayrı eğitim vermek üzere “Dârü’l-Elhân” adıyla bir müzik okulu
açılmasına karar verildi.
Dârü’l-Elhân’da müzik öğretmeni yetiştirmeye yönelik bir eğitim
ve öğretim programı öngörülmekteydi. Ders programında Batı müziğine de yer verilmişti; ancak Türk müziğinin daha ön planda olduğu anlaşılmaktadır.50 Bu kurumda müzik öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra
müzikle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, sanatsal değeri haiz müzik
eserlerini notaya alarak tespit edip yayımlamak ve folklor araştırmaları
yapmak gibi hedefler de gözetiliyordu.

48

Ergin, O.,Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, Eser Matbaası, s. 1578.
Ergin, a.g.e., s. 1579.
50 Nuri Özcan, “Dârü’l-Elhân Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk Musiki Mektebi”,
s. 518.
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Washington eski büyükelçisi bestekâr Yusuf Ziya Paşa’nın başkanlığındaki Müzik Encümeni’nin 9 Ocak 1916’da hazırladığı yönetmelik, Sultan Reşat’ın direktifi ile yürürlüğe girdi. Dârü’l-Elhân 1917 (1333)
senesinde Birinci Dünya Savaşı devam ederken Maarif Nâzırı Ahmet
Şükrü Bey’in nezareti zamanında vekiller heyeti kararıyla eğitim ve öğretime hazır hale geldi.51 Erkekler kısmının açılış töreni, Şehzadebaşı’nda Fevziye Caddesi’nde bir konakta gerçekleştirildi; bayanlar
kısmı ise yine aynı semtte başka bir binada açıldı.
Çalışmamızın “Dârü’l-Elhân’da Eğitim ve Öğretim” başlıklı bölümünde yer verdiğimiz Müzik Encümeni ve Dârü’l-Elhân Ta’limâtı’nda
da görüleceği gibi Müzik Encümeni diğer resmî okullardaki müzik derslerinde öğretilen eserleri incelemek, ilmî kaidelere uygun olmayanları
ders programlarından çıkartmak ve bunların yerine millî hislerin yücelmesine hizmet edecek eserler vücuda getirmek suretiyle okullardaki
müzik ders programlarını düzenleyecekti. Okullardaki müzik derslerini
teftiş işi Encümence belirlenecek ve Maarif Nezareti’nce tayin olunacak
kişilerce yapılacaktı.52
Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk resmî müzik okulu olması dolayısıyla Dârü’l-Elhân, kurulduğu dönemde, dünya müzik kültürünün
Türk müzik kültürü ile aynı ortamda evrensel bir anlayış içersinde sistematik ve kurumsal bir yapıda pedagojik eğitim ilkelerine uygun bir
anlayış içerisinde müzik eğitiminin verildiği kurum olması bakımından
kendisinden önceki kurumlardan ayrılır.

51

Dârü’l-Elhân Mecmuâsı (Dârü’l-Elhân Eğitim ve Öğretim Heyeti tarafından iki
ayda bir neşredilen dergi), 1 Şubat 1340, Şehzâdebaşı, Evkâfı İslâmiyye Matbaası,
s. 38.
52 “Musiki Encümeni ve Dârü’l-Elhân Talimatnamesi ile Dârü’l-Elhân Programı”,
Takvim-i Vekayi, 29 Rebiülevvel 1335.
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II- B- Dârü’l-Elhânda Eğitim ve Öğretim (Resim: 5)53

Dârü’l-Elhân’da yapılmış olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
güçlü kadro sayesinde dönemin şartları içerisinde başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Dârü’l-Elhânda gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerin özetle şu
üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz:
1-Türk müziği ve Batı müziği alanlarında gerçekleştirilen eğitim
ve öğretim faaliyetleri,
2-Sanatsal faaliyetler,
3-Yayın faaliyetleri.
Yusuf Ziya Paşa’nın başkanlığındaki Müzik Encümeni tarafından
hazırlanmış olan yönetmelik “Dârü’l-Elhân Ta’limânâmesi” adıyla hazırlanmıştı. “Dârü’l-Elhân Ta’limatnâmesi”nde Batı müziğinin de yer yer
aldığı programda, ağırlığın daha çok Türk müziği derslerine verildiği görülmektedir.
B- 1- Dârü’l-Elhân’ın Ders Programı
Birinci Sınıf
1- Ses konusunda temel bilgiler.

53

Bkz., Mustafa Doğan Dikmen, “Dârü’l-Elhân Külliyatı”, Yapım: Türk Musikisi
Vakfı, AKB Ajansı, İstanbul, 2010, s. 2.
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2- “Müzik harfleri”nin (nota) yazılış tarzı, okunuşu ve müzik harfleri anahtarlarıyla “tonal gam” ve “modal gam”ın tanımları; Osmanlı
müziğinde kullanılan perdelerin isimleriyle çeyrek sesler hakkında yeterli bilgiler.
3- “Vuruş” ve müzik usûlü ile vezinlerin tanımları ve müzik harflerinin uygulanış şekilleri; Sofyan, Düyek, Çifte Sofyan, Aksak, Ağır Aksak, Aksak Semâi, Yürük Semâi, Vals, Evfer, Devr-i Hindî, Devr-i Revan
usûllerinin uygulanışı.
4- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.
5- Genel Müzik Tarihi hakkında temel bilgiler.
6- Çalgılar için birinci sene metodlar.
İkinci Sınıf
1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler.
2- Temel makamlar ve özellikleri hakkında tam bilgiler, makamların müzik harfleri olan nota ile yazılış şekli.
3- Çifte Düyek, Çember, Fahte, Devr-i Kebir, Berefşân usûlleri
bunların toplam heyetlerinden teşekkül eden “Zencîr” vezni ve Evsat,
Frenkçîn, Lenkfahte, Fer-i Hafîf, Nîm Sakîl-i Muhammes, Nîm Devr vezinlerin uygulanışı ve notalarla yazılış ve okunuşları.
4- “Büyük = Majör” , “Küçük = Minör” dizileri ve “Armoni” ilkeleri, “Anahtarlar”, “Te’lîf Sanatı= Bestekârlık” hakkında ilk bilgiler.
5- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi.
6- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.
7- Sazlar için ikinci sene çalgı metodu.
Üçüncü Sınıf
1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler ve ayrılmış çalgı ile uygulanışı.
2- Darbeyn, Remel, Sakîl, Hâvî, Darb-ı Feth usûllerinin uygulanışı.
3- Çeşitli anahtarlarla müzik okunuşu ve anahtarların Türk müziğine uygulanışı.
4- Armoni hakkında tamamlayıcı bilgiler.
5- “Te’lîf Sanatı= Bestekârlık” kuralları.
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6- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi ve Biyografiler.
7- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.
8- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu.
Dördüncü Sınıf
1- Üç yıl içerisinde öğrenilen müzik usûlleriyle bestecilik.
2- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi hakkında bilgiler ve mükemmel
incelemeler.
3- Te’lîf Sanatı= Bestekârlık hakkında açıklayıcı bilgiler.
4- Armoni hakkında açıklayıcı bilgiler.
5- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu.
Eğitim-Öğretim süresinin dört yıl olduğu kurumda, dört yıl boyunca okutulan dersleri genel olarak şöylece değerlendirebiliriz:
Dârü’l-Elhân’ın eğitim-öğretim programı incelendiğinde ilk yıl;
nota, notaların porte üzerinde yazılışı ve okunuşu, anahtarlar, temel ritimler, Türk müziği perde ve aralıkları, genel müzik tarihi temel bilgileri
gibi temel müzik eğitim ve öğretimine yönelik derslere yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca müziğin temel konularından “ses eğitimi”ne
müfredatta üç yıl boyunca; armoni konusuna 2, 3 ve 4. sınıflarda; ritim
konusuna, dört yıl boyunca; bestekârlık konusuna, son iki yıl boyunca;
müzik tarihi konusuna, dört yıl boyunca; çalgı eğitimine de dört yıl boyunca yer verilmiştir.
Üç yıl boyunca programda yer alan ses eğitimine yönelik “Ses
Konusunda Temel Bilgiler Dersi”, “Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler
Dersi”, “Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler ve Çalgı ile Fennî Tatbikât”
adlı dersler bireysel ve toplu ses eğitimi vermeye yönelik dersler olup,
günümüzde bu derslerin karşılığı “Toplu Ses Eğitimi” ve “Bireysel Ses
Eğitimi” adlı temel müzik dersleridir. Bu dersler müzik eğitimi veren
kurumlarımızda yer almaktadır.
“Müzik Harflerinin Yazılışı ve Okunuşu” günümüzde “dikte ve
bona” kavramlarıyla ifade edilen bu ders de müzik eğitiminin temel
derslerinden olup, müzik eğitimi alan öğrencilere okutulmakta olan bir
derstir.
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Dârü’l-Elhân’da “İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf” adlı derse müfredat
programında üç yıl boyunca yer verilmiş olması dinî müziğe verilen
önemi göstermesi bakımından çok önemlidir.
B-2-Dârü’l-Elhân’da İlk Dönem (1917-1923) İdârî ve Öğretim
Kadrosu (Resim: (6)54

Dârü’l-Elhân’ın isim babası ve Dârü’l-Elhân Encümeni’nin fahrî
başkanı Yusuf Ziya Paşa ile encümenin ikinci başkanı Ali Rıfat Bey, bestekâr Rahmi Bey ve Refik Talat Alpman kurumun ilk döneminde yönetim kadrosunda birlikte çalışmışlardır.55
Bu dönemin öğretim kadrosu şöyledir:
İlk kurulduğunda kadroda İsmail Hakkı Bey, Zekâizâde Ahmet
Efendi, Leon Hancıyan, Ziya Bey, Refik Bey, Dürü Bey (Turan) gibi tanınmış sanatkârlar vardı.56 Encümen’in öğretmen seçimini sınavla belirlediğini ve başarılı olanları Dârü’l-Elhân’a görevlendirilmek üzere teklif ettiğini tespit ediyoruz.
54

Bkz., Mustafa Doğan Dikmen, “Dârü’l-Elhân Külliyatı”, s. 3.
Nuri Özcan, Nuri Özcan, “Dârü’l-Elhân Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk
Musiki Mektebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı
Yayınları, İstanbul, 1995, c. 8, s. 520.
56 Özcan, N. (2003), “Mehter”, DİA., Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, c. 28,
545-549.
55
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Bayanlar kısmı başsâzendeliğine Muazzez Hanım’ın ve başhanendeliğe Zahide Hanım’ın alındığını, ud öğretmeni Hayriye Tevfik Hanım’ın sınavla alınan hocalardan olduğunu ve bir yıl sonra Müzik Encümeni’nin devamsızlık sebebiyle Leon Efendi’nin görevine son verdiğini
1918 tarihli bir arşiv belgesinden öğreniyoruz.57
Kurumun kuruluş tarihi olan 1917 yılından 1923 yılına kadar geçen
süreyi kapsayan ilk evresindeki eğitim-öğretim kadrosu şu isimlerden
oluşmaktaydı. 58
Keman: Nuri Bey, Kevser Hanım, Mustafa Bey (Sunar); Ud: Sedat
Bey (Öztoprak), Hayriye Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; Kanun:
Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya Bey; Tanbur: Refik Bey (Fersan),
Faize Hanım (Ergin), Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe: Ruşen Ferit
Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı ve Tarihi: Rauf Yektâ Bey, İlâhîyât ve
Müzik Usûlü: Zekayi Dedezade Hâfız Ahmet Efendi; Nazariyat ve Fasılı Umûmî: Öğretmen İsmail Hakkı Bey; Tegannî: Ziya Bey (santur), Zahide Hanım, kadroya daha sonradan katılan Reşat Erer ve Dürrü Bey
(Turan), Leon Hancıyan.
Faaliyete geçmesinden bir sene sonra I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanmasından sonra ortaya çıkan sıkıntıların olumsuz etkileri sebebiyle Dârü’l-Elhân’ın erkek kısmı bir
sene sonra kapatıldı. Yalnız Türk müziği çalgılarının öğretimine münhasır olan bayan kısmı, sekiz kişilik bir öğretim heyeti ile kaldı.
B -3- 1923 Sonrası Dârü’l-Elhân’da Eğitim ve Öğretim
Birinci Dünya Savaşı sürecindeki sıkıntılı şartlar altında açılarak
eğitim sürecini sürdürmeye çalışan Dârü’l-Elhân, savaşın olumsuzluklarına dayanamamış, Cumhuriyet’in ilanı süreci ve Batılılaşma hareketleri
karşısında reform anlayışından nasibini almıştır. Musa Süreyya Bey ülkede bir konservatuvara uzun süreden beri ihtiyaç duyulduğunu,
Dârü’l-Elhân’ın kuruluşundan beri bu ihtiyacı karşılayamadığını, müzik
konusunda yetenekli gençlerin birtakım fedakârlıklarla müzik çalgılarından birini öğrenmek için öğretmen buluyorlarsa da müzik ilmine ait
bilgilerden mahrum kaldıklarını belirtiyor, öğrencilerin yeteneklerinin
geliştirilmesi noktasında kurumun istenilen görevi yeterince îfâ edeme-
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âliye, 121/80.
Nuri Özcan, “Dârü’l-Elhân Osmanlı Devleti’nde Kurulan İlk Musiki Mektebi”,
c. 8, s. 520.
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diğinin altını çiziyordu. Musa Süreyya Bey’e göre yeniden faaliyete geçecek, yeni yapılanmayla hizmet verecek olan Dârü’l-Elhân bu kabiliyeti
neticeye ve kemale eriştirmeye çalışacaktı. Bu suretle memleketimizin
en büyük bir ihtiyacını tatmin edecek, hatta müzik eğitimi için Avrupa’ya kadar gitmeye mecbur olan gençleri karşılaştıkları sıkıntılardan
kurtaracak bir şekilde eğitim ve öğretime yeniden başlayacaktı. 59
Cumhuriyet’in ilanına yaklaşırken İstanbul Valisi Haydar Yuluğ’un önayak olmasıyla valilik genel meclisinin aldığı kararla Dârü’lElhân 14 Eylül 1923’te törenle yeniden açıldı. İlk olarak encümen kaldırıldı ve yeni yönetmelikle Batı müziği de Türk müziğinin yanında ayrı
bir bölüm olarak yerini aldı.
Dârü’l-Elhân’ın yeni teşkilatı; Kompozisyon, Ses Eğitimi, Piyano,
Keman, Viyolonsel, Flüt, Tahta Sazlar ve Mâdenî Sazlar gibi birtakım
ihtisas sınıflarına ayrıldı. Dârü’l-Elhân’a girmek isteyen öğrenciler yalnız bir sınıf seçerek buraya devam edebilirdi. Bu sınıflardan herhangi
birisine girenler aynı zamanda Müzik Teorisi, Solfej, Armoni, Füg, Müzik Tarihi, Orkestro ve Koro derslerini almak zorundaydılar. Kompozisyon ve Ses Eğitimi sınıfına devam edenler Müzik Tarihi dersiyle Koro
derslerinden başka Piyano dersini de alırlardı. Çalgı dersleri bireysel olarak yapılırdı. Armoni dersleri için küçük gruplar oluşturulur ve dersler
bu şekilde yapılırdı. Batı Müziği şubesine devam edenler seçmeli olarak
Türk Müziği Nazariyatı ve Türk Müziği Tarihi derslerine de devam edebilirlerdi.
Dârü’l-Elhân’da bir de hazırlık sınıfı vardı. Hazırlık sınıfı müzik
eğitimine yeni başlayanlara tahsis edilmişti. Türk Müziği şubesinde Keman, Kemençe, Ney, Tanbur, Santur, Ud, Kanun ve Ses Eğitimi sınıfları
vardı. Diğer şubede olduğu gibi burada da iki sınıfa birden devama müsaade edilmezdi.
Çalgı ve Ses Eğitimi (şan) sınıfına devam eden öğrenciler aynı zamanda Türk Müziği Nazarariyatı ve Türk Müziği Tarihi ile Solfej, Şan ve
Müzik Usûlü ve Müzik Faslı derslerini de almak zorundaydılar.
Yukarıda da değindiğimiz gibi çalgı dersleri bireysel olarak verilirdi. Nazarariyât dersleri ufak gruplar halinde yapılırdı. Dârü’l-Elhân’da
uygulanan des programı Avrupa konservatuvarlarından alınmıştı. Konservatuvarların ders programları birbirlerine benzemekteydi. Dârü’lElhân’da eğitimini tamamlamayı hak eden öğrenciler sınava alınırlardı.
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Ergin, O., Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul-1977, Eser Matbaası, s. 1584.
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Mezun olan öğrencilere uzmanlık alanlarına ve muktesebat derecelerine uygun bir diploma (şehadetnâme) verilirdi. Yalnız diploma almayı
hak etmek için hazırlık sınıfından başka Batı müziği şubesine üç ve Türk
müziği şubesine de iki sene devam etmek zorunluydu. Bu eğitim ve öğretim süresi dolmadan önce okulu terk edenlere yalnız tasdikname verilirdi.
Batı Müziği şubesinde eğitim ve öğretim iki devreye ayrılmıştı.
Yaz devresi üç ay, kış devresi 6 ay olmak üzere toplam 9 aydı. Mart ayı
ile temmuz ve ağustos ayları tatildi. Altı aylık süreç olan eylül, ekim,
kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan eğitime “kış devresi”; üç aylık eğitim süreci olan nisan, mayıs ve haziran aylarındaki eğitim sürecine “yaz devresi” denilirdi.
Türk Müziği şubesinde eğitim ve öğretim, senenin başlangıç ayı
olan ocak ayında başlayarak haziran ayının sonuna kadar devam ederdi.
Batı Müziği şubesine ve Türk Müziği şubesine öğrenci kayıtları
öğretimin başladığı aydan önce yapılırdı.
Dârü’l-Elhân’a müracaat edecek öğrencilerde altı senelik temel
eğitimlerini tamamlamış olmak ya da o nispette muktesebata sahip
olma şartı aranırdı. Türk Müziği şubesine girenler için dört ay ve Batı
Müziği şubesine girenler için altı ay tecrübe devresi öngörülmüştü. Öngörülen zaman zarfında istidat gösterenler eğitim ve öğretime devam
etmeye, asıl öğrenci olmaya hak kazanırlardı.
Yeni dönemde Dârü’l-Elhân’ın göstermiş olduğu başarılardan dolayı ikinci yıl, kuruma eğitim için başvuran öğrenci sayısı kapasitenin
birkaç misline ulaşmış ve öğrenciler özel yetenek sınavıyla seçilmiştir. 60
B- 4- 1923 Sonrası Dârü’l-Elhân’da İdârî Kadro ve Öğretim
Kadrosu
Yeni dönemde kurumun müdürü aynı zamanda Batı Müziği kısmının da başındaki kişi Musa Süreyya Bey’di. Müdür yardımcısı ise Yusuf Ziya Demirci’ydi.
Batı Müziği Şubesi:
Keman: Zeki Bey (Orkestra Şefi), Ekrem Bey (Tektaş); Piyano:
Chevalier Geza de Hegey Efendi, Sadri Bey, Nezihe Hanım, Radehliyâ
Efendi (birlikte çalma); Viyolonsel: Muhiddin Sadak Bey, Fülüt: Kadri
Bey, Orkestra Çalgıları: Veli Bey, Adil Bey; Tegannî: Osman Şerafettin
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Paçacı, Cumhuriyet’in Sesli Serüveni, s. 14.
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Bey; Müzik Tarihi ve Kompozisyon: Mûsâ Süreyya Bey; Koro ve Kompozisyon: Manas Efendi, Cemal Reşit Rey, Nimet Vahit, Victor Radeglio,
Edgar Manas, Henry Fourlani, Sadri Bey, Zâtî Bey, Seyfettin ve Sezai
Asaf kardeşler, Ali Sezin Bey, Mesut Cemil.
Türk Müziği Şubesi:
Keman: Nuri Bey (Duyguer), Kevser Hanım, Mustafa Bey (Sunar);
Ud: Sedat Bey (Öztoprak), Hayriye Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; Kanun: Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya Bey; Tanbur: Refik
Bey (Fersan), Faize Hanım (Ergin), Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe:
Ruşen Ferit Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı ve Tarihi: Rauf Yektâ
Bey, İlâhîyât ve Müzik Usûlü: Zekâi Dedezâde Hâfız Ahmet Efendi; Nazariyat ve Fasıl-ı Umûmî: İsmail Hakkı Bey; Tegannî: Ziya Bey (Hoca),
Zahide Hanım, kadroya daha sonradan katılan Reşat Erer ve Dürrü Bey.
Dârü’l-Elhân’ın Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dönemi oldukça verimli geçmiştir. Dârü’l-Elhân’ın eğitim programı ve Dârü’lElhân Mecmuası’ndaki Türk müziğine ilişkin makaleler titizlikle incelendiğinde müzik eğitimi hakkında günümüz müzik eğitimine katkı sunacak nitelikte bilgi ve yaklaşımların olduğu görülecektir.
Dârü’l-Elhân’ın müzik bölümünü yöneten Musa Süreyya Bey,
kurumda Türk müziği bölümünün kaldırılması ve kurumun İstanbul
Belediyesi’ne bağlanması konusunda taraf olarak Zeki Üngör ile
hazırladıkları, “Bugünkü kültürümüz için gereksiz olan Türk müziğinin
bu kurumdan çıkarılarak adının İstanbul Konservatuvarına çevrilmesi…”
şeklinde özetlenebilecek bir raporu 1926 yılında Millî Eğitim
Bakanlığı’na sunmuştur.
Mustafa Necati Bey’in Millî Eğitim Bakanlığı zamanında
içerisinde Musa Süreyya Bey, Cemal Reşit Rey ve İsmail Hakkı
Baltacıoğlu’nun da bulunduğu Ta’lim ve Terbiye Dairesi Sanâyi-i Nefise
Encümeni’nin 9 Aralık 1926 tarihli kararıyla Dârü’l-Elhân’ın yönetmeliği
ve öğretim programı bu raporun da etkisiyle değiştirilmiş, Türk müziği
Dârü’l-Elhân’dan çıkarılarak kurum 22 Ocak 1927 tarihinde “İstanbul
Belediye Konservatuvarı” adı altında açılmıştır. 61
Yusuf Ziya Demircioğlu müdürlüğündeki bu yeni dönemde
eğitim amacı taşımamak şartıyla ders olmayan günlerde
konservatuvarda çalışmasına izin verilen Rauf Yektâ başkanlığında
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Gönül Paçacı, Dârü’l-Elhân ve Türk Musikisi’nin Gelişimi I. Tarih ve Toplum.,
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târihî Türk müziği eserlerini tasnif ve tespit etmek için üç kişilik bir
heyet oluşturulmuştur. (Resim: 7)62

Dârü’l-Elhânda oluşturulmuş olan Türk Müziği Eserlerini Tasnif ve Tespit
Heyeti

9 Aralık 1926 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın 176 numaralı
tebligatı ile kurumdan Türk müzik eğitimi kaldırıldı. 20 Ocak 1927’de
“İstanbul Belediye Konservatuvarı” ismini alan kurumda, 1927-1944 yılları arasında müzik öğretiminde yalnız Batı müziğine yer verildi.
İstanbul Konservatuvarı, İstanbul Belediyesine devredildikten
sonra Şehzadebaşı’ndaki ahşap bir konakta eğitim veriyordu.
Şehzadebaşı’nda sürdürülen dersler devam ederken oda müziği
konserleri de verilmeye başlandı. Özellikle Cemal Reşit Rey, Muhittin
Sadak ve Ekrem Besim’in oluşturduğu trio oldukça ilgi görmekteydi. 63
II- C- Kurumda Türk Müzik Eğitiminin Yeniden Başlaması
Dârü’l-Elhân, İstanbul Belediyesi’ne bağlandıktan sonra Türk
müzik eğitiminin kaldırılıp, yalnızca Batı müziğine yer verilmesi büyük
tepkilere neden olmuştu. O kadar ki Türk müziği bölümünün açılması
zorunlu hâle gelmişti. Bu bağlamda 1943 yılında konservatuvar başkanlığına Şehir Umumi Meclisi kararıyla Hüseyin Sadettin Arel, beş yıllık
bir anlaşmayla getirildi.
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63

İstanbul

Dârü’l-Elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi

655

Çok kıymetli Türk müziği sanatçısı olan Sadettin Arel çevresinde
Suphi Ezgi gibi değerli sanat ve ilim insanı toplanarak Türk müziği
adına önemli adımlar atıldı.64 Arel yönetimindeki konservatuvar oldukça düzenli ve aktif bir döneme girmiştir. Konservatuvarın eğitim
programına Türk müziğinin alınması ve birçok düzenlemenin yapılması
bu dönemde olmuştur.65 5 Şubat 1944 tarihli “İstanbul Belediye Konservatuvarı Genel Talimatnamesi” hükümlerine göre İstanbul Belediyesi’ne
bağlı olan konservatuvar, yıllarca anılacağı “Belediye Konservatuvarı”
adını almıştır. Sadettin Arel, Laika Karabey, Şefik Gürmeriç, Münir Nurettin Selçuk, Nevzat Atlığ, Mefharet Yıldırım, Halil Bedîi Yönetken, Naime Batanay, Mustafa Nafiz Irmak ve Dürdane Altan gibi hocaların görev yaptığı Türk müzik eğitimi bölümünde çok kıymetli sanatkârlar yetişmiştir. Bu bölümden yetişen müzisyenlerden bazıları şunlardır: Haydar Sanal, Tülin Korman, Yüksel Kip, Ethem Ruhi Üngör, Mülkiye Toper, Tülin Yakarçelik, Özdal Orhon, Ayla Büyükataman, Doğan Koçer,
Meral Uğurlu, Selma Ersöz, Bekir Sıdkı Sezgin, Fikret Değerli, S. Mutlu
Akbulut, Abdi Coşkun, Doğan Ergin, Erol Bingöl, Vedat Çetinkaya, F.
Tunceli.66
Türk Müziği nazariyatı eğitiminin tekrar programa alındığı 1944
yılında İcra Heyeti de kadrolu bir yapı kazanmıştır. Belediye Konservatuvarı 1955 yılından sonra ise 7 Mart’ta yürürlüğe giren “İstanbul Belediye Konservatuvarı Talimatnamesi” ile idare edilmiştir. 1980’li yıllarda
Belediye için giderek maddî bir yük olarak görülmeye başlayan konservatuvar 1986 yılında İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiştir. 67
Sonuç
Bu bildiriyle, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde müzik
eğitim tarihimizde önemli bir yere sahip olduğu halde günümüzde hakkında yeterli derecede çalışma olmadığını düşndüğümüz Dârü’l-Elhân’ı,
Başbakanlık Arşivindeki tarihî belgeler ışığında inceleyerek müzik dünyasına sunmaya çalıştık.
İstanbul’un Birinci Dünya Savaşı’nın ülkedeki olumsuz etkileri
nedeniyle akamete uğrayan Dârü’l-Bedâyi’nin yerini almış olan Dârü’lElhân ile aksamış olan Türk müzik eğitimi yeniden kurulmuştur. Gerek
tüzüğünü gerek ders programını ve gerekse bünyesinde yayımlanmış
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olan makaleleri incelediğimiz Dârü’l-Elhân’da ders veren müzik üstatlarının, kendi dönemlerindeki çevre kültürlerin müzik anlayışını kavramış olan son derece birikim sahibi kişiler olduğunu görüyoruz.
Dârü’l-Elhân’da uygulanmış olan müzik eğitimi programı ve
Dârü’l-Elhân Mecmuası’nda yayımlanmış olan makaleler bize o dönemdeki müzik eğitim anlayışı konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu
bağlamda Dârü’l-Elhân’daki müzik otoritelerinin müziğe ve müzik eğitimine ilişkin düşünceleri günümüzde de önemini korumaktadır.
Türk müziği hakkında derleme faaliyetlerinin resmî anlamda ilk
kez Dârü’l-Elhân aracılığıyla yapılmıştır. Batı müziği notasyonu ile gerçekleştirilmiş derleme ve yayın faaliyetleriyle Dârü’l-Elhân, Türk müzik
kültürünün günümüze taşınmasında son derece önemli katkılar sunmuştur.
Dârü’l-Elhân Mecmuası’nda yayımlanmış makalelerin özellikle
müzik eğitimi bağlamında Türk müzik eğitimine ayrıca katkılar sunar
nitelikte olduğunu söylemeliyiz. Bu makalelerde dile getirilen müzik
eğitimi ile ilgili konular temel müzik eğitimi, temel çalgı eğitimi ve yüksek çalgı eğitimi konularında günümüzde de önemini fazlasıyla koruyan, müzik eğitimi ve öğretimi için vaz geçilmez derecede önemli düşüncelerdir. Günümüzde ilk ve orta öğretimdeki Müzik Eğitimi dersinin
müfredat programına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olan bu bilgilerin ayrıca Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Müzik Bölümleri, Konservatuvarlar ve Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde gerçekleştirilen eğitimöğretim faaliyetlerine de son derece olumlu katkılar sağlayacağını düşünmekteyim.
Eğitim-öğretim faaliyetleri, yayım faaliyetleri, derleme çalışmaları ve gerçekleştirdiği konserler faaliyetleriyle Dârü’l-Elhân’ın en verimli dönemini 1923-1926 yılları arasında yaşadığını söyleyebiliriz.
Tüzüğü, eğitim ve öğretim anlayışı, derleme ve yayın faaliyetleri,
gerçekleştirdiği konserler ile Dârü’l-Elhân’ın Türk müzik kültürüne
önemli katkılar sunduğunu ve günümüzde müzik eğitimi veren kurumlara örnek teşkil edecek nitelikte bir müzik eğitimi kurumu olduğu anlaşılmaktadır.
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MEVLİD’İN SAHNEDE İCRÂSI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Selman BENLİOĞLU*
Giriş
Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) Türk-İslâm Edebiyatı’nın şaheserlerinden olan Vesîletü’n-necât adlı eseri mûsikî tarihi açısından da
önemli bir eserdir. Bazı kaynaklarda ilk bestesinin Süleyman Çelebi’ye
ait olabileceği iddia edilse de1 kesin olan, kaleme alınışının ardından
kısa bir zaman diliminde mûsikîyle icrâsının benimsendiği ve yaygınlık
kazandığıdır.2 Çeşitli İslâm ülkelerinde farklı dillerde, mübarek gün ve
gecelerde, doğum, ölüm, anma ve kutlama gibi vesilelerle, besteli ya da
irticâlen okunagelmiştir.3
Mevlidin icrâsında esas unsur bu forma mahsus irticâlî okuyuş
biçimidir. Meşk yoluyla günümüze ulaşan bilgiler ışığında bahirlere
hangi makamla başlanacağına ve nasıl bir seyir yapılacağına dair bir gelenek yerleşmiştir. Esasen makam sıralamasına dair bu gelenek, her
noktada kesin kurallar içermez ve icrâcıya serbest alanlar bırakır. Öte
yandan mevlidin XVII. yüzyılda yaşamış Bursalı Sekban tarafından bestelendiği ve bu bestenin XX. yüzyılın başlarına kadar varlığını koruduğu
bilinmektedir.4 İlgisizlikten unutulmaya mahkûm olmuş bu mevlid bestesinin bilindiği dönemlerde bile icrâda ne kadar tercih edildiği belirsizdir. Zira bu serbest usûldeki uzun eseri meşk etmenin ve hafızada tutmanın zorluğu düşünüldüğünde irticâlî icrânın gölgesinde kaldığı, hiç
değilse onunla harmanlandığı düşünülebilir.
Bu çalışmada günümüz imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak müzikal açıdan zenginleştirilmiş, görsel olarak desteklenmiş,
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1 Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi: Dini Eserler, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1942, c. I, s. 17.
2 Bedri Mermutlu, “Besteli Mevlid Meselesi”, Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı,
Yayılışı ve Etkileri, Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2007, s. 415.
3 Necla Pekolcay, Mevlid (Vesîletü’n-necât), İstanbul: Dergah Yayınları, 2013, s.
27.
4 Ergun, a.g.e., s. 17.
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bir bütünlük içinde kurgulanmış ve bu sayede katılımcıları da içine çeken bir mevlid icrâsının sahnede nasıl uygulanabileceği sorusuna cevap
aranacaktır. Hiç şüphesiz farklı disiplinlerden oluşturulacak bir ekibin
uzun soluklu çalışması neticesinde böylesi bir proje hayata geçirilebilecek olsa da, burada fikrî olarak tartışılacaktır. Bu kapsamda özellikle yakın dönemde mevlidin sahnede icrâsına ilişkin örnekler değerlendirilecektir. Sonrasında dinî mûsikî geleneğinin muhtelif unsurları kullanılarak ve tarihî uygulamalardan da beslenerek, görsel anlamda da sahnenin
teknik imkânlarının kullanıldığı bir mevlid icrâsı modeli tanıtılacaktır.
Farklı Mevlid İcrâları
Mevlidin icrâsında geleneksel olarak riâyet edilen makam sırası,
bahirlerin başlangıç ve kararlarına dair bir çerçeve çizer ve aralardaki
kısımlarda tercih edilecek makam geçkilerinde icrâcıyı serbest bırakır.
Bu durum günümüze ulaşan muhtelif mevlid yazmalarının kenarlarına
not düşülen makam sıralamalarında kendini gösterir. Üzerinde çalışma
yapılmış iki mevlid nüshasında da görüleceği üzere, temel noktalarda
neredeyse aynı makamlar kullanılmış, ara bölümlerde ise farklı tercihler
yapılmıştır.5 Henüz araştırmaya konu edilmemiş benzeri birkaç yazmada da bu durum görülebilmektedir.6
Tarihteki farklı mevlid icrâlarına örnek olarak Koca Mustafa Paşa
Sümbül Efendi Dergâhı’nda okunduğunu bilinen Hâyhâylı mevlid sayılabilir. Her satırın sonunda cumhur olarak “Hây Hây” şeklindeki zikirle
iştirâk edilen icrânın fazla rağbet görmediği bilinmektedir. Zira bu ifade
Türkçe’de tasdik anlamına geldiğinden mevlid manzûmesinde anlam
olarak yakışıksız kaçacağı yerler vardır. Meselâ “Gece gündüz işleri isyân
kamu/ Korkarım kim yerleri ola tamu” beytinden sonra kullanımı uygun
olmamaktadır. Nitekim bu icrâ günümüze ulaşmamıştır.7
Bursalı Sekban’a ait mevlid bestesinin yanı sıra Cumhuriyet döneminde yeni mevlid besteleri denenmiştir. Hafız Hattat Kemal Batanay
tarafından yapılan besteyi Kâni Karaca meşk etmiş olsa da henüz bir

5

Mevlid-i şerîf, Nr. 985, Bursa Orhan Kütüphanesi, 1115/1703; Mevlid-i şerîf, Nr.
1286, Hacı Selimağa Kütüphanesi, 1242/1827. Bedri Mermutlu, a.g.m., s. 424-426;
Ubeydullah Sezikli, ”Besteli Mevlid Üzerine İki Yazma Eser”, Çukurova Ü.
İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 8 (1), s. 184-185.
6 Atatürk Kitaplığı’nda bulunan mevlid yazmaları üzerinde yaptığımız araştırma
neticesinde bu özelliği haiz birkaç yazma eser tespit edilmiş olup tarafımızdan
neşre hazırlanmaktadır.
7 Nuri Özcan, “Mevlid”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 29, s. 485.
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neşri veya kaydı bulunmamaktadır.8 Sadettin Kaynak’ın da mevlid bestesinin varlığından söz edilmektedir. Ayrıca Sefer Dal’ın teşvikiyle Yakup Gören tarafından yapılmış bir mevlid bestesi daha bulunmaktadır. 9
Balkan coğrafyasında mevlidin yaygın olarak okunduğu bilinmektedir.
Prizren’de Ömer Tuğrul İnançer’in kayda aldığı solo ve cumhur olarak
okunan, besteli-irticâlî bölümleri bulunan bir mevlid bestesi de notaya
alınmıştır.10 Yine Isparta çevresinde vezne bağlı kalarak, yer yer besteli
havasında okunan ve en önemlisi cumhur olarak icra edilen bir icrâ şekli
de bulunmaktadır.11
Mevlidin sahnede icrâsına yönelik tespit edilebilen ilk örnek 1954
yılında “Ney ve Kudümlerle Mevlid” başlığıyla sunulmuştur. Aralarında
Ulvi Erguner, Kâni Karaca ve Niyazi Sayın gibi usta isimlerin yer aldığı
konserin ses kayıtları günümüze ulaşmıştır. Enstrüman olarak ney, kudüm ve çellonun kullanıldığı icrâda küçük bir hânende ve mevlidhân
heyeti yer alır. Program Çargâh makamında ney taksiminin ardından
yine aynı makamdan Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait “Kudûmun rahmet u
zevk u safâdır Yâ Rasûlallah” tevşihiyle başlar. Peşinden Tevhid bahri
irticâlen okunmuş, aralarda kısa ney taksimleriyle eşlik edilmiştir. Bazen enstrümanlar dem tutarak da icrâya katkı sağlamıştır. Benzeri şekilde okunan Velâdet ve Duâ bahirleriyle ve ara tevşihlerle program tamamlanmıştır.
Benzeri bir icrâya Sebilürreşad’ın 1958’de yaptığı bir haberde de
rastlanır. Yunus Emre’yi anmak üzere Eskişehir’de yapılan ihtifâlde
“neyle müzikli mevlût” okunacağı, ardından da Ahmet Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nun yine kendisi tarafından yönetilecek
orkestra tarafından çalınacağı aktarılmıştır. Bu mevlidin icrâsına dâir
detay verilmemiştir.12
Yakın döneme gelindiğinde Hâfız Ahmet Çalışır’ın yönetiminde
Konya’da 26 Eylül 2008 tarihinde yapılan program mevlidin sahneye ta-

8

Muhittin Serin, Kemal Batanay: Bestekâr, Tamburi, Hattat, Hafız, İstanbul:
Kubbealtı Neşriyat, 2006, s. 92. Eserin bestekârı tarafından yazılan notaları
İSAM Kemal Batanay Müzik Arşivi’ndedir.
9 Cumhur Enes Ergür, “Prizren’de Halen Okunan Besteli Bir Mevlid”, Bir Kutlu
Doğum Şaheseri: Mevlid ve Süleyman Çelebi (ed. Bilal Kemikli, Osman Çetin),
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, s. 508.
10 Ergür, a.g.m., s. 509-519.
11 Erdoğan Ateş, “Mevlid İcrasında Farklı Bir Yöntem: Cumhur Mevlid (Isparta
Örneği)”, Bir Kutlu Doğum Şaheseri: Mevlid ve Süleyman Çelebi (ed. Bilal
Kemikli, Osman Çetin), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, s. 502-503.
12 Sebilürreşad, “Ney ve Müzikle Mevlût”, c. 11 (268), s. 288.
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şınmasıyla ilgili uygulamalar arasında seçkin bir örnektir. Müzikal anlamda ustaca planlanmış bu icrâ Tevhid, Velâdet ve Dua bahirlerinden
seçilen bölümlerden oluşmaktadır. Mevlid manzumesi bazen zikri çağrıştıran bir tempo üzerine kaside tavrıyla okunmuştur. Bahirlerin arasında tevşih ve ilâhiler enstrümanların katılımıyla icrâ edilmiştir. Yine
bahir ortalarında yaklaşık iki beyitte bir olacak şekilde ney taksimleriyle
karşılıklı icrâ yapılmıştır. Velâdet bahrinde ise beyitler arasında Mâhur
Salât ü Selâm okunarak icrâya renk ve dinamizm katılmıştır.
Yukarıda ilk örnek olarak zikredilen programın bir benzeri,
Bursa’da 2009 yılında yapılan Uluslararası Mevlid Sempozyumu kapsamındaki konserde sunulmuştur. Bu programın öne çıkan özelliklerinden biri de farklı dillerdeki mevlidlerden örneklerin seslendirilmesidir.
Arnavutça, Boşnakça ve Gürcüce mevlidden bölümlerin okunduğu konser bu anlamda bir ilk olma özelliği taşır.
Halide Edip Adıvar, mevlidin ruhunun korunup oratoryo formunda bestelenmesi ve bu eserin Süleyman Çelebi’nin Bursa’daki kabrinin bulunduğu sırta kurulacak amfi tiyatroda her mevlid kandilinde
seslendirilmesine yönelik bir hayâlini zikretmiştir. 13 Yakın dönemde bu
hayâli ne ölçüde gerçekleştirdiği tartışılır bir örnek “Mevlid Kantat” başlığıyla sunulmuştur. 20 Nisan 2011 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen Selman Ada bestesi, Cumhurbaşkanlığı himâyesinde Ahmet San’ın organizatörlüğünde 452 kişilik bir orkestra tarafından sahnelenmiştir. Devamında bu projenin dünyanın belli başlı merkezlerinde de sergileneceği, yabancı aktörlerin
farklı dillerde okuyacağı mevlid tercümeleriyle yayınlanacağı hedeflense de şimdiye kadar ikinci bir teşebbüse rastlanmamıştır. Yalçın Çetinkaya’nın eleştirisinde “daha çok iktidardaki sağ cenaha bir yolunu bulup yaklaşarak para vurmak maksadıyla yapıldığı çok aşikâr olan çalışma” olarak nitelediği bu proje 14, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan kalabalık kadrosuyla, devletin üst düzey himâyesiyle ve 500
bin dolarlık bütçesiyle “fare doğurmuş dağ” olarak değerlendirilebilir.
Mevlid İcrâ Modeli
Konser salonlarında sahnedeki icrâcıyla seyirci arasında var olan
konum farklılığı, bir tarafın üretici olarak sunulup diğer tarafın tüketici
pozisyonunda kaldığı tek yönlü bir ilişki doğurmaktadır. Oysa dinî
13

Halide Edip Adıvar, "Mevlûd", Yeni İstanbul, nr. 2298, 09-04-1956’dan aktaran
Beşir Ayvazoğlu, “Halide Edip'in hayali ve Mevlid Kantat”, Zaman, 21-04-2011.
14 Yalçın Çetinkaya, “Mevlit Kantat ve Hz. Muhammed'i Tampere Sistemin
İndirgenmiş Ses Dünyasına Sığdırmak”, Yeni Şafak, 01-05-2011.
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mûsikî geleneğinde, ister camide ister tekkede olsun, katılımcılar arasında icrâcı ve dinleyici gibi bir sınıflandırma asgari seviyededir. Sürükleyici rolü üstlenen ve icrâyı idâre eden bir ekip olmakla beraber, katılımcılar cumhur olarak icrâ edilen bölümlerle, zikir ritüelleriyle ve en
önemlisi mânevî bir birlik sayesinde icrâya ve vücûda gelmesi murâd
edilen zevk ve mânâya ortaktırlar.
Mevlidin başlıca icrâ mekânı camidir ve bu durum geçerliliğini ve
merkezîliğini korumaktadır. Son devirde bazı yozlaşmalara maruz kalsa
da icrâ geleneği varlığını sürdürecektir. Mevlidin sahneye taşınması niyeti, mevlidin geleneksel yapısına müdahale etmek niyeti taşımamaktadır. Ancak gelişen imkânların kullanılmasıyla farklı platformlarda
mûsikî açısından zenginleştirilmiş, daha anlaşılabilir bir mevlid icrâsı
da mümkün görünmektedir.
Mevlid icrâsına yönelik eleştirilerde başlıca husus metni anlama
problemidir. Öyle anlaşılıyor ki bu şikâyet sadece günümüze ait değildir. Es’ad Efendi tarihinde öteden beri ne mevlidhânların, ne de avâm
olsun havâs olsun dinleyenlerin mevlidden bir şey anlamadıkları kayıtlıdır.15 Bu durumun sebeplerinden biri olarak mevlidin okunuşunda kullanılan uzun nağmeler ve süslemeler sayılabilir. 16 Yine değişen dil açısından son zamanlarda mevlidin metin olarak bile okunduğunda ne kadarının anlaşılacağı şüphelidir.
Mevlid icrâsının görsel anlatımla desteklenmesi, anlaşılma problemin bir nebze çözümü ve katılımcıların icrâya bağlılıklarının sağlanması için önerilmektedir. Bu maksatla başta minyatür olmak üzere hat,
tezhib ve ebrû sanatının uygun eserleri kullanılabilir. 17 İlâveten bu ruha
uygun resim ve fotoğraflarla icrâ zenginleştirilebilir. Özellikle soyut resmin imkânları bu noktada yararlı açılımlar sağlayabilir. Yine gelişmekte
olan üç boyutlu görüntüleme teknolojileri ve ışık teknikleriyle sahnede
metne paralel bir anlatım oluşturulabilir.
Mevlidde sıklıkla yer alan âyet, hadis ve rivâyetlere göndermelerin ve mazmunların sadece anlamlarının aktarılması ya da metnin sadeleştirilmiş halde beyit beyit yansıtılması faydalı olacaksa da yeterli gö-

15

Esad Efendi, Vak’a-nüvis Es’ad Efendi Tarihi (yay. haz. Ziya Yılmazer), İstanbul:
Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2000, s. 464.
16 Ali Rıza Sağman, Mevlid Nasıl Okunur? ve Mevlidhânlar, İstanbul: Fakülteler
Matbaası, 1951, s. 12-13.
17 Bu konuyla ilgili bir örnek için bkz. Zeren Tanındı, Siyer-i Nebi: İslâm Tasvir
Sanatında Hazreti Muhammed’in Hayatı, İstanbul: Hürriyet Vakfı, 1984.
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rülmemektedir. Yani beyit tercümelerinin bir sunum hâlinde icrâ boyunca perdeye yansıtılarak sunulması, genelde dikkatin dağılması şeklinde sonuçlanabilmektedir. Meselâ Velâdet bahrinin ilk beytinde yer
alan “Ol sadeften doğdu ol dürdânesi” ifadesinin mükemmelliğini basit
bir sadeleştirmeyle anlatmak yerine ışık oyunları kullanılarak oluşturulacak bir tabloyla anlatmak daha etkili olacaktır. Örnekleri çoğaltmak
mümkün olsa da değinildiği üzere görsel planlama ancak uygulamayla
kendini gösterecektir.
Modelin genel akışına gelindiğinde, program Süleyman Çelebi’nin hayat hikâyesi ve mevlidin yazım sürecine dair kısa bir bilgilendirmeyle başlar. Tarihi seyir içinde hangi mahfillerde, ne maksatla
okunduğu ve toplumun yaklaşımı değerlendirilir. Süre açısından Tevhid, Velâdet ve Dua bahirlerinin tamamının icrâsı öngörülmekte olup
görsel yönden çok daha zengin atıfları ve imkânları bulunan Miraç bahrinin de hiç değilse bir kısmının icrâ edilmesi planlanmaktadır. Mevlid
bahirleri, tevşihler, zikirli bölümler ve aşırların icrâsı için yedi kişilik
hânende ekibiyle birlikte ney, kudüm, bendir, kanun, tanbur, klâsik kemençe ve çello icrâcılarından oluşacak yedi kişilik sâzende heyeti planlanan performans için yeterli görülmektedir. Asgari düzeyde tespit edilen bu kadronun birkaç müzisyenle daha desteklenmesi icrâyı zenginleştirecektir.
Model, yukarıda sayılan tarihî uygulamalardan, yakın dönem tecrübelerinden ve dinî mûsikînin farklı icrâ şekillerinden istifadeyi hedeflemektedir. Bu maksatla dinî mûsikînin perde kaldırma ve cumhur icrâ
şekillerinin ve zengin salâ formu örneklerinin kullanılması düşünülmektedir. Bu şekilde geleneksel icrâ şekilleri ve eserleri, mevlidin
icrâsıyla harmanlanacaktır. Örneğin Velâdet bahrinde Hz. Peygamber’in doğumunun adım adım anlatıldığı, heyecanın yükseldiği, mucizelerin ardı ardına sıralandığı kısımlarda perde kaldırma tekniğiyle coşkulu bir hava yakalanması sağlanabilir. Bahrin başlangıç bölümlerinde
Rast makamı kullanıldığından, Rast perdesinden oktavı olan Gerdâniye
perdesine kadar her beyitte bir makam kullanılmak üzere ve “Lâilâheillâllah” zikri eşliğinde perde kaldırma uygulanmış olur.
Dinî mûsikî repertuarında seçkin bir yere sahip salâlar hem muhtevâ, hem de müzikal zenginliği açısından modelin kapsamına uygun
düşmektedir. Hâlihazırda mevlid icrâlarında okunan Itrî’nin Segâh
Salât-ı Ümmiye’si ve Mâhur makamında salâtların yanı sıra Hatib Zâkirî
Hasan Efendi’ye ait Dilkeşhâverân Sabah Salâsı, “Allâhümme salli ale’l-
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Mustafâ” şeklinde başlayan Mâhur Salât ve Uşşâk makamında Salât-ı
Kemâliye gibi eserler de beyitler arasında okunabilir. 18
Sonuç
Bu çalışmada Türk-İslâm medeniyetinin zirve eserlerinden Süleyman Çelebi mevlidinin sahnede uygulanışıyla ilgili tecrübeler derlenmiş
ve bunlardan hareketle görsel açıdan desteklenmiş bir mevlid icrâsının
sahnede nasıl sunulabileceğine dair bir model teklif edilmiştir. Şüphesiz
ki burada öne sürülen fikirler icraatla anlam kazanacaktır. Böyle bir projenin hayata geçirilebilmesi için ciddi bir destek ve farklı sahalardan uzmanların oluşturacağı bir heyetin uzun soluklu mesaisi gerekmektedir.
Baştan sona müzikal ve görsel akışı tespit edilerek bir senaryo gibi titizlikle kurgulanmalıdır.
Gelişen imkânlar çerçevesinde sayıları gün geçtikçe artan kültür
merkezleri ve konser salonları camilerin ulaşamadığı kitlelere de ulaşabilmektedir. Bu tip yerlerde yapılacak faaliyetler için kamu kuruluşlarının ya da özel sektörün desteği daha kolay sağlanabilir. Öte yandan
icrâcılar için farklı platformlarda sanatlarını daha iyi sunabilme gayreti
olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katılımcılar içinse mevlide farklı bir pencereden bakabilme imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Geleneğin bozulması üzerinden yöneltilebilecek eleştirileri asgari seviyeye indirgemek için kaynaktan beslenen nitelikli bir ürün ortaya konmaya çalışılmalıdır.
Bir ön çalışma olmak üzere tarihî ve güncel çalışmalar tespit edilip değerlendirilmiş ve gelenekten beslenerek yapılabilecek uygulamalar sıralanmıştır. Hem icrâcılar, hem de dinleyiciler için olumlu sonuçların hedeflendiği bu taslak, farklı çalışmalar için de emsal teşkil edebilir. Gelenekte mevlid gibi okunagelen Mirâciye ve Muhammediye gibi
eserler için de benzeri çalışmalar yapılabilir.

18

Muhtelif salâlar için bkz. A. Başak İlhan Harmancı, “Türk Din Mûsikîsi’nde
Salâ (Salât) Formu ve Salâ Besteleri”, Rast Müzikoloji Dergisi, c. 1(1), s. 159-195.
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HALK EDEBIYATINA İSLÂMİYET’İN BİR YANSIMASI OLARAK
TÜRKÜLERDE ÂHİRET KAVRAMI
Şerife Nihal ZEYBEK
Türküler, Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini doğrudan
yansıtmaları yönüyle diğer sanat eserlerine nazaran bir adım öne çıkmaktadır. Dolambaçlı değil, sade bir anlatımın hâkim olduğu türkülerde, âşık söylemek istediğini samimi bir üslupla ifade eder. Halkımız
aşkını, hasretini, sevincini, öfkesini türkülerde doğrudan dile getirir. Şu
an bize ulaşmış olan türküler, uzun yılların birikiminin ve insanlık tecrübesinin bir ürünüdür. Halkın duygu ve düşüncelerini yansıtan türküler, insanımızın değer yargılarını ve dinî hassasiyetlerini de gözler
önüne serer. Hayatın her anına şahitlik eden türkülerde insanın iç âleminde önemli yere sahip olan ‘din’ teması da sıkça yer almaktadır. TRT
Halk Müziği Repertuarında kayıtlı 5254 adet türkü üzerine yapılan bu
çalışma ile Anadolu insanının âhiret kavramına ve bununla bağlantılı
diğer dinî öğelere karşı duygu ve tutumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
1. Halk Edebiyatı, Kültür ve Din
Çalışmamızın temel malzemesi olan türküler, halk edebiyatı
ürünlerindendir. Bu nedenle türküleri incelemeden önce halk edebiyatından bahsetmek yerinde olacaktır. Türk milleti hem eski ve zengin bir
edebiyat diline hem de şifâhî edebiyat geleneğine sahiptir. Edebiyata
hayatın içinde yer veren Türk halkı, millî ve geleneksel edebiyatını devam ettirerek ‘halk edebiyatı’ olarak adlandırılan edebiyatı meydana getirmiştir. Şu an bahsi geçen halk edebiyatını eski Türk edebiyatından
(İslâm öncesi) ayıran en mühim fark ‘İslâm’ unsurudur. İslâm’ın halkın
edebî telakkîsi üzerindeki etkisine dikkat çeken Nihad Sami Banarlı,
halk edebiyatının İslâm medeniyetiyle şekillenmiş, İslâm kahramanlarıyla güçlenmiş ve iman uğruna şehit olmuş bir halkın ürünü olduğunu
ifade etmiştir.1
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Bkz. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Millî Eğitim Basımevi,
İst., 1987, I, 215.
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“Halk” denilince bir vatanda yaşayan farklı maddî ve manevî
imkânlar sahip herkes bu kavramın içine girmektedir. Kültür ise bir toplumun yaşama biçimidir. Halk kültürü, belirli bir toplumda yaşayan kişilerin öğretim kurumları dışında, hayatın içinde görerek ve duyarak öğrendiği kültürdür. Halk kültürü köylüyü de kentliyi de, eğitim göreni de
görmeyeni de az veya çok etkilemekte, hiç kimse halk kültürünün tamamen dışında kalamamaktadır.2 ‘Din, kültür ve edebiyat’ öyle iç içedir
ki, ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlıklı sonuç vermez. Bu üçü arasında
karşılıklı etkileşim söz konusudur. Din, emir ve yasaklarla, öngördüğü
yaşam tarzıyla kültürün şekillenmesinde temel etkendir. Edebiyat ise bu
kültürle yetişen bireyler tarafından meydana getirilir.
Toplum, kişilerin müziksel olarak davranışlarını etkileyen normlar geliştirir. Kişi kendisini içinde bulunduğu toplumun genel ahlâk kurallarına ve geliştirdiği normlara göre hareket etme durumunda hisseder. Ahlâkî ve dinî değerlerin ağırlıkta olduğu bir toplumda, müziksel
faaliyetler de bu değerlerle uyumlu olacaktır. 3
Müzik, bir toplumun inançlarını, duygularını değer yargılarını ve
dünyaya bakışını yansıtır. Halk müziğini meydana getiren ve onu sahiplenerek varlığının devamına sebep olan halktır. İnsanlar kendilerinden
izler buldukları, duygu ve düşüncelerine tercüman olan eserleri benimserler. Türkülerin en güzel yanı da anonim olmasıdır. Böylece halk, türküye özgürce katkıda bulunabilir, onu istediği şekle getirebilir. Dolayısıyla kültürle beraber türküler de değişimin bir parçası olurlar.
Toplum ile kültür, kültür ile de müzik ayrı düşünülemez ögelerdir. Bir toplum asırlar içinde kendi estetik beğenisine uygun bir mûsikî
anlayışı oluşturur ve böylece kimliğinin devamını sağlar. Müzik, dil gibi
kişinin ve toplumun hatıralarıyla birleşir. Değişimin baş döndürücü bir
hızla yaşandığı, kuşak çatışmasının kaçınılmaz olduğu günümüzde, türkülerin ayrı bir önemi vardır. Medya, internet, müzik ve sinema sektörüyle dünyanın ‘bir köy’ olması yolunda hızlıca ilerlenmektedir. Kültürel yozlaşma had safhada yaşanmakta, millî ve geleneksel değerler yitirilerek tek tip bir dünya kültürü geliştirilmektedir. Zikredilen kültürel
yozlaşmaya örnek olarak günümüz gençliğinin giyim şekli, yeme alışkanlıkları, müzik zevkleri, hobileri, idealleri (idealsizlikleri) dile getirilebilir. İşte bu noktada türkülerin millî duygu ve kültürümüzü muhafaza etmek adına önemli olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Halen
2

Bkz. Tülay Er, “Müzik, Halk Bilim İlişkisi”, Birinci Müzik Kongresi Bildiriler,
Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1988, s. 591.
3 Bkz. Fatma Odabaşı, “Dil-Kültür Bağlamında Müzik Dili ve Bunun Sosyal
Bütünleşmedeki Yeri”, İÜİF Dergisi, İst., 2006, s.14, s. 248.
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kimileri müziğin dinen câiz olup olmadığını tartışadursun, gençlerimizin çoğu yabancı müzik hayranı olmuştur bile. Gençlerimizi türkülerle
tanıştırmak, kaynaştırmak millî bir ödevdir. Zira bu çalışmada ortaya
konulmaya çalışıldığı gibi türkülerimiz, Müslüman halkın mahsulüdür.
Din dışı konularda eser veren âşıklar dahi İslâm kültürü ile yetişmeleri
hasebiyle eserlerinde İslâm’ın duygu, düşünce ve iman boyutunu yansıtmışlardır.
2. Türküyle İlgili Temel Kavram ve Bilgiler
Türkü kelimesinin aslı ‘Türk’ ve Arapça nisbet eki olan ‘î’nin birleşiminden oluşan ‘türkî’dir. Türkî kelimesinin anlamı Ferit Devellioğlu
tarafından, “Türk’le ilgili ve Türkçe yazılmış eser” olarak verilmiştir.4
Türkî, Şemseddin Sami’nin sözlüğünde ise “Türklere mahsus lahnde
şarkı, ale’l-ıtlâk şarkı” olarak tanımlanmıştır.5 Türkî kelimesinin söylenişi zamanla ‘türkü’ye dönüşmüştür. Türkü, hece ölçüsüyle yazılmış ve
halk ezgileriyle bestelenmiş manzûmedir.6
Türküler genelde hece ölçüsüyle söylenmiş, manî ve koşma özelliklerine sahip, nakaratla zenginleştirilmiş halk eserleridir. Bu eserler,
hece ölçüsünün beşli kalıbından, onbeşli kalıbına kadar farklı ölçülerde
söylenmiştir. Türkülerin diğer edebiyat ürünlerinden en temel farkı,
özünü mûsikînin teşkil etmesidir. Bestesiz bir türkü düşünülemez. Dizelerin birkaçı çok kuvvetli, diğerleri zayıf veya doldurma olabilir. Türküleri meydana getiren kimseye ‘türkü yakıcı’ veya ‘âşık’ denir.
Sanat eserleri ihtiyaçtan doğar ve halkın ihtiyaçlarına cevap verdiği müddetçe benimsenir. Başlangıçta türkü bir kimse tarafından söylenir. Sosyal olaylar veya şahsî duygular sanatçı duyarlılığı olan kimseler
tarafında türkü şeklinde ifade edilir. Türkü yakıcılar, halk şiiri ve müziği
hususunda alt yapı sahibi, çok sayıda türkü bilen, sesi güzel kimselerdir.
Yaşanan hâdise neticesinde türkü yakıcı, hâfızasındaki güfte ve ezgilerden beslenerek yeni bir türkü vücûda getirir. Bu türkü, insanlar arasında
yayılırken türkü yakıcının adı ve türkünün halk tarafından benimsenmeyen kısımları zamanla silinip değişerek anonimleşir. Böylece başlangıçta bir kimse tarafından yakılmış olan türkü, halka mâl olur.
Türkülerin farklı yörelere yayılması ve anonimleşmesinde gezgin
halk ozanları, askerler, kervanlar, göçler, ziyaretler, çerçiler, gezginler,
4

Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 3. baskı, Doğuş
Matbaası, Ankara, 1978, s. 1341.
5 Bkz. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, 15. baskı, Çağrı Yay., İst., 2006, s. 400.
6 TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 2402.
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gurbetçiler, memurlar rol oynamıştır. Son zamanlarda yazılı ve görsel
basın da bu hususta etkili olmuştur. Bu gibi vesilelerle türküler ülke çapında yayılmıştır. İlk yakıldıklarında mahallî nitelikte olan türküler böylece millîleşir.7 Türküleri zaman ve mekân ile kayıt altına almak çok zor
ve hatta imkânsızdır. Bu nedenle çalışmamız TRT repertuarındaki 5254
adet türkü üzerinde yapılmıştır.
İnsanın ruh dünyasını yansıtan türkülerde, din olgusunun ve dinî
motiflerin işlenmemesi düşünülemez. Din, yoğunluğu kişiden kişiye değişmekle birlikte, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Kişi değer yargılarını, hayata bakışını, insan- evren- ahlâk üzerine olan düşünce ve tutumlarını benimsediği din anlayışı üzerinden şekillendirir.
Kişi iç dünyasında dine yer verdiği miktarla paralel olarak bunu günlük
yaşamına ve diline yansıtır. Türküler ise bize halkın günlük yaşamını ve
dilini doğrudan gösteren eserlerdir. Dolayısıyla Anadolu insanının genel
olarak dine özel olarak ise âhiret inancına gönlünde, yaşamında ve dilinde nasıl yer verdiğini türküler üzerinden ortaya koyabiliriz.
Türkülerde âhiret inancı ve bununla bağlantılı olarak değerlendirilebilecek diğer dinî motifler sıkça yer almaktadır. Yapılan çalışmada
âhiretle ilgi pek çok türkü tespit edilmiş, tekrara düşmemek için eleme
yapılmıştır. Konunun daha anlaşılır olması amacıyla, âhiret kavramı şu
alt başlıklarda ele alınmıştır: ‘mahşer, hesap- sorgu, cennet- cehennem’.
Bu başlıklar altında türkülerden örneklerle halkın âhiret ve bununla
bağlantılı diğer kavramlar hakkındaki telakkîsi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
3. Türkülerde Âhiret İnancı
Âhiret, sözlükte ‘son olan ve son gün, dünya hayatının sonu,
ölümle başlayan ebedî yaşam’ anlamlarına gelmektedir. İslâmî anlamda
ise âhiret, İsrâfil’in Sûr’a ilk kez üflemesi üzerine kıyâmetin kopmasıyla
başlayan, ikinci kez üflemesiyle de insanların cennete veya cehenneme
gitmelerine kadar geçen süre veya Sûr’a ikinci kez üfleyişle başlayıp,
sonsuza kadar sürecek olan zaman anlamına gelmektedir.8
Âhirete imanın Müslüman olmanın imânî temellerinden biri olduğu Kur’ân-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “ Ey îmân edenler! Allah'a,
Peygamber’ine, Peygamber’ine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba îmân edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve

7
8

Bkz. Merdan Güven, s.44- 50
Bkz. Fikret Karaman, 2007, s. 13.
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âhiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.”9 Bunun yanı
sıra pek çok âyet-i kerîmede âhirete iman konusu işlenmiştir.10
Âhiret ile alakalı ilk örneğimiz Trabzon yöresine aittir. “Amentü
billâh” ile kastedilen “Amentü” metnidir. “Âmentü billâh” diye başlayan
bu metin, her Müslümanın inanması gereken iman esaslarını sıralamaktadır. Bu esasların arasında âhirete ve kadere iman kavramları da bulunmaktadır. Burada türkü yakıcı “Amentü” metnine tümüyle inandığını
ifade etmektedir. Ayrıca “Âmentü billâh” ibâresi Kur’ân’da yer almakta,
bu ibâre “Allah’a iman ettim” anlamına gelmektedir. 11 Türkü yakıcı iman
esaslarına inandığı için Allah’ın takdir ettiği kadere razı geldiğini, bu
dünyada zor duruma düştüğünü, arzusunun öbür dünya, yani âhiret yaşamında mutluluk olduğunu ifade etmiştir. Türkünün bütününe bakıldığında da âşık yaşadığı sıkıntılardan bahsetmekte ve bunları Allah’a
havâle etmektedir:
Amentü billâh ile
Kadere inanmışım
Dileğum öbür dünya
Bu dünyada yanmışım12
Ağrı yöresine ait bu dörtlükte açgözlü birine hitap edilerek, ironi
yapılmıştır. Bu dünyada gözü bir türlü doymayan kimseye, âhiret hatırlatılarak; sadece bu dünya hayatına endeksli yaşamaması, âhireti de hesaba katması salık verilmektedir:
Merdiveni dayarsın
Koşatları boyarsın
Bu dünyada doymadın
Âhirette doyarsın13
Aşağıdaki dörtlükte zikredilen âhirette yanmaktan kasıt Allah’ın
huzurunda hesap verirken zor duruma düşmek veya günahları nedeniyle cehennemde yanmak olarak anlaşılabilir. Günahsız hiçbir kul olmadığına göre herkesin âhirette yanacağından bahsetmek doğru bir akıl
yürütmedir. Lakin Rahîm olan Allah affedicidir, nice günahkâr kulların

9

4/ Nisa, 136.
Bkz. 2/ Bakara, 4, 62,177; 3/ Âl-i İmrân, 114; 58/ Mücâdele, 22; 5/ Maide, 69; 4/
Nisa, 59, 136.
11 Bkz. 4/ Nisa, 175.
12 Ben Ağlarım El Güler, Trabzon, Rep. No:4007.
13 Merdivenden Aşağı, Ağrı, Rep. No:2086.
10
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Allah’ın merhametiyle cehennemden âzâd olacağı temennî edilmektedir. Burada türkü yakıcı ne kadar zor bir durumda olduğunu belirtmekte, çoğu kimse âhirette yanacakken, kendisinin bu dünya hayatında
yandığını ifade etmektedir.
Odada yeşil sandık
Oynadık da usandık
Herkes ahrette yanar
Biz yeryüzünde yandık14
İnsanlar yaptıkları bütün fiillerden Allah katında sorumludur. Bu
yaşamın hesabı âhirette verilecek, herkes yaptığının karşılığını eksiksiz
olarak görecektir. Kur’ân-ı Kerim’de bu husus şöyle dile getirilmiştir:
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer
işlemişse onu görür” 15 Sevdiğine seslenen âşık, sevdiğinin kendisine çektirdiği acıların karşılığını âhirette göreceğini hatırlatmaktadır. Benzer
sözlere sahip olan “Bana ettiklerini/ Ahrette çeker misin”16 dizeleri ise bir
Diyarbakır türküsünde de yer almaktadır.
İreyhan eker misin (lili lili de lili yâr)
Balınan şeker misin (lili lili de lili yâr)
Dünyada ettiğini (lili yâr lili yâr)
Ahrette çeker misin (lili lili de lili yâr)17
İnsanın yaşam serüvenini anlatan türkünün bu dörtlüğünde ellibeş, altmış ve altmışbeş yaşlarına değinilmiştir. Yaşla beraber gerçekleşen fizikî rahatsızlıklar ve gerilemeler belirtilmekle beraber, yaşlanmayla orantılı olarak insanın ölüme kendini daha yakın hissettiği söylenmiştir. Âhireti gözetmekten maksat ölümü beklemek olarak anlaşılabileceği gibi; âhireti göz önüne alarak amel etmek olarak da anlaşılabilir. Yaşın ilerlemesiyle, ölüm gerçeğiyle yüzleşen bireyler dine daha
çok yönelmekte, daha önceki yanlışlarının pişmanlığıyla kendilerini Allah’a affettirme amacıyla dindarlaşmaktadır. Burada altmışbeş yaşındaki birey ‘Sübhan’a benzetilmiştir. ‘Sübhan’ Yüce Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmek demektir. Burada yaşlanan insanın âhirete yönelmesi ve günahlardan arınmak için çabalaması gibi sebeplerle böyle bir
benzetme yapılmıştır:
Ellibeşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
14

İncir Koydum Sepete, Ordu/Ünye, Rep. No:4345.
99/ Zilzal, 7-8.
16 Karanfil Eken Bilir, Diyarbakır, Rep. No:1729.
17 İreyhan Eker Misin, Sivas, Rep. No:210.
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Altmışbeşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahreti gözetir sübhâna benzer18
Müslümana mânevî güç vererek, onu ayakta tutan en önemli
inanç esaslarından biri âhirete imandır. Zira Müslüman, hayatı sadece
dünyadaki fânî yaşam olarak değerlendirmemekte, ölümden sonraki yaşama da inanmaktadır. Âhirete iman, ulaşılamayan arzular için güzel bir
umut kapısı aralamaktadır. Bu dörtlükte âşık, dünya yaşamında kavuşamadığı yârine âhirette kavuşmayı dilemektedir.
Hele bakın eloğluna
İki elin sok goynuna
Bu dünyada kavuşmadık
Ahrette sarıl boynuma19
Ölen kimsenin dilinden söylenen bu türküde, ölen kişi bu hayatta
arzusunu yerine getirmediğini, artık bu dünyada işinin kalmadığını,
bari âhiret yurdunda memnun olmayı talep etmektedir. “ (Vallâh) Ben
bu dünyadan murat almadım/ Âhiretimi mâmûr edin” 20 diyerek, arkasında kalanlardan medet ummaktadır. Ölen kişi artık âhiret için bir şey
yapamayacağına göre, bunu ancak geride kalanlardan istemektedir.
Ölünün arkasından duâ etme, Kur’ân okuma, sadaka verme gibi amellerle ölen kimsenin âhiretine olumlu etki yapılabilir.
Âhirete imanın, bireysel ve toplumsal yaşama yönelik olumlu etkileri çoktur. Bu hayatta kimi insanlar haksızlığa uğramakta ve bütün
çabalarına rağmen adalet tesis edilmeyebilmektedir. Bu durumdaki
kimse yaşadığı üzüntü ile hem kendine hem de topluma zararlı davranışlar sergileyebilir. “Bu dünyada olmazsa/ Ahrette alırım hakkımı”21 dizesinde dile getirildiği gibi âhirete iman, insana yaşamın bu hayatla sınırlı olmadığını hatırlatmakta ve mahkeme-i kübranın varlığı ise hissedilen haksızlığa uğrama duygusunun kötü sonuçlar doğurmasına engel
olmaktadır.
Aşağıdaki dörtlük “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz”22 hadîs-i şerîfini hatırlatmaktadır. Zira bu hadîse göre kalbinde
merhamet olana, Allah da merhamet ile muâmele edecektir:

18

Bir Güzel Ki On Yaşına Girince (Yaş Destanı), Diyarbakır, Rep. No:527.
Kara Şalvar Ildır Ildır, Çukurova, Rep. No:792.
20 Mezarımı Yol Üstüne Kazsınlar, Şanlıurfa, Rep. No:306.
21 Bağa Girdim Üzüme, Gaziantep / Nizip, Rep. No:1425.
22 Sahîh-i Buhârî, C. 12, s. 129, hadis no:1978.
19
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O yâr zülfünü darar (da)
Gönül dengini arar
Bu dünyada sevmeyenler
Ahrette neye yarar23
Âhirete imanı kalbine yerleştirmiş olan Anadolu insanı, “Acep nereye gorlar / Sevdâluktan eleni”24 diyerek esprili söyleyişlerde de bulunmuştur.
Şu mısralar ise ölüm gerçeğine dikkat çekerek muhatabına davranışlarını ona göre şekillendirmesini hatırlatmaktadır: “Hey Allah’tan
korkmaz sana bana ölüm var”25, “Be hey zalım düşman kıydın canıma /
Sen de geleceksin benim yanıma”26
“Aşkın ateşiyle dikilen dikiş/ Kıyâmete kadar sökülmez imiş”27 dizelerinde kıyâmet kelimesi, zaman belirtmek için kullanılmıştır, dinî bir
anlam barındırmamaktadır. Anadolu halkının zaman belirtmek için
dahi olsa kıyâmet kavramını kullanması, halkın İslâmî kültür ile yoğrulduğunun bir göstergesidir. “Ağlarım Ben âh ü feryad ederek/ Gayrı kurtulamam ta mahşere dek28dizelerinde ise ‘mahşer’ zaman kavramı olarak
kullanılmıştır.
Âşık, sevdiğinin kötü birisiyle evlenmesi durumda, âhirete kadar
üzüntü çekeceğini ifade etmektedir. ‘Ahretecek’, ‘âhirete dek’ anlamındadır. Burada da âhiret, zaman kavramı olarak yer almıştır.
Haydi yavrum çınarım
Dallarına konarım
Bir kötüye düşersen
Ahretecek yanarım29
3. 1. Mahşer
Mahşer, kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten sonra bütün
insanların mezarlarından diriltilerek kalktıklarında, hesap vermek
üzere toplanacakları yerdir.30 Âhiret kavramını türkülerde sıkça zikre-

23

Sevdâ Olmasaydı (Nar Danesi), Kırşehir, Rep. No:1749.
O Sarı Çemberuni, Trabzon / Akçaabat, Rep. No:1640.
25 Gesi Bağlarında Dolanıyorum, Kayseri, Rep. No:4026.
26 Bafra’dan Çıktım Başım Selâmet, Çorum/İskilip, Rep. No:4416.
27 Sabahınan Esen Seher Yeli Mi, Yozgat, Rep. No:136.
28 Beni Şâd Etmedi Bu Çarkı Felek, Sivas, Rep. No:259.
29 Eğdim Kavak Dalını, Yozgat/Akdağmadeni, Rep. No:733.
30 Bkz. Ahmet Nedim Serinsu, 2009, s. 220.
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den Anadolu insanı, mahşer kavramına da aynı önemi vermiştir. Sevdiğine bir türlü kavuşamayan, bu dünyada kavuşma umudunu yitiren
âşıklar pek çok türküde ‘kavuşmamız mahşere kaldı’ demiştir. Mademki
mahşer meydanında herkes toplanacaktır, öyleyse âşık da dünya hayatında kavuşamadığı sevdiğini o meydanda bulmayı ümit etmektedir.
Âdetâ bir darb-ı mesel haline gelmiş olan bu ibâreyi içeren birkaç örnek
şöyledir:
Raşit'ler sıladan çıkarkan da yemeni kaldı
İpekli mendilimi de dalgalar aldı
Elin kavuşması da üç güne kaldı
Bizim kavuşmamız da mahşere kaldı31
Uyan yârim uyan sabahlar oldu
Bizim kavuşmamız mahşere kaldı 32
Bir fırtına tuttu bizi deryâya kardı
O bizim kavuşmalarımız (a yârim) mahşere kaldı
O bizim görüşmelerimiz (a yârim) ahrete kaldı 33
“İkimizin sevdâsı/ Mahşere mi kalacak” 34 dizelerinde de yer aldığı
gibi bazı türkülerde sevdâlarını devam ettirme imkânı bulamayan âşıkların, sevdâlarının karşılığını mahşerde görmeyi temennî ettikleri belirtilmektedir. Aşağıdaki dörtlükteki ‘sevi’, aşk ve sevgi anlamına gelmekte, ağız farklılığından dolayı bu şekilde kullanılmaktadır. 35
Arpa ektim olacak
Dertlerin beni alacak
İkimizin sevileri
Mahşere mi kalacak36
Ölen bir kızın ağzından söylenen bir türküde, genç kızın evlenme
hazırlığındayken vefat ettiği veya öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Dünya
hayatında mahkemede hakkını arayamayan genç kız, mahşeri beklemektedir. Mahkeme hak aranılan, suçlunun tespit edilip cezalandırıldığı yerdir. Herkesin hesaplaşacağı yer olan mahşerde ise mahkeme-i
kübrâ kurulacak, kimsenin kimsede hakkı kalmayacaktır:

31

Raşit'ler Sıladan Çıkarkan Da Yemeni Kaldı (Bozlak), Orta Anadolu, Rep.
No:864.
32 Serenler Serenler Yüksek Serenler, Burdur, Rep. No:3572.
33 Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı, Rumeli/Selanik, Rep. No:1919,
34 Bağa Girdim Üzüme, Gaziantep / Nizip, Rep. No:1425.
35 Bkz. Mehmet Özbek, 2009, s. 422.
36 Arpa Ektim Olacak, Bursa/Hereke Köyü, Rep. No:80.
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Çarşafım çivide asılı kaldı
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Bizim şu mahkeme mahşere kaldı 37
Mahşer günü insanlar dünyada işledikleri amellerin hesabını verecekler, birbirlerine karşı olan haklarını da talep edeceklerdir. Türkü
yakıcı, kendisine ait olan hakkı mahşer günü alacağını ifade etmektedir:
Sabahınan bir yel esti dalıma
Ne dedim de niye girdin kanıma
Yarın mahşer günü Hakk’ın yanında
Orda koymam hakkım alırım senden 38
Bu türkünün devamında yer alan “Ölçer ölçer hakkım alırım senden” mısraı da, türkü yakıcının karşısındakine çok kızgın olduğunu, hiç
eksik bırakmaksızın hakkını arayacağını göstermektedir.
“Bundan Sonra Ben O Yâre Küskünüm” başlıklı gelen türkü, adından da anlaşıldığı gibi sevdiğine dargın olan bir âşığın duygularını anlatmaktadır. Âşık sevdiğine o kadar dargındır ki, sevdiği ona mahşerde
şefâat dahi edecek olsa, onunla görüşmek istememektedir. Şefâat kelimesinin ıstılâhî anlamı, âhirette günahkâr mü’minlerin affedilmesi, günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere ulaşması için peygamberlerin Allah’tan dilemesidir. Allah’ın izni olmadan şefâatin gerçekleşmesi
mümkün değildir.39 Peygamber dışındaki bazı Allah dostu zatların da
şefâat edebileceğini kabul edenler bulunmakla beraber bu tartışmalı bir
konudur. Mahşer meydanı insanların işledikleri günahların hesabını nasıl verecekleri endişesiyle sıkıntılı olduğu, bir şeylerden umut beklediği
yer olarak tarif edilmektedir. Öyle bir anda gelen şefâat ne büyük bir
mutluluktur. Fakat âşık bu şefâati istemediğini dile getirerek, küskünlüğünün derecesini belirtmektedir. Âşığın sevdiğinin şefâat etme makamında olma ihtimali düşük görülerek, burada istiâre sanatı yapıldığı düşünülmektedir:
Kızılırmak gibi (hey yâr) çağlayıp aksan
El vurup sînesin benDini yıksan
Yarın mahşer günü (hey yâr) şefâat etsen
Kaçarım mahşerden görüşmem gayrı 40

37

Bir Tel Vurdum Yemen'de Gardaşıma, Elazığ/Harput, Rep. No:4058.
Sabahınan Bir Yel Esti Dalıma, Malatya/Arguvan, Rep. No:1013.
39 Bkz.Fikret Karaman, 2007, s. 614.
40 Bundan Sonra Ben O Yâre Küskünüm, Sivas/Kangal, Rep. No:2915.
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3. 2. Hesap- sorgu
Âhiret, kıyâmet, mahşer birbirlerine çok yakın anlamları olan
kimi zaman birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Mahşerde Allah’ın
huzurunda toplanılacak, dünyadaki amelden suâl sorulacaktır. Anadolu
halkı İslâmî kültürü özümsemesine rağmen zaman zaman İslâm’a uygun olmayan sözler söyleyenler de olmuştur. Bu sözlerin isyan amaçlı,
insanları yanlış yönlendirmek için söylenmiş sözler olarak değerlendirilmemesi, duygusal ve fevrî çıkışlar olarak görülüp İslâmî hoşgörü çerçevesinde ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Âşığın gözünde
sevdâ öyle önemli bir yere sahiptir ki, Allah’ın yanında da sevdânın çok
önemli olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı sevdiğine sarılan kimseye, âhirette hesap sorulmayacağını söylemektedir. İslâm fıkhında birbirine nâmahrem kadın ve erkeğin, nikâhsız olarak bedensel temasta
bulunmaları haramdır. Fakat bu türküde bunun tam zıddı ifade edilmektedir:
Su değilem akam akam durulam
Yer değilem karış karış yarılam
Bu dünyada sevdiğime sarılam
O dünyada sorgu sual yoğumuş41
Benzer bir ifade başka bir türküde “Ahiretinde sual sorulmaz
imiş”42 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dîvân, sözlükte yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu
büyük meclis anlamına gelmektedir. 43 Türkülerde ise bu kelimenin ‘Allah’ın dîvânı’ yani ‘mahşerde Allah’ın huzurunda hesap verilen meclis’
olarak yer aldığı görülmektedir. Bu ulu dîvânda sorgu sual olacak, kul
dünyada yaptıklarının hesabını verecektir.
Gül-bülbül metaforunun dîvân edebiyatında önemli bir yeri vardır. Bülbül, güle olan aşkıyla sürekli onun etrafında dönmekte, ona olan
hayranlığını anlatmak için devamlı şakımakta, lâkin gülden umduğu
gibi bir cevap alamamaktadır. Burada türkü yakıcı, bülbüle seslenerek,
bu hayatta ulaşamadığı arzusunu mahşer gününe ertelemesini salık vermektedir:
Ne feryâd edersin divâne bülbül
Senin bu feryâdın (anam) gülşene kalsın

41

Su Değilem Akam Akam Durulam, Erzincan, Rep. No:837.
İneyim Gideyim Osman İline, Çukurova, Rep. No:772.
43 TDK Türkçe Sözlük, 2011, s. 682.
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Bu dünyada eremezsen murâda
Huzur-ı mahşere (anam) dîvâna kalsın44
Kıyâmet günü Allah’ın huzurunda hesap verilirken bazı yüzlerin
ak bazı yüzlerin kara olacağı haber verilmiştir.45 Türkü yakıcı kendisine
verdiği sözü tutmayan kişiyi muhâtap alarak, Allah’ın dîvânında yüzün
kararsın diyerek ağır bir şekilde bedduâ etmektedir:
Böyle miydi gavlimiz de kör olsun gözün
Allah'ın dîvânında da kararsın yüzün 46
Yaygın olarak bilinen bu türkü, neşeli müziğinin aksine, düşündürücü bir anlama sahiptir. Türkü yakıcı, hovarda arkadaşına, “ Haydi
içki içmeye gidelim, gezip tozalım, ölünce de Allah’ın huzurunda bunları anlatalım.” diyerek tariz sanatı yapmaktadır. Kıyâmette hesap verilecek yer burada “Hakk'ın Dîvânı” olarak nitelendirilmiştir:
Kalk gidek meyhana hanaya
Çay hanaya meyhana hanaya
Yarın Hakk'ın dîvânında dîvânında
Dîvânında doğru da söylensin47
Âşık aşağıdaki türküde sevdiğiyle birbirlerini unutmamalarını salık vermektedir. Sevdâsı için sadece bu dünya hayatını yeterli görmeyen
âşık, âhirette de beraber olmaya tâliptir. Dünya ve âhiret hayatı anlamına gelen iki cihanda, “kevn ü mekân”da yani bütün kâinatta, Allah’ın
huzurunda birbirimizi unutmayalım demektedir. Burada Allah’ın huzuru, “nizâm başı” ve “ulu dîvân” olarak adlandırılmıştır. Nizam, ‘sıra,
dizi, düzen’ anlamlarına gelmekte, “nizâm başı” ibaresi Nebe Sûresinde
âhireti anlatan şu âyet mealini hatırlatmaktadır: “Sûr’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz.”48 Nizâm, burada mahşer günü Allah’ın huzurunda hesap vermek için sıraya girmiş insanları nitelemektedir.
Tâ ezelden ezel sevgim sevginde
Şu iki cihanda kevn ü mekânda
Nizam başlarında ulu dîvânda
Ne sen beni unut ne de ben seni49

44

Ne Feryad Edersin Dîvâne Bülbül, Elazığ, Rep. No:1750.
Bkz. 3/ Âl-i İmrân, 106.
46 Ne Durursun Oralarda Gelsene Yanıma, Ordu/Akkuş, Rep. No:1929.
47 Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım, Kerkük, Rep. No:1767.
48 78/ Nebe, 18.
49 Ey Şahin Bakışlım Bülbül Avazlım, Erzincan / Tercan, Rep. No:3131.
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“Bu çektiğimin adı ya ayrılık acısıdır ya da kandır.” diyen âşık, Allah’ın huzurunda hesap soracağını cinas sanatı da yaparak söylemektedir:
Ya kandır
Ya hicrandır ya kandır
Yarın Hâk dîvânında
Tutacağım yakandır50
3. 3. Cennet- Cehennem
Cennet kelimesi sözlükte, "bitki ve ağaçlarla örtülü bahçe" anlamına gelmekle beraber, dinî bir terim olarak, îmân edip sâlih amel işleyenlere, Allah tarafından âhirette verilecek mükafât yurdu demektir. 51
Teşbih sanatı yapılırken zayıf olan kuvvetli olana benzetilir. Cennet ve cehennem ile ilgili teşbihler bu bağlamda değerlendirilmeli, sanatlı anlatımın yapıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Aksi takdirde türkülerde geçen bazı ifadeler gerçek mânâda kabul edilirse dinen sakıncalı
manalar anlaşılabilir.
Cennetin güzelliğinden bahsedilmekle beraber cennete girmenin
kolay olmadığı, “Çok aradım bulunmuyor kapısı” denilerek ifade edilmiştir. Sırat köprüsünden korktuğunu söyleyen türkü yakıcı, sırat köprüsünün cehennemin üstüne kurulduğunu da zikretmiştir:
Ne güzeldir bu cennetin yapısı
Çok aradım bulunmuyor kapısı (oy oy oy oy)
Ya benim korkacağım sırat köprüsü
Cehennem üstüne kurulur bir gün (oy oy)
Kurulur bir gün oy oy oy52
Kahramanmaraş yöresine ait aşağıdaki türküde âşık, Allah’a niyâz
etmekte, bir dileği olduğunu söylemesine karşın, dünyaya ve âhirete yönelik çok sayıda isteğini sıralamaktadır. Âşık, âhirette sırat köprüsünden geçmeyi ve cennet-i âlâya gitmeyi istemektedir:
Kadir Mevlâm senden bir dileğim var
Beni muhannete muhtaç eyleme
Cennet-i âlâyı nasip et bana
Sırat köprüsünde yanıp ağlama53
50

Yakandır, Şanlıurfa, Rep. No:819.
Bkz. Fikret Karaman, 2007, s. 96.
52 Sultan Süleyman'a Kalmayan Dünya, Şanlıurfa, Rep. No:903.
53 Bir Yiğit De Anasından Doğuşun, Kahramanmaraş/Andıran, Rep. No:438.
51

682

İSLÂM ve SANAT

Geleceğe yönelik isteklerini dile getiren âşık, sevdiğine kavuşarak
dünya hayatında onunla beraber mutlu bir yaşam sürmeyi, âhirette de
beraber cennete gitmeyi ümit etmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de sâlih eşlerin cennette beraber olacakları şöyle haber verilmektedir: “ ( O yurt) Adn
cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.”54 “ Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz.”55 Burada
âşık dünyanın geçici lezzetiyle yetinmemekte, âhiret saadetine de talip
olmaktadır ki, bir Müslümana yakışan da budur. Yüce Allah, Kur’ân’da
bazılarının sadece dünya nimeti istediklerini, o kimselerin âhirette hiçbir nasibinin olmadığını; bazılarının ise hem dünya hem âhiret iyiliği
istediğini, onların ise güzel bir karşılık alacaklarını bildirmektedir: 56
Engeller koymuyor yâr sana varsam
Dünyanın zevkini yâr senle sürsem
Hakk'ın dîvânında elin elimde
Cennet bahçesine yâr senle girsem57
Aşağıdaki kahramanlık türküsünde dinimizde önemli bir yere sahip olan şehitlik kavramına değinilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de şehit olanların Allah katında büyük mükâfatlara kavuşacağı bildirilmiştir. 58 Bu
türküde şehit olanların, cennet köşküne gideceği müjdelenerek askere
moral verilmektedir:
Vurun evlatlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
Atın aslanlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne59
Cennet sahip olduğu eşsiz güzelliği sebebiyle teşbihlerde sıkça
kullanılan bir kavram olmaktadır. Bu dörtlükte benzetme yönü belirtilmemekle beraber sevgilinin yanı cennete benzetilmiştir. Cennet ile sevgilinin yanı arasındaki bu benzetmenin birkaç yönü vardır. Öncelikle
cennete gitmek insanlar için bir amaçtır, insanlar bu hedefe ulaşmak
için yoğun istek duyar ve çaba sarf eder, âşığın sevdiği için beslediği
duygularda bu minvâl üzeredir. İkinci olarak sevgilinin yanında duyulan
mutluluk ve huzur, cennet yaşamı ile benzetilmiştir:

54

13/ Ra’d, 23.
43/ Zuhruf, 70.
56 Bkz. 2/ Bakara, 200-202.
57 Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam, Trabzon, Rep. No:1025.
58 Bkz. 3/Âl-i İmrân, 169- 170; 4/Nisâ, 74.
59 Karadağ'da Düşman Topu Patlıyor, Kars, Rep. No:1142.
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Tarlalarda örene
Örenesi vîrâne
Yârin yanı cennettir
Sağ olup da gidene60
Sevdiğinin güzelliğini anlatan âşık, onun tavus kuşunun nakışları
gibi süslü olduğunu, her görenin ona hayran kaldığını ifade etmektedir.
Âşık tecâhül-i ârif sanatı yaparak sevdiğinin cennetten mi çıktığını sormaktadır. Burada cennetin güzelliğin kaynağı olarak kabul edildiği görülmektedir:
Güzel senin hüsnün sebep
Olup gören eyler talep
Cennetten mi çıktın acep
Tavus gibi nakışın var61
Azebaycan’a ait şu türküde, memleketine bağlılığını ifade eden
türkü yakıcı memleketini cennete benzetmektedir.
Veten olup ezelden söhbetimde sözümde
Vetenle ucalıp evlâdım da özüm de
Goy dünya baştanbaşa cennet olsun gözümde
Üregimle ganımla bu torpağa bağlıyan
(Azerbaycan oğluyam ay) 62
Fenâ sözleri istemediğini söyleyen âşık kendisi bu isteğine aykırı
hareket ederek bir Müslümana yakışmayacak sözler sarf etmiştir. Yine
de burada sanatlı bir anlatım yapılmak istendiği, o yüzden abartılı sözler
söylendiği kabul edilebilir:
İstemem dikeni güle istemem
Fena kelâmları dile istemem
Cennet-i âlâyı bile istemem
N'edem iki gönül bir olmayınca63
Bu tür bir ifade “Cennet-i âlâya giremem sensiz”64 şeklinde bir
Konya türküsünde de dile getirilmiştir. Malatya yöresine ait bir türküde
ise bu dizenin devamına “Cehennem nârına yanak ikimiz” dizesi eklenerek daha abartılı bir kullanım yer almıştır.

60

Tarlalarda Örene, Ankara/Çubuk/Karaköy, Rep. No:1043.
Ey Sevdiğim Artık Yeter, Kayseri/Develi, Rep. No:1007.
62 Veten Olup Ezelden Söhbetimde Sözümde, Azerbaycan, Rep. No: 734.
63 Göç Eyleyip Her Dağlarda Yaylanmaz, Kırşehir, Rep. No: 215.
64 Annem Beni Kaldırmışsın Atmışsın, Konya, Rep. No:2757.
61
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Hangi dağa varsam karsız dumansız
Yandım ataşına dinsiz imansız
Cennet-i âlâya varamam sensiz
Cehennem nârına yanak ikimiz65
Herkes cennete gitmeyi arzu eder. Bunun için iman ve amel gereklidir. Türküde İslâmî anlayışla örtüşmeyen bir istek yer almaktadır.
Zira bir kimsenin kendisinin veya sevdiğinin fiziksel özelliği cennete
gitme sebebi olmayacaktır:
Ak taşı galdırsalar
Yılanı öldürseler
Yâri güzel olanı
Cennete gönderseler66
Türkülerde tasavvufî anlatımlar da yer almaktadır. Örnekte ‘güzel’ olarak kastedilenin mürşit olması mümkün olmakla beraber Allah
(c.c) da olabilir. Buradaki güzelin Allah olarak kabul edilmesi durumunda ‘Allah nasıl görülebilir?’ sorusu karşımıza çıkmaktadır. Burada
tasavvufî ve mecâzî bir anlatımın olduğu gözden kaçırılmamalıdır:
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn-i cemâlinden67
Yukarıdaki türkünün devamında ise güzeli cennet bahçesinde
görüp ona hayran olan âşık, o bahçeye girdiğini, yar ile buluştuğunu
ifade etmektedir. Türküde anlatılanlar tasavvuftaki vecd ve halvet kavramları ile açıklanabilir:
Bahçenin kapısın açtım
Sanırsın cennete düştüm
Sevdim coştum helâllaştım
Bûse aldım yanağından68
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Hangi Dağa Varsam Karsız Dumansız, Malatya/Arguvan Rep. No:1018.
Çayır Kuşu Çayırda, Bursa, Rep. No:2608.
67 Bugün Ben Bir Güzel Gördüm, Tokat, Rep. No:36.
68 Bugün Ben Bir Güzel Gördüm, Tokat, Rep. No:36.
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Yukarıdaki dörtlüğün ilk iki dizesi yaklaşık aynı olmakla beraber
son dizeleri farklı türkülerde şöyle yer almaktadır: “Yâr ile tenhâ buluştum/ Bir gül aldım yanağından”69, “Yâr ilen tenhâ buluştum/ Öldüm yalvarı yalvarı”.70
Cennetin çeşitli katmanları vardır. Kur’ân-ı Kerim’de mü’minlerin firdevs cennetine gireceği müjdelenmiştir. 71 Firdevs cennetinden
bahsedilen bu dörtlükte İlâhî aşktan bahsedildiği anlaşılmaktadır.
Dîvân ve tasavvuf edebiyatının ayrılmaz ikilisi olan gül ve bülbül burada
yer almaktadır:
Yâri gördüm otağında
Severim hûblar çağında bülbül
Cennetin firdevs bağında
Var gülünü ara bülbül72
İnsanlar bir başkasının hakkına tecâvüz etmeleri, kalbini kırmaları gibi durumlarda kul hakkına girmiş olurlar. Kul hakkının âhirette
karşılığı görülecektir. Burada âşık, kendisini ağlatan sevdiğine seslenerek, kendisini çok üzdüğünü, hakkına girdiğini ifade etmektedir. Bunun
karşılığını âhirette alacağını uman âşık, akıttığı gözyaşları için sevdiğinin cezalandırılacağını ifade etmektedir.
Silme gözyaşlarımı
Gözlerimde kurusun
Akıttığım gözyaşı
Cehennem suyu olsun73
Cennet kavramı gibi cehennem kavramı da teşbihlerde kullanılmaktadır. Gurbet acısının derinliğini ifade etmek isteyen türkü yakıcı,
onun cehennem ateşinden zor olduğunu söylemiştir. Son mısrada “gurbet yandım senin elinden” denilerek gurbet, cehennem ateşine benzetilmeye devam edilmiştir:
Değirmene vardım nöbetim nöbet
Değirmen döndükçe artıyor firkat
Cehennem nârından zor imiş gurbet
Yandım gurbet yandım senin elinden74

69

Ördek Çalkanır Göllerde, Sivas/Zara, Rep. No:779.
Bahçanın Kapısın Açtım, Erzincan/Tercan, Rep. No:260.
71 Bkz. 23/ Mü’minûn, 11; 18/Kehf, 107.
72 Dem Be Dem Garşıma Gelen, Amasya/Merzifon, Rep. No:2710.
73 Silme Göz Yaşlarımı, Trabzon/Maçka, Rep. No:3562.
74 Değirmene Vardım Nöbetim Nöbet, Rumeli, Rep. No:932.
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Kur’ân’da bir surenin adı olan Kevser, cennete bulunduğu düşünülen bir havuz veya ırmaktır.75 Mü’minler için Kevser havuzundan içmek, cennetin yüksek makamlarına ulaşmak anlamına geldiği için
çokça arzulanan bir durumdur. Tasavvufî muhtevâya sahip şu türküde
ilâhî aşktan bahsedilmektedir. Bir mutasavvıfın dilinden söylenilen türküde, tasavvuf yoluna ait vecd gibi çeşitli hallerin anlatıldığı görülmektedir. Bu bağlamda rûhen ulaşılan huzur, Kevser ırmağından içmek olarak nitelendirilmiştir:
Şahin gibi yükseğinden uçarken
Keklik gibi engininden geçerken
Ab-ı Kevser ırmağından içerken
Susuz pınarlardan kandırdı beni76
Sonuç
Sözlü halk edebiyatı ürünleri olan türküler, tamamen halkın malıdır. Halk beğendiği, kendinden izler bulduğu türküyü benimser ve sahiplenir. Bu nedenlerle türkülerin büyük çoğunluğu anonim eserlerdir.
Uzun yılların tecrübesinin ürünü olan türküler, kültür araştırmaları için
değerli bir kaynaktır. Türküler anonim eserler olduğundan eskimez, zamanla beraber yenilenir.
Türküler, Anadolu insanın iç dünyasını alenî olarak sergiler. Türkülerden, halkın yaşamı ve duygu dünyası anlaşılabilir. Türkülerde insanın iç âleminde önemli yere sahip olan ‘din’ teması da sıkça yer almaktadır. Türküler üzerine yapılan bu çalışma ile Anadolu insanının
âhiret inancına dair duygu ve tutumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yaşamın içinde din, kültür ve edebiyat öyle iç içedir ki, ayrı ayrı değerlendirilmeleri doğru olmaz. Bu üçü arasında ise karşılıklı etkileşim söz
konusudur.
Bu çalışma TRT repertuarındaki 5254 türkünün muhtevası incelenerek yapılmıştır. Türkülerde, İslâmiyet’in önemli inanç esaslarından
olan âhirete iman, kuvvetli bir inanç olarak yer almıştır. Halkımızın bu
hususta hiç tereddüt yaşamadığı türkülerden yola çıkarak söylenebilir.
Ahiret inancıyla bağlantılı olan mahşer, hesap, kıyametin kopması, cennet-cehennem gibi kavramlar da bu başlık altında ele alınmış, tüm bunların türkülerde İslâm çerçevesinde yer aldığı tesbit edilmiştir.

75
76

Bkz. 108/Kevser.
Sabahtan Uğradım Ben Bir Güzele, Adana, Rep. No:699.
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Türkülerde yer alan dinî motiflerin kimi yerde tamamen dinî kaygılarla ve İslâmî bilinçle zikredildiği görülürken bazen de günlük hayatın içinde sıradan bir öge gibi yer aldığı anlaşılmıştır. Bir dinî kavramın
türküde yer alması, türkü yakıcının ve o türkün yaşamasına izin veren
halkın hayatında o dinî ögenin varlığını göstermektedir. Bunu daha iyi
anlamanın en kolay şekli, günümüz eserlerine bakmaktır. Günümüzde
meydana getirilen şarkılarda dinî motiflerin neredeyse hiç yer almadığı
görülmektedir. Türkülerde dinî motiflerin bazen ‘öylesine’ kullanılmış
olması bile türkün yakıldığı ortamın İslâmî izler taşıdığını göstermesi
bakımından önemlidir.
Müslüman Anadolu insanının ürünleri olan türkülerimizde genel
mânâda İslâm’ın ana esaslarına tam bir bağlılık görülmüştür. Türkülerde ‘ölüm, Azrail, ecel, cennet- cehennem’ gibi unsurların çokça dile
getirilmesine rağmen ‘intihar’ düşüncesine ait hiçbir îmânın dahi yer almaması, İslâm’a göre intiharın yasak olması ve ahiret inancıyla bağlantılı olarak yorumlanmıştır.
Türküler meydana geldiği toplumun aynasıdır. Bu bağlamda TRT
Repertuarında yer alan türkülerin Müslüman Anadolu insanını yansıttığı söylenebilir. Türkülerde pek çok dinî motif tesbit edilmiş ve çalışma
neticesinde şu sonuca varılmıştır: Türkülerde yer alan İslâmî unsurlar
Kur’ân ve hadislerle paralellik arz eden mahiyette yorumlanmış ve kullanılmıştır. Türkülerde İslâm’ın genel ilkelerine ve ahlâkına aykırı ifadeler birkaç istisnâ dışında yer almamaktadır. Bunlardan hareketle Anadolu insanının, İslâm Dini’ni özümsemiş ve hayat tarzı olarak kabul etmiş olduğu söylenebilir.
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YİRMİNCİ YÜZYILDA MÜSLÜMAN ve MÜZİK:
PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Pehlül DÜZENLİ
Giriş
Yirminci Yüzyıla Kadar Müslüman ve Müzik: Bakış Açıları
ve Uygulamalar
Temel konusu ses olan müziğin tarihi, sesin var olduğu tarihe kadar uzanır. Tarihin hemen her döneminde hayatın hemen bütün alanlarında varlığını göstermiş olan müzik, Kur’ân-ı Kerim’in inmeye başladığı miladi yedinci yüzyılda da bu etkinliğini sürdürmekte idi. Rasulullah (s.a.v.)’ın hadislerinde müzik kültürünü ifade sadedinde zikredilen
el-Gınâ, el-Hudâ/el-Hidâ, el-İnşâd, en-Nasb, en-Niyâhe, er-Recez ile
müzisyenleri tanımlayan el-Kayne, el-Muğannî/el-Muğanniye, el-Mürinne, en-Nâiha, ez-Zemmâre kelimeleri, çalgı âletleri olarak isimlerine
yer verilen el-Berbat, el-Celâcîl, el-Ceres, ed-Def, el-Gırbâl, el-Gubeyrâ,
el-Kennârât, el-Kınnîn, el-Kîr, el-Kûbe, el-Me‘âzif, el-Mezâmîr, elMelâhî, el-Mizher, es-Sanc, et-Tabl/Davul, Urtube/Artabe ve ezZemmâre vd. tabirler bu dönemde vahyin indiği bölgede müziğin etkinlik boyutları hakkında yeterli bilgi vermektedir. Ancak bu etkinliği ve
boyutlarına rağmen Kur’ân-ı Kerim’de sayılan kelimelerden hiçbirisi yer
almamış, doğrudan müziği ifade sadedinde bir başka kelimeye rastlanmamıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de doğrudan ele alınmayan müzik konusunu dolaylı olarak ilgilendiren âyet-i kerîmelerin başlıcalarının şunlar olduğu
görülmektedir: Lokman 31/6, Necm, 53/61, Furkan, 25/72, Kasas 28/55,
İsra 17/64, 81, Nâziât 79/40-41, Enfâl 8/35, Zümer 39/23, Rum 40/15 ve
Araf 7/32.
Hadislerde müziğin icrâ alanları olarak ise düğün (evlilik ve sünnet), bayram, karşılama, yolculuk, sair zamanlar olmak üzere beş konunun gündeme geldiği görülmektedir. Rasulullah (s.a.v.)’ın bu alanlarla
ilgili genel tutum ve beyanatı Kur’ân-ı Kerim’in üslûbu üzere doğrudan
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müziği yasaklama şeklinde olmamış, icrâlarda gördüğü kimi yanlışları
dinin temel inanç ve ahlâk esasları doğrultusunda tashih etme şeklinde
kendisini göstermiştir. Sahih rivâyetlerde onun özellikle üzerinde durduğu ve ümmetini uyardığı hususun meyhane müzikleri olduğu dikkati
çekmektedir. Dikkati çeken bir diğer husus müzik-Kur’ân karşılaştırılmasıdır. Bu hadislere göre Müslümanların boş zamanlarını müzik ile
değil Kur’ân-ı Kerim tilâveti ile değerlendirmeleri gerekmektedir. Buna
göre mîmârî ve süsleme sanatlarında olduğu gibi ses sanatlarının da temeli ve belirleyici yönlendirici unsuru Kur’ân-ı Kerim olmalıdır. Müzik
tartışmalarına Rasulullah (s.a.v.)’ın bu uygulamaları temel teşkil etmiş,
kimileri müsamaha gören uygulamaları esas alarak, müziğin bir bütün
hâlinde mübah sayarken; kimileri yasaklayıcı hadisleri esas alarak müziğin bir bütün hâlinde haram olduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer bir
grup da vardır ki, bunlar her iki yöndeki hadisleri dikkate alarak, müziği
şartlara bağlı olarak değerlendirmişlerdir.
Müzik konusundaki yasaklayıcı hadislerin ağırlığını çalgı âletleri
oluşturmaktadır. Kimi şârih ve fakihler hadislerin lafzî ifadeleriyle sınırlı kalarak, def ve def türünün dışında kalan çalgı âletlerinin haram
olacağını ifade ederken, kimileri de hadislerin illet ve gerekçelerini dikkate alarak yasağın bu âletlerin kendileri ile ilgili olmayıp, icraları ile
ilgili olduğu üzerinde durmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim, hadis ve fıkıh kaynaklarının konuyu genel kurallar çerçevesinde ele almaları ikinci yaklaşımın daha isabetli olduğunu göstermektedir.
Fıkıh mezheplerinin müziğe yaklaşımında dört tavır dikkati çekmektedir: Haram, mübah, mekruh ve şarta bağlı değerlendirme. İlk üç
değerlendirme ilgili âyet ve hadislerin zahiri lafızlarını dikkate alan yüzeysel yaklaşımların sonucudur. Dördüncü yaklaşım ise gerekçeleri ve
genel inanç, ahlâk ve fıkıh kurallarını dikkate alan yaklaşımdır. Bunlardan dördüncü yaklaşımın daha isabetli olduğu kanaatimizi yukarıda belirtmiştik.
Mâlikî, Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhebi kaynaklarında müziğin
dinî boyutu ile ilgili olarak birçok kavram ve kuraldan söz edilmiştir ki,
toplu halde şu şekilde sıralayabiliriz: Lahn, fısk, Medine ehlinin ameli,
lehv, sefihlik, fitne, kesb, riyâ, muhanneslik, kadın sesi, insan üzerindeki
olumsuz etkileri, sanat edinme, teşebbüh (fasık, günahkâr ve farklı dinden olanlara özenti), israf, âyet ve hadislerde geçen lehv, lağv, batıl, zûr,
mükâ, tasdiye, rukyetü’z-zina, Kur’ânu’ş-şeytân, münbitü’n-nifak fi’lkalb, savtü’l-ahmak, savtü’l-fâcir, savtü’ş-şeytan, mezmûru’ş-şeytan,
sümûd vb. kavramlar.
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Tasavvuf mûsikîsi görüldüğü kadarıyla ilk olarak “tağyîr” adı altında insanlara bir takım manevî hâller kazandırmak amacıyla manevî
hayatta eğitim aracı olarak ortaya çıkmış, kaside, zühdiyyât, semâ ve deverân ile gelişmesini sürdürmüştür. Ne var ki, daha ilk çıktığı günden
itibaren tenkitlere muhatap olmuş, günümüze kadar da tartışmaların
merkezinde olmuştur. İlk ortaya çıktığında İmam Şâfiî, bunun zındıklar
tarafından icad edildiğini ve ümmeti yoldan çıkarmayı amaçladığını
ifade etmiş, Ahmed b. Hanbel de Kaside ve Zühdiyyâtın makamsız olması hâlinde ancak caiz olacağını ifade etmiştir.
Semâ konusundaki fetvâ, fıkhî ve sûfî yorumların şu iki noktada
odaklandığı görülmektedir: Sema icra edilen ortamda diğer dinî kurallara aykırılık olmaması şartının yanında, yapmacık ve zorlama bir uygulama olması hâlinde caiz değil, sekr ve kendini kaybetme hâlinde caizdir.
İslâm tarihinde uygulamalar İbn Haldun’un tespitini haklı çıkarıcı özelliktedir: “Müzik ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ile ilk
olarak yükselen, düşmesi ile de en önce düşen bir sanattır.” İslâm toplumları ve devletleri fetih öncesi ve fetih döneminde daha çok Kur’ân-ı
Kerim tilâveti ve dinî mûsikî ile meşgul olurlarken, fetihlerden sonra
eğlence müziğine geçiş yapmış, daha çok meyhane türü müziklerle meşgul olmuş, yabancı kültürlerin müziklerini kendi özgün müziklerine tercih eder hâle gelmişlerdir.
Rasulullah (s.a.v.) zamanından günümüze kısa özgeçmişini vermeğe çalıştığımız müzik, her ne kadar İslâm âlimleri arasında tartışılmaya, Osmanlı döneminde ki Kadızâdeliler-Sivasîler probleminde olduğu gibi, kimi zaman tartışmaların dozu çatışmalara kadar varmışsa
da, bunların hiçbiri müzik icrâ ve uygulamalarını engelleyememiştir.
Fakihler ve sûfîler bu alanda eserler telif ederken1 Mevlevî, rufâî,
kâdirî gibi sesli zikre dayalı tarikatlar sema ve raks meclislerini daha geliştirmiş, halk ozanları ellerinde sazları ile köy köy dolaşıp müzik meclislerinda kitleleri etkileyen türküler söylemiş, ordular uzaktan aslan
1

Kettânî, et-Terâtibü’l-idâriyye, (trc. Ahmet Özel), İstanbul, 2003, II, 199-202.
Kettânî bu eserinde yirmi kadar eser saymıştır. Fârûkîler ise hendesetü’s-savt
şeklinde isimlendirdikleri müzik alanında akustik, âdâb, idârî, antoloji,
billiyografya, biyografi, meseller, sözlük, ansiklopedi, tarih, teşrî, meşrûluk,
edebiyat, tıp, mûsikî âletleri, nazariyat, felsefe, Kur’ân-ı Kerim ilimleri ve
tilâveti, dini meseleler, şarkı koleksiyonları, sûfizm, seyahatnâme ve coğrafya
konuları olmak üzere toplam 133 adet müellif / eser ismi vermiştir. (İsmail Râcî
el-Fârûkî-Luis Lâmia el-Fârûkî, İslâm Kültür Atlası, (trc: Mustafa Okan
Kibaroğlu – Zerrin Kibaroğlu), İstanbul, s. 1991, s. 475-481)
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böğürtüsü şeklinde duyulup düşmanın yüreğini ağzına getiren askeri
marşlarını oluşturmuşlar, Emevî, Abbâsî, Endülüs Emevîleri, Selçuklu
ve Osmanlı saraylarında sanat müziğinin en güzel örnekleri sunulmaya
devam etmiş; İbn Sina, Kindî, Fârâbî, Ladikli ve Merâğî gibi müzikologlar müzik nazariyatı eserlerini telif etmişlerdir. İslâm âlimlerinin yaptıkları tartışma ve değerlendirmeler ise müzik alanında yapılan çalışmaların belirli oranda da olsa şer’î çizgide kalmasını sağlamış olabilir.
Yirminci Yüzyılda Müzik ve Müslüman
A- Uygulamalar
Yirminci yüzyıl batı medeniyetinin bütün boyutlarıyla dünyaya
hükmettiği, kültürleri etkisi altına aldığı bir yüzyıldır. Temel özeliği dışlayıcı, asimile edici, iletişim ve teknoloji çağı oluşudur. Bu yüzyılın başında Müslümanlar batılılar tarafından işgaller yaşamış, kültür ve medeniyetleri aşağılanmış, yok edilmeye çalışılmıştır.
Bu dönemde Müslümanlarda hâkim olan duygu yenilmişlik duygusudur. Bunun sonucu bitkinlik, bezginlik ve aşağılık kompleksi gibi
mağlubiyet psikolojisi İslâm coğrafyasında hâkim duruma gelmiştir.
Müslümanlar bu saldırgan ve asimilatör batı medeniyeti saldırıları karşısında yok olmama mücadelesini başlatmış, bunun için de çalışmalarını
inanç ve ahlâk alanına yoğunlaştırmışlardır. Bunun tabiî sonucu olarak
da kültür ve sanat gibi konularla ilgilenmeye fırsat bulamamış, bulsa da
bu alanlarda bir oluşum sağlayacak imkân ve iktidarda olamamışlardır.
Döneme hâkim olan davranış “savunmacılık” ve “dışlama”dır.
İslâm ve Müslümanlara ait olan her şeyi, iyisiyle kötüsüyle savunma,
Batı medeniyetine ait olan her şeyi iyisi ile kötüsü ile dışlama.
Batı medeniyetinin bu dönemde İslâm dünyasına sunduğu müzik
ise genelde eğlence müziği (lehv/lai’b) olmuş, tabiî olarak da Müslümanlar böyle müzik türüne olumsuz yaklaşmışlardır. Fıkıh ve tasavvuf
kaynaklarından açıkça anlaşılacağı üzere önceki dönemlerde müzik tartışmalarının merkezinde tasavvuf mûsikîsi bulunurken, bu dönemlerde
tasavvuf mûsikîsi nerede ise unutulmuş, dahası eğlence müziğine karşı
alternatif olarak da savunulur hâle gelmiştir.
Yüzyılın ortalarından itibaren varoluş mücadelelerinde kısmî de
olsa başarı gösteren Müslümanlar yavaş yavaş diğer dinî ve kültürel konularla da ilgilenmeye başlamış, makeleler yazmış, fetvâlar vermiş, eserler telif etmişlerdir ki, müzik ele alınan konuların başlıcalarından biri
olmuştur.
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Türk Halk ve Sanat Müziği
Yirminci yüzyılda Müslüman dünyasını durumunu bu şekilde
özetlemeye çalıştıktan sonra, daha özel olarak Türk müziğinin durumunu ele almaya çalışalım. Türkiye’de müziğin yirminci yüzyılını on
dokuzuncu yüzyıldan başlayarak değerlendiren Cinuçen Tanrıkorur şu
tespitlerde bulunur: “IX. yüzyıl ümmet kavramının yerini yavaş yavaş
“millet” kavramına bırakmağa başladığı, “kültür”ün “irfan”ın yerine
oturduğu, “klasik”in yanında bir de “folklor” gerçeğinin fark edilmeye
başlandığı, teknik gelişmenin gelenekler düzeni ile kıyasıya çarpıştığı
bir yüzyıl… Yaşlılık belirtileri ve çeşitli hastalıklarla artık iyice yorulan
ve yıpranan imparatorluğun “Tanzimat” serumu takılarak bir süre daha
sun’î teneffüsle yaşatılmağa çalışıldığı yüzyıl…
IX. yüz yıl Türk mûsikîsinde –dünyanın belki biraz daha hızlı
dönmeğe başlayan saatlerinin de etkisiyle- uzun terennüm’lü, bol tekrarlı ağır ve ağdalı “kâr”lar, yerlerini daha küçük, kısa terennüm’lü
“kârçe” veya “kâr-ı nev” (=yeni moda eser)lere; “darbeyn” Beste’ler yerlerini “Hafif” (hatta ‘düyek’) Beste’lere; 2 beste–2 semai düzenindeki klasik fasıllar yerlerini çeşitli usûllerde şarkı’ların zincirlendiği, “saz
semâisi” yerine bazen “longa”larla (=bir tür oyun havası) bitebilen halk
tarzı fasıllara bırakıyor; bütün formlardaki yaratmalarda Batı etkisine
hep daha fazla hoşgörülü (hatta özendirici) bir tutum gözleniyordu. Din
mûsikîsi alanında “na‘t”, “durak”, “salât” ve “savt”lar yavaş yavaş kayboluyor, Mevlid ve Miraciyye hep daha az sayıda kimsenin hafızasında kalıyor, buna karşılık Mısır, Şam ve Trablus ağzı ürünler olan “şuğl”
(=Arapça güfteli ilahi) ler revaç buluyordu.
Bu arada meselâ, Ali Şîruganî’den sonra en fazla dinî eser bestelemiş olan Zekâî Dede’nin (1824-1897) Mısır ağzı şuğl’lerinde dahi Türk
zevki hâkimken, Arif ve Faik beylerin dinî eserlerine de şarkı tavrı hâkim
oluyordu. Edebiyatta ve mûsikîde ilk örneklerine XVIII. yüzyıldan itibaren (meselâ Mustafa Çavuş’un bestelerinde) raslamağa başladığımız
“şarkı” formu, XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar Beste ve Semaî’lerin yanında pek büyük bir değer taşımazken, Hacı Arif Bey’den (1831-1884) itibaren –Şevki, Rahmi, Şekerci Cemil ve Lem’î beylerle Selânikli Ahmed
Efendi gibi bestekârların da katılmasıyla- en çok kullanılan ve arzu edilen beste formu hâline gelmiştir.
Din dışı mûsikîde klasik formların yavaş yavaş rağbetten düşmesine, dinî mûsikînin de birçok formunda buna paralel rağbetsizliğe karşılık, tekke mûsikîsinin önemli kollarından biri olan Mevlevî
mûsikîsinde umulmadık bir gelişme görüldü. Mevlevîliğin doğduğu
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XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar geçen 150 yıl içinde toplam 10-15 âyin
bestelenmişken, sadece XIX. yüzyılda 35-40 âyin birden bestelendi.
XIX. yüzyılın bir başka özelliği de nazarî alandaki çalışmaların
artmış olmasıdır. IX ilâ XV. yüzyıllar arasında ve el-Kindî, Farâbî, İbn
Sinâ, Safiyyüddin, Kutbüddin, Merâğî, Bedri Dilşâd, Lâdikli, Şükrullah,
Mübarek Şah, Molla Câmî çizgisi üzerinde ciddi bir gelişme göstermiş
olan nazarî çalışmalar, XVI ve XVII. yüzyıllarda bilim açısından suskunluğa girmiş, büyük Türk tarihçisi ve mûsikîcisi D. Kantemir’in (16731723) 20 yaşları civarında yazdığı gibi, Türk mûsikîsi “icrası bayağı, ilmi
mühmel ve metrûk bir hâle” düşmüştür. Ve ortalığı XVII. yüzyıl yazarı
Âhîzâde Ali Çelebi’nin “Edvar”ı ile 1863 tarihli Haşim Bey Mecmuasında
görüldüğü gibi efsane ve hurafelerle girift astrolojik tarifler, ampirik tasnifler kaplamıştır.
İşte Ali Ufkî, Kantemir, Nâyî Osman Dede, Nâsır Dede ve Hamparsum’un çabalarıyla nazari alanda yeniden uyanan ilgi, XIX. yüzyılda
da kesintisiz devam etmiş; önce III. Selim, sonra II. Mahmud’un teveccüh ve ihsanlarıyla adeta şaha kalkan Mevlevî tarikatının mensupları,
güzel sanatların hemen her dalındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra,
çağdaş mûsikî nazariyatı çalışmalarının da öncüsü olmuşlardır. Denilebilir ki, Hüseyin Fahreddin, Mehmed Celaleddin ve Atâullah Dede adındaki üç Mevlevî şeyhi olmasaydı, XX. yüzyıl Tür müzikolojisine imzalarını atmış olan Rauf Yektâ, Hüseyin Sadeddin Arel ve Dr. Subhi Ezgi gibi
üç büyük isim, en ciddi manevî destekten mahrum kalacaklardı. Bu
arada XIX. yüzyıl ilk yarısının en önemli nazariyat çalışmasının da yine
bir Mevlevî şeyhi olan Nâsır Abdülbâkî Dede’nin “Tedkik-u Tahkik” ve
“Tahririyye” adlı eserleriyle ortaya konmuş olduğunu belirtmek gerekir.2
Yirminci yüzyılın başları yasaklar dönemidir. 1926’da başlayan
şark mûsikîsinin yasaklanma süreci, 1934’de hem radyolardan hem de
okullardan tamamen kaldırılmasıyla sonuçlanır. 3 Bir süre sonra Atatürk’ün Savarona yatında bir akşam yasaktan haberi olmadığını söyleyip
Radyodan fasıl dinlemek istemesi üzerine Türk müziği yeniden kondu.
Ama bu arada kendi radyosunda kendi müziğini bulamayan Türk halkı
Savte’l-Arab mine’l-Kahire’nin, Tahran’ın ve Yeni Delhi’nin hangi dalgada kaç metreden çıktığını öğrenmiş oldu. Ve 40’lı yılların Abdulvahab’lı Mısır filmleri ve Raj Kapoor’lu Hind filmleriyle birleşince adına

2
3

Tanrıkorur, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, s. 272-274.
Tanrıkorur, a.g.e., s. 296.
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1960’lardan sonra “Arabesk” uydurma adı takılacak olan halk tabanlı
Türk Pop müziği doğmuş oldu.4
Bu dönemin bir diğer hususiyeti mûsikî alanında birçok ustanın
da yetişmiş olmasıdır: Yesari Asım Ersoy ve Sadettin Kaynak,5 Münir
Nureddin Selçuk, Ferid Anlar,6 gazino müziği ekolünden Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar,7 Zeki Müren8 gibi ses sanatçıları yanında Hakkı
Derman, Sadi Işılay, Nubar Tekyay, Şükrü Tonar, Yorgo Bacanos, Fevzi
Arslangil gibi saz ustaları,9 Alâeddin Yavaşça, Bekir Sıdkı Sezgin, Meral
Uğurlu, M. Nureddin Selçuk, Sabite T. Gülerman, Mediha Demirkıran,
Nesrin Sipahi, Tülûn Korman, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Cüneyd Köksal, Aakgündüz Kutbay, Erol Deran, İhsan Özgen 10 ve Sebahattin İçli,
Münir N. Beken ve Murat S. Tokaç11 ortaya çıkarken birçok sivil mûsikî
eğitim kurumu da varlığını hissettirmeye başladı. Halk yüzlerce dernek
kurarak eski hocaları bulmuş ve bunlardan mûsikî eğitimi almaya başlamış, üniversite öğrencileri 1934’ten bu yana üniversite koroları kurmuş, bu derneklerle üniversite korolarında binlerce talebe, meraklı, istidat, hatta sanatkâr yetişmişti. Bazıları en yüksek şöhret seviyesine dahi
çıktılar. Bu cemiyetlerin başında Daruttalim-i mûsikî, Şark Mûsikî, Darulfeyz-i Mûsikî, Üsküdar Mûsikî Cemiyet’leri ile İleri Türk Mûsikîsi
Konservatuarı Derneği gelir. İstanbul Üniversite korosu ve Belediye İcra
Heyeti’nden sonra, halk tabanlı korolar arasında, Emin Ongan öğrencisi
bestekâr Erdinç Çelikkol yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediye
Konservatuarı Korosu’nu da anmak yerinde olacaktır. 12
Yüzyıllar boyu Türk mûsikîsinin nesilden nesile aktarımını sağlayan başlıca 5 mekândan biri olan ve tasavvufun bir tür güzel sanatlar
akademisi niteliğini taşıyan Mevlevîhaneler, 1925’te öbür tekkeler ile
birlikte kapatılmıştı. Bu yasaklamaya rağmen Mevlevî ayinleri, önce
Mevlânâ’yı anma konuşmaları şeklinde, sonra iç ve dış turizmi hareketlendiren yarı folklorik bir gösteri şeklinde 1950’lerden sonra yeniden icra
edilmeye başlandı. Bu alanda Zeki Atkoşar, Neyzen Doğan Ergin ve Kani
Karaca gibi ustalar yetişti.13
4

Tanrıkorur, a.g.e., s. 296.
Tanrıkorur, a.g.e., s. 295.
6 Tanrıkorur, a.g.e., s. 297.
7 Tanrıkorur, a.g.e., s. 298.
8 Tanrıkorur, a.g.e., s. 299.
9 Tanrıkorur, a.g.e., s. 299.
10 Tanrıkorur, a.g.e., s. 303.
11 Tanrıkorur, a.g.e., s. 304.
12 Tanrıkorur, a.g.e., s. 297.
13 Tanrıkorur, a.g.e., s. 299-300.
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Türkiye’nin müzik açısından 20. yüyzıldaki görünüşü Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturduğu gün yapılan aşura gibidir. Yunus Emre
Oratoryosu ile İbrahim Tatlı ses, Kugu Gölü Balesi ile Kibariye, klasik
Türk müziği korolarıyla Sezen Aksu, klarnetle oyun havaları ile James
Last orkestrası, Timur Selçuk’la Kültür Bakanlığı Semah Topluluğu, Küçük Emrah ile Barış Manço her an, her müzik mağazasının vitrininde
yan yanadır.14 Türk halkı, müzik eğitimi konusunda kaderine terk edilmiş olmanın intikamını “arabesk” denen gerçek Türk popuna sarılmakla
aldı.15
Yüzyılın ikinci yarısı büyüklerin yaprak dökümüydü. M. Cemil,
Ferit Kam, M. Nurettin Selçuk, Emin Ongan bu dönemde vefat etti. 16
Yirminci yüzyıl Türk müziği ile ilgili bir diğer önemli değerlendirme Erdoğan Sürat’tan gelmektedir. Onun bazı önemli tespitleri şunlardır: “Kur’ân-ı Kerim, Tevrat ve kısmen de olsa İncil’deki benzer sesler
2.4a ve 3.5a’lık seslerdir. İncil’in kısmen bu kapsama girmesinin sebebi
üç farklı İncil oluşundan kaynaklanmaktadır. Üç kutsal kitaba ait sesler
“İbrahîmî Ses Sistemi”ne sahiptir. Bu müzik sistemi Hz. İbrahim ile başlamaktadır. Türk kültüründen İbrahimi ses sistemi Urfa-Adana ekseni
içerisinde ve Alevî kültüründe bugüne kadar ulaşmıştır, ancak her nedense dinî mûsikî ile ugraşan insanların birçoğu bu mûsikîyi benimsemez.”17
Sürat, İbrahîmî Ses Sistemi hakkında da şu tesbitlerde bulunur:
“24 Gayri müsavi aralık denen sistemle insanlar kandırılmışlardır. İnsanlık 4,5 koma basarken bizimkiler, siz bunu yarım ses fazla veya eksik
basabilirsiniz demişler. Bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı. Görüldü ki,
4.5 komatlık diez, 4.5 komatlık bemol Kur’ân ve Tevrat’ta var. Hıristiyanların Kilise Müziği’nde de 4.5 koma kullanılıyor ama biraz bozulmuş
durumda. 4.5 komalık benol aralığında pes’ten tize doğru baktığımızda
4.5a, 4.5-3a, 4.5-5a, 4.5-6a, 4.5-8a ve 4.5-9a aralığı bulunuyor. Biliyoruz
ki, sesler arasındaki aralık 9 komadan oluşuyor. 9 Koma yarım sesi ifade
ediyor. 4.5 komanın kaynağı önce Tevrat, sonra İncil’le devam etmiş.
İncil çok kitaplı hâle gelince bu özelliğini kaybetmiş. Son kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de de bu sistem aynen korunmuş. İbrahimi ses sisteminin dışına ilk çıkanlar Balkan toplulukları ve özellikle Sırplar oldu.
Almanya’nın, Avusturya’nın yıllarca uğraşıp bilimsel yollardan bulduğu

14

Tanrıkorur, a.g.e., s. 300.
Tanrıkorur, a.g.e., s. 301.
16 Tanrıkorur, a.g.e., s. 302.
17 “Sesrârengiz İddia”, Anadolu Gençlik, yıl 1, sayı 1, s. 70.
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sistemi Osmanlı Devleti bünyesindeki insanlar hafızalarına kazımıştı
bile.”18
Sürat bunun ardından Türkiye’de yirminci yüzyılda şöhret bulmuş ses sanatçılarını bu sistem üzerinden değerlendiriyor: “İbrahim
Tatlıses: … Herkes İbrahim Tatlıses’in neden bu kadar etkili sese sahip
olduğunu soruyor. O çok küçük yaşlarda duyduğu sesleri ezberleye ezberleye geliyor. Metin Millî, bu işin okumuş takımı. Ama İbrahim Tatlıses okuma yazma bilmeyen biri. Biz Metin Millî’de zaman zaman yanlış
ses duyabiliriz ama İbrahim Tatlıses’de bunu duymamız mümkün değil.
Yüzyıllardan beri Harran ve çevresi ile Alevî kültürü bu mûsikînin
dışına hiç çıkmıyor. Bir de Orta Anadolu’nun Bozlarları var. Alevîler İbrahimî sistem dışında hiçbir ses sistemi kullanmıyorlar. Yabancı perde
kullanmıyorlar. Sünnîler bu becereyi Urfa yöresinde gösterebiliyorlar.
İstanbul’da bu işi beceren Necdet Yaşar ve Tasavvuf Korosu var. Şu anda
Türkiye’de Sami Özer dışında İbrahimi makamı kullanan ilahici yok.
İslâmî çevrelerin sevdiği sanatçılardan hiç biri İbrahimî Mûsikî sistemini kullanmıyor. Bizans’tan kalan bir tür anarşik ses sistemini kullanıyorlar.19
Müzik anarşiyi sevmez. Protest müzik bana müzik kalıplarından
çıkmış anarşik şeyleri çağrıştırıyor. Zülfü Livaneli kötü bir sese sahip
ama “Leylim Ley” diye bir parçasında en doğru sesi çıkarıyordu… Pop,
Reggie, Rap gibi müzik türleri var. Türkiye’de bunun temsilciliğine soyunanlar da var. Amerikan literatüründe asgari 30 milyon satmamış bir
yapıta pop müziği diyemezsiniz. 30 milyonun altındaysa o pop değil,
popo müziği olur.
Sezen Aksu 75 bin satmış, Kibariye 7.5 milyon satmış. O hâlde
bizim popumuz Kibâriye. Çünkü buradaki kriter halka inme. Tarkan kaç
satıyor? Bunlara pop dememek lazım. Çünkü bir sistemleri yok. Bunları
büluğ çağı gençliğinin çeşitli uğraşıları diye değerlendirmek lazım. Moraz ve Bethoveen, İbrahimi müzik sisteminde minörleri ve majörleri
kullanan müzisyenlerdir. Batı zoru değil, kolaylığı seçmiştir. Perdeler
bakımından gerek Arap âlemi ve Türk mûsikîsi ve gerekse İsrailoğulları
müziği daha zengindir, ama bu zenginliğin çok farkında değiller. 20
Sevim Tanyürek Türkiye’ye arabeski bilinçli olarak sokan biriydi.
İbrahimî sistemi Türkiye’ye ve şarkılara aktaran ama bunu Araplardan

18

a.g.e., s. 71.
a.g.e., s. 71.
20 Aynı yer.
19
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getiren ilk kişi oydu. “Azize” isimli parçasıyla girdi. Sonra Neşe Karaböcek onun yolundan gitti. Orhan Gencebay, Türk mûsikîsinin Araplaşma
tehlikesine karşı, Türkiye’deki İbrahimî sistemi yani Güneydoğu’daki
İbrahimî sistemi kullanarak o müziğin önünü kesti. Ancak Türkiye’deki
aydın kılıklı karanlık müzisyenler onun arabesk yaptığını iddia ettiler.
Sonra da Gencebay Amerika’dan Montu doktorası aldı. Orhan Gencebay arabeskin girmesine karşı tedbir alan biridir. Orhan Gencebay’ın
çıktığı dönemde Savaş Ay’ın annesi Şükran Ay Arap yarımadasındaki ses
sistemini alarak Türkiye’ye hatta Balkanlar’a kadar soktu. Öyle etkiliydi
ki, bu kültürümüze müthiş bir tokattı. Arap Yarımadası Gencebay’la baş
edemedi. Bunun üzerine İsrail Kültürü devreye girdi. İbrahim Tatlıses,
Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye gibi isimlerle Tevrat mûsikîsini
Türkiye’ye soktular. Onların yaptığı Arap mûsikîsi değil, Tevrat
mûsikîsidir. Orhan Gencebay bu sanatçıların çıkışı ile etkisini kaybetti.
Kibâriye’nin söylediği “Hayat Merdiveni” isimli parça Mûsevîlerin Cumartesi namaz duasıdır. Bu kaset Türkiye’de 8 milyon satmıştır.
Kibariye okuma yazması olmayan biridir. Bunu bilerek mi yaptı,
bilmeyerek mi derseniz, ben bilerek yaptı derim. Müzik danışmanları
öyle bir yol çizmişlerdi. O dönemde Ajda Pekkan da Benî İsrâîl’den çok
parça seslendirmiştir… İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Mine Koşan,
Kibariye, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, arada kusurlar işlese bile Ferdi
Tayfur, Zeki Müren (ki zaman zaman o da arabesk okumaya çalışmıştır)
dışında kalan ne kadar arabesk sanatçısı varsa hepsi kendi bastığı sesin
bile farkında değildir. Ayağına basarsanız farklı basarlar, canı acırsa
farklı basarlar. Bunlar hayvanlar âlemine ait seslerdir. Bunu bilgisayardaki ses sistemine uyup uymadıklarına göre söylüyorum, küçümsemek
için değil…
Bizim yaptığımız incelemede üç kişinin sesinin bilgisayarda bile
ölçülemeyecek hassaslıkta olduğu ortaya çıktı. Âşık Mahsuni Şerif, Davut Sular ve Ali Ekber Çiçek. Bir de bunlardan daha müthiş olan ve Türklük dışında bir başka kültüre anlatılamayacak Neşet Ertaş ve Hacı Taşan
var. Bu iki üstad Alevî kültürünün ötesinde Şaman ve kopuz geleneğini
temsil ediyorlar. Akıncı Türkler bu sistemi Orta Asya’dan Harran’a ve
oradan da Orta Anadolu’ya kadar taşımışlar.21
Atilla Taş eğitimsiz bir insan… Cumhurbaşkanlığı’nın “Devlet Sanatçısı” payesi verdiği sanatçılar arasında üç tane doğru ses çıkaran sanatçı var: İzzet Altınmeşe, Ajda Pekkan ve Orhan Gencebay… Kibariye

21

a.g.e., s. 72-73.
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Türkiye’nin değil, dünyanın en doğru sesi çıkaran sanatçılarından biridir… Müslüm Gürses’i anlamak için insanlığın yüzyıl beklemesi lazım.
Yani o kadar kusursuz bir ses… Doğru ses çıkarmak çok önemlidir.
ABD’de bu konuda geniş araştırmalar yapıldı. Bir kimseye doğru ses çıkarmayan bir sanatçıyı günde 6 saatin altına düşmemek kaydıyla dinletin. Sonra bu insandan herkesin başarabileceği bir iş yapmasını isteyin.
Meselâ şu dilekçeyi şu makama bırakın veya sporcuysa kendi yeteneğini kullanmasını isteyin. Bu insanın performansının korkunç derecede düştüğünü göreceksiniz. Hele hele aynı parçaları tekrar tekrar dinletin, o zaman o insanın hayattan zevk almadığını, uykuları ve iştahının
bozulduğunu ve son olarak dikkatini toplayamadığını göreceksiniz. Meselâ doğru ses çıkaran Kibariye’yi, Müslüm’ü, Orhan’ı 6 saat değil 9 saat
dinletin, sonra bir metni okutun onu kolayca ezberlediğini, hayata güvenle baktığını, kararlı olduğunu, uykularında ve iştahındaki bozukluğun gittiğini göreceksiniz… Âşık Mahzuni Şerif’in “İşte gidiyorum, çeşmi
siyahım” parçasını on gün dinleyin mesleğinizde ne kadar başarılı olacağınızı hemen fark edeceksiniz.”22
Dinî Mûsikî
Müslüman ve müzik denilince şüphesiz akla ilk gelen müzik türü
dinî mûsikî olmaktadır. Dinî mûsikînin XX. yüzyıldaki hâlini şu şekilde
özetleyebiliriz:
50’li yıllara kadar yasak, 50’lerden sonra Mevlid, kaside, ilahi,
Kur’ân tilâveti.
Yasaklı yıllardan sonra başlayan bir uyanış ve dinî olan her şeye
karşı bir susamışlık dönemi. Bundan dolayı manevî heyecan uluşturacak, dinî geçmiş ve geleneklerle buluşturacak olan faaliyetler en gözde
işlerdi. Ramazan Alparslan bu süreçten şöyle söz eder: “1950 yılı, Türkiye
Cumhuriyeti döneminde “din dünyası” için yepyeni bir başlangıç, bir
“milât”tır. Çünkü Türkiye’de Müslümanlar dinî bağımsızlığa, inanç, ibadet ve eğitim özgürlüğüne bu tarihte kavuştu. Dinin, dindarlığın iman
ve ibadetin tadını ilk defa bu tarihte tattı… Yirmi beş yıl gibi uzun bir
zamandan beri, tıpkı komünist ülkelerdeki gibi dinî baskıdan yılan halkımızın bu sahada elde ettiği hürriyet, âdeta ayakları yerden kesmişti.
Bu haklı bir sebepti. Onun için Müslüman halkımız nerede bir sakallı
veya sarıklı gördüyse “hocam” diye eline sarılıyor, nerede bir Kur’ân ve
mevlit okuyan birini görür veya duyarsa onu koşuyor, boynuna sarılıyor,
bağrına basıyor, evinin kapılarını ardına kadar açıyordu. Yeter ki adı
22
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“hafız” veya “hoca” olsun. Bir şeyler bilen kişi veya kişiler, bağıranlar çağıranlar, hele güzel bir sesle ezan okuyanlar batan geminin malları gibi
kapışılıyordu. Zaten kayıplı ve ayıplı geçen yıllar, kaliteyi iyice düşürmüştü. Vatandaş ise mazurdu.
Önceleri mevlit, mevlit cemiyetleri, Kur’ân ve ibadet kadar kutsal
ve hürmete layıktı. Bu cümleden olarak İstanbul Eminönü YeniCami
imam-hatibi Nuri Efendi, Karaköy Yeraltı Camii İmam-Hatibi Üsküdarlı
Ali Efendi, Sultan Ahmed Camii İmam-Hatibi Gönenli Mehmet Efendi,
Beyazıt Camii İmam-Hatibi Hendekli Abdurrahman Efendi, Fatih Camii
İmam-Hatibi Enderunlu İsmail Efendi, Nuruosmaniye Camii İmam-Hatibi Hasan Akkuş ve Adalı Hâfız Ahmed (Hızal) meşhur mevlithanlardandı.
Daha sonraları mevlit ve mevlit cemiyetleri, kaside, na‘t ve mersiyelerle sulandırıldı. Öyle ki güzel sesli hâfızların veya bağıran çağıranların, ağıt yakan, ağlayan, ağlatan, Allah diye çığlık atıp kendinî yerlere
atanların gösteri alanlarına döndü… Böylece 1960’lar gelindi. Bugünlere
kadar “uyuyan güzel”i oynayan Müslüman halk, 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle
önce şok oldu, sonra uyuştu. Bilâhare toparlandı ve uyandı. Bu arada
biraz da olsa Kur’ân ve mevlit okuyuculuğuna kalite geldi. Ama ilâhî imtihân icabı, ticarette ve sanayide olduğu gibi mânevî alanda da sular
ısınmaya başladı. Okuma-okutma, arz-talep, emek-ücret, kalite-şöhret,
niyet ve samimiyet konuları gündeme bomba gibi düştü. Artık herkes
birbirini sorguluyordu. Dindarlığı soğruluyordu, dinî konuları, hocaları,
vaaz ve vâizleri, mevlithanları sorguluyordu. Bu da bir aşamaydı. Bu hâl,
bir on sene daha sürdü.
Bir başka yönden İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü,
Türkiye’nin en güzel Kur’ân ve mevlit okuyan, en güzel dua yapan, Müslüman halkla en güzel diyalog kuran öyle müthiş bir kadro oluşturmuştu ki, bunların her biri manevî dünyamızda âdeta savaşan şahinler,
din deryasında da savaşan armadalar gibiydiler… Bunlar başta sanat
dünyasından gelen ve “bestekâr-hâfız” referansıyla şöhret olan Âmir
Ateş olmak üzere, Nusret Yeşilçay, Yahya Eskişehirli, Adem Erim, Halil
İbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mısır, Aziz Bahriyeli, Ali Gülses, İsmail
Dâniş, Mahmut Hataylı, Eşref Akhisarlı, Sırrı Ayvazoğlu, Kâni Karaca,
Hüseyin Top, Dilaver Çömlekçi, Sadettin Evginer, Mustafa Taşova, İsmail Tural, Kemal Erdağ, İzzet Arık, İzzet Yeşilbaş, Hakkı Koca, Nurettin Şenses, Kelâmi Kalın, Burhan Gürel, Salim Gözütok, kadir Konya ve
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daha niceleri… Asıl âlimler, dersiamlar, hocalar, vâizler ve hatipler ikinci
planda kalmışlardı.23
70’li yıllarda bunlara ilaveten marşlar.
70’lı yıllar terör ve ideolojik tartışma ve çatışmalar dönemi olduğundan bu dönemde coşku, heyecan ve hareket ön plana çıktı. Necip
Fazıl Kısakürek vb. hatiplerin konferans ve muharrik yazıları ön plana
çıktı. Buna paralel olarak da marşlar, özellikle de mehter marşı, Osmanlılık ruhu moda hâline geldi. Dini ilâhi ve mevlitler daha sönükleşti,
çünkü bunlar pasif ve pasifize işler olarak algılanmaya başladı ve böylece ikinci plana düştü.
80’lerde ezgi ve ilahiler.
80’li yıllar panel, sempozyum ve konferansların ön plana çıktığı,
Müslümanların coşkudan çok bilgiye ve bilimselliğe önem verdiği yıllar
oldu. Buna paralel olarak da klasik olandan moderne doğru bir yürüyüş
başladı. İlâhîlerin yerini ezgiler aldı. Bu durum 90’lı yıllarda da varlığını
sürdürdü.
90’larda bant tiyatroları ve ilgili ilahiler/yeşil pop.
92’lerde özel radyolarla radyo tiyatroları ve ilahiler, televizyonlarda klipli ilahi ve ezgiler.
2000’li yıllara gelinceye kadar klasik ile modern arasında bir arayış, geçmişi eleştiri ancak geleceği bir türlü inşa edememe dönemi oldu.
Müslümanlar “yeni” olanın peşine düştü, ancak yeniyi inşa edecek birikimden de mahrum olduğundan, klasiği sulandırarak yeni bir “yeni”
inşa etmeye çalıştılar. “Ezgi ve ilahi sektörünün çıkış noktası 1980'li yıllara dayanıyor. Bu dönemde, "Arkası Yarın" programlarından mülhem
dinî bilgileri ihtiva eden ya da İslâm büyüklerinin hayatlarını anlatan ses
tiyatroları hazırlanmaya başladı. Tiyatrolarda, anlatılan konuyla ilgili
ilahiler yer aldı. Bu dönemde bağlama ve saz gibi müzik âletlerinin kullanılması tepkiyle karşılandığından, ritm ve nefesle yetinildi.
1990'larda görsele geçişin hızlanması bant tiyatrolarının popülerliğini yitirmesine sebep oldu. Bu kez, bant tiyatrolarında seslendirilen
ilahiler ve bu ilahilerin yer aldığı kasetler ön plana çıkmaya başladı.
Hatta bu tür kasetler 200 binden fazla satınca, ortaya çıkan boşluğu doldurmak da sektördekilere düştü. Bant tiyatrolarında ilahi söyleyen birçok sanatçı için kasetler yapıldı.

23
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1992 yılında, özel radyoların ortaya çıkmasıyla birlikte ezgi ve
ilahi icracılarında gözle görülür bir artış oldu. Eserler, alternatif müzik
olarak algılandı ve gençlerin ilgisini çekti. Bazı kasetler, tanınmış pop
müzik sanatçılarının başarılı çalışmaları kadar sattı. Sektör, hızla büyümeye çalıştı… 1980'lerden bu yana sesli yayıncılıkla uğraşan, ilk ezgi çalışmalarında yapımcı, güfte ve bestekâr olarak bulunan, Mustafa Demirci, Ömer Karaoğlu gibi sektörde tanınmış sanatçıların ilk kaset çalışmalarında yer alan Ahmet Mercan, o dönemdeki albümlerin birçoğunun acemice yapıldığını ifade etmekte ve şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: "Ayrıca, sanatçılar çok eğitimli değildi. Ama samimi bir hava
vardı. Bu samimiyet, halktan aldığı destekle güçlendi. Bugün, 7 bin çeşit
kaseti ve yüzlerce firması olan kendi çapında dev bir sektör var karşımızda" diyor. Sektördeki değişikliklere dikkat çeken Mercan, ilk dönemlerde enstrümanları kullanma konusunda bir sıkıntının olduğunu;
bağlama ve sazın bile kullanılamadığını; kullanıldığında da eleştirildiğini söylüyor. Günümüzde bol enstrümanlı eserlerin daha çok tutuluyor
olmasını da dinleyici kitlesinin müzik zevklerinin gelişmesine bağlıyor.
Son iki yıla gelene kadar İslâmî kesimde Ömer Karaoğlu, Mustafa
Demirci, Taner Yüncüoğlu, Aykut Kuşkaya gibi sanatçıların çıkardığı;
hemen hemen bütün enstrümanların kullanıldığı, ritim ve çok sesliliğin
de ara ara hâkim olduğu ezgi kasetleri gündemdeydi. İçeriklerinde ilahi
aşklar anlatılırken beşeri aşklara da yer veriliyordu. Popüler kültürün
etkilerinin gözlendiği bu tür albümlere olan ilgi sektörün gelişmesine
katkıda bulundu. Hatta, tıpkı İMÇ piyasasında olduğu gibi her gün yeni
bir kaset piyasaya sürülür oldu… 24
2000’li yıllar:
 Pop, rep vb. batı türü dinî müzikler.
Bu dönemin bir diğer özelliği batı dünyasındaki ihtildâ hareketleri ve bunların Müslüman Camiaya katkıları. Yusuf İslâm ile başlayan
“Müslüman batılı sanatçılar” kendi kültür ve sanat dünyalarını İslâm ile
buluştururken, doğulu geleneklerden farklı tarz ve türler ortaya koydular. Doğu kültür ve geleneği açısından yargılansa da, dinî açıdan sorgulansa da batı dünyasının kültürel zemininde İslâmî mesajlar vermeğe,
geleneksel kültürleri içerisinde Müslümanlıklarını yaşamaya yöneldiler.
Pop, rep vb. müzik türleri doğu gelenekli Müslümanlar arasında önce
yadımsandı ise de sonunda kabullenildi ve örnekleri sunulmaya başlandı.

24http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.ac-
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İslâm medeniyeti tarihî süreçte bir kez daha Batı kültürü ile farklı
bir biçimde karşılaştı, ancak Gazzâlî’si, İbn-i Sina’sı olmayan bir karşılaşmaydı bu. “İmza attıkları albümlerle 'ilahi mesajlar' veren dünyaca
ünlü sanatçıların klipleri, internette tıklanma rekorları kırıyor. İslâm
dünyasının ‘pop’ yıldızları olarak milyonları bulan albüm satışları ile tanınan Sami Yusuf, Yusuf İslâm, Hamza Robertson, Zain Bhikha ile hip
hop tarzı bilinen Native Deen grubunun şarkıları, internetteki birçok
sitede büyük ilgi görüyor. İmza attıkları eserler ise kimilerine göre ‘yeşil
pop’’ olarak adlandırılırken onlar, tarzlarını Batı müziğine karşı bir alternatif olarak ortaya çıkan İslâmî müzik tarzı ‘Nasheed’ olarak tanımlıyor.”25
Huşu’lu sûfî ilâhîlerinden ritmik ilahilere geçiş.
2000’li yıllarda ezgi albümlerinin yerini ilahi kasetleri almış durumda. İlahi ve ezgi kasetlerinin yurtiçi ve yurtdışı dağıtımını yapan
Azim Dağıtım Genel Müdürü Hasan Taştan Yıldız, özellikle zikirli ilahilerin son iki yılda şaşırtıcı derecede arttığına dikkat çekerek, "En çok
satılan iki albüm de ilahi formatında. Ardından da ezgi sektörünün ilkleri denebilecek kişilerin kasetleri geliyor. Ezgi tarzında yapılan yeni albümlerin hiçbiri tutmuyor" diyor. Yıldız ezgilerde işlenen temalarda
İslâm’dan uzaklaşmanın olduğunu savunuyor.
Toplam 28 kaseti bulunan ve en çok satan ilahi albümleri içinde
eserleri yer alan Abdurrahman Önül, bu tür çalışmaların revaçta olmasını 'tarz'a bağlıyor. İlginin, Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberimizin isimlerinin daha sık ve anlaşılır dillendirilmesinden, duyguların daha yoğun
hissettirilmesinden kaynaklandığını vurguluyor. Kendi albümlerinin
çok satmasını ise "Genellikle albümlerimde Mekke-Medine, Peygamber
ve cennet özlemini, Allah'a kavuşma arzusunu, ifade eden ilahilere yer
veriyorum. Eserlerimde ritim de ön planda. Ayrıca gençlere de daha cazip gelmesi için bağlama, keman, kanun, gibi enstrümanları da kullanıyoruz" sözleri ile açıklıyor.
Ahmet Özhan ise ezgilerin tasavvuf müziğinin deforme edilmiş
hali olduğunu, ilahi kasetlerinin bu kadar revaçta olmasının ticarî gerekçelerden kaynaklandığını, yoksa "insanların maneviyatlarını geliştirelim, Allah'a yaklaştıralım" gibi bir kaygının olmadığını düşünüyor.
Ahmet Özhan, "İşin feyzi kalmadı artık. Feyiz olursa tesir de olur. Eser-

25
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ler insana medeniyet, estetik getirip insan hayatını yükseltmeli. Bu albümler bu amaçlara hizmet etmiyorsa sunuluşunda da, dinleyende de,
seçende de sorun vardır" diyor.
Ömer Karaoğlu, günümüz ilahilerini "Türkiye'de popüler müzik
sektörü nasıl patlama yaşıyorsa, içeriksiz ama insanı bir yerinden yakalayan, arabesk unsurların varolduğu ilahiler için de aynı durum söz konusu" diye yorumluyor. Karaoğlu'na göre, piyasadaki tanınmış eserler,
üzerine bir iki ekleme yapılarak kulağa hoş hale getiriliyor. Bundan dolayı da talep görüyor.
Mustafa Demirci, gelinen noktanın ritim duygusunun ön plana
çıkmasından kaynaklandığını söylüyor. Demirci’ye göre günümüz insanı çok hızlı yaşadığından bu ritme ihtiyaç duyuyor. Bu tür ilahiler,
içinde Allah ve Peygamber isimleri geçince daha da cazip hale geliyor.
Ezgileri genelde üniversite öğrencileri ve lise düzeyindeki kişiler dinlerken, ilahiler genel anlamda orta yaşlardaki kırsal kesimlere hitap ediyor.26
Ender Doğan ile başlayan İrfan Türküleri
Yabancı etkilerinden arındırılmış, yerli ve profesyonel bir dinî
mûsikîye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ender Doğan bu amacı gerçekleştirmek için Anadolu sûfî müziğinin keşif ve ihyâsının önemini vurgulamaktadır. Doğan yaptığımız şifahi görüşmede çalışmasını şu şekilde
tanıtmaktadır: “Türk'lerin İslâmiyet'i kabulüyle başlayan toplumsal değişim ve dönüşümle edebiyat, şiir ve Mûsikî de yeni bir hüviyet kazanmıştır, eski, ozan, baksı geleneği âşıklık geleneğine dönüşmüştür. Ahmet Yesevi "hikmet"leriyle ve gönderdiği dervişleriyle Anadolu'da
dergâhlar vasıtasıyla tebliğ ve irşad hizmetleri yürütmüştür. Ozanlar
belli tarikatlara intisap ederek derviş olmuş ve tasavvufî şiirler, ilahiler
söyleyerek halka tesir etmişlerdir.
Yeni bir ruh ve düşünce sistemi ve Tevhid ilkesine bağlı olarak
gelişen bu anlayış toplumun her alanına nüfuz ettiği gibi sanat ve
mûsikîye de tesir etmiştir.
Âşık Emrah, Âşık Sümmani, Âşık Ruhsatî gibi nice sûfî âşıklar bu
kültür'ün taşıyıcısı olmuşlardır. Anadolu'da tasavvufî halk müziği alanında değerlendirebileceğimiz çok sayıda eser kaldığı kadarıyla henüz
derlenip toparlanmayı beklemektedir. Bizim yaptığımız bu çalışma
Anadolu'da dergâh çevrelerinde yaptığı gönüllü derleme çalışmaları
26http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?news
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belki ileride yapılacak büyük hizmetlere dönük bir adım olarak değerlendirilebilir.
 Kur’ân-ı Kerim Tilaveti Ziyafetleri ile yeniden Kur’ân
tilâvetine dönüş.
2000’li yılların bir uygulaması da geçmişte pek örneği bulunmayan Kur’ân-ı Kerim ziyafeti programlarıdır. Kur’ân-ı Kerim tilâveti denilince akla öncelikli olarak Mısırlı okuyucular gelmekle birlikte bu süreçte buna İranlı okuyucular da ilave edilmiş oldu. Yerli okuyucular ise
ikinci hatta üçüncü sırada yer almıştır. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma gayretleri ve bu alana yönelik çalışmalar çoğalmış, tecvid çalışmalarının yanında şan, nefes ve solfej çalışmaları da gündemdeki yerini almıştır. Ancak okuyuş tarzı olarak Arap
ya da Türk tarzı arasında bir bocalama yaşanmıştır ve bu konu henüz
çözülememiş bir problem olarak varlığını sürdürmektedir. Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma gayretleri bireysel taklitlerden, profesyonel eğitim ve
öğretim aşamasına henüz geçememiştir. Doğaçlama ya da notalı okuyuş
konusu da problem olarak varlığını sürdürmekte, bu husustaki çalışma
ve tezler de henüz sonuçlandırılmamıştır.
Üsküdarlı Ali Efendi, Bekir Sıdkı Sezgin, Kâni Karaca ve İlhan
Tok’un uyguladığı notalı Kur’ân tilâveti ile buna karşı çıkan, tamamen
doğaçlama okumayı savunan ve buna göre de okuyan Abdurrahman
Gürses vb. okuyucuların tarzı arasında bir tercih sorunu gündemi meşgul etmektedir. Yine Arap ağzı ile mi, Abdurrahman Gürses, İsmail Biçer, Fatih Çollak vb. okuyucuların tarzı olan İstanbul ağzı ile okunmalı
bu da üzerinde durulması gereken bir diğer konudur.
Ramazanlarda Enderun Teravihleri
Son yıllarda gündeme gelen bir diğer husus Enderun Teravihleri
diye piyasa sürülen bir uygulamadır. Mûsikî merkezli bir uygulama olan
bu tarzın mahiyetini Mihrimah Sultan Camii İmam Hatipleri Kerim Öztürk ve Hasan Lütfi Ramazanoğlu şu şekilde açıklamaktadırlar: “Enderun usûlü teravihin farklı uygulamaları vardır, bir tanesi şöyledir: Yatsı
namazından önce minareden temcitler, münâcâtlar ve ilahiler okunur.
Daha sonra yine minareden salâ ve çift ezan okunuyor. Gülbankten
sonra Rast makamında kamet getiriliyor, sonra da yatsı namazının farzında Fatiha ve zamnı sûre yine rast makamında tilâvet ediliyor. Eğer
sesi imam müezzine verecekse teravih namazının ilk dört rekâtının sonunda Isfahan ilahi okunmuyor. Arka safta cumhur müezzinler Isfahan
makamında salât-ü selam getirir ve teravihe davet ederler. Böylece teravih namazı başlar.
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İlk dört rekâtın tilâveti Isfahan makamında olur. Eğer ikişerli kılınacaksa ikinci rekâtın sonunda yine Isfahan selam verir imam efendi,
salât-ü selam yine aynı makamda yapılıp devam edilir. İlk dört rekâtın
dördüncüsünde imam Sabâ makamına geçer. Selam verildikten sonra
cumhur müezzinler Sabâ makamında ilahi okurlar ve salât-ü selamı
yine Sabâ makamında getirirler. Çünkü ikinci dört rekât bu makamda
eda edilecek. İkinci dört rekâtın sonuncusunda imam tilâveti Hüseynî
makamında yapar. Ardında Hüseyni ilahiler okunur ve salât-ü selam getirilir. Üçüncü dört rekât da Hüseynî olarak eda edilir. İmam efendi yine
son rekâtta ama bu sefer Eviç makamı olarak tilâvet eder, selamdan
sonra Eviç makamında ilahi ve salat-ü selam getirilir ve dördüncü rekât
bu makamla eda edilir. Ardından aynı şekilde Acemaşiran makamına
geçilir ve teravih bu makamla biter.
Eğer vitir namazından önce eğer salat-ı ümmiye okunacaksa teravihin son rekâtında imam Segâh makamına geçer ve orada bırakır.
Farklı şekilde de olabilir; örneğin, Mâhur makamı, Acemaşiran makamına uygun olduğu için imam namazı Acemaşiran sonlandırır ve Mahur
makamında Salat-ı Ümmiye okunabilir. Bunların ardından Sermüezzin
tarafından kaside okunur ve duaya geçilir. Dualar edilirken müezzinle
“âmin, âmin, âmin” diyerek hocaya eşlik ederler. Duanın sonunda imam
ellerini yüzüne kapatırken bütün müezzinler “Ve’l hamd’ü lillahi rabbi’l
âlemin” derler ve tekrar salât-ü selam edip vitre davet ederler. Vitir bittikten sonra selam verilir, tesbihatten önce Âyet’el Kürsi cehrî olarak
okunur. Ardından müezzinler belirli aralıkla, sesli olarak tesbihâte eşlik
ederler ve en son Kur’ân’ı Kerim ile namazımız bitmiş olur.” 27
Henüz yeni bir uygulama olan bu usûlün nasıl sonuçlanacağını
zaman gösterecektir.
Beş vakitte beş makam ile ezan okumaları
Ezân-ı Muhammedî’nin güzel sesle okunması ezanın müstehaplarındandır. Ancak zamanla özellikle de Osmanlı geleneğinde ezanın
güzel okunuşuna ayrı bir önem verilmiş, hangi vakitte hangi makam ile
okunacağı bile bir kurala bağlanmıştır. İstanbul’da sabah ezanının saba,
dilkeşhaverân; öğle ezanının rast, hicaz; ikindi ezanının hicaz, uşşak,
bayatî; akşam ezanının hicaz, rast, segâh, dügâh; yatsı ezanının hicaz,
uşşak, bayati, neva ve rast makamlarından okunması bir gelenek hâline

27http://www.İslâmveihsan.com/İslâmda-mûsikînin-yeri-ve-enderun-usulu-

teravih.html
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gelmiştir... Ancak ezanın sadece yukarıda belirtilen makamlarda okunması şart değildir. Müezzin mûsikîde kudretine göre her makamdan
ezan okuyabilir.28
Cumhuriyet döneminde de kısmen devam eden bu uygulamanın
1997’li yıllarda daha fazla gündeme geldiği, bütün bir İslâm dünyasında
ele alındığı, “ezanın güzel okunamadığı, yabancıları İslâm’a davette,
İslâm’ın güzelliklerini onlara sunmada yetersiz kaldığı” gibi gerekçelerle
merkezi ezân uygulamasına geçildiği görülmektedir. Bu konuda o kadar
ileri gidilmiştir ki, medyada yer alan haberlere göre Bahreyn’de ezanı
güzel okudukları için camilere bayan müezzin bile görevlendirildi. 29
Türkiye’de de zamanla hayli yaygınlaşan bu uygulama hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı birkaç defa açıklama yapmış, uygulamanın “ezanın
güzel okunamamasından” kaynaklandığını, güzel okuyacak müezzinler
yetiştikçe uygulamanın kardırılacağı yönünde açıklamalar yapmıştır. 30
Ancak uygulamalardan problemin hâlâ çözülemediği anlaşılmaktadır.
 Mevlevî, Halvetî, Rufâî ve Kâdirî tekkelerinde zikir meclisleri
üzerinden dinî mûsikînin hemen her türü.
 Nakşî tekkeleri başta olmak üzere kimi medrese çevrelerince
mûsikî karşıtlığı.
Dinî Mûsikî’nin Toplumsal Tabanı
Bu süreç içerisinde yapılan çalışmalar ve bunların ürünleri olan
albümlerin satış rakamları, dinî mûsikînin tabanı açısından önemlidir.
Eylül 2004 tarihi itibariyle din dışı müzik albümleri ile karşılaştırmalı
olarak yapılan bir tespitte şu sonuçları görmekteyiz:
Mehmet Emin Ay, Taleal Bedru, 1 milyon
Tarkan, A-acayipsin, 1 milyon
Mustafa Demirci, Yitik Sevda, 300 bin
Mustafa Sandal, Aya Benzer, 200 bin
Ömer Karaoğlu, İzler, 150 bin
Abdurrahman Önül, Efendim, 300 bin
Abdurrahman Önül, Sözüm Sana, 250 bin

28

Özcan, Nuri, "Ezan" md., DİA, İstanbul, 1995, XII, 43-44.

29http://www.internethaber.com/news_de-

tail.php?id=214799#ixzz24Qhr7AzA;http://www.haberturk.com
/dunya/haber/185150-kadin-muezzin-siyasi-kriz-yaratti
30 http://www.haber7.com/guncel/haber/434775-diyanet-merkezi-ezan-vaazikaldiriyor
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Hasan Dursun, Aşikâr, 150 bin
Mustafa Demirci, Aşk-ı Mevla, 120 bin
Ömer Karaoğlu, Kim 40 bin
Sezen Aksu, Şarkı söylemek lazım, 20 bin.31
B- İlmî Çalışmalar
Yirminci yüzyılda müzik icrâları ve uygulamalarına bakıldığında
genel olarak bilimsellikten uzak bireysel gayretler, profesyonel olmaktan çok, amatörlük, bir diğer ifadesi ile mektepli olmaktan çok alaylılık
dikkati çekmektedir. Bu arada müzik konusunu çeşitli yönleriyle ele
alan bilimsel çalışmaların yapıldığına da şahit olmaktayız.
Yapılan çalışmaların bütünü hakkında bir genel tespit yapmak
gerekirse Arap harfli Türkçe süreli yayınlarda (1831-1928) 265 makale,32
Cumhuriyet dönemi (1931-2000) Türk mûsikî nazariyatı hakkında yazılmış 622 adet makale ve tebliğ sunulmuştur.33 Bitmiş ve hâlen devam
eden yüksek lisans ve doktora sayısı ise İSAM kütüphanesi veri tabanına
göre 117 adettir. Bu çalışmaları biyografi, felsefe, nazariyat ve dinî meşruiyet olarak dört başlıkta tasnif etmek mümkündür.
C-Eğitim-Öğretim Çalışmaları
Yirminci yüzyılda müzik eğitimi -özellikle de dinî mûsikî - Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Osmanlı döneminden devam eden eğitim
dönemi, Cumhuriyet ile birlikte ise yeni bir döneme girmiştir: Reddediş,
küçümseme, yeniden ortaya çıkış, ihya ve inşâ dönemi.
Tanrıkorur’un ifadesi ile 1985 yılında MEB Talim-Terbiye Dairesi’nde kurulan Müzik Özel İhtisas Komisyonu tarafından 60 yılın müzik müfredat programı %50 Batı Müziği, %50 Türk Müziği denge esasına
göre yeniden düzenlendi.34 Ortaokulda okutulan yeni müzik kitapları
ne yazık ki yine Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı müzik hocalarının eline
düşmüştür. 50 yıl boyunca Türk müziğini çalar ve söylerken değil, sa-

31http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.ac-

tion?newsId=15147.
32 Keskiner, Bora, “Arap harfli Türkçe süreli yayınlarda Türk Mûsikisi Teorisi
Bibliyografyası”, TALİD, Türk Sanat Tarihi sayısı, C. 7, sayı 14, 2009, s. 375-415.
33 Karabıyık, Aşyen Kaya, “Cumhuriyet dönemi Türk mûsikî nazariyatı:
Makaleler ve Tebliğler Bibliyografyası”, TALİD, Türk Sanat Tarihi sayısı, c. 7, sayı
14, 2009, 455-540.
34 Tanrıkorur, Müzik Kimliğimiz Üzerine, s. 302.
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dece radyolardan dinlerken yakalanmanın okuldan çıkarılma sebebi olduğu bu enstitüden yetişen müzik öğretmenleri, kendilerinin de bilmedikleri çağ gerisi alaturka şeyleri çocukları öğretmemekte, programa
sığmadı diye atlamaktadırlar.35
İlk ve orta öğretimin dışında müzik eğitiminin verildiği diğer kurumlar, konservatuarlar, ilahiyat fakülteleri, sivil kuruluşlar (dernek/vakıf/cemiyet), tekkeler ve bireysel meşk çalışmaları. Ne var ki piyasada
ün yapmış büyük mûsikîşinasların kahir ekseriyetle resmî eğitim kurumlarından değil, sivil kuruluşlardan çıktığı görülmektedir. Bu da
resmî kurumların bu eğitimi vermekte yetersiz olduğunu, sivil kurumların daha başarılı olduğunu ifade etmektedir.
C- Fetvâlar
Yirminci yüzyılda bir taraftan batıcı siyasî elitin baskı ve engelleri
sürerken, diğer taraftan kendi hâline kalmış halk kitleleri amatör çalışmalarını yapmakta, ilim adamları bilimsel araştırmalarına devam etmekte, İslâm âlimleri de mûsikî caiz midir, değil midir konusunda
fetvâlar vermeğe, fikir adamları Müslüman müziğinin niçin ve nasıllığı
üzerinde fikir üretmeye devam etmişlerdir. Böylece toplumun müziğe
olan bakış açısını oluşturmaya, yapılan çalışmaların dinî çerçevenin dışına çıkmaması hususunda gayret göstermişlerdir. Burada bu alanda
serd edilen görüşler ve verilen fetvâları özetlemeye çalışacağız.
Türkiye
Halil Günenç, “Şarkı söylemek caiz midir?” şeklindeki bir soruya
şu cevabı vermiştir: “Şarkı ile şiir arasında fark yoktur. Eğer bunlar şehveti tahrik edip meşru olmayan şeylere sevk eder veya bir zâlimi ya da
muayyen bir kadını överse haramdır. Aksi takdirde beis yoktur. Yani
şarkı ve şiirin güzeli güzel, çirkini de çirkin ve haramdır. Ancak çalgılı
âletlerle olursa mutlaka caiz değildir.” 36
Hayreddin Karaman’a göre “Mûsikî veya müzik (sem’, gına) kadın
veya erkek tarafından ses ve âlet (çalgı) ile icrâ edilen malum san’atın
bütün şubelerine şâmildir. İslâmî hüküm bakımından bu şume ve şekiller arasında fark vardır. Ayrıca müziğin icra edildiği yer ve maksadın da
hükme tesiri söz konusudur.” Karaman bu genel tespiti yaptıktan sonra
dört mezhep kaynaklarından alıntı ile konuyu biraz detaylandırmış, ardından tekrar bir özet olarak şunu söylemiştir: “Mûsikî ister ses ister âlet
ile olsun tek hükme bağlı değildir: Haram, mekruh, mübah ve müstehab
35
36

Tanrıkorur, a.g.e., s. 303.
Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul, 1983, I, 235.
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olabilir.” Bu tespitin ardından da İmam Gazzâlî’nin İhyâ’sından alıntı
yaparak yazısını bitirmiştir. Buna göre Karaman Gazzâlî’nin yorumlarını
esas almış gibi görünmektedir:
“1- Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan gençler için yalnızca bu duygular tahrik eden müzik haramdır.
2- Vakitlerinin çoğunu buna veren, iştiğali âdet hâline getiren
kimse için mekruhtur.
3- Güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse
için müzik mübahtır, serbesttir.
4- Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları tahrik eden kimse için müstehaptır.
5- Şarkı söyleyen kadın olur, dinleyen de kadın sesinin şehvetini
tahrik edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır. Burada haram hükmü
müzikten değil, kadının sesinden gelmektedir. Aslında kadının sesi haram değildir; ancak şehveti tahrik ederse Kur’ân okumasını bile dinlemek haram olur.
6- Müzik âleti içik meclislerinin sembolü olan âletlerden ise bunu
kullanmak haram olur; diğerleri mübah olmakta devam eder.
7- Şarkı ve türkünün güftesi bozuk, islâm inancına ve ahlâkına
aykırı ise bunu müzikli veya müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır.
8- Gençliği icabı şehevî duyguların mahkûmu olan bir kimse aşırı
derecede müziğe düşer, müzik onun yalnızca cinsî arzusunu tahrik
ederse onun müzikten uzak durması gerekir.
9- Sıradan bir insanın müzik şehvetini de ilâhî aşkını da tahrik
etmediği hâlde bütün vakitlerini alır, onu başka işlerden alıkorsa yine
haram olur.37
Bu dönemde makale ve eserleri ile mûsikî konusuna temas eden
Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi,38 Lois L. Faruki39 ve Seyyid Hüseyin
Nasr40 ses sanatlarında Kur’ân tilâvetine öncelik verilmesi ve bu
imkânın müzikten çok Kur’ân-ı Kerim tilâvetinde değerlendirilmesine;

37

Günlük Hayatımızda Helâller ve Haramlar, Yeni Şafak, ts., s. 163-167.
Meseleler, (Hzr. Osman Nuri Gürsoy), İst., 1984, s. 123-132.
39 İslâm'a Göre Müzik ve Müzisyenler, (trc: Ü. Taha Yardım), İst., 1985, s. 7-24.
40 İslâm Sanatı ve Maneviyâtı, (trc.: Ahmet Demirhan), İstanbul, 1992, s. 196;
Genç Müslüman’a Modern Dünya Rehberi, (trc.: Şehâbeddin Yalçın), İstanbul,
1996, s. 162, 163.
38
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Necip Fazıl Kısakürek müziğin ilâhî vecde ve ulvî tefekküre zemin edecek şekilde kullanılmasına;41
İsmet Özel müziğin ahlâkî olgunluğa ve giderek zihindeki bir gelişkinliğe yol açacak şekilde hayatımızda yer alması gerektiğine; 42
Mustafa Uzun da tarihî mûsikîmizin önemi üzerinde durarak, tarihî mûsikîmizin ihyasına, bizim seslerimizi yansıtacak ve bizi ifade edecek bir müzik sanatı icra etmemizin önemine vurgu yapmıştır.43
Turan Koç, konuya daha çok Gazzâlî çizgisinden bakarak değerlendirmiştir.44
Mısır
Mısır’ın, geçmişten beri İslâm kültürünün oluşmasında ayrı bir
yeri olduğu gibi, yirminci yüzyılda da özel bir yeri olmuştur. Çağdaş
İslâm düşüncesinin en etkin mütefekkir âlimlerinin önde gelen şahsiyetlerinin büyük bölümü Mısır’lıdır. Mısır müftülerinin müzik konusunda verdikleri fetvâlardan bazıları şöyledir:
Kur’ân-ı Kerim tilâveti: Dinî mûsikînin temelini oluşturan
Kur’ân-ı Kerim tilâvetinde müzik makamlarının icrâsı İslâm tarihinin ilk
dönemlerine kadar gider. Yirminci yüzyılda da müftülere sorulan sorular içerisinde yerini almıştır. 4 Zilhicce 1375/12 Temmuz 1956 tarihinde
Mısır müftülüğüne sorulan bir soruya Şeyh Hasan Me’mûn’un özetle cevabı şöyledir:
Soru: Dinî gayreti yerinde olan bir Müslüman topluluk erkek ve
kadın müzisyenlerin mûsikî makamlarını uygulayarak Kur’ân-ı Kerim
tilâvetinde bulunup bulunamayacağını sormuş, Şeyh Hasan Me’mûn
özetle şu cevabı vermiştir:
Şurası kesin ve ispatlı bir konudur ki, Rasulullah (s.a.v.) zamanından günümüze bütün Müslüman kuşaklar Kur’ân-ı Kerim’i makam
(telhîn), ritim (tatrîb), tekrar (terci’) ve şarkı üslûbu (ğinâ) olmaksızın,
sade bir şekilde okumuşlardır.
Birinci hicrî asırdan sonra, bu üslûbun dışında okuyuşlara meyiller başlamış, ancak dönemin âlimleri tarafından bunlar bid’atlerin en
tehlikelilerinden sayılımşıtr.
41

İdeolocya Örgüsü, İstanbul, 2010, s. 134-136.
Ve'l-Asr, İstanbul, 1995, s. 62-64.
43 “Tasavvuf ve Mûsikî”. Bu tebliğ 13. 11. 1994 tarihinde Eskişehir'de icra edilen
"Mehmet Zahit Kotku ve Tasavvuf" sempozyumunda sunulmuştur.
44 İslâm Estetiği, İstanbul, 2010, s. 172-179.
42
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Âlimlerin Kur’ân-ı Kerim’in besteli, şarkı formunda ve ritmik
okunması hakkındaki görüşleri, bunun caiz olmayacağı yönündedir. Bu
da bu uygulamanın haram olduğunu gösterir. Kur’ân-ı Kerim’in mûsikî
makamlarına uydurulması, eşliğinde enstrüman kullanılması ise daha
evlâ olarak haramdır. Böyle bir uygulama Kur’ân-ı Kerim’i tahrif sayılır.45
Müzik konusunun en çok gündeme geldiği konulardan olan
mahkeme şâhitliği konusu 8 Şevval 1389/17 Aralık 1969 tarihinde müftülüğe sorulmuş ve Şeyh Ahmet Hüreydî özetle şu cevabı vermiştir:
“Müziği sanat edinmek, mahkeme şahitliğine mani değildir. Çünkü müzik bir tür bilim ve sanattır. Çünkü müziği sanat edinmeyi, öğrenme ve
öğretmeyi şahitliğe engel sayan özel bir nas bulunmamaktadır. Bunun
tek şartı müzik esnasında günah işlenmemesi, münker ve harama sürüklememesidir.”46
7 Rebiülevvel 1348/12 Ağustos 1929 tarihinde namaz esnasında camilerde davul, zurna ve def çalmanın cevazı sorulmuş, Şeyh Abdülmecid Selim, bunun caiz olmadığını, Hanefî mezhebine göre haram olduğunu; düğünlerde zilsiz def, savaş, hacı ve kervan uğurlamalarında davul çalmanın bundan istisna olarak caiz olacağını ifade etmiştir. 47
29 Şevval 1344/12 Mayıs 1926 tarihli bir soruya verilen cevapta,
Şeyh Abdurrahman Kurâ’a müzik hakkında özetle şu yorumu yapmıştır:
“Mûsikîye gelince ister icra ister dinleme açısından hükmü, eğlence
(lehv), oyun (la’b) ve boş işler (abes) türünden olan şeylerin hükmü gibidir ki o da, kerâhet-i tahrîmiyedir. Bunun tek istisnası düğün ve bayram günlerinde def çalmak, kişinin eşi ile oynaşması, atını eğitmesi ve
ok atma yarışı yapmasıdır.”48
el-Ezher şeyhlerinden Mahmut Şeltut, müzik hakkında sorulan
bir soruya özetle şu cevabı vermiştir: “Müzik konusunda bütünüyle mübah gören ya da bütünüyle haram kabul eden iki uç görüş bulunmaktadır. Her iki görüş sahibi de kendisini destekleyecek delillere dayanmaktadır. Esasen müzik insan tabiatının meylettiği güzellikler (müstelezzât
ve tayyibât) türünden bir konudur. Bu konuda ki temel prensip ise
denge yani i’tidâldir. Ben bu konuda on birinci asır âlimlerinden Abdülgani en-Nablusî’nin Îdâhu’d-delâlât fî semâi’l-âlât adında bir risâlesini

45

el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-iftâi’l-Mısriyye, Kahire, 1987, V, s. 1612-1613.
el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-iftâi’l-Mısriyye, Kahire, 1982, VI, s. 2270.
47 el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-iftâi’l-Mısriyye, Kahire, 1981, IV, s. 1281.
48 el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-iftâi’l-Mısriyye, Kahire, 1981, IV, s. 1243.
46
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okudum. Orada, haram görüşünü savunanların delil olarak ileri sürdüklerin hadislerde melâhî, içki, şarkıcı-dansöz kadınlar ve çeşitli günahlardan söz eden hadisler olduğunu, dolayısı ile haramlığın bu tür günahların işlendiği müzik icraları ile ilgili olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla
çalgı âletleri, güzel ve melodik seslerin, yalnızca âlet ya da insan veya
hayvan sesi olmalarından dolayı haram değildir. Haramlık ancak bir haram ile birlikte icra edilmesi, bir harama vesile olması ya da dinî bir görevden engellemesi hâlinde gerçekleşir.49
Sunulan örnek fetvâlarda görüldüğü gibi Mısır Müftülüğü müzik
konusunda üç bakış açısı ile konuyu ele almıştır: Lehv, la’ib ve abes ve
hüküm olarak tahrîmen mekrûhluk. Sanat ve ilmî bir konu dolayısıyla
din ve takvâya aykırı değildir. Tabiî ve doğal bir güzellik, hüküm olarak
da icrasında haram bulunmayıp, harama sebep olmayıp, dinî görevlerden engellemiyorsa caiz olmasıdır. Bunun Kur’ân-ı Kerim tilâvetinde
kullanılmasına ise asla cevaz verilmemiştir.
Mısırlı İslâm âlim vedüşünürü Muhammed Gazzâlî, müziğin düzgün bir dil yapma, yüce edepleri tatma, ahlâkı koruma, üstün gelenekleri destekleyip güçlendirme, aramızda yayılmış olan ve gidişatımızı
durduran yerli ve ithal malı zararlı âdetlere karşı mücadele, dünyevi içgüdüleri tahrik yerine güzel duyguları yayma aracı olarak kullanılması
gerektiğini ifade etmiştir.50
Suudi Arabistan
İslâm dünyasının belirli bölgelerinde de olsa, etkinliği olan Suud
Vehhâbiliğinin müziğe bakışı hakkındaki bazı tespitler de şöyledir:
Suud müftüsü Binbâz, teselli amacıyla müzik dinleyen birisinin,
rebab ve klasik müzik dinleme, düğünlerde davul çalmanın caiz olup
olmadığı hususu ile ilgili bir soruya verdiği cevapta özetle şunları söylemektedir: “Şarkı (eğani) dinlemek haramdır ve münkerdir. Kalbi katılaştırır, hasta eder, Allah’ı anmak ve namaz kılmaktan engeller. Düğünlerde
harama çağırmayan ve haramları övmeyen mutad şarkılar eşliğinde yalnızca def çalınabilir. Bu da gecenin bir saatinde ve yalnızca kadınlar arasında, düğünü ilan etmek için yapılabilir. Düğünlerde davul çalmak caiz
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el-Fetâvâ, 1991, Beyrut, 409-414.
Fıkıhçılara ve Hadisçilere Göre Nebevî Sünnet, (trc: Ali Özek), İstanbul, 1998,
s. 89-127.
50
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değildir.” Binbâz bu konuda delil olarak Loksan suresi 6. âyeti ile “Ümmetimden zina, ipek, içki ve çalgı âletlerini helal kabul edenler çıkacak…”
şeklindeki hadisi zikretmiştir. 51
Yine Suudi Arabistan fetvâ heyetine, dinî mûsikî hakkında özetle
şöyle bir soru sorulmuş: “Biz Müslüman gençleri olarak, seviyesiz, ahlâksız ve içeriksiz günümüz müzikleri yerine içerisinde coşku, heyecan vb.
duygular bulunan günümüzdeki ve eski dönemlerdeki İslâm davetçilerinin yazdığı güzel şiirlerden oluşan –Seyyid Kutub’un ‘ahî’ diye başlayan
şiirleri gibi- müzikleri dinlemek istiyoruz. Bu müziklerde İslâm’ı anlatan
ve İslâm’a davet eden doğru ve güzel beyitler var. Bununla birlikte davul /
def sesleri de var. Bu tür İslâmî müzikleri dinlemek caiz midir?.”
Bu soruya fetvâ heyeti özetle şu cevabı vermiştir: “Günümüz müzikleri hakkında söylediklerin doğrudur. Bunların yerine güzel nasihatler,
hikmetli sözler, insanlarda dinî heyecan ve coşkuları oluşturan, şerden ve
şerre çağıran şeylerden uzaklaştıran, Allah’a taate yaklaştıran, O’nun yolunda cihada teşvik eden müzikler dinleyebilirsiniz. Ancak bu tür de olsa,
müziği sürekli dinlenen bir virde dönüştürmeden, düğün, cihad yolcuğu
gibi münasebetlerle ara sıra olmak üzere yapılmalıdır. Hayır işlerinde
tembellik ve uyuşukluk zamanında heyecan uyandırmak, nefsin şerre
meylettiği zaman şerden uzaklaştırmak için olmalıdır. Bütün bunlardan
daha hayırlısı bu gibi durumlarda Kur’ân-ı Kerim ve Rasulullah (s.a.v.)’ın
okuduğu zikirleri okumaktır (Zümer, 23; Ra’d 28-29. Âyetler).
Nitekim Allah’ın kitabına ve Rasulullah (s.a.v.)’ın sünnetine sarılmayı kendilerine şiar edinmiş olan sahabelerde hendek kazarken, Mescid
inşa ederken, cihada giderken vb. münasebetlerde şiirler / müzikler
(enâşîd) okumuşlardır, ancak bunları zamanlarını adadıkları birer alışkanlık ve şiar haline getirmeden, duygularını coşturma ve dinlenme amacıyla yapmışlardır. Davul vb. şeylere gelince bunları bu tür ilahilerle bile
kullanmak caiz değildir. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) ve onun ashabı böyle
bir şey yapmamışlardır.”52
Bir diğer fetvâda Şeyh b. Useymeyn şu yorumu yapmıştır: “Müziğe (ğınâ) gelince bu haram değildir. Ancak konusu basit ve seviyesiz ise
ya da müzik âletleri ile söyleniyorsa o zaman haram olur. Çünkü konusu
kötü (sefil) ve haram bir şey eşliğinde icra edilmektedir. İş hayatında, deve
çobanlığında vb. yerlerde icra edilmesi haram değildir.”53
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Mevsûatü’l-ahkâm ve’l-fetâvâ’ş-şer’iyye, (hzr: Salahuddin Mahmud es-Said),
Kahire, 2006, s. 1521.
52 Mevsûatü’l-ahkâm, s. 1531.
53 Mevsûatü’l-ahkâm, s. 1532.
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Bu fetvâlarda da bir farklılık göze çarpmaktadır: Binbâz şarkıyı
genel prensip olarak haram sayarken, İbn Useymeyn genel olarak haram
olmadığını söylemektedir. Fetvâ heyeti de İbn Useymeyn’inkine yakın
bir şekilde ayırım yaparak değerlendirmektedir. Ancak çalgı âletleri konusunda bir fikirliği içerisinde def dışındaki çalgı âletlerine cevaz verilmemektedir.
Suriye
Âlim ve sûfîleri ile meşhur Suriye’de müzik konusunda verilen
fetvâlardan bazıları özetle şöyledir:
Ramazan el-Bûtî, “Müzik dinlemenin hükmü nedir?” şeklindeki
bir soruya önce kısa bir cevap vermiş, sonra da detaylı bilgi almak isteyen İmam Gazzali’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn’indeki “Semâ” bahsine baksın
demiştir. El-Bûtî’ye göre “Müzik temelde “Haram li gayrihî” türünden
bir konudur. Rasulullah (s.a.v.) zamanında içki bir bütün hâlinde yasaklandığı zaman, içki ve içki meclislerinin vazgeçilmez unsurlarından olan
çalgı âletleri (meâzif) ve çalgıcı dansöz kadınlar (kiyan) da yasaklanmıştı. Çünkü bunlar insanlara içkiyi ve içki âlemlerindeki eğlenceleri
hatırlatıyordu. Dolayısıyla bu tür meclislerde bulunmak ve bu tür günahlara teşvik edici olmamak şartı ile müzik ve çalgı âletlerini dinlemede bir beis yoktur.”54
El-Bûtî’ye Mevlevî âyinleri bağlamında tasavuf mûsikîsi sorulmuş, özetle şu cevabı vermiştir: “Bizim dinimizde sûfî, dinî mûsikî şeklinde bir şey bulunmamaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin mûsikî
âletleri ile Allah’a ibadet ettiği şeklindeki iddialar yalan ve iftiradır. O,
her ne kadar zaman zaman ney dinlemiş ise de –ki âlimlerin bir çoğu
bunu üfleme ve dinlemenin caiz olduğunu söylerler- bu, onun bununla
Allah’a ibadet ettiği manasına gelmez. En fazla bununla dinlenmiştir,
Allah’ın tayyibât türünden olan güzel rızıklarından yararlanmıştır denilebilir. Deverân da böyledir. Bu bir tür folklorik bir sanattır, dinî bir ibadet değildir.”55
Sudan
Sudanlı meşhur mütefekkir ve hareket adamı Dr. Hasan Türabi,
genel olarak sanat, özel olarak müziğin yalnız Allah’a kulluk amacı ile
yapılmasını, Allah’ın âyetlerindeki incelikleri görme, güzel nimetlerine
şükretme, kulluğu ifade ve ibadetleri süsleyip kolaylaştırma, hayatın diğer sorumluluklarını yerine getirmede bir ön hazırlık, İslâmî davetin
54
55

el-Bûtî, Muhammed Said, Mea’n-nâs, Beyrut, 1998, s. 186-187.
Mea’n-nâs, s. 213-214.
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tebliğ, mücadele, oluşum ve yerleşim döneminde bir araç olarak kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.56
Dağıstan
Medyada yer alan bir haberde hem uygulama hem de müziğin
dinî yönü hakkında Dağıstan âlimlerinin görüşlerini ortaya koyan şöyle
olaydan söz edilmiştir: Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdullayev başkanlığında, din adamları ile mevlithan ve ilahi okuyan kişilerin katılımı ile 3
Ekimde Din İdaresi'nde bir toplantı yapıldı. Toplantıda, ilahi ve mevlit
okunurken müzik enstrümanlarının kullanılmasının yasaklanması gerektiği ele alındı. Müftü Ahmad Abdullayev konuşmasında, bu toplantıyı dinî çevrelerde yıllardır tartışılan bir konuya son noktayı koymak
için düzenlediğini ifade etti. Abdullayev "Biz birkaç kez konuyu görüştük ve bugün ilahilerde müzik enstrümanlarının kullanılmasıyla ilgili
konuya son noktayı koyacağız, bu konuya bir daha dönmeyeceğiz" dedi.
İlâhîlerin dine davet yollarından biri olduğunu belirten Abdullayev "Bu çağrı ne kadar güzel olursa, İslâm'a giren insan daha çok olur.
Biz, dine müzik aracılığıyla girmeye karar verenler için bu yolu kapatıyoruz. Müzik şeriate göre yasak. Daha önce buna sadece göz yummuştuk" dedi. Din İdaresinden verilen bilgilere göre, modern müziğin yasaklanmasıyla ilgili karar, din adamlarınca alındı ve sadece ülkenin dinî
hayatını ilgilendiriyor. Din İdaresi temsilcilerinden biri "Eğer Din İdaresi daha önceleri dinî ilahilerin okunmasında müzik eşliğine izin veriyorduysa da artık bunu yapmak mümkün olmayacak. Hatta yasak öncesinde çekilen ilahi kliplerinin bile yerel televizyondan gösteriminin kaldırılması lazım" dedi. Din İdaresi temsilcisi, yasağın tavsiye niteliğinde
olduğunu belirtti ve "Bu yasağa sadece inananlar uyar. Dağıstan'ın laik
yaşantısında ise bu yasak bir şey değiştirmez, bu yasak sadece bir tavsiyedir" açıklamasında bulundu.57
Hindistan/Keşmir
Yine bir medya haberine göre Hindistan yönetimindeki Kashmir
bölgesinde, tamamı kadınlardan oluşan müzik grubu Pragaash hakkında "İslâmî değerlere ters düştüğü" gerekçesiyle fetvâ çıkarıldı.

56

“Din ve Sanat Diyaloğu” konferansı. Bu konferans metni 1987 yılında Suûdi
Arabistan’da, “ed-Dînü ve'l-fenn" başlığı altında "Kadâyâ'l-hürriyye ve'l-vahde" ve
"eş-Şûrâ ve'd-dimikrâtıyye" adlı iki ayrı konferansı ile birlikte basılmıştır.
57http://www.dunyabulteni.net/haber/230193/dagistanda-muzik-aletlerine-yasak-fetvasi.
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Fetvâyı çıkaran Kashmirli üst düzey din insanı ve müftü Bashiruddin Ahmad, gruba müziği bırakmalarını söyledi. Ahmad, Fransa Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, "kadın ve kız çocuklarının hak
yolundan ayrıldığını, müzik grubu faaliyetlerini yıkıma giden ilk adım
olarak değerlendirdiğini" söyledi.
Grup üyeleri, BBC Hindu'ya yaptığı açıklamada, müziğin tutkularını olduğunu, haram olduğunu bilmediklerini, Kashmir'de birçok şarkıcının performanslarının gerçekleştiğini ve onlara karşı bir fetvâ çıkarılmadığını ifade etti, neden kendilerinin engellendiğini sordu. Karşı
olanların fikirlerine saygı duyduklarını belirtti.58
Pakistan
Hanefî mezhebine bağlılığı ile bilinen Pakistan’da dinî alanda etkin şahsiyetlerden birisi de Mevdûdî’dir. Onun mûsikî konusundaki görüşleri özetle şöyledir: Müzik âletleri yapmak, satmak ve çalmak doğru
değildir. Çünkü hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “"Ben müzik âletlerini kırmak üzere gönderildim."
Düğün veya başka bir vesileyle saz çalmak her halükârda doğru
değildir. Hadiste, ancak düğün veya bayram zamanlarında, defle birlikte
bazı şeyler söylenebilecek kadar bir müsaade söz konusudur. Peygamber Efendimiz aleyhisselâm düğün ve bayram münasebetiyle def çalmaya müsaade etmiştir. 59
Sonuç
Buraya kadar yapılan tespitler yirminci yüzyılda Müslüman dünyanın baskı altında kaldığı yıllarda bile mûsikî sanatını ihmal etmediklerini, bu alanda karınca kararınca da olsa bir şeyler yaptıklarını göstermektedir. Bu gayretlerin sonucunda mûsikî sanatını nazarî ve icrâî olarak uygulama ve eğitimini yapabilecek ustalar yetişmiş; tarih, felsefe,
nazariyat ve şahsiyetler bazında ele alan ve inceleyen akademik ve ilmî
çalışmalar yapılmıştır. Ne var ki gelinen noktada hâlâ genelde Türk
mûsikîsi özelde dinî mûsikî konularında bir yetersizlikten yakınılmakta,
yapılan çalışmaların istenen seviyenin altında olduğu ifade edilmektedir. Batı türü müzik türlerinin topluma hâkim konumda olması da bu
yakınmaları haklı çıkarmaktadır.

58
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http://www.haberlink.com/haber.php?query=82872#.VCm_DU0cTIU.
Mevdûdî, Tercüman'ul Kur’ân, Muharrem-Safer, 1364/ Ocak-Şubat, 1944.

718

İSLÂM ve SANAT

Problemler
Yukarıdan beri özetlemeye çalıştığımız konulardan hareketle bu
alanda yaşanılan problemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1- İslâm dünyasında müzik-din ilişkisi konusunda iki temel yaklaşım bulunmaktadır:
Gazzâlî yöntemi: Şartlar dâhilinde caizdir.
Yasakçı Yöntem: Müzik ve müzik âletleri def hâriç bütün çeşitleriyle haramdır.
Kur’ân-ı Kerim merkezli bir müzik çalışması gerektiğini savunanlar.
2- Müslüman toplumlarda özellikle de Türkiye’de siyaset müzik
sanatına yeterli ilgi ve alakayı göstermemektedir. Bu da müziğin
avâmîleşmesine ve ticarîleşmesine sebep olmakta, beklenen ve istenen
seviye yakalanamamaktadır.
3- Müslümanlarda aidiyet ve medeniyet algısı konusundaki hassasiyette zayıflık bulunmaktadır. Bu da bu alandaki çalışmalara ilgisizlikle sonuçlanmaktadır.
4- Aydın-halk arasında farkedilir bir kopukluk bulunmaktadır.
Bu da halkın ehliyetsiz insanların eline düşmesine, sanat gibi önemli
konuların ehliyetsiz insanların elinde yok olmasına sebep olmaktadır.
5- Kadın politikaları konusunda tam bir kargaşalık hâkimdir. Kadının toplumdaki yeri, hayattaki rolü ve dolayısı ile sanat hayatındaki
faaliyetleri uç yorumlar arasında gel-gitleri oynamaktadır. Bu müzik hayatında da kendisini göstermektedir.
6- Dinî mûsikî eğitimi veren İHL, İlahiyat ve Kur’ân kursları bu
alanda hissedilir bir başarı gösterememektedir. Bu müesseselerden mezun olanlar dışarıdan özel bir eğitim almadan cami görevlerine başlayamamaktadırlar. Başarılı olanlar tekke ya da özel eğitim kurumlarından
eğitim almış olanlardır.
Çözüm Önerileri
1- Müzik-din ilişkisi konusunda genel kabul gören Gazzâlî yöntemi yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. Mûsikî alanında kullanılacak
olan sazlar, okunacak güfteler, uygulanacak besteler ve yer verilen sahneler dinî kurallar çerçevesinde yeniden ele alınmalı, bilimsel olarak incelenmeli ve sanattan beklenen amaçları gerçekleştirici hâle getirilmelidir.
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Her alanda olduğu gibi müzik alanında da merkezde Kur’ân-ı Kerim tilâveti olmalı, yapılacak müzik çalışmaları Kur’ân-ı Kerim tilâvetini
gölgede bırakmamalı.
2- Mûsikî sanatında önemli bir problem teşkil eden genelde “Kadın” özelde “Kadın sesi” meselesi İslâm’ın mahremiyet ve sosyal hayat
projesi çerçevesinde ele alınmalı, kompleks ve kaprislerden arındırılmış,
nebevî çizgide bir zemine oturtulmalıdır.
3- Müslüman halkın aidiyet ve medeniyet algısı konusundaki hassasiyetleri desteklenmeli ve bu yöndeki sorumluluk bilinci geliştirilmelidir.
4- Aydın-halk arasındaki kopukluk giderilmeli, ilim ve fikir
adamları toplumun içinde ve toplumla iç-içe olarak onların dinî ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmalı, halkı cahil, hurafeci ve din tüccarlarından elinden kurtarmalıdır.
5- Siyasîler genel olarak yerli kültüre, özel olarak da mûsikî kültürüne sahip çıkmalı, bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermeli,
çalışanlara ilgi göstermelidir. TRT gibi yaygın organları ile bu tür çalışmalar topluma mal edilmeli ve özendirilmelidir.
6- Müslümanlar amatörlükten, ustalığa adım atmalıdır. Tarihî
mûsikîmiz kütüphanelerin tozlu raflarından indirilmeli, güncellenmeli,
uygulanarak insanlığın hizmetine sunulmalıdır.
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ÂLEMİN HAYAL OLUŞU ve GÖLGE OYUNU
Feyza GÜLER
Âlem bir hayalden ibarettir.
O da aslında Hak’tır.1

Giriş
Tanrı’yı tanımayı ve ona benzemeyi maksad edinen sûfîler gayelerinin Tanrı’nın isimleriyle ahlâklanarak gerçekleştirilebileceğini düşünmüş fakat tahalluk süreci sonunda ulaştıkları bilgiyi ifade etmede
büyük bir sorunla karşılaşmışlardır. Bu sorun karmaşık metafizik bilginin geniş kitlelere nasıl aktarılacağı ile alakalıdır. Zira sûfîlerin müşahede ile ulaştıkları metafizik bilginin anlaşılması aynı müşahedeyi tecrübe etmemiş muhatabları için güçtür. Söz konusu problemin çözümü
analojilere başvurularak bir ölçüde sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yönden
mecaz-hakikat paradoksunu derinleştirme pahasına tasavvufun nazari
bahislerini açıklamada sanatın bir araç olarak kullanıldığı görülür.
Tasavvufta vahdet-i vücud düşüncesiyle temeyyüz eden metafizik görüşün, Tanrı-âlem ilişkisini anlatmada kullandığı dikkate değer
örneklerden biri gölge oyunudur. Gerek teknik özellikleri gerekse içeriğiyle sûfîler için uygun bir misal teşkil eden gölge oyunu İslâm toplumunda tasavvufî yorumlarla derinlik kazanmış sanat türlerinden biridir.
Oyun teknik unsurları itibariyle düz bir perde, onun arkasına yerleştirilmiş bir ışık kaynağı ve bu ikisi arasında perdeye gölgesi düşecek şekilde konumlandırılmış ve hayalî adı verilen kişinin çubuklarla uzatıp
hareket ettirdiği deri tasvirlerden müteşekkil bir sahneden ibarettir.
İçeriği bakımından ise söz konusu tasvirlerin, temsil ettikleri tüm karakterlere ses ve hareket veren hayalî tarafından bir mizansen etrafında
oynatıldığı bir nevi tiyatrodur.
Oyunda tasavvufî içeriği en belirgin öğe ise gösterinin başında
oyunun amacını dile getiren ve oyunun nazariyesi diyebileceğimiz gazellerdir. Buna ilaveten oyunun Türk uyarlaması olan Karagöz’deki gazellerde Şeyh Küşterî isimli bir sûfînin hayalîlerin piri olarak anılması


Arş. Gör., İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi, faizaisik@gmail.com
Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fususu’l-Hikem, çeviri ve şerh Ekrem Demirli,
İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, s. 172.
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oyunun esasının tasavvufa dayandırıldığını gösteren önemli bir husustur. Gölge oyunu bu yapısal özellikleri itibariyle insanın acziyeti, dünya
hayatının geçiciliği, ölüm ve kader gibi temaları anlatır. Aynı zamanda
âlemle Hak arasındaki ilişkiyi ve buna bağlı olarak fena ve zühd gibi tasavvufun ana kavramlarını temellendirmek için sûfîlere oldukça elverişli bir örneklik sunar. Nitekim İbnü’l-Arabî de bunun farkındadır.
Tanrı-insan ilişkisini temellendirdiği aslî delillerden biri olan “âlemin
hayal oluşu” İbnü’l-Arabî tarafından Fütuhat adlı eserinde bir kaç bölümde “gölge oyunu” örneğiyle anlatılır. Buna göre gölge oyunu gölge
ve hayal kavramlarıyla ele alınan varlık anlayışının ve buna bağlı bilgi
görüşünün bir yorumudur. Bu tebliğde söz konusu varlık anlayışı ve
gölge oyunu arasındaki ilişki, sanatın Tanrı-insan irtibatını açıklamada
bir vasıta olması bağlamında incelenecektir. Tebliğin maksadı insanın
kendini ve âlemi tanıma sürecinde ve tasavvufun nazarî delillerinin yaygınlaştırılmasında sanatın işlevini ortaya koymaktır.
İbnü’l-Arabî’de Gölge Oyunu Örneğinin Bağlamı
Gölge oyununun, menşe’ kabul edilen Cava ve Çin’deki uygulamalarına bakıldığında kaynağıyla ilgili efsanelerin oyunun teorik arka
planını yansıtan benzer anlatılar olduğu görülür. Güneydoğu Asya’da
ataların tasvirlerini yaparak ruhlarla iletişime geçip onların koruması altına girmeyi veya Tanrı’ya yaklaşmayı amaçlayan animist ritüellere ya
da dinî didaktik gayelere dayandırılan oyun2 İslâm toplumunda tevhid
esaslı sanat anlayışının yalın bir temsili olarak tebârüz etmiştir. Arap ve
Türk toplumunda gölge oyununun içeriğindeki muhavereler ya da fasıllar oyunu sırf güldürü öğelerinden müteşekkil gibi gösterse de başında
okunan perde gazelleri seyirciye oyunu nasıl anlamlandırmaları gerektiği noktasında bir rehberlik sunmakta ve onu basit bir eğlence unsuru
olmaktan çıkarıp nitelikli bir sanat eserine dönüştürmektedir. Söz konusu gazellerin çoğu İbnü’l-Arabî’nin Fütuhat’ta gölge oyunu hakkındaki sözlerinin bir şerhi gibidir. Bu sebeble konunun daha anlaşılır olması için öncelikle Türk gölge oyunu olan Karagöz’ün içeriğine değinip
ardından İbnü’l-Arabî’nin gölge oyunu hakkındaki sözlerine yer vermek
gerekmektedir.
Karagöz oyunu mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere
dört bölümden oluşur. Mukaddime kısmında boş perdeye bir müzik eşliğinde konuyla alakası olmayan bir görüntü koyulur. Bunun sebebi

2

Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 1977, s. 35-38.
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oyunu seyretmeye henüz hazır olmayan seyirciyi oyunun gerçeğine hazırlamak bununla birlikte oyunun sadece bir oyun olduğunu ona hissettirmek ve seyircide merak uyandırmaktır. Göstermelik diye isimlendirilen bu görüntü kaldırıldıktan sonra bir def ritmi eşliğinde Hacivat gelir
oyunun amacını ve esasını ortaya koyan perde gazelini okur. Daha sonra
perdeye Karagöz indirilir ve Hacivat’la Karagöz dövüştürülür. Hacivat
kaçar, Karagöz Hacivat’a söylenir ve mukaddime bölümü sona erer. Ardından bir olay örgüsüne sahip olmayan muhavere bölümü ve daha
sonra ise belli bir olay örgüsünün farklı karakterlerle birlikte cereyan
ettiği fasıl bölümü gelir. Nihâyet fasıldan sonra Karagöz’ün haber vermesiyle oyun biter.3
İbnü’l-Arabî’ye göre bu oyun küçük çocuklar için bir eğlenceden
ibaret olsa da esasında varlığın anlamına dair ibretlik bir misaldir. Nitekim oyunun başında vassaf diye isimlendirilen biri çıkar ve oyunun neye
işaret ettiği hakkında bir konuşma yapar. Buna rağmen insanların çoğu
gafil olduğundan hem oyuna hem de oyunun işaret ettiği dünya hayatına karşı tutumlarında bu çocuklara benzer.
“Allah söz konusu örneği kulları ibret alsın ve şunu öğrensinler
diye ortaya koymuştur” diyen İbnü’l-Arabî gölge oyunu üzerinden Allah-âlem-insan ilişkisini anlatır. Buna göre âlemin Allah karşısındaki
durumu, gölge oyununda kendilerini hareket ettirene nisbetle bu suretlerin durumu gibidir. Bu cihetiyle oyun Hakk’ın yegâne fail, tüm âlemin
ise ona muhtaç olduğunun temsilidir. Zira var eden, yok eden, hareket
ettiren Hak’tır. Öyle ki bütün suretler nispet edildikleri şeye kıyasla bir
hayalden ibarettir. Gerçek varlık ise Allah’a aittir. Oyundaki perde kader
sırrını ifade eder. Aslında perde her şeyin kendisi üzerinde gerçekleştiği
âlemdir. İnsan ise âlemin sırrıdır. Zira bütün yaratılış hikâyesi onun etrafında dönmektedir.
Gölge oyununda perdeyi çeken, izleyici varlığın bulunduğu durumu tam olarak anlasın diye bu oyunu kurmuştur. İzleyici perdede
farklı suretler görür fakat maksat bu suretlerin arkasında onları bir hareket ettirenin bulunduğunu ve perdenin izleyiciyle onun arasında ayırıcı bir sınır olduğunu unutmamasıdır. Bütün bunlara rağmen gafillerin
onu bir oyun ve eğlence edindiğini söyleyen İbnü’l-Arabî bu duruma

3

Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi, 4. Baskı, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2010, s. 45-47.

726

İSLÂM ve SANAT

‘Dinlerini oyun ve eğlence edinenler...’4 âyetini delil getirir. Gölge oyunuyla ilgili bahiste son olarak “Anlatıcı (vassaf), Âdem’dir” 5 der. Bu ifadesinden ise vassafın peygamber ya da mürşid olduğu anlaşılmaktadır.
Bu meyanda perde oyunundaki vassafın üstlendiği kilit rolü anlamaya
yardımcı olması bakımından tasavvufî eserlerdeki mütekabil kavramlar
takip edilecek olursa, Mantıku’t-Tayr’daki hüdhüdü, ya da Mesnevî’de
üzümün anlamıyla ilgili ihtilafı tüm dillerdeki karşılığını bildiği için çözen adamı hatırlamak gerekir.6 Aslında tasavvufta mürşid ve diğerleri
arasında bariz bir ayrım vardır ve bu, gölge oyununda vassaf üzerinden
temsil edilir.
İbnü’l-Arabî’nin yukarıdaki beyanatından hareketle oyunun diğer unsurları da âlemin yaratılışı ve dünya hayatını açıklayacak şekilde
yorumlanabilir. Söz gelimi oyunun başında göstermelik denen nesnenin
perdeye konması henüz insanın dünyada var olmadığı bir zamana işaret
ederken, ardından Hacivat’ın gelip perde gazelini okuması Âdem’in yeryüzüne indirildiği ve âlemin varlık sebebine dair hakikat arayışının ya
da müşahedesinin başladığı şeklinde anlaşılabilir. Hacivat’la Karagöz’ün
bir olay örgüsü içermeyen karşılıklı konuşmasından sonra olayların devreye girdiği fasıl bölümünün başlaması varlığın mertebelerde zuhur etmesi ile küllî bilginin fasıllara ayrışması şeklinde anlamlandırılabilir. Fasıllar tamamlandığında ise zeval gerçekleşir ve perde de gölge de ortadan kalkar.
İbnü’l-Arabî’nin “gölge oyunu” ibaresini kullanarak yaptığı izahat
bununla sınırlı olsa da bu misalle işaret ettiği asıl büyük gölge oyunu
hakkındaki açıklamaları elbette bundan ibaret değildir. Gölge oyunu örneğini kullandığı bir zemin olarak İbnü’l-Arabî’de hayal üç farklı alanla
ilişkilidir. İbnü’l-Arabî’de hayal dendiğinde öncelikle Tanrı’nın zatı dışındaki bir ontolojik alana işaret edilmektedir.
İkinci olarak bu alan içerisindeki özel bir varlık mertebesine, misal âlemi denen ve rüya, sihir, mucize gibi olağanüstü vakıaların ilkesi
ve gerçekleşme mahalli olan hayal âlemine bir atıf söz konusudur.

4

En’am, 6/70.
Muhyiddin İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: Litera
Yayıncılık, 2009, XI, s. 117-118; VIII, s. 142.
6 Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, haz. Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı, İstanbul: Kitabevi, 2006, IV, s. 482. Ayrıca konuyla ilgili ayrıntılı açıklama
için bkz. Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 16, s. 242.
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Üçüncüsü ise nefsin bir gücü ve akla alternatif bir bilgi kaynağı olarak
hayaldir. Âlemin bütünüyle hayal olduğunu ve hem bu âlemin hem de
Tanrı’nın hayal vasıtasıyla bilinebileceğini öne süren hayal görüşü gölge
oyunuyla dikkat çekilmek istenen Tanrı-insan ilişkisinin esasını ifade
etmektedir. Dolayısıyla İbnü’l-Arabî’de gölge kavramını önceleyen düşünce hayal görüşüdür. Nitekim yukarıdaki ifadelerini de Fütuhat’ta
“Hayal İlmi” başlığı altında zikreder.
Gölge Oyununun Dinî-Tasavvufî Temelleri
İbnü’l-Arabî bilinenleri üçe ayırır. Birincisi Hakk’ın varlığı dediğimiz zorunlu ve mutlak varlıktır. İkincisi kendisi nedeniyle yok olup
hiçbir şekilde sınırlandırılamayan, mutlak varlığın mukabili imkânsız ya
da müstahil dediğimiz mutlak yokluktur. Bir de özü gereği bu iki karşıt
şey arasında bulunması gereken bir ayırıcı olmalıdır ki onun sayesinde
birisi diğerinden farklılaşsın ve birbirlerinin vasfıyla nitelenmekten beri
olsunlar. İşte bu üçüncü bilinen, hayaldir. Hayalin anlamı gerçek varlığa
sahip olmamasıdır.7 Mümkün, çokluk, berzah,8 amâ,9 gölge,10 nefes-i

7

İbnü’l-Arabî, Fusus, s. 85.
İbnü’l-Arabî berzah tabirini birbirine zıt iki âlemi, iki hali, iki mertebeyi veya
iki özelliği birleştiren ve ayıran bir mertebe anlamında kullanır. Buna göre “berzah çelişen iki ucun karşısında bulunur ve her iki tarafın hakîkatlerini
kendisinde toplar; kendisi bir olarak kaldığı halde bölünmeden iki yüzüyle iki
ucun karşısında durur. Bu yönüyle berzah hem kendisi hem de karşısında durduğu iki yön hakkında bilgi vereceğinden İbnü’l-Arabî berzahlarda bulunan kemalin hiç bir şeyde bulunmadığını söyler. Zira berzah olmayan sadece kendisi
hakkında bilgi verir… Söz gelimi misal âlemi mertebe olarak kendisinden önce
gelen ruhlar âlemi ve kendisinden sonra gelen şehadet âlemi arasında berzahtır.
Bitki âlemi hayvan ve maden âlemi arasında, nefs iyilik ve kötülük hükümleri
arasında berzah olduğu gibi ona göre hayal de yokluk ile varlık arasında bir berzahtır.” Bkz. Suad el-Hakim, İbnü’l Arabi Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İstanbul:
Kabalcı Yayınları, 2005, s. 115.
9 İbnü’l-Arabî mutlak ve bitişik hayal olmak üzere iki tür hayal mertebesinden
bahseder. Mutlak hayalin diğer bir ismi olan amâ Allah dışındaki her şeyin
suretlerinin açıldığı mahaldir. Amâ bütün var olanların suretlerini kabul eder ve
var olmayan şeyi suretlendirir. Bitişik hayal insanın tahayyülüyle birlikte bulunarak insan üzerinde hüküm sahibi iken mutlak hayal Hakk’ın kendisinde bulunan hayaldir. Bütün âlem toplayıcı kuşatıcı mertebe şeklinde nitelenen amâda
meydana gelmiştir. Bkz. İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 139.
10 “Âlem, Allah’ın gölgesidir ve gölge, varlığın âleme nispet edilmesinin ta
kendisidir.” diyen İbnü’l-Arabî’nin hayal ve gölge kavramlarını paralel
kavramlar olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Bkz. İbnü’l-Arabî, Fusus, s. 85.
8
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Rahmânî11 ve el-Hak el mahlûk bihi12 gibi isimlerle de adlandırılan hayalin bir yönü varlığa bir yönü yokluğa bakar. Mümkünlerin varlığa bakan
yönüyle sabit hakikatleri mevcuttur ancak yokluğa bakan yönüyle bir
varlıkları yoktur. Fakat aynı zamanda bu yokluk hali imkânsızın yokluğu gibi menfi bir anlam içermez. Sübut adı verilen ve şeylerin henüz
açığa çıkmadığını ifade eden müsbet bir yokluk halidir. 13 Mümkünler
oldukları ve olacakları tüm halleri kuşatan bu sübut hali üzere berzahta
bulunurlar. Hakk’ın var olmazdan önce eşyayı görmesi de, hayal eden
insanın hayali de bu berzahla ilgilidir. İşte Allah’ın gece gündüz secde
etmekle nitelediği gölgeler14 bu berzah ve onun içerdiği ayan-ı sabitedir.
Esasen bunlar Nur olan mutlak varlığın gölgeleridir. Dıştaki varlıklar ise
bu gölgelerin yani ayan-ı sabitenin gölgeleridir. Ayan-ı sabitenin gölgeleri İbnü’l-Arabî’nin “Rabbini görmez misin? Gölgeyi nasıl uzatmıştır?”15
âyetinin tefsirindeki gibi Tanrı’nın imkân ve varlığı kabul etme istidatlarından dolayı onları ışığıyla aydınlatması yani onlara varlık vermesiyle
açığa çıkar.16 Mümküne gölge denmesinin sebebi “Sonra gölgeyi kolaylıkla kendimize çekeriz”17 âyetinde buyurulduğu üzere gölgenin yine Allah’a dönecek olmasından yani kaybolma özelliğindendir. Her ne kadar
mümkünler var olsalar bile, yokluk hükmünde oldukları için ‘gölgeler’
diye isimlendirilmişlerdir.18 Gölgenin tabi varlık olması da bu adı almasının bir diğer nedenidir. Âlemin gölge diye isimlendirilmesi onun tâbiiyyet sıfatından, Hakk’ın ise yegâne fail ve metbu olmasından kaynaklanır.

11

“Nefes-i Rahmânî, varlığın formlarının kendisinde açıldığı bir cevherdir. Söz
konusu cevher, insanın nefesi ondan çıkan bütün harf ve kelimeleri içerdiği gibi,
bilkuvve o sûretleri içerir. Nefes-i Rahmânî’yi İbnü’l-Arabî mümkünlerin
hakîkatleri kendisinde zuhûr etmezden önce, ilk tarzındaki varlık için kullanır.
Başka bir ifadeyle o mümkünün iki var oluş aşamasından öncedir: Sübût, yani
sübût âlemi ve dışta zuhûr. Bu noktada İbnü’l-Arabî’nin varlığın kendisinde
açılacağı cevhere nefes demesinin önemi bellidir, çünkü nefesin bir yandan söz,
öte yandan üflemeyle ilişkisi vardır. Söz ve üfleme vâsıtasıyla yaratma ve
yaratılmışlar yorumlanmıştır.” el-Hakim, a.g.e., s. 525.
12 Âlemin suretlerinin kendisinde tecelli ettiği, yaratmanın kendisi üzerinde
gerçekleştiği Hak. Bkz. İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 147.
13 İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 123; Henry Corbin, Bir’le Bir Olmak: İbn Arabi
Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile, çev. Zeynep Oktay, İstanbul: Pinhan
Yayıncılık, 2013, s. 203.
14 Ra’d, 13/15.
15 Furkan, 25/45.
16 İbnü’l-Arabî, Fütuhat, IV, s. 17.
17 Furkan, 25/46.
18 İbnü’l-Arabî, Fusus, s. 85.
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Şu halde gölge dendiğinde kastedilen beka, müstağnilik ve birlik
sıfatlarıyla muttasıf Hakk’a nisbetle âlemin fanilik, fakr, muhtaçlık ve
yokluk özellikleriyle nitelenmesidir. Nitekim İbnü’l-Arabî “Hakk’ın dışındaki her şey perde olan hayal ve kaybolan bir gölgedir” der. 19 Gölge
oyununda perdeye hayal perdesi denmesi bundandır. Bu perde bizimle
Hak arasındaki sınırdır ve bütün hadisatın üzerinde cereyan ettiği mahaldir. 20 Öte yandan hayal dendiğinde imkânsız ile mutlak varlık arasındaki ayırıcılık vasfı nedeniyle âlemin sahip olduğu ayrıcalık vurgulanmaktadır. Âlemden maksad ise insandır. Çünkü insan câmî varlıktır.
İnsan olmak mutlak varlığa da yokluğa da mazhar olabilme kabiliyetine
sahip en geniş imkâna işaret eder.21 Tanrı’nın ahlâkıyla ahlâklanmak ve
böylelikle ona benzemek insanı bir acziyet idrakine ve Tanrı’nın gölgesi
olduğu bilgisine götürebileceği gibi, insanın yokluk demek olan mutlak
karanlığa meyl etmesi onu yokluğun bir gölgesi haline de getirebilir. Bu,
insanın sınırlarını ya da sonsuzluğunu gösteren muazzam bir
imkândır.22 Bu sonsuzluk onun varlığının hayal olmasıyla ilişkilidir. Hayalin sonsuzluğu ise Tanrı’nın isimlerinin mazharı olmasındandır. Bu

19

İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 147.
İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 147.
21 İbnü’l-Arabî, Fütuhat, XVI, s. 70.
22 İnsanın bu iki büyük imkânıyla ilgili olarak İbnü’l-Arabî şöyle bir açıklamada
bulunur: “Mümkün var olduğunda ışık onu kuşatır bu sayede varlığı sırf iyilik
olarak görür. Işık ile kuşatılan mümkün soluna dönmüş ve yokluğu tam olarak
görmüştür. Yokluğun kendisinden çıktığını idrak etmiştir. Bu durum ışık
karşısında bulunan şahıstan çıkan gölgeye benzer. Bunun üzerine bu nedir diye
sormuş ışık kendisinde bu sensin, eğer ışık olsaydın gölge çıkmazdı. Ben ise
ışığım. Senin sahip olduğun ışık da benim karşımda bulunduğun için
kazanılmıştır. Böylece ben olmadığını öğren. Ben gölgesiz ışığım sen ise karışık
ışıksın. Bana nisbet edilirsen seni kabul ederim. Yokluğa nisbet edilirsen o da
seni kabul eder. Sen varlık ve yokluk arasında olduğun gibi iyilik ve kötülük
arasındasın. Gölgenden yüz çevirirsen, imkân halinden yüz çevirmiş olursun. Bu
durumda ise beni tanımaz ve bilemezsin. Çünkü senin ilahın, Rabbin ve
yaratanın olduğum hakkındaki yegâne delilin mümkün olmandır. Bu ise, senin
gölgeni görmendir. Bütünüyle kendi nurundan yüz çevirirsen ve sürekli gölgeni
görürsen, onun imkân halinin gölgesi olduğunu bilemeyerek imkânsızın gölgesi
olduğunu zannedersin. İmkânsız ve zorunlu ise, her yönden birbirinin zıddıdır.
Ben seni çağırırsam bana icabet edemez ve beni duyamazsın. Çünkü senin
gördüğün şey, benim davetim karşısında seni sağırlaştırır. Öyleyse, seni
gölgenden habersiz kılacak şekilde bana bakma. Aksi halde, ben olduğumu
iddia eder ve bilgisizliğe düşersin. Gölgene benden habersiz kalacak şekilde de
bakma! Bu durum seni sağır yapar ve niçin yaratıldığını bilemezsin. Öyleyse
bazen gölgene bazen bana bak. Allah’ın senin için iki göz yaratmasının nedeni,
biriyle beni diğeriyle gölgeni görmendir. Allah sana olan ihsanını zikrederken
20
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noktada gölgeyi idrak etmek hayal ilmine götüren bir yoldur. Öyleyse
gölge oyununun bize anlatacağı şey Tanrı’nın isimleri ya da o isimlerle
ilişkisinde insanda ortaya çıkan vasıflar olmalıdır. Nitekim bir Karagöz
oyununda belirli karakterler içerisinde hemen hemen her tip insanı bulmak mümkündür. Karagözü, Hacivatı, zennesi, çelebisi, mahalleli ve
mahalle dışından birçok örneği ile her biri bize insan hakkında bir şeyler
söyler. İnsandan bahsetmesi ise aynı zamanda gölgesi olması bakımından Hak’tan bahsetmesi demektir. Karakterlerin Hakk’a benzerliği ölçüsünde doğan değer ya da değersizlik esasında Hakk’ın ona yaklaşması
veya ondan uzaklaşmasıyladır.23 Seyirci ise bu durumu unutup Karagöze
kızar Hacivata söylenir. Nihâyetinde İbnü’l-Arabî’nin dile getirdiği şu
gerçeği unutur: “Gölge, sahibinin hareket etmesiyle hareket eder, hareket ettirmesiyle değil!”24 Yani insandan zuhur eden Tanrı’nın isimlerinden başkası değildir.
İbnü’l-Arabî’nin varlık görüşüyle tasavvufî anlamı belirginleşen
oyunun metafizik içeriğini temellendirmek bakımından burada perde
gazellerinden bir örnek zikretmek yerinde olacaktır.
Perde Gazellerinde Hayal ve Gölge
Perde gazellerinde oyunun olay örgüsüyle ilgili herhangi bir açıklama bulunmadığını belirtmiştik. Bu durum seyircinin dikkatinin değişken oyun içeriği yerine oyunun sabit anlam zeminine çekilmesi bakımından önemlidir.25 Oyunun teknik hususiyetleri üzerinden âlemin
varlığını anlatan gazellerden biri şöyledir:
Bir kurulmuş perde âlem, hâdisat zıll-i hayal
Her hayali bir hakikat seyreder erbab-ı hal
Şem’a ruhtur, perdede meşhud olan baziçeler
Durmadan devreyleyen sırr-ı şuuna bir misal
Sönmeden şem’-i hayat terk-i hayalat eyleyip
Perdeyi kaldır tecelli eylesin feyz-i cemal
şöyle der: ‘Onun iki gözü, bir dili ve dudakları yok mudur. Ona iki yol gösterdik.’
Yani ona iki yolu açıkladık. Birincisi ışık, diğeri gölge yoludur. ‘Ya şükreder ya
nankör olur.’ Çünkü imkânsız yokluk, bir karanlıktır. Mümkünün yokluğu ise,
karanlığı olmayan bir gölgedir. Bu nedenle gölgede varlık rahatlığı vardır.” Bkz.
İbnü’l-Arabî, Fütuhat, VIII, s. 123.
23 İbnü’l-Arabî bunu “Işık kesif cisme yaklaştıkça gölge büyür ve artık misil
ortaya çıkmazken uzaklaştıkça küçülür ve değersizleşir.” şeklinde ifade eder.
İbnü’l-Arabî, Fütuhat, XVII, s. 350-351.
24 İbnü’l-Arabî, Fütuhat, XVII, s. 350-351.
25 Murat Pay, Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2012), s. 11.
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Bir yed-i kudret şuun-ı kâinatı döndürür
Kimsenin destinde yok asla zimam-ı intikal
Sanma sen ben varlığız bir perdeyi kaldır da bak
Gaye-i hilkat budur anlar bunu ehl-i kemal.26
Burada gölge ve onunla eşdeğer bir kavram olarak kullanılan perdenin hem müsbet hem menfi manalarına işaret edilerek insanın aynı
anda varlığa ve yokluğa bakan çift yönlülüğüne dikkat çekilmektedir.
Başta “her hayali bir hakikat seyreder erbab-ı hal” denilerek tasavvuf ehlinin hayali seyrederken aslında hakikati seyrettiklerinin idrakinde oldukları ifade edilmiş ancak daha sonra “sönmeden şem’-i hayat terk-i
hayalat eyleyip perdeyi kaldır tecelli eylesin feyz-i cemal” denilerek henüz erbab-ı hal olamamış kimselerin hayalden anladıklarının yanılsama
olduğu, bu yanlış algının da onlarla gerçek arasında bir perde oluşturduğu dile getirilmiştir. Bu perde aynı zamanda insanın kendinde bir varlık vehmetmesine sebep olan perdedir. İnsanda bir varlığın olmadığının
zikredilmesi yine dikkati hayalin anlamına çekmektedir. “Şem’a ruhtur”
ifadesi esasen oyunun kurucusu addedilen Şeyh Küşterî’ye aittir. 27 Bu
yorum Hakk’ın nurunun varlığın özü olduğu, dolayısıyla o nur olmadan
âlemde bir varlık düşünülemeyeceği görüşünün bir tekrarıdır.
Sonuç
Gölge oyunu bir kavram olarak metafizik bir anlam içermekle birlikte belirli bir tekniğe sahip bir gösteriyi tanımladığında bir sanat türü
olarak karşımızda durmaktadır. Sûfîler bu sanatı varlıkla ilgili bilgiyi aktarmak için oldukça verimli bir örnek olarak görmüş ve sahip olabileceği
asıl derinlikli anlamı ona katacak şekilde yorumlamışlardır. Bu yorum
gölge ve hayal kavramlarıyla açıklanan mümkün varlık ve Tanrı’nın varlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu durumda sanatın sûfîler tarafından Tanrı-insan irtibatını açıklamada bir araç olarak
mülahaza edildiği görülür. Gölge oyununun diğer sanat türleri arasındaki ayrıcalığı ise varlığı anlatmada varlığa mutabık bir kavramı ve dili
seçmiş olmasıdır.

26

Ünver Oral, Perde Gazelleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş. Yayınları, 2007, s. 124.
27 Enver Behran Şapolyo, Karagözün Tarihi, İstanbul: Türkiye Yayınevi, [t.y.] s.
64.

TOPLUMUN ÂYETLERİ ANLAMASI BAKIMINDAN RESİM
SANATI: YARATILIŞ ÖRNEĞİ
Bahattin YAMAN
Kişilerin düşüncesini, hayal dünyasını, algılarını, fikirlerini en iyi
yansıtan sanatlardan biri de hiç şüphesiz resim sanatıdır. Günümüzde
daha çok minyatür sanatı olarak da bilinen Osmanlı resim sanatı, tarih,
edebiyat, mîmârî, coğrafya vb alanlarda geniş bir malzeme yelpazesi
sunduğu gibi dinî alanda da zengin örneklere sahiptir. Bu resimler arasında, toplumun fertleri olan musavvirlerin, dolayısyıla tümünü temsil
etmese de en azından Osmanlı toplumunun bir kısmının âyetleri anlama biçimini görebileceğimiz birçok örnek bulunmaktadır. Falnâme,
Kısâs-ı Enbiya, Cifr el-Cami gibi birçok resimli yazmada bu tür örneklerle karşılaşmak mümkündür. Resimlerde ilk insan olan Hz. Âdem’in
yaratılışını, meleklerin Hz. Âdem’e secdesi, Hz. Âdem ve Havva’nın yasak ağaçtan yemeleri, cennetten kovulmaları, yeryüzündeki yaşamları
ve Habil’in Kabil tarafından öldürülmesi gibi farklı konular da görmek
mümkündür.
Konu ile ilgili resimleri üç farklı kategoriye ayırmak mümkündür:
Birincisi, bazı Falname resimlerinde olduğu gibi metinde hiçbir âyet ya
da hiçbir açıklama olmadan doğrudan tasvirin yapılmasıdır. Burada tasvirin konusu, resimden hemen sonra gelen ve resmin konusunu belirten
kayıttan anlaşılmaktadır (Resim1). İkinci grup ise, yine bazı Falname resimlerde olduğu gibi önce âyetin yazılması, sonrasında ise konunun
canlandırılmasıdır (Resim 2).
Üçüncü grup ise resimler ise metinde hem konu ile ilgili âyetlerin
yer alması hem de tarihi ya da kültürel detayların bulunmasıdır. Bu
gruba giren resimleri Kısas-ı Enbiya gibi peygamber kıssaları ya da Zübdetü’t Tevarih gibi tarih konulu yazmalarda görmekteyiz. Bu yazmalarda
âyetler metnin az bir bölümünü oluştururken diğer anlatımlara daha
geniş yer verilmektedir (Resim 3). Her üç grupta da musavvirler, şeytan
figürü örneğinde olduğu gibi, metinde hiçbir açıklamanın bulunmadığı
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konularda kendi hayalinde canlandırdığı, ya da kendi kültürü ile oluşturduğu biçimi resimlerine aktarmışlardır.

Resim 1: Kabil’in Habil’i öldürmesi. Falnâme Topkapı Sarayı Müzesi,
H. 1703, vr. 31b
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Resim 2: Hz. Âdem Cennet’te. Falnâme Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1702, vr.
22b.
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Resim 3: Meleklerin Hz. Âdem’e secdesi. Kısas-ı Enbiyâ, Topkapı Sarayı Müzesi, E. H. 1430, vr. 8a.

SANAT TARİHİMİZDEKİ İLK GRAFİK ÜSTADI
HATTAT AHMED ŞEMSEDDİN KARAHİSÂRÎ
ve SÜLÜS HURÛFÂT MEŞK MURAKKA ESERİ
İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
İmânımı Besmele Besmele Getirmiş dile
Orda Yesârî’ler, burda Karahisârî’ler.
(Arif Nihat Asya)

1. Giriş
Hat, İslâm dünyasınca benimsenip kullanılan, Osmanlı’nın
elinde gerçek bir estetik kimlik kazanmış, Arap harflerinin değişik biçimlerde stilize edilmesinden oluşan yazı sanatıdır.
Yazı, çizgi, çığır, yol anlamlarına gelen ‘hat’ kelimesi, terim olarak
“Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı
(hüsn-i hat)” olarak açıklanmıştır. Kaynaklarda genellikle “cismani âletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendese” şeklinde tanımlanan1 hat sanatı, bu tanıma uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca
gelişerek günümüze ulaşmıştır.
Hat sanatındaki yazı sisteminde harflerin çoğu kelimenin başına,
ortasına ve sonuna gelişlerine göre yapı değişikliğine uğrar. Sanat hâline
dönüşüyle kıvrak bir şekle bürünen harflerin, birbirleriyle
bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya
cümlenin çeşitli terkiplerle yazılabilme imkânı, bu yazılara, sanatta
aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. 2



Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı ve
Grafik Bölümü Başkanı; Ahmed Şemseddin Karahisârî Sanat Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü, inakilci@yahoo.com
1 Hattın Çelebisi Hasan Çelebi, Tarih ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları, 2003,
http://www. kalemguzeli.org/index.php?go=main&KNO=40 (e. t. 08.10.2014).
2 M. Uğur Derman, “Türk Hat Sanatı”, http://www.klasikturksanatlarivakfi.
com/indexalt.php?dil=tr&sayfa=sanat (e. t. 12.11.2014).
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Hüsn-i hat, yazı ortamında oluşan yüksek bir estetik zevk olduğu
gibi bir uygarlık dilidir de. Hüsn-i hat, Müslüman sanatkârın Kur’ân’ın
harflerine karşı duyduğu saygı ve hissin görkemli bir nişanesidir.3
İslâm’ın ana kaynağı Kur’ân’ın en güzel bir şekilde yazılması hedefi, hat
sanatının ruhudur. Bu ruhun gıdası Kur’ân’dır. Bundan dolayı Kur’ân’a
duyulan sevgi, hürmet ve saygının ilmik ilmik dokuduğu hüsn-i hat sanatı, seçkin bir tarihe ve değerli üstadlara sahip olmuştur.
Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikleri zaman karşılaştıkları Arap alfabesini, bir lisan olmaktan çıkarıp, Kur’ân’a olan saygının bir gereği olarak kutsallaştırmışlar ve o harfler için harcanacak her mesainin mukaddes bir anlam taşıdığını düşünmüşlerdir. 4
Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildikten sonra İstanbul,
imparatorluğun başkenti olduğu gibi, hat sanatının da başkenti olmuştur. Bütün İslâm dünyasında tartışmasız kabul edilen bu gerçek, en güzel biçimde şu sözlerle ifadesini bulmuştur: “Kur’ân-ı Kerim Mekke’de
nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.”
İslâm coğrafyasındaki en yetenekli sanatçılar hat sanatını öğrenebilmek ve geliştirebilmek için İstanbul’a koşmuştur. 5 Genç yaşta İstanbul’a gelen Ahmet Karahisârî de bu alanda ekol olmuş Türk hattatlarının en ünlülerindendir.
Sahip olduğu tüm haklı şöhrete rağmen Ahmed Karahisârî’nin
fazlaca bilinmeyen en önemli yanı, onun sanat tarihimizdeki ilk grafik
üstadı olmasıdır. Hat sanatının temel yazı üslûpları olan “aklâm-ı
sitte”yi çok iyi bilen sanatçı, kendi adıyla anılan Karahisârî ekolünü ortaya koymuş, geliştirdiği stil “Yâkut-i Rûm” diye anılmıştır. Yâkut tavrı,
onun harf ve kelimelere kazandırdığı biçim, oran, istif ve farklı sayfa tasarımlarıyla en güzel şekline kavuşmuştur. Yaptığı yeniliklerle pek çok
sanatçıyı çevresine toplamış olan Karahisârî, büyük bir ustalık ve itina

3

Köksal Alver, Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul’un Meşhur Hattatları, Editör:
Yusuf Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul,
2010.
http://www.kalemguzeli.org/index.php?pageNum_Recordset2=7&totalRows_R
ecordset2=12&go=icerikgoster&MKNO=146 (e. t. 22.12.2014).
4 “Rakseden Harfler”,
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/12/25/kultursanat/kultursanatdevam.htm
5 Hattın Çelebisi Hasan Çelebi. A. g. k.,
http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=main&KNO=40 (e. t. 10.09.2014).
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ile düzenlediği celî sülüs, muhakkak, müsennâ ve müselsel kompozisyonlarla hattatlara örnek olmuştur.6
2. Karahisârî’nin hayatı
Sanat tarihimizin mihenk taşlarından, Osmanlı hat sanatında
seçkin bir konuma sahip olan Ahmed Şemseddin Karahisârî 1468’de Afyonkarahisar’da doğmuş ve lâkabını bu kentten almıştır. Soyu, yetişmesi
ve öğrenim durumu hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, II.
Bayezid döneminin ilk yıllarında eğitim amacıyla İstanbul’a geldiği ve
hayatının sonuna kadar burada kaldığı bilinmektedir.
Ahmed Karahisârî II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde kendini
ve sanatını geliştirmekle uğraşmıştır. Saray ehl-İ Hiref teşkilâtı Kâtipler
Bölüğü’ne girmiş, Kanunî döneminin başlarından itibaren bu kurumda
çalışmaya başlamıştır. “Hüner ehli kişiler” anlamına gelen Ehl-i Hiref,
Saray’da çalışan, kendi döneminin en yetenekli sanatçılarından (minyatürcüler, hattatlar, ciltçiler, çiniciler, cam ustaları, marangozlar, nakkaşlar, kuyumcular vb.) oluşur. Fatih döneminde başlamış, Kanuni döneminde zirveye ulaşmış, imparatorluğun tüm sanat akımlarını yönlendiren bu örgütün en erken tarihli maaş defterinde sanatçının adı altıncı
sırada, “Ahmed Karahisârî” olarak geçmektedir, yevmiyesi 14 akçedir. 7
Sanatçı, Şeyh Hamdullah’tan yazı meşk etmiş olan Halvetiye
şeyhlerinden Cemâleddin İshak Karamânî’ye bağlanarak tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra hilâfet almıştır. 8
Tezkirelerde Karahisârî’nin tasavvuf ahlâkının canlı bir örneği
olduğu, uzun boylu, zayıf yapılı ve temiz giyimli, nur yüzlü olup
zâhidâne, mütevazı ve sade bir hayat sürdüğü kaydedilmektedir.
Yedi sene giydiği, yepyeni görünen beyaz bir setresini bir fakire
hediye etmiştir.9 Kaynaklarda kendisinin usta bir terzi olduğu belirtilir.

6

Muhittin Serin, “Karahisârî, Ahmed Şemseddin”, İslâm Ansiklopedisi, C. 24,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 421-424.
7 “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki Ahmed Karahisari Mushaf-ı Şerifi",http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43839/topkapi-sarayi-muzesi-kutuphanesindeki-ahmed-karahisari-.html (e. t. 22.12.2014).
8 Muhittin Serin, A. g. k.
9 “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki Ahmed Karahisari Mushaf-ı Şerifi",
A. g. k.
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Sultan Bayezid için diktiği bir elbisenin ek yerlerindeki dikişlerinin saray terzilerince bulunamadığı da Süheyl Ünver tarafından ifade edilmiştir.10
Sanatçı, 90 yaşlarına doğru 1556 yılında vefat etmiş olup kabri
Sütlüce’de Caferağa Tekkesi civarında, şeyhi Cemal Halife’nin kabri yakınındadır.
Vefatına Hüdâyî Mustafa Efendi, “Geçti hayfâ Karahisârî-i pîr”
(963) ibaresini tarih düşürmüştür. Mezarının kitâbe yazısı sağlığında
kendisi, ölüm tarihi ise evlâtlığı Hasan Çelebi tarafından yazılmıştır. 11
Kabrinin yeri bugün ne yazık ki tam olarak bilinmemektedir.
Karahisârî, Osmanlı hattatları arasında, Şeyh Hamdullah (14561526) ve Hafız Osman (1642-1698) ile birlikte anılan en büyük üç sanatçıdan biridir. Hocası, Yâkut el-Müsta’sımî ekolünün önde gelen temsilcilerinden olup Fâtih Sultan Mehmed zamanında bir grup sanatkârla
birlikte İstanbul’a gelerek yerleştiği tahmin edilen İranlı hattat Esedullah Kirmânî’dir (ö. 1486). Karahisârî 18 yaşından önce icazet almış ve
eserlerine koyduğu ketebelerde daima hocasının adını belirtmeyi bir kadirşinaslık görevi saymıştır.
Hat sanatında bir dönemin başlamasını sağlayan meşhur Türk
asıllı hattat Yâkut-ı Müstâ’simî çizgisini izleyerek kendine özgü yeni bir
ekol geliştirmiş olan Karahisârî, “aklâm-ı sitte” diye bilinen altı farklı
yazı biçimini, Esedullah Kirmânî’den öğrenmiştir.
Karahisârî’nin Aklâm-ı sittede açtığı çığır bir asır sonra yerini
Şeyh Hamdullah mektebine bırakmakla birlikte, celî ve müsennâ
yazılardaki etkisi Mustafa Râkım’a kadar devam etmiştir.12
Hattat Karahisârî’nin yedi öğrencisi olduğu bilinmektedir. Bunlar
arasında, İbrahim el-Haseni, el-Kâtip, Muhyiddin Halife ve Süleyman el
Hicazî’nin yazdıkları eserler günümüze ulaşamamıştır. Evlâtlığı Hasan
Çelebi de kendisi gibi ünlü bir hattattır. İstanbul Süleymaniye ve Edirne
10

“Karahisari'nin Hali”, htt ://www.hatvesanat.com/ anilar/ ahmed _karahisari.
html (e. t. 02.12.2014)
11 Muhittin Serin, A. g. k.
12 Ahmed Karahisârî’nin hayatıyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Menâkıb-ı
Hünerverân, 25; Nefeszâde, 59-60; Suyolcuzâde, 9-10; Habib, Hat ve Hattâtân,
84-86; A. Süheyl Ünver, Hattat Ahmet Karahisârî, İstanbul, 1964.
Süleyman Berk, Hat Sanatı, Tarih Malzeme ve Örnekler, İSMEK Yayını, “Ahmed
Karahisâri
ve
Ekolü”,
http://www.kalemguzeli.org/index.php?pageNum_Recordset2=2&totalRows_R
ecordset2=7&go=icerikgoster&MKNO=7 (e. t. 02.12.2014).
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Selimiye Camilerinin taşa hakkedilmiş kitâbeleri ve çini üzerine
işlenmiş celî yazılarının hattatı olan Hasan Çelebi, bir müddet hocasının
yazı tarzını devam ettirdikten sonra Şeyh Hamdullah ekolünü
benimsemiş, bu yolda da seçkin eserler vermiştir.
Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii yazılarının hattatı Demircikulu
Yûsuf Efendi, Karahisârî tavrının en ünlü temsilcisi kabul edilmektedir.
Öteki öğrencileri, Büyükçekmece Köprüsü kitâbe yazılarının hattatı
Derviş Mehmed (Karahisârî Dervişi), çok sayıda Kur’ân-ı Kerim yazmış
olan Vezir Ferhat Paşa, hat sanatımızın ustalarındandır. Karahisârî’nin
getirdiği ve geliştirdiği üslûp, öğrencilerinin ölümüyle sona ermiştir. 13
3. Karahisârî’nin Eserleri
Ömrü boyunca verimli ve titiz bir sanatçı olarak isim yapmış olan
Ahmed Şemseddin Karahisârî çok sayıda seçkin esere imza atmıştır.
Aklâm-ı sittede mushaf, en’am, dua mecmuası ve murakka olarak pek
çok eser vermiş olan Karahisârî’nin günümüze ulaşan imzalı ve tarihli
eserlerinin başlıcaları 1545-1555 yılları arasında üretilmiştir.
Bu eserler arasında en ünlüleri, Kanuni Sultan Süleyman için
yazdığı büyük boy Kur’ân-ı Kerîm (Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki
Mushaf-ı Şerif) ve Süleymaniye Camii’ndeki yazılardır. Eserlerin çoğu
kütüphanelerde ve özel koleksiyonlarda bulunan sanatçının yazdığı
Kur’ân-ı Kerîm’lerden beşi zamanımıza kadar ulaşmış olmakla birlikte,
“Karahisârî Mushaf-ı Şerifi” 16. yüzyılın hatta Osmanlı uygarlığının en
büyük şaheserlerinden birisi olarak kabul edilir. 14
2.1. Mushaf-ı Şerif
Osmanlı Sarayı’nda kitap sanatıyla uğraşan Ehl-i Hiref sanatçıları
tarafından yaratılmış en önemli eserlerin başında “Ahmed Karahisârî
Mushaf-ı Şerîfî” adıyla tanınan Kur’ân-ı Kerîm gelmektedir. Altın yaldızlı şemse, köşebent ve bordürlü olan cildi, miklepli ve siyah renk deriden olup zaman içinde onarım görmüştür. Osmanlı dünyasında yazılmış en büyük boyuttaki bu Kur’ân-ı Kerîm, 61.5 x 42.5 cm. boyutlarında
ve 300 yapraktır.

13

Muhittin Serin, A. g. k.
“Klasik Türk Sanatları Vakfı ve anlamlı bir projesi”,
http://www.ktsv.com.tr/121-klasik-turk-sanatlari-vakfi-ve-anlamli-bir-projesi
(e. t. 02.12.2014).
14

742

İSLÂM ve SANAT

Her sayfası özenle tezhiplenmiş olan Kur’ân-ı Kerîm’in Fâtiha ve
Bakara suresinin başlangıcı celî muhakkak ve reyhanî hatla yazılmıştır.
Serlevhadan sonra gelen karşılıklı iki sayfa farklı bir düzenleme gösterir.
Burada altta ve üstte birer satır celî yazı, ortada yuvarlak bir madalyon
içine reyhanî hat kullanılmıştır. Bunu izleyen karşılıklı sayfalarda ise
aynı düzenleme madalyonsuz olarak uygulanmıştır. Başlangıçtaki bu
çeşitlilikten sonra Kur’ân-ı Kerîm, bir satır celî muhakkak, beş satır nesih, bir satır celî sülüs, tekrar beş satır nesih ve en altta da celî muhakkak
hattan oluşan ve “Yâkut tarzı” diye bilinen klasik bir düzenlemeye göre
yazılmıştır.
16. yüzyıl Osmanlı hattatları içerisinde bu üslûpta yazan en ünlü
sanatçı Ahmed Karahisârî’dir. Ancak, yaşadığı dönemde de büyük bir
üne sahip olan Karahisârî’nin imzası eserin sonunda yer almamaktadır.
Sanatçı, Mushaf’ı bitirmesine ömrü yetmediği için imzasını atamamıştır.
Eserin 220 yaprağı 1554-1555 yılları arasında Ahmet Karahisârî tarafından, sanatçının ölümü üzerine, kalan 80 yaprağı ise 1584-1587 yılları
arasında Sultan III. Murad’ın himayesinde Karahisârî’nin manevî evladı
Hattat Hasan Çelebi tarafından yazılmıştır. Öğrencisi Hasan Çelebi, hocasına hürmeten imza atmamış olduğundan mushafta ketebe bölümü
bulunmamaktadır.15

15

Savaş Çevik, “Hat Sanatımız ve Ahmet Karahisârî”, Hat Sanatı, Gelişim Süreci
Tarihçesi, Hat Sanatında Ekoller ve Karahisârî Ekolü Paneli, AKÜ Atatürk
Kültür Merkezi, Afyonkarahisar, 18 Kasım 2011.
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Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet kitapları arasında 5 numarada kayıtlı olan bu eserin vassâlesinin yapılması, cetvellerinin çekilmesi, her
sayfanın tezhiplenmesi ve cildinin yapılarak tümüyle tamamlanması ise
1584-1596 yılları arasında gerçekleşmiştir. 16
Sultan Süleyman, III. Murat ve III. Mehmet olmak üzere üç padişah döneminde yazılabilen Osmanlı dünyasının en güzel ve en büyük
boyuttaki Kur’ân-ı Kerîm’inde nakkaşlar, müzehhipler ve ciltçiler tüm
hünerlerini sergileyerek bu şaheseri ortaya koymuşlardır. Tezhipte Kara
Memi üslûbu büyük bir başarı ile uygulanmıştır.
Bu şaheserin ilk tıpkıbasımı 1981 yılında İtalya’da yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuşe kâğıda 40 x 55 santimetre boyutunda iki defa tıpkıbasımı yapılan eserin son olarak 2009 yılında
üçüncü baskısı gerçekleşmiştir.17
Türk tezhibinin en müstesna örneklerinden biri de Karahisârî
Kur’ânı’ndaki desenlerdir. Üslûp, teknik ve çeşitlilik açısından Osmanlı
süsleme sanatının bir repertuvarı sayılan bu Kur’ân’daki tezhipler hay-

16 “Topkapı Sarayı Müzesi

Kütüphanesindeki Ahmed Karahisari Mushaf-ı Şerifi",
A. g. k.
17 “Klasik Türk Sanatları Vakfı ve anlamlı bir projesi”, A. g. k.
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ranlık uyandıran bir incelikle Kara Memi nakışhanesinin ürünüdür. Yalnız koltuk desenleri, birbirinden farklı 100 deseni kapsar. Bu eser, farklı
renkler ve üslûplarla 600 değişik renk çeşidi ile tezhiplenmiştir. 18
Mushaf-ı Şerîf, sayfa düzenindeki yazı ve süsleme dengesi ile
diğer yazmalardan tümüyle farklı özellikler taşımaktadır. Her sayfası
özenle düşünülmüş, yazılar ve süsleme ögeleri sayfada bir bütün
oluştururken birbirini örtmemiştir. 16. yüzyıl tezhibinin incelikleri ve
temel özellikleri farklı alternatiflerle bir araya getirilirken, her birinde
karakterine uygun motifler kompozisyon özelliklerine göre titizlikle
uygulanmıştır. Rumî, çiçek, bulut, dendanlar şaşırtıcı zenginlikte ve çok
farklı yerlerde kullanılmıştır. Küçük ve ince hatlarla uygulanmış
olmalarına rağmen motiflerin netlikleri ve nitelikleri bozulmamıştır.
Eser sayfa sayfa incelenirken her adımda başka bir güzellik ortaya
çıkmaktadır.
Mushaf-ı Şerîf’in son sayfasındaki etkileyici ve özgün diye
tanımlanabilecek halkâr içi tezhip deseni tam bir şaheserdir. Tezhipli
sayfaların zengin motif ve kompozisyonlarına rağmen noktaları oldukça
sade, iki farklı desen kullanılmıştır. Gülleri (aşır, hizip, cüz, secde), sûre
başlıkları ve koltuk desenleri kadar çeşitlilik göstermez. 19
16. yüzyılın şaheserlerinden olan Karahisârî Mushaf-ı Şerîf’i
günümüz müzehhip ve müzehhibbelerine önemli bir kaynaktır. Bu
eşsiz eser, sadeliği, kalitesi ve her şeyden önemlisi, mütevâzılığı ile
bugüne kadar gelmiştir.
2.2. Süleymaniye Camii yazıları
Karahisârî’nin eserleri arasında, büyük boy Mushaf-ı Şerif’ten
sonra en çok bilineni, Süleymaniye Camii’ndeki yazılardır. Evliya Çelebi
bu yazıların özelliklerini şöyle anlatmaktadır:
“Bu camiin içinde ve dışındaki Ahmed Karahisârî’nin yazıları bugüne kadar ne yazılmıştır, ne de yazılabilir. Bu sanat onda Allah vergisidir. Büyük kubbenin ortasına ‘Allahü nurû’s-semâvâti ve’l-ard’ âyeti
yazılmıştır ki, doğrusu burada âyet yazmadaki ustalığını çok iyi göstermiştir. Kıble kapısı üzerindeki yarım kubbe içinde ‘İnnî veccehtü vechiye lillezî fatare’s-semâvâti ve’l-arda hanîfâ’ âyeti yazılmıştır. Kubbeyi

18

M. Semih İrteş, “Tezhib Sanatı”, http://www.hat-tezhib.com (e. t. 07.09.2014).
Asiye Kafalıer, “Karahisârî Mushaf-ı Şerifi Süslemeleri”,
http://www.klasikturksanatlarivakfi.com/indexalt.php?dil=tr&sayfa=karahisari
(e. t. 07.09.2014).
19
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taşıyan dört ayağın köşelerine ‘Allah, Muhammed, Ebûbekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin’ yazılmıştır. Minberin sağındaki pencere üzerine ‘Ve enne’l-mesâcide lilahi…’ Cin, 72/18) âyeti, bunlardan başka üst
kat pencerelerinin hepsinde Esma-i Hüsnâ yazılıdır.”
Evliya Çelebi’ye göre Karahisârî, imzasını Süleymaniye’nin sol yanındaki kitabelerden birine “Ketebehü Ahmed el-Karahisârî” diye atmıştır.20

Süslemeleri açısından sade bir yapıya sahip olan camiin mihrap
duvarındaki pencereler vitraylarla süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki
pencereler üzerinde yer alan çini madalyonlarda Fetih Suresi, camiin
ana kubbesinin ortasında ise Nûr Suresi yazılıdır.
Mihrabın üzerinde Karahisârî hattıyla “Zekeriya ne zaman bulunduğu mihrapa girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu.” (Ali İmran: 37)
âyeti zehebî lacivert ile yazılmıştır.21
2.3. Murakka
Murakka, hat sanatında, ayrı kâğıtlara yazılan güzel yazı örneklerinin sonradan bir araya getirilmesiyle hazırlanan albümdür. Murakka’ların çoğunda, alfabenin tüm harflerinin ayrı ayrı ya da birleşik
olarak yazıldığı, çeşitli yazı türlerini içine alan eskiz çalışmaları bulunur.22
20

“Ahmet Şemsettin Karahisari kimdir”, http://www.aymoli.com/ahmetsemsettin-karahisari-hattati-kimdir-hayati-eserleri-nelerdir/ (e. t. 07.09.2014).
21 “Süleymaniye Camii”,
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleymaniye_Camii (e. t. 17.09.2014).
22 “Murakka”, http://www.diyanetİslâmansiklopedisi.com/murakka/; “Hat
Sözlüğü”,
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Hat sanatında, geçmiş üstadların seçkin eserlerinin incelenmesi,
bu amaçla da murakka çalışmalarının yapılması, çoğunlukla tercih edilen bir öğrenme yöntemidir. Hat sanatının bilinen ekolleri, sanatçıların
kendilerinden önceki büyük üstadlardan belirli eserleri seçip eleyerek
taklit etmeleriyle ortaya çıkmıştır.
Osmanlı hat sanatının en önemli isimlerinden Şeyh Hamdullah,
kendi adıyla anılan Şeyh Ekolü’nü oluştururken Yâkut el-Musta’sımî’nin
(ö. 1298) yazıları üzerinde uzun süre çalışmış ve yazıya Osmanlı karakterini kazandırmıştır.
Aklâm-ı sittede, Şeyh Hamdullah’tan sonra ikinci büyük gelişmenin görüldüğü Hâfız Osman Efendi, Şeyh yazısını iyice öğrendikten
sonra kendi üslûbunu ortaya koymuş, Şeyh Hamdullah murakka’ları ile
sanatını geliştirmiştir.
Günümüzün ünlü hat ustalarından M. Uğur Derman, kendisinin
“Şeyh’in murakka’ını 1965’de Topkapı Sarayı’nda tetkik ettikten sonra,
aklâm-ı sitteyi ayırt edebilmeye başladığını” itiraf etmektedir. 23
19.yüzyılın ikinci yarısında aklâm-ı sittede klasik yolu izleyen, dönemin en büyük sülüs ve nesih hattatlarından olan Mehmed Şevki
Efendi sülüs ve nesihte güzel yazıyı adeta anıtlaştırmıştır.24
Ahmed Karahisârî’nin yazıları, Osmanlı’nın her alanda doruğa
ulaştığı Kanûnî döneminde olgunlaşmıştır. Sanatçı, harf bünyelerinde
ve kompozisyonlarda daha güzel oranlar elde ederek kendi adıyla anılan
“Karahisârî üslûbu”nu oluşturmuştur. Döneminin sanatkârlarını
etrafında toplayan Karahisârî’nin, yazının güneşi (Şemsü’l-Hat) diye
şöhreti yayılmış, büyük ustalık ve itina ile düzenlediği kompozisyonlar,
hattatlar için mükemmel birer örnek kabul edilmiştir.25
Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ndeki, ketebeli, sülüs hurufat
meşk murakka eseri, Karahisârî’nin günümüze ulaşmış güzel
çalışmalarındandır.26

http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=sozluk&KNO=43&HARF=%DE (e.
t. 24.11.2014).
23 Süleyman Berk, “Gelenek ve Gelecek”, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı 2, 2006,
http://ismek.ibb.gov.tr/ismek-el-sanatlarikurslari/webedition/File/ekitap/el_sanatlari2/dergi2bl3.pdf; (e. t. 24.11.2014).
24 “Mehmed Şevki Efendi'nin Sülüs - Nesih Meşk Murakkaı”,
http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=icerikgoster&MKNO=211 (e. t.
27.10.2014).
25 Muhittin Serin, A. g. k.
26 Muhittin Serin, A. g. k.

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisârî ve Sülüs Hurûfât Meşk Murakka Eseri 747

Afyon Arkeoloji Müzesi El Yazma Eser Envanter Defteri’nin 12.
sayfasında 6 numara ile kayıtlı “Murakka’at - El Yazması” adlı eserin
Millî Eğitim Bakanlığı’nın emri ile Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi’nden
14 Mart 1949 tarihinde devir alındığı belirtilmektedir.
28x19.5 cm. boyutlarındaki eserin yazılış tarihi yanlış okunarak H.
981 (M. 1573) şeklinde kaydedilmiştir. Asıl tarih H. 941 (M. 1534)’tür.

Defterde eserin tanıtımıyla ilgili şu bilgilere yer verilmektedir:
“Yazarı: Hattat AHMET KARAHİSARÎ
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Yazılı Levhalar Albümü (Murakka’at). Gri kâğıt kaplı cilt içinde 8
yaprak ikişer yüzlü, siyah mürekkeple düzgün yazılmış, sarı yaldızlı çerçeveli levhalardan oluşur.
Başta “Hattat Yakup tarafından Otpazarı Camii’ndeki Mir Ahmet
Efendi’nin vakfı olan kütüphaneye konmuştur. Sene 1197 (M. 1782)” yazılıdır.
En sonda ise H. 981 (M. 1573) yılında hattat Ahmet Karahisârî tarafından yazıldığı kaydedilmektedir.”
Murakka’nın ilk sayfasının kenarında Karahisârî’ye ait olmayan
“Vakf-ı fî sebilillah” notu vardır. Son sayfada ise “Temmeti’l-müfredât bi
avnillâh. Meşşekahü el-Fakîr Ahmed Karahisârî, sene 941” (Allah’ın yardımıyla yazı çalışması tamamlandı. Bunu meşk eden el-Fakîr Ahmed
Karahisârî, sene 941) kaydı bulunmaktadır.
Yazdığı birbirinden değerli eserlerde sürekli yeni kompozisyonlar
ve yeni biçimler arayan Karahisârî, diğer çalışmalarının çoğunda olduğu
gibi, bu murakka eserinde de bir tezhipçi titizliğiyle, altın mürekkeple
yazdığı harflerin etrafını siyah mürekkeple, siyah mürekkeple yazdığı
harfleri altın mürekkeple süsleyerek 27 yazıya farklı bir estetik boyut ve
grafik güzellik kazandırmıştır.
Ahmed Şemseddin Karahisârî’nin yalnızca kayıtlarda adı geçen,
ama pek fazla bilinmeyen murakka’ı, ilk kez 2011 yılında düzenlenen bir
etkinlik vesilesiyle tarafımızca gün yüzüne çıkarılmış ve sanat dünyasının değerlendirmesine sunulmuştur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev
sahipliğinde, Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, AKÜ
Rektörlüğü, AKÜ Devlet Konservatuvarı, AKÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM) ve Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği işbirliğiyle 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde “Ahmet Şemseddin Karahisârî Sanat Günleri” düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Hattat Ahmet Karahisârî Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ünlü hat ve tezhip sanatçılarının eserleri yanında, sanatçımızın murakka’ındaki altın yaldızlı, kontürlü hatlarla bezenmiş sayfaların büyük
boy fotoğraf tablolarının da yer aldığı “Hat ve Tezhip Sergisi” açılmış;
ayrıca “Hat Sanatı, Gelişim Süreci Tarihçesi, Hat Sanatında Ekoller ve
Karahisârî Ekolü” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.

27

Muhittin Serin, A. g. k.

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisârî ve Sülüs Hurûfât Meşk Murakka Eseri 749

Bunlara ek olarak gene Hattat Ahmet Karahisârî Kültür Merkezi’nde hattat ve tezhip sanatçılarının katılımıyla bir atölye çalışması
gerçekleştirilmiş ve “Türk Tezhip Sanatı: Tarihçesi, Teknikleri, Ekolleri”
konulu bir de panel düzenlenmiştir.
Ayrıca tarafımızca hazırlanan, ünlü hattat ve tezhipçilerin eserleriyle birlikte, içinde Karahisârî’nin murakka’ının da yer aldığı bir albüm
de bu etkinlikler sayesinde hat ve sanat dünyamıza kazandırılmıştır.
2.4. Diğer Eserleri
Karahisârî, aklâm-ı sittede mushaf, en’âm, dua mecmuası ve
murakka olarak sayısız eser üretmiştir.
Karahisârî’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kıtaları
(Emanet Hazinesi, no. 2116, 2199; Hazine, no. 2299), bir murakka (III.
Ahmed, no. 3654) ve bir En’âm-ı Şerif (Emanet Hazinesi, no. 416) vardır.
En’âm-ı Şerif 29,4x20,4 cm. boyutlarında, yetmiş dokuz varak âharlı ve
âbâdî kâğıda nesih hatla 1554 yılında yazılmış olup siyah deri ciltlidir.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde de Karahisârî’nin çeşitli
eserleri bulunmaktadır. Bunlardan sanatının olgunluk döneminde
yazdığı En’âm-ı Şerif (no. 1443) I. Mahmud’un kütüphanesinden 13
Haziran 1914 tarihinde müzeye intikal etmiş, 50x34 cm. boyutlarında
olup 16 varaktır. Varak 2’de kare şeklinde kûfî hatla dört defa
“Elhamdülillâh”, altında siyah mürekkeple, çok yaygın olan ünlü
müselsel Besmelesi, bunun altında satrançlı kûfî kare biçiminde İhlâs
sûresi, varak 3’te sanat kudretini gösteren müselsel “El-hamdü liveliyyi’l-hamd’ kompozisyonu yer alır. 3’den 12’ye kadar her sayfada on
üç satır muhakkak, nesih, sülüs hatlarla En’âm sûresi yazılmıştır. 13’de
muhakkak hatla En’âm bitirme duası ve ketebesi vardır. Diğer
sayfalarda muhakkak reyhânî hatla yazılmış seçme hadislerle Bûsîrî’nin
Kasîde-i Bürde’sinden bir beyit bulunmaktadır. Şemseli, miklebli ve açık
kahverengi meşin ciltlidir.
Büyük bir sabır, disiplin ve sanat mahsulü olan Yâsin-i Şerif (no.
2649) 14 Nisan 1935 tarihinde Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhi Ahmed
Remzi Efendi tarafından müzeye hediye edilmiştir. 47x30 cm.
boyutlarında 14 varak olup alttan ayırma şemseli, miklebli, koyu vişne
renginde, yıpranmış meşin ciltlidir.
5 Ocak 1914’te Süleymaniye Türbesi’nden müzeye intikal eden
Mushaf (no. 400) 27x20 cm. boyutunda, 908 sayfa, her sayfası on bir
satır nesih hatla (1527) yazılmış olup ketebeli, vassâlelidir; zahriye,
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serlevha ve süre başları, cüz, hizip, aşır, secde gülleri tezhiplidir. Koyu
kahverengi, şemseli, miklebli, köşebentli ve deri ciltlidir.
Karahisârî’nin aynı müzede 1533-34 ve 1547 tarihli, ketebeli iki
murakka’ı (no.1438, 2466), ayrıca ünlü hattatların yazıları bulunan
körüklü toplama bir murakka içinde (no. 2499) ketebeli, 1553 tarihli dört
kıtası vardır.
Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı iki En’âm-ı Şerif (Ayasofya,
no. 19; Süleymaniye, no. 5) Karahisârî’nin bilinen en güzel
eserlerindendir. En’âm 20x14 cm. boyutlarında, 24 varak, 1. ve 2. sayfalar
sülüs, nesih, diğer sayfalar dokuz satır nesihle yazılmış, ketebeli ve 1542
tarihlidir. Metin etrafına altın cetvel ve siyah tahrir çekilmiş olup
duraklar tezhiplidir. Şemseli, miklebli, vişne çürüğü renginde deri
ciltlidir.
Aklâm-ı sittenin kullanıldığı diğer En’âm da sayfa düzenlemesi ve
hatların güzelliği ile eşsiz bir eserdir. 24,7x17 cm. boyutlarında, ketebeli,
14 varak, 9’a kadar bir satır muhakkak, sekiz satır nesih, bir satır
muhakkak, 9’da bir satır muhakkak, oval bir form içinde, ince nesih ile
on sekiz satır olarak düzenlenmiştir.
Aynı kütüphanede (Süleymaniye no. 15) Karahisârî’nin tokça
sülüs, sülüs ve nesih hatlarla yazılmış ketebeli, temrin mahiyetinde bir
kıtası da mevcuttur. Kıtanın sağ köşesinde bizzat Karahisârî tarafından
nazmedilmiş üç Türkçe beyit yer almaktadır.
Sanatçının İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde 1556’da yazdığı
ketebeli bir Mushaf-ı Şerifi bulunmaktadır. Yâkut uslûbunda yazıldığını
belirttiği bu Mushaf 14,5x9,7cm. boyutlarında, 303 varaktır. Her sayfada
on üç ince nesih satır vardır. Serlevha, sure başı, cüz, hizip ve secde
gülleri tezhipli, metin etrafına altın cetvel ve siyah tahrir çekilmiş olup
duraklar tezhiplidir. Miklebli, şemseli, mor deri ciltlidir.
Süleymaniye Camii kubbe yazıları ile (Fâtır 35/41) sağlığında
yazdığı, fakat bugün mevcut olmayan kabir kitâbesi de Karahisârî’nin
bilinen celî yazılarıdır. Süleymaniye Camii kubbe yazıları zamanla
bozulduğundan Sultan Abdülmecid döneminde Abdülfettah Efendi
tarafından terkibi aynen korunarak Râkım Efendi tavrında yeniden
yazılmıştır.
Müstakimzâde, Karahisârî’nin ölümünden 21 yıl sonra inşa edilen
Piyale Paşa Camii’ndeki âyetle (Ez-Zümer 39/73) yine ölümünden 32 yıl
sonra vefat eden Mimar Sinan’ın kabir ve sebilinin yazılarının da
Karahisârî’ye ait olduğunu kaydetmektedir. Bu yazılar muhtemelen
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Karahisârî’nin yazı kalıplarından yararlanılarak öğrencileri tarafından
yazılmıştır. Ayrıca 1562’de Yedikule İmrahor İlyas Bey Camii yakınında
bulunan Uşşâki Dergâhı Çeşmesi’ndeki taşa hakkedilmiş celî yazılarla
girift müselsel kelime-i tevhidin, ketebesiz olmakla birlikte üslûbu
bakımından Karahisârî’ye ait olduğu tahmin edilmektedir.
3. Karahisârî’nin Sanatçı Kimliği
Ahmed Şemseddin Karahisârî; II. Bayezid (1447-1512), Yavuz Sultan Selim (1470-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) dönemlerinde sanat hayatını sürdürmüş ve uzun süre sarayda eserler vermiştir.
Devletlerin güçlü dönemlerine paralel olarak sanatkârlarının da güçlü
olmaları tesadüfî değildir. Devletçe korunan ve desteklenen sanatkârların, her türlü imkâna sahip olarak verdikleri eserlerde bu gücü görmek
mümkündür.
Karahisârî, kitap yazıları üzerinde fazlaca durmamış, daha çok
“celî” denilen büyük boy ve kompozisyon gerektiren yazılar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Zaten nesih üzerinde çalışan, başta Şeyh
olmak üzere birçok hattatın varlığı, onu diğer yönlere çekmiş, bundan
daha fazla da kendi yapısında mevcut olan kompozisyon yeteneği ve
kreatif çalışma coşkusu, onu yepyeni bir alana kaydırmıştır.
Aklâm-ı sitte, özellikle sülüs ve nesih yazılar, Şeyh Hamdullah
mektebinde satır nizamı ve harf güzelliği bakımından Yâkut üslûbunu
aşmış, Osmanlı zevkini ortaya koymuştur. Karahisârî ise Yâkut elMüsta’sımî üslûbunu yeni bir yorumla canlandırmış, ayrıca celî ve müsennâ yazılarda Fâtih devri hattatlarından Yahyâ Sûfî ve Ali b. Yahyâ
Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyesinde ve kompozisyonlarda
daha güzel âhenge kavuşmuş, sonunda kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koymuştur. Yâkut tavrı, onun harf ve kelimelere kazandırdığı biçim, oran, istif ve farklı sayfa tasarımlarıyla en güzel şekline ulaşmıştır.
Kahire Menyel Sarayı Hat Müzesi’nde bulunan bir kıtada çok ince
siyah mürekkeple çizdiği nesta’lik levha bu hattı da bildiğini göstermektedir.28
Aklâm-ı sitte diye anılan altı çeşit yazıyı aynı maharetle yazmış
olan Karahisârî’nin Kalem-i Müsennâ denilen celî yazıdaki ustalığı diğer
yazılara göre daha fazla görülmektedir. Her çeşit yazıyı aynı güçte yazması sebebiyledir ki kendisine Yâkut-ı Rûm (Rum yani batı ülkelerinin
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Yâkutu) lakabı verilmiştir. Sülüs ve celi sülüs yazıyı devrinin en iyi yazan
hattatıdır.29
Yalnızca Mushaf-ı Şerif’in yazıları dışında hiçbir ciddi nesih yazı
çalışması yapmaması oldukça anlamlıdır. Ancak gerek bu eşsiz mushafın muhakkak ve sülüs satırlarını yazması gerekse Türk-İslâm Eserleri
Müzesi’nde bulunan büyük boy albümündeki çok değişik yazıların varlığı, nesih dışındaki yazılarda yoğunlaştığının açık kanıtıdır.
Bugün Karahisârî ve Şeyh’in yazıları için yapılan yorumlarda;
sanki iki ekolün yarışması söz konusu edilip, Karahisârî ekolünün, evlatlığı ve öğrencisi Hasan Çelebi ile son bulması şeklindeki yargıya katılmak için fazlaca aceleci olmamak gerekir. Her iki sanatçımızın yaptıkları çalışmalara ve yoğunlukla üzerinde durdukları yazı çeşitlerine
baktığımızda, aynı yazı dalında farklı üslûp tarzları geliştirmek yerine,
değişik yazı çeşitleri üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir.
İki ayrı yeteneğin, farklı dallarda eser vermeleri ve ilerlemeleri,
üslûp geliştirmeden çok farklı bir yol olsa gerektir.
Ayrıca bulunduğu yüzyılda celî yazıların rakipsiz hattatı olan Karahisârî’nin sülüs harf formları, ancak kendisinden uzun yıllar sonra
Mustafa Rakım (1758-1826) ile yeniden şekillenecektir. Karahisârî’nin
bütün yazı çeşitlerini aynı kudrette yazması, elde bulunan bir tek varak
eserindeki yazılarla adeta simgeleşmektedir. Nesih, celî dîvânî ve rik’a
(hatt-ı icâze) benzeri üç çeşit yazı ile yazılmış bu murakka’da görülen
celî dîvânî yazının, bugünkü tarza çok yakın bir olgunluk ve mükemmeliyette olduğu dikkati çekmektedir.
16. yüzyıl, bu yazı için henüz çok erken bir dönem sayılmasına
rağmen, eserdeki uyumluluk, bu yazının Karahisârî tarafından ne derece yüksek bir kompozisyon ile yazıldığını göstermesi açısından çok
önemlidir. Aynı murakka’da mevcut rik’a diyebileceğimiz yazının da işlekliği ve bugünün seviyesine yakın kıvraklığı ayrıca dikkati çekmektedir.
Topkapı Sarayı’ndaki mushafta her sayfanın iki satırının muhakkak ve bir satırının sülüs ile yazılması, Yâkut tertibi olmakla beraber,
satırlardaki ahenk ve harf anatomilerindeki olgunluk bakımından sanatçının o dönemde ulaşılması zor bir düzeye erişmiş olduğunu göstermektedir.
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Karahisârî “müsennâ” denilen celî sülüs ve muhakkak hat tarzında haklı bir şöhrete ulaşmış, bu yazı üslûbunda dönemin en büyüğü
olarak kabul edilmiştir. Fakat hiç şüphesiz onun en başarılı tarafı sayfa
düzenlemesindeki estetik yaklaşımıdır. Karahisârî için sadece yazının
kendi bünyesindeki orantıların değil, kitap sayfasının tümüyle ilişkisinin önem taşıdığı, imzalı eserinden de açıkça görülmektedir. 30
Ahmed Şemseddin Karahisârî’nin kitap formundaki diğer önemli
eseri ise Türk-İslâm Eserleri Müzesi’ndeki En’amdır ki, yalnızca bizde
değil, tüm İslâm dünyasında benzerine rastlanamayacak bir şaheserdir.
Burada sanatçı birçok yazı çeşidini her bir sayfada ayrı ayrı kompoze etmiştir. İlk sayfada yer alan diyagonal kare form içerisine yazdığı
kûfî “Elhamdülillâh” ve altta daha büyük kare içerisindeki yine kûfî
“İhlâs Sûresi”nin arasına yazdığı “Besmele”nin yazı türü henüz isimlendirilememiştir.

Tek kalem hareketiyle yazılmış olan bu besmeleye, genellikle süreklilik gösterdiği için “müselsel” adı verilse de bu yazı tam anlamıyla
özgün ve kreatif bir çalışmadır. Benzer formlara daha önceki yıllarda
bazı sanatçıların yazılarında rastlamak mümkündür, ancak hiçbiri bu
yazıdaki sadeliğe ve grafik düzene ulaşamamıştır.
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Birçok kitapta ve basılı üründe rastlanan bu eser adeta Karahisârî’yi özetleyen bir amblemdir. Çizgileri ve sadeliği ile bugünün grafik tasarım anlayışını yakalamış, hat tarihinde benzeri olmayan, özgün
bir eserdir ve hattatımızın grafik gücünü ve kreatif yönünü anlatan en
güzel yazısıdır. Stilizasyon ve sembolizasyon anlayışı, bu yazıda Besmele biçiminde yerini bulmuştur.

Diğer sayfalarda rastlanan başka bir Besmele’nin de o zamana kadar benzeri görülmemiş bir sanat zevkiyle yazıldığına tanık olunmaktadır. Yine tek kalem hareketiyle; elif ve lâm harflerinin bitiştirilerek, yukarıda oval hareketlerle birbirlerine eklendikleri görülmektedir. Bu Besmele için “müselsel” deyimini kullanmakta hiçbir sakınca yoktur.
Çünkü gerçek anlamda hiç kalem kaldırmadan ve aynı çizgi üzerinden
tekrar gidilmeden yazılmış bir yazıdır.

Yine başka bir sayfada “Elhamdü li veliyyi’l-hamd” kelimesi de
müselsel tarzda ve aynı anlayışla tasarlanmıştır. Her iki yazıda da sanatkârın tasarım gücü ve grafik düzen anlayışı bütün çarpıcılığıyla kendini göstermektedir.
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İstanbul Kocamustafapaşa semtinde bulunan Uşşaki Çeşmesi kitabesindeki yazısında da Karahisârî aynı yazı biçimini, “Fetekabbelehâ
rabbuhâ bi kabûlin hasen” âyeti altındaki müselsel tarzı “Kelime-i
Tevhîd” ile sergilemiştir.

Karahisârî, Yâkut-el Müsta’sımî’den günümüze kadar geçen dönemde hiçbir hattatın yapmaya cesaret edemediği özgünlükte yazı yazmış bir sanatçıdır. Farklı bir tarz geliştirmek, hele kitap yazılarında değişik bir üslûp oluşturmak kaygısı taşımayan sanatçımız, daha çok kompozisyona önem vermiş, yeni yorumlarla her çeşit yazı üzerinde aynı
yetkinlikle ustalığını göstererek satır yazısı yerine tasarım üzerinde yo-

756

İSLÂM ve SANAT

ğunlaşmış bir hattattır. Günümüzün tanınmış hattatlarından Savaş Çevik, Ahmed Karahisârî’yi ilk Türk grafik tasarımcısı olarak keşfetmenin
ve ilân etmenin, tarihi bir gerçeği ortaya koymak açısından kaçınılmaz
bir görev olacağını vurgulamaktadır.31
Her ne kadar şairi bilinmiyor ise de Ahmed Şemseddin Karahisârî’yi anlatan şu beyit, 16. yüzyıl sanatçılarının gözüyle gerçeğin tesliminden başka bir şey değildir:
Hatt-ı hûb içre beyaza çıkaran kendûzüni
Yazının Karahisârî’dir ağardan yüzüni
Karahisârî’nin kendi dönemine göre çok ileri bir teknikle yazdığı
iki Besmele, bir Kelime-i Tevhid ile “Elhamdülillah…” istiflerinde ve yazılarında kullandığı farklı renkler, altınla yazdığı yazılara çektiği siyah
tahrirler ve bu tahrirlerin kıl gibi ince ve oldukça da kusursuz çekilmesi
onu hat tarihinin tartışmasız “altın kalem” sahibi üstatlarından biri yapmıştır.
Karahisârî’nin ma’kılî yazıda gösterdiği dikkat, özen ve bir kuyumcu zarafetiyle bu yazıları işlemesi, ne eksik ne de fazla unsurlarla
şişirme yoluna gitmemesi, onun bir başka seçkin yönüne işaret etmektedir. Ma’kılî yazıyı satır satır yazılan bir hat türü olmaktan çıkarıp geometrik şekillerde ve oldukça da nizamî bir biçimde, gözleri ve gönülleri
okşayan bir tarzda yazması onun diğer bir harika yönünü ortaya koymaktadır. Son yıllarda bu tür köşeli yazıların tekrar revaç bulmasında
Üstad’ın şeref payı mutlaka vardır.
Karahisârî’nin celî divanî yazıları da bir başka güzeldir. Bu yazıları da bu ihtişam kafilesine sokmak şarttır. Celî divanî olarak Ahmed
Karahisârî’nin yazdığı tek satırlık bir örnek vardır, ama bu örnek 300
sene sonra yazılanlar ayarında eşsiz bir yazıdır.
Karahisârî bu ve benzer özellikleriyle hep yeni birşeyler arayan
merakıyla hat sanatında istif geleneğinin gerçek kurucusu sayılmalıdır.
Aslında Üstad’ı tatmin edecek, onun zekâsına, hayal gücüne, el hâkimiyetine cevap verecek hattatlık, celî hattatlığıdır. Mustafa Rakım’dan
önce yazı istifinde ve celîde en başarılı olan hattat herhalde ve kesinlikle
Karahisârî’dir. Ahmed Karahisârî’den önce onun çapında bu işi yapan
hiç kimse yoktur. Karahisârî’den öncekilerin yaptığı, daha sonraki zamanlarda gittikçe gelişen ve güzelleşen celî sülüs istif geleneğinin ilk
alıştırmalarıdır, Karahisârî çapında yazılmış cesurca yazılar değildir.
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Muttasıl, müselsel veya zincirleme adıyla bilinen bu Besmele-i
Şerîfe tahminen 1520’lerde ve 1526’dan önce yazılmıştır. Aradan geçen
uzun asırlar içerisinde bunun bir benzeri ise henüz yazılamamış, hakikî
bir başyapıt, gerçek bir sanat şâheseridir.
Selimiye Camii’nin minaresindeki üç ayrı merdiven sistemi, Süleymaniye’nin içindeki mükemmel hava akımı ve akustiği, Pîrî Reis haritası, o çağın imkânlarına göre ne kadar mükemmel ise hat sanatında
da bu Besmele odur. Bu hârikaların hepsi de bu Besmele-i Şerife’nin çağdaşıdır.
Hat tarihinde geçen beş yüz yıllık süre içerisinde Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Râkım, Şefik, Şevki, Sâmi, Nazif, İsmail Hakkı,
Hâmid, Halim gibi… dehaları yetiştiren Osmanlı hat tarihinde, Karahisârî hattı bu Besmele’yi yazacak yeni bir dâhî henüz yetişmemiştir.
Bununla karşılaştırılabilecek, bununla tartılabilecek, bunun gibi fevkalâde stilize edilmiş bir Besmele hâlâ yoktur. Mezkûr üstatlar başta olmak üzere pek çok hattat akıl almaz güzellikte ve mükemmellikte eserler verdikleri halde bugüne kadar bu Besmele’nin bir benzerini hiç
kimse ne yazabilmiş, ne de bunun şifrelerini çözebilmiştir.
Büyük Üstad’ın bu istifinde kullandığı harfler nasıl bir şeydir, nasıl bir ilhamın sonucudur? Bunu bir bilen, bir çözen var mıdır? Karahisârî bu sırrı nasıl keşfetmiş, bu ilhamı nereden almıştır? Bu istif, hat
sanatında o günden bugüne aşılamayan bir zirve olarak karşımızda bizlere tebessüm etmektedir.
Bu yazı, grafik ifadesi, grafik anlayışı, istif, insicam (kompozisyon) ve stilize mükemmeliyeti… gibi hat sanatına dair ne varsa hepsini
bihakkın kuşatan bir anıttır; 21. yüzyılı da geride bırakacağa benzeyen
çağlar üstü dâhiyane bir eserdir. Hatta ve hatta bu bal damlası Besmele,
Karahisârî’nin, beş yüz senedir gözleri ve gönülleri okşayan tasavvufî bir
ifadeyle yaşayan kerâmetidir.
Üstad Karahisârî’nin sadece bu lâtif Besmele’si her şeye rağmen
tek başına hat sanatında muhteşem bir devir, muazzam bir çağdır. Bunun benzeri olarak çağının çok ilerisinde yaptığı denemeleri, kalem tecrübeleri onun sanat gücünü ortaya koymaktadır.
Bu estetik harikası Besmele hat sanatının henüz istif, insicam geleneğine sahip olmadığı bir dönemin eseridir. Üstad Karahisârî bu kapıyı acaba hangi anahtarla açmış ve çağlara meydan okuyan bu eserini
yazmıştır?
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Her şeye rağmen bu şaheser Besmele, bilinen ölçü ve kuralların
dışında bir yazı olmadığı gibi çağdaş bir anlatımla söylenecek olursa,
kodları çözülmüş, gen haritası çıkarılabilmiş, doku ve hücre yapısı çözülebilmiş bir eser de değildir.
Grafik sanatının dünyada henüz var olmadığı veya pek bilinmediği bir dönemde hat sanatının bu derece grafikleşmesi, grafikle bütünleşerek bu kadar güzel ve iç içe bir satıra dökülmesi, stilize edilmesi,
herhalde dünya tarihinde ilk defa Karahisârî’ye nasip olmuştur. Grafik
ve biçimlendirme konusu gündeme geldiğinde, bunların tarihi yazıldığında Ahmed Şemseddin Karahisârî’ye özel bir sayfa ayırmak şarttır.
Bugün itibariyle medeniyet dünyasının gerçekten vazgeçilmez
sanatı olan hat sanatının Osmanlı Devleti’nde kurucusu hatta babası
Şeyh Hamdullah’dır (1429-1520). Ama bu parlak ve şaşaalı sanatın “nazar
boncuğunu” yazan ise yine bu sanatın öz amcası Ahmed Şemseddin Karahisârî’dir. Şeyh Hamdullah’ın himmetiyle hat sanatı medeniyet dünyasına nur topu gibi bir çocuk olarak doğmuş, bu çocuğun “nazarlığı” da
Karahisârî gibi bir pîr tarafından yazılıp makbul ve müstecap dualarla
bu nurdan topun boynuna asılmıştır.
Yani yukardan beri anlatılmaya çalışılan bu meşhur Besmele-i Şerife aynı zamanda “hüsn-i hattın beş yüz senedir şan, şeref ve gururla taşıdığı bir nazar boncuğudur.” Bu boncuk herhalde Karahisârî’nin manevî
tasarrufu ile beş asırdan beri gözleri kamaştıran bir ihtişamla sürüp gitmektedir.32
Sanatta ekol olabilmenin ilk adımı, o sanatın icrasında kendine
has bir üslûp ortaya koyabilmek ve bu üslûba sadık kalarak eser verebilmektir. Bununla beraber bir üslûbun ekol olabilmesi için, kendinden
sonra gelen sanatçılar tarafından benimsenmesi, o üslûbun bu tavra uygun eserler üretmek suretiyle canlı tutulması ve en önemlisi de geniş
kitleler tarafından kabul görmüş olması gerekmektedir.
Hat sanatında güzeli arama gayreti ilk dönemlerden günümüze
kadar devam eden bir yolculuktur. Bu yolculuk süresince bu sanatın rotasını yeni ufuklara yönlendiren dâhî düzeyinde yetenekler ortaya çıkmıştır. Bu büyük hattatlar arasında, Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisârî, Hafız Osman ve Şevkî Efendi sayılabilir.33
32

Talip Mert, “Karahisârî Hattı Besmele veya Hat Sanatımızın Nazar Boncuğu”,
Hat Sanatı, Gelişim Süreci Tarihçesi, Hat Sanatında Ekoller ve Karahisârî Ekolü
Paneli, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, Afyonkarahisar, 18 Kasım 2011.
33 Müstakimzâde Süleyman Saadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn (Haz. İbnülemin
Mahmut Kemal), Devlet Matbaası, İstanbul 1928; Ömer Faruk Dere, “Osmanlı
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Fatih döneminde sülüs ve nesih yazıda Yâkut el-Müsta’sımî
üslûbu hâkimdir. Bu dönemden sonra, temelleri II. Bâyezid’in valiliği
sırasında Amasya’da atılan aklâm-ı sittedeki uyanış, II. Bâyezid’in padişah olması ve Şeyh Hamdullah’ın İstanbul’a gelmesiyle hız kazanmış ve
aklâm-ı sittede yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde özellikle sülüs
ve nesih yazı büyük bir gelişme göstermiştir.34
Şeyh Hamdullah’tan sonra Kanuni döneminde hattat Karahisârî
tarafından Yâkut ekolüne dönüş görülmüştür. Karahisârî, aklâm-ı sittede Yâkut ekolüne yeni bir güzellik kazandırmıştır.
Karahisârî’nin özellikle celî sülüsteki terkip yeteneği tartışılmazdır. Şeyh Hamdullah’da harf mükemmeliyeti yanında Karahisârî’deki
terkip mükemmeliyeti de olsaydı, Râkım’la yakalanan gelişme daha erken olabilirdi. Karahisârî, celî yazıda istif ve terkip bakımından Şeyh
Hamdullah’tan ileridir.35
Ahmed Karahisârî, aklâm-ı sittede Yâkut-ı Müsta’sımî ekolünü,
İstanbul’da yeniden, fakat ondan kat kat güzel bir noktaya ulaştırarak
yaşatan ve onu lâyıkıyla temsil eden büyük bir sanatçıdır. Bu yüzden
onun sanatını, temsil ettiği ekolün estetik anlayışı içinde değerlendirmek gerekir. Sülüs yazılarında ciddî ve azametli; muhakkak yazılarında
da anıtsal bir duruş ve görünüş sezilir. Hattâ sülüs ve celî yazıda istif ve
terkip bakımından Şeyh Hamdullah’tan ileridedir.36
M.Uğur Derman da Karahisârî’nin kompozisyon yeteneğinin
kuşkusuz olarak Şeyh Hamdullah’tan üstün olduğunu vurgulamakta ve
“Şeyh’in Bayezid’deki yazılarında, terkip diye bir şey görünmüyor.” demektedir.37

Yazı Sanatında Ekoller”, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı 2, 2006,
http://ismek.ibb.gov.tr/ismek-el-sanatlari-kurslari/Webedition/File/ekitap/el
_sanatlari2/dergi2bl3.pdf; http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=
icerikgoster&MKNO=7 (e. t. 02.09.2014).
34 Süleyman Berk, A. g. k.
35 Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999,
s. 56.
36 Ali Alparslan, A. g. k.; Süleyman Berk, Hat Sanatı, Tarih Malzeme ve Örnekler,
A.
g.
k.,
http://www.kalemguzeli.org/index.php?pageNum_Recordset2=2&totalRows_R
ecordset2=7&go=icerikgoster&MKNO=7 (e. t. 30.09.2014).
37 Süleyman Berk, “Gelenek ve Gelecek”, A. g. k.
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4. Son Söz
Millî tarihimiz ve onu belgeleyen yapıların mimârîleri, kitâbeleri,
tezyinatı ile yazma eserlerimiz; kültür ve sanatlarımızın temelini, aynı
zamanda da vatanımızın tapu senedini oluşturmaktadır.
Günümüzde teknolojik ilerlemeler her ne kadar baş döndürücü
bir hızda devam etse de modern çağ insanı duygularını ancak güzel sanatlarla meşgul olarak tatmin etmektedir. Hattatlarımızın her bir harfi
meşk ederken duyduğu haz, müzehhiplerimizin süslediği tablolardaki
manevî derinlik, bütün çağlara hitap edecek niteliktedir.
Tarih ve medeniyetimizin en güzel ve en gerçek tanıkları olan ve
kıymetlerine paha biçilemeyen sanat eserlerimizi koruma altına almak,
onların tahrip olmalarını önlemek millî bir görev olmakla birlikte, bu
varlıklarımızın envanterini oluşturmak, niteliklerini koruyarak gelecek
kuşaklara sağlam ve doğru şekilde aktarmak, temel görevimiz olmalıdır.
Geleneksel sanatlarımızı hak ettikleri yere getirme çabasını sürdürmek zorundayız. Çünkü sanatçı üstadlarımızdan bizlere miras kalan
bu sanatlarımızın değeri, ölçü ve tartıya gelmeyecek kadar büyüktür.
Klasik İslâm Türk sanatlarının kendi kültürel kimliğimizi ifade etmekte
çok etkili bir dil ve araç olduğunun bilincinde olmalı ve bu bilinçle gelenekli sanatlarımıza daha çok sahip çıkmalıyız.
Sanat alanındaki misyonumuz; evrensel değer yargılarını özümsemiş ve yaşam ilkesi haline getirmiş sanat ve bilim öncülerimizi, ülkemizde ve dünyada barışa, insan onuruna, sanata ve kalkınmaya katkı
sağlayabilmek amacıyla motive edici unsurlar olarak yaşatmaktır.
Vizyonumuz ise güzel görme, güzeli görme ve güzelliği geliştirme
anlayışıyla; yenilikçi, özgün, mükemmeli hedefleyen, sorumlu, varlığı
önemseyen ve özümseyen, etik değerlerle yoğrulan, evrensel genel doğrularla beslenen sanat ve hayatı akademik bir yöntemle sürdürülebilir
olarak yaşamak ve yaşatmaktır.
Gerçek sanat adamları, çağının anlayışını aşmış, düşünsel olarak
gününün ilerisine gitmiş birer bilim adamıdır aynı zamanda. Bu nedenle
tanınırlık düzeyleri ne olursa olsun, evrenseldirler. Böyle olunca, sanat
adamlarının kültür ve eserlerini gündeme almak, anlamak ve yaşanabilir kılmak bizim için önceliklidir. Bu bilim ve sanat yolculuğunu; yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sanat gönüllülerinden oluşan
paydaşlarla el ele, gönül gönüle gerçekleştirmek, temel görevimiz olmalıdır.

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisârî ve Sülüs Hurûfât Meşk Murakka Eseri 761

Ahmed Şemseddin Karahisârî gibi sanat, düşünce ve kültür sembollerimizi daha iyi tanımayı, onların sanatçı ve entelektüel kişiliklerini,
hayatlarını, eserlerini, bakış açılarını güncel bir vizyonla ele almak durumundayız.
Uzun vadeli bir hedef olarak Ahmed Şemseddin Karahisârî’ye ait
eserlerin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Dünya Kültür Varlıkları arasında yer almasını sağlamamız gerekmektedir.
Yazıyı, ünlü şairimiz İlhan Berk’in şu güzel dizeleriyle noktalayalım:
Karahisârî altınlı besmelesini yazıyor. Kamış bir kalemle.
Yatık duruyor bir kalemtıraş. Gümüş kakmalı, hattati ve imzalı.
Hattı bozuk IV. Mehmet gibi eli titriyor.
Ta uzakta miktası ve diviti -ki kuşağına sokar çıkarÜst üste duruyor kâğıtları: Ebru, Firuze, Jengar.
Ve kâğıt makası ve asılı mintanı
-ki kendisi dikmiştir ve ek yerleri bulunamamıştırİlk sayfasına mı çalışıyor bir Kur’ân’ın? Sülüsle.
Uzatarak bir S’yi vavlı ve üstünlü esreli.
Yazar gibi kendi mezar taşını:
GEÇTİ HAYFÂ KARAHİSÂRÎ-İ PİR diye.
Nesih hattıyla
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ANADOLU SELÇUKLU
SÜSLEME ANLATI DİLİ ÜZERİNE BİR DENEME
Nusret ALGAN
Süsleme mîmârî ya da dekoratif sanatlarda bir biçimin yüzeyinde
düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız bir takım örgelerle oluşturulan
düzenlemedir. Süs sözlük anlamı ile herhangi bir yüzeyde oluşturulan
estetik, haz uyandıran şekillerdir. Bu şekillere motif ve motiflerin oluşturduğu düzenlemeye de süsleme, bezeme veya tezyinat denir. Dekoratif bir anlam yükü taşımaktadır. İnsan yaşadığı çevreyi, barındığı
mekânı güzelleştirme çabasını süsleme ile sağlar. Süsleme tarih boyunca işlevli, işlevsiz, estetik gereksinimin karşılanmasında inanç, sembolik anlatım, sosyolojik ve psikolojik toplumsal değerin oluşumunda
önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Süsleme evrensel bir anlatım dilidir. Coğrafî ve zaman bağlantısı bulunmayan kültürler arasında benzer motifler görülebilmektedir.
Yüzyıllar hatta bin yıllar öncesinden bir süslemenin değişmeden
veya farklı yorumlarla günümüze ulaştığı, yaşatıldığı bilinmektedir.
Kültürlerarası etkileşim sonucunda örgeler bir kültürden öteki kültüre
aktarılarak varlıklarını sürdürmüşler; ancak çoğu kez biçim ve içerik
olarak değişime uğramışlardır. Süs öğesi farklı malzemeler üzerine uygulanmış, yine farklı anlam yüklemeleri ile yapıldığı kültürün geleneklerini yansıtmıştır. Başat bir örnek olarak, Batı Anadolu Menderes havzası kökenli meander motifinin, çeşitli kültür ve dönemlerin bezemelerinde tekrar tekrar ortaya çıkmış, günümüzde mîmârîden tekstile, züccaciyeden takıya geniş uygulama alanı bulmuştur. Bu bağlamda bir kültürün genel estetik mirası, yüzyıllar içersinde farklı etkenlerin de dahili
ile damıtılarak oluşturulmuş anlatım dilidir. Süsleme bu anlatım dilinin
temelinde yer alan unsurların başında gelir. Oluştuğu kültürün sosyal
doku, estetik ve iktisadi birikiminin içinde şekillenir. Anadolu’da ki yerleşik İslâm oluşumunu gerçekleştiren Anadolu Selçuklu sanatının kaynakları zengin süsleme programı ile karşımıza çıkmaktadır. Selçuklu-
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nun belleğindeki gelenek, toplum yapısı, inanç sistemi, feth edilen toprakların coğrafî konum ve kültür etkileri bu uygarlığın oluşumunun yapı
taşlarıdır. Anadolu Selçuklu süslemelerinin motif ve üslup bakımından
zengin çeşitliliği Çin’den Akdeniz’e ulaşan zengin görsel kaynak sentezinin genişliğinde aranmalıdır.
Anadolu, coğrafî konumu Asya’nın batı ucundaki bir uzantısı
olup, tarihin her evresinde çok hareketli bir ortam oluşturmuştur. Bu
çok katmanlı tarihsel ortamda göçler, savaşlar, farklı politik-kültürel
güç dengeleri doğal olarak mîmârîde ve süslemede üslup zenginliğinin
oluşmasına katkıda bulunmuştur 1. Anadolu da süsleme kültürler arası
mirasın ortak somut örnekleri en belirgin ve görkemli uygulamaları ile
mîmârîde karşımıza çıkar. Yunan sütun başlığındaki bir akantüs farklı
yorumları ile Roma, Bizans veya Selçuklu da uygulama alanı bulmuştur.
“Selçuklu öncesi küçük Asya’da Hitit, Urartu, Frig, Pers, Yunan, Roma,
Arap, vs. eserleri de bulunuyordu. Herhalde dünyanın hiçbir köşesinde,
Anadolu’da olduğu kadar zengin ve çeşitli miras birikimlerinin iç içe
geçtiği yer yoktur”.2
Anadolu Selçuklu kültürünün oluşum sürecini anlamak için öncesi ve sonrasındaki yani Orta Asya, İran, Suriye, Kafkasya ve fetih öncesi Anadolu yerli kültürünü tanımak gerekir. Anadolu'ya gelen Türklerin, bu topraklarda buldukları ile beraberinde getirdikleri unsurları ve
bu unsurların oluşum dönemi Anadolu Selçuklu sanatının biçimlenmesine olan etkileri önemlidir. Dönem coğrafyasında Selçuklu süslemelerinin meydana gelmesini belirleyen nitelik oluşumları bu kültür çeşitliliğine bağlanabilir.
Anıtsal Türk mîmârîsi ve süslemesinin Anadolu’da başlamadığı
sadece bir sürecin küçük bir kısmı olduğu görülmektedir. “Anadolu’daki
ilk Selçuklu yapıtları gibi eserleri yapmak asırların verdiği birikimin sonucudur. Olmak zorundadır”.3 Anadolu öncesi Orta Asya Türk
mîmârîsinin ve süslemenin gelişmiş olduğu Anadolu’ya, göçlerle bu kültür akımının fetih sürecince kısa kesintiler haricinde sürdüğü görülmüştür. Anadolu’da ki bu büyük kültür birikiminin üzerine Orta Asya kökenli bir kavim olan Selçukluların eklentisi güçlü olmuştur. Traugott
Wöhrlin’in deyimi ile “Selçuklular Anadolu’da birkaç kuşak içinde başka

1TABAK,

Nermin; Ahlat Türk Mimarisi, İstanbul, 1970, s.60.
Traugott; Divriği, (Çeviren: Ahmet Mumcu), İş Bankası Kültür Yayınları 50, İst.,1996, s.8.
3RAMAZANOĞLU, Gözde; Orta Asya Türk Mimarisi, 1998, s.7.
2WÖHRLIN,
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bir ulusta görülmeyecek derecede yüksek bir kültür düzeyine eriştiler.”4
Bu dönem farklı kültür eklentileri ile ortaya çıkmış iki yüzyıllık evreyi
kapsasa da ancak son yarı yüzyılda etkin eserler ortaya çıkmıştır. Mîmârî
yüzey süslemesinde biçim, motif, kompozisyon açısından, Anadolu Selçuklu 11.y.y.- 13.y.y. dönemine ait süsleme disiplinleri, tekniği ve malzemesine göre zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. Fethedilen coğrafya ve ait
olduğu kültür ortamında en azından dönem itibarı ile bu zenginliği bulamayız.
Örneğin; “İslâm sanatı taş süsleme sanatında oldukça başarılı örnekler vermesine karşın Anadolu Selçuklu plastiğine ulaşamamıştır”. 5
İsmet Zeki Eyüpoğluna göre; Daha derinlere inmek, daha eskilere
gitmek, besleyici öğenin köklerini bulmak gerekir. Özellikle yapı süslemelerinde kullanılan öğelerin yeni bir buluş olmadığı, bir yaratı geleneğinin uzantılarından biçimlendiği anlaşılmaktadır. 6 Anadolu da Selçuklu süslemelerinin ana kaynakları gelenek ve inanç eksenlidir.
İnanç, uygarlıkların oluşumunda en etkin faktörlerden biridir.
Genelde dini kökenli terimler için kullanılır. İnancının içeriğinde Allah
sevgisi, hoşgörü, sevgi ve öğretileri (tasavvuf) yer alır. Anadolu Selçuklu
devleti kısa dönemi boyunca bu ilkeler üzerine oturmuştur. Anadolu
Selçuklu hoşgörüsü çok kısa süre içinde Anadolu’yu Türk yurdu haline
getirmiştir. Yeni fetholunan Anadolu’da farklı etnik grupların birliktelikleri içersinde hoşgörünün yaşamsal bir önemi vardır. Anadolu'da bu
çağda yaşayan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i
Rûmi ve Nasreddin Hoca sevgi ve hoşgörü ortamını hazırlamışlardır.
“Selçuklular kendi inançlarından farklı olan halkına ve komşu ülkelerin
örf ve adetlerine saygı göstererek, hoşgörüye geniş yer vermişlerdir. Bilinçli bir tolerans politikası izleyerek çeşitli milletler ve dinler arasında
denge kurmuş, siyasi, sosyal ve kültürel ortam sağlamışdır. Bu da köklü
bir eğitim ve üst kültür seviyesinin göstergesidir. Bu ortam içerisinde
ortaçağ Anadolusu, mistik dünyası ve sanata etkileri, döneminin başka
bir bölge veya ülkesinde kıyas götürmeyecek kadar verimli ve güçlü olmuştur. En özgün sanat örneklerinin verildiği bu dönem Selçuklu süs-

4WÖHRLIN,

Traugott; Divriği, (Çeviren: Ahmet Mumcu), İş Bankası Kültür Yayınları 50, İst., 1996, s.9.
5KUBAN, Doğan; Divriği Mucizesi, YKY, İstanbul, 1999, s.162.
6EYÜPOĞLU, İsmet Zeki; Binlerce Yıllık Anadolu Toprağında Yaşayan Geçmiş,
Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl 20, Sayı 61, Haziran 1990, s.24.
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lemelerindeki çeşitlilik ve hoşgörü daha öncesi ve sonrasında pek yoktur. Beylikler ve Osmanlı döneminde görülmez. Yüzeylere işlenen insan
ve hayvan tasvirleri Selçuklunun hoşgörüsünü gösterir. 7
Selçuklular bir İslâm devleti olmasına karşın İslâm öncesi inanışlarını da süslemelerine taşımıştır. Farklı mîmârî tiplerinde insan ve hayvan figürlerini görmekteyiz. İslâm öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana
devreye ayrılan sanatımızın ilk devrine ait motifler milli kültür ve folklörün etkisiyle gelişmiş; İslâmiyet’in kabulünden sonra da bu kültürün
etkisiyle daha zengin hale gelmiştir. Bu dinin kültür çerçevesi içerisine
giren Türklerin, ortak İslâmi motifleri benimsemeleri hatta onları kendi
özelliklerine uygun hale getirmeleri zengin ve çeşitli bir motif repertuvarının oluşmasına olanak sağlamıştır. 8
Eski Türk inancı Tengricilik'te de hep varolmuş olan Şamanizm
geleneği, Kuzey ve Orta Asya toplumlarının dinlerindendir. Şamanizm,
varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniğidir. Yaşam ile ölüm arasında ilişki kurulur ve toplumun geleneklerine sanatına
etki eder.9 Bunların tersine, İslâm Sanatı Allahı, kâinatı, idealleri veya
insanı tasvir etmeye çalışan hiçbir şekil kullanmamıştır. Amacı, bütün
bu yüce kavramların arkasında yatan mutlak ve saklı dünyayı arayıştaki
çoşkulu tutkuyu ifade etmek olmuştur.10 İslâm vizyonu alışılmış klişelerden farklıdır. Bunun nitelikleri İslâm dünyasını çevreleyen kültür ortamlarıyla aynı özelliği göstermez. Çin, Hint ve Hristiyan kültürlerinin
figüratif sanat gelenekleriyle zıt bir yönü vardır. İslâm sanatının en büyük özelliği, insan figürünü ilkesel olarak dışlamış olmasıdır.
Minyatür ve seramik dallarında kısıtlı da olsa görülen figür
mîmârî cephelerde rastlanmaz. Bu dışlamanın yerini geometrik ve bitkisel süsleme almıştır. İslâm mîmârîsi etkisini sadece mîmârî tasarımdan alan bir gelişim göstermiştir. Fakat bütün bu zengin varyasyonlara
karşın saf geometrik biçimlerin katılığı yazı, mukarnas ve bitkisel metaforlarla zenginleştirilerek kırılmıştır.11 İslâm sanatkârının tabiattan ve
gerçek varlık âleminden kopup uzaklaşmasının, motiflerini hayal âlemi
7ÖDEKAN,

Ayla ve diğerleri; Türkiye Tarihi,1 Osmanlı Devletine Kadar Türkler,
Cem Yay., İstanbul, 2005, s.520.
8MÜLAYİM, Selçuk; Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler (Selçuklu Çağı ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982, s.79.
9www. Vikipedia.com. 25.6.2014.
10AKYÜREK, Engin; Sanatın Ortaçağı Türk, Bizans ve Batı Sanatı üzerine Yazılar,
Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997, s.632.
11KUBAN, Doğan; Divriği Mucizesi, YKY, İstanbul, 1999. s.152.
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ve gökyüzünde aramasının temel sebebi İslâm felsefesinin hep fizik ötesi
âlemle meşgul olması ile yakından alakalıdır. Aslında bu durum sanatçıların ufkunu açmış, orijinal konular üretmesine neden olmuştur. Böylece
İslâm sanatçısının motif ve konu dağarcığı, madde ile sınırlı kalmamıştır.12
İslâm sanatı özgür yaratıcılık, ideali arayış, yüceyi ve mutlakı arayış prensipleri üzerine oturmuştur. Selçuklu çağının mistisizmi Anadolu’daki İslâm tarikatlerinin teşekkülünde görülebilir. Skolastiğin gotik sanatla paralelliği neyse, Anadolu sanatının tasavvufla paralelliği
odur. Tasavvuf, tıpkı Anadolu sanatı gibi, temelinde mistik ve soyut bir
duyarlılığın bulunduğu bir tabiat araştırması, tutkulu bir nesnel denge
içgüdüsüdür. 13. yüzyılda Yunus ve Mevlana’nın etkin güçleri bu duyarlık içinde oluşmuştur. Anadolu nakış ve şiir arasındaki ilişkinin erken
vurucu etkisini büyük mutasavvıfların kişiliğinde tanıyordu ve bunlar
da tıpkı plastikte olduğu gibi taşkın bir dile dönüşmekteydi. 13 Ögel de
benzer düşüncelere sahiptir; “Anadolu’nun sanat iklimi tasavvuf olmuştur. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi sufiler sanatçıları etkilemiş, sanatçıların çevresi medrese değil tasavvuf çevresi olmuştur. Tasavvufta tanrının sonsuzluğunu ifade eden deniz, tanrının binbir görüntüsünün yansıması olan ayna, güneş, ay ve yıldızlar gibi ışık imgeleri
vardır.
Gök, ağaç, kuş Asya Türkleri arasında yaygın bir doğa dini olan
Şamanizm’e de bağlı imgelerdir. Gökle yeri bağlayan ve evreni, dünya
eksenini temsil eden kutsal hayat ağacı, gök simgesi kartal, insan ruhlarının görüntüsü olan kuş, ay ve güneşi, gezegenleri temsil eden rozetler,
güneş ve aydınlık simgesi aslan v.s. bütün bu imgeler dolaylı ve dolaysız
Anadolu süslemelerine yansımış, Anadolu Selçuklu sanatında sanki evren taşa işlenmiştir”.14 Oysa İslâmın çıkış ve ilk dönemlerinde vahiy
emirleri dışında bir düşünce sistemi yoktu. “İslâmın ilk devirlerinde tasavvuf mevcut değildi. Fakat züht ve takva hareketleri vardı. Bunlar daha
sonra başka kaynaklardan da beslenerek tasavvuf hareketlerine dönüştü.
Bu tasavvuf akımlarının düşünceleri ve pratikleri İslâm sanatına da yansımıştır. İslâm sanatında en girift geometik desenlerin tasavvuf felsefesinin en zirvede olduğu 11.- 13. yüzyıllar arasında görülmesinin sebebi

12ÇAM,

Nusret; İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Akçağ, 3. Baskı, Ankara, 1999, s.68.
Sezer; Karşıtı Aramak, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yayınları, İstanbul,
1983, s.106.
14ÖGEL, Semra; Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, Akbank Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları No:58, İstanbul, 1994, s.63.
13TANSUĞ,
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budur. Tasavvuf felsefesi de mîmârî ve sanatı etkilemiştir”.15 Geometrik
ve bitkisel örnekler, figürler, ortak özellikler gösteren düzenlerdendir ki
sınırsızlık, sonsuzluk, çeşitlilik içinde birlik gibi tasavvuf görüşleri ile
uyum gösterirler.16
İnancın biçim diline dönüştürülmesi, derin anlamlar içeren tasavvuf öğretilerinin 2 ya da 3 boyutlu biçimler yoluyla anlatımı herkes
tarafından kolay anlaşılacak ortak bir dil olmuştur. “Sanatçılar taş yüzeylerdeki anlatımı tasavvuf metinlerini anlamayanların anlayacağı dile
biçimler yoluyla çevirmişlerdir. Bir taçkapı üzerinde tasavvuf imgesinin
bir taş kabartmada ortaya çıkması iletişimi sağlar. Tasavvuf Anadolu Sanatında en birleştirici yaratıcı iletişimi sağlar. Tasavvuf Anadolu sanatında en birleştirici yaratıcı faktör olarak görülüyor. Kırsal ve şehirli arasındaki ayrımı imgeler birleştiriyor. Bu imgeler ile Asya’nın eski evren
imgeleri ile bütünleşir. Göçebenin evren imgelerine tutkusu, içinde yaşadığı büyük düzenin bir parçası olduğunun bilincine yerleşmiş olması
ve evreni ifade edenleri kendini anlatmasıdır”. 17
Evren anlatımının mîmârî ve süslemesinde en çok gördüğümüz
yapı tipi kümbetlerdir. Burada bir tezatlık da söz konusudur. İslâm mezar yapısında sülüs yazı ile Şamanist figüratif ögelerin birlikte bulunması olağandır.18 Başka bir örnek olarak, Divriği Ulu Camii Batı kapısında kartal kabartmaları dikkat çekicidir. Kartal figürleri, ikili mücadele sembollerinde tekil bir anlatımla, arma ya da totem unsuru olabilecek betimlemelerde ise çift başlı veya çift gövdeli biçimde, fantastik
anlatım tarzıyla poz verir. Hareketsiz durumda tasvir edilmiştir. 19 Çift
başlı kartal (Resim 1) Selçuklu Devletinin simgesidir.
Selçuklu süslemeleri genelde dört başlık altında toplanır.
Yazı(sülüs, celi), bitkisel motif, geometrik düzenleme ve figür içerikli
süsleme programları seramik, metal, kağıt dahil en görkemli şekilleri ile
dönem mîmârîsi taş portallerinde (taçkapı) uygulanmıştır. Tezhipteki
bir motif değiştirilmeksizin mîmârî cepheye taşınmıştır. Selçuklu süslemeleri en olgun örneklerini mîmârî süslemede vermiş cami, kümbet ve
kervansarayların ön cepheleri zengin çeşitlilikte süsleme ile işlenmiştir.
Bu süslemeler hangi ihtiyaca cevap vermektedir. Mîmârî süslemenin
15ÇAM,

Nusret; İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Akçağ, 3. Baskı, Ankara, 1999, s.91.
ÖGEL, Semra; a.g.e., s. 62.
17ÖGEL, Semra; a.g.e., s. 62.
18MÜLAYİM, Selçuk; Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler
(Selçuklu Çağı ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,1982, s.79.
19ÇAYCI, Ahmet; Anadolu Selçuklu Sanatı’nda Gezegen ve Burç Tasvirleri, T.C.
Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, 420 Ankara, 2002, s.99.
16
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dini, sosyolojik, ikonografik ve psikolojik açılımından başka bir anlamı,
bir anlatımı var mıdır? “Mîmârî cephe niye süslenir, amaç nedir? Bir
ileti, bir mesaj vermektir. Güç gösterisi, zenginliğin göstergesi veya
inancın ulviliğidir. Mîmârî elemanların düz blok ve katı kesimlerin arasında, süslemenin varlığı, yapıyı yumuşatma, daha fazla göz zevki ve
duygulara yöneltmedir.”20
Geometrik süsleme İslâm kültürünün egemen olduğu bütün çevrelerde, hemen hemen her teknikte ve her malzeme üzerinde uygulanmıştır. Yapıların anıtsal taçkapılarından, minyatürlerin arka planlarına;
tuğlaların dizilişinden yazma kitapların süslemelerine kadar her yerde
geometrik düzenlemeye yer verilmiştir.21 İslâmiyet’in ilk yüzyıllarından
beri sanatçılar geometrik ifadeye doğru yönelmişlerdir. Platonik felsefenin, Neo Platonistler ve özellikle Platon yolu ile Arap düşünürlerince
devir alınıp işlenmesi, yasası saydığı sayı sistemlerini geniş ölçüde benimseyen platon aracılığı ile evrenin işleyişini açıklayan anlam yüklü sayılar, sanatçılara başta tasavvuf yoluyla aktarılmıştır. 22
Geometrik düzenleme, taş süslemede, seramikte, tuğlada, ahşapta ve madende uygulama alanı bulmuştur. İlk uygulama alanı da
mîmârî dış yüzey süslemeleri olmuştur.23
Taş süsleme ne kadar geç Antik ve Bizans etkileri görülse de, Orta
Asya’dan gelen Türklerin inanç ve sanatlarını İslâmî etkileri de alarak
Anadolu topraklarında yeni sentezlere ulaşmaları, Avrasya stilinin belleklerinde de Anadolu’da canlandırılmasında, Şamanizmin tesirlerini
bulmak mümkündür. Bu tesirlerin neticesinde de bütün etkileşimleri
özümseyen özgün bir anlatım ortaya çıkmıştır. 24
İslâmiyet’in doğuşundan sonra bütün İslâm toplumlarında olduğu gibi Anadolu Selçuklularında da Arap yazısı kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu yapılarında celi, sülüs yazı hâkimdir. Bu yazılar camilerle
sınırlı kalmamış diğer yapıları da uygulanmıştır. Sivas Buruciye medresesi eyvan kemerinde Âyetel Kürsi, avluda rozetler içinde de yazılar görülür. Konya İnce Minareli Medrese portalinde 4 şerit halinde Fetih Suresi’nin yazılı olduğu kitabe bulunur. (Res 2)
20KUBAN,

Doğan; Divriği Mucizesi, YKY., İstanbul, 1999, s.175.
Yıldız; İslâm Sanatında Geometrik Süsleme, İstanbul, 2000, s.40.
22MÜLAYİM, Selçuk; Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler (Selçuklu Çağı ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983, s.54.
23DEMİRİZ, Yıldız; a.g.e., s.407.
24PARLAR, Gündegül; Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Ögeler,
Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri Dizisi 321, Başbakanlık Yayınevi, Ankara, 2001,
s.76.
21DEMİRİZ,
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Bitkisel motifler İslâm sanatında, erken dönemden itibaren kullanılan motiflerdir. Emevi döneminde akantüs yaprakları, palmetler,
asma yaprakları, üzüm salkımları, nar, lotüstan oluşan ve Geç Antik ve
Sasani çıkışlı motifler kullanmıştır.25 “Bitkisel motifler her zaman, hiç
olmazsa başlangıçta, insanla doğa arasındaki bir ilişkinin simgesidir.
Her doğal motifli kompozisyon, simgeseldir. Soyutlama ve bitkisel çiçeğin çiçek, yaprağın yaprak olmadığı ve biçimsel soyutlamaların egemen
olduğu İslâm sanatlarıdır.”26
Anadolu Selçukluları bitkisel süsleme bütün malzemelerde uygulama alanı bulmuştur. Bitkisel süslemenin en taşkın örnekleri Divriği
Ulu Cami ve Şifahanesinde görmekteyiz. Divriği heykeltıraşının sorunu,
gerçek bir ağacı naturalist bir tavırla taşa yansıtmak değil, burada düşsel
bir içerik kazanan bir yaşam ve evren simgesini, soyut bir kompozisyonla ifade etmektir. Çünkü evrenin direği olan bir ağaç doğadan esinlenerek değil, ancak aklın tanımladığı bir soyut iklimde tasarlanabilirdi.
Bu hiyerarşik kurguda, büyükten küçüğe, soyuttan doğala doğru, bir düzenleme gözlenmektedir. Küçük bir yaprakçık ne kadar soyutlansa, yaprakçık kalır.27 Kuzey kapısındaki hayat ağacı kozmik ağaç motifi (Resim
3), taçkapı süslemek için değil, kapının kutsal statüsünden ve simgeselliğinden kaynaklanmaktadır.28
Her dönem ticaret yollarının toplanma ve geçit noktası olan Anadolu, Selçuklunun son 100 yılında görülmemiş bir imar faaliyetine sahne
olmuştur. Farklı ulus ve kültürlerden yolcuların karşılaştıkları ve konakladıkları bu yapılar olağanüstü süslemeleri ile bir çeşit siyasi ve kültürel
propagandadır. Saltanatın gücünü ve görkemini yansıtır. Mîmârî cephe
yüzeylerindeki süslemelerin çeşitliliği ve estetiği dönemin sosyal görüntüsünün yansımasıdır. Selçuklu süsleme programlarının cephelerdeki
güçlü anlatımı gündelik yaşama dair, farklı kesimden (yerleşik, göçer)
izleyicilerin kendilerinden bir şeyler bulduğu görüntülerdir. Süslemeleri yaşamın parçası kılan plastik etkisinin yanında taşıdığı anlamlar, etnografik bir belleğinde yansımalarıdır. Ayrıca bu süslemeler tasavvufun
anlaşılamayan derin anlamlarının biçim diline dönüştürülmüş halidir.

25ÖZBEK,

Yıldıray; Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453 ), Kültür Bakanlığı Yayınları 423, Ankara, 2002, s.53.
26KUBAN, Doğan; Divriği Mucizesi, YKY, İstanbul 1999, s.176.
27KUBAN, Doğan; a.g.e., s.151.
28KUBAN, Doğan; a.g.e., s.174.
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Resim 1 : “Çift başlı kartal, Divriği Ulu Camii BatıTaçkapı”.
Resim: Nusret Algan
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Resim 2: “Konya İnce Minareli Medrese”. Resim: Nusret Algan

Resim 3: Divriği Ulu Camii Kuzey Kapısı“Kozmik Ağaç, Kuzey Taçkapı”
Resim: Nusret Algan

SİNEMA SANATINDA TEMSİL,
ROL ve HEZL KAVRAMLARININ
FIKHÎ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*
İsmail GÜLLÜK
A. Sinemada Temsil Kavramı
1. Temsil Kavramı ve Tahlili
Temsil kelime olarak “tasvir, teşbih, tesviye ve teşkil”1 gibi anlamlara gelmekle birlikte, “teşkil, tersim, tanzir, tahlik, tekvin ve tahdid”
gibi anlamlara da gelmektedir”.2 Ayrıca bir şeyin benzerini getirmek, örnek vermek, misalini tasvir etmek ve benzetmek anlamlarında da kullanıldığı olmuştur. Temsil edilen şey için, “sûret olarak, şekil olarak, benzeme olarak, misal olarak, hayâl olarak” bir benzeme söz konusudur. Bu
sebepledir ki, hem Karagöz, hem de sinema için “hayâl-i zıl” terkibi kullanılmıştır.3
Temsil: “Harekete ve hayata ilham veren sanatsal yöntemlerle,
eşya ve fiilleri biçimlendirmek ve tasvir etmektir”.4 Bir diğer tanıma göre
temsil: “Başkalarının rollerini ve durumlarını somutlaştırmak, bir şahıs
ya da olayın sûretini canlandırmak, şahsın kendisi olmasa bile bir olayın
tekrarını örnek ve benzetmelerle ayrıntılı bir şekilde anlatmak” şeklinde
geçmektedir.5 Temsilin, şahıs ve fiilleri, canlı ve görünür bir şekilde ortaya çıkarmaktan ibaret olduğu da söylenmiştir. Aristo temsili, beşer fiillerinin taklidi olarak tanımlamaktadır. 6



Dr., İcadiye İlkokulu/Üsküdar, e-mail: gulluk2001@hotmail.com
Ahmed Mustafa Ahmet Kudat, eş-Şeriatü'l-İslâmiyye ve'l-fünun : et-tasvir, elmûsikî, el-gına, et-temsil, s. 333.
2 Ahmet Kudat, s. 334.
3 Ahmet Kudat, s. 334.
4 Ahmet Kudat, s. 335.
5 Ahmet Kudat, s. 335.
6 Ahmet Kudat, s. 335.
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Terim olarak temsil, “soyut anlamlar üzerindeki perdeleri kaldıran, ilgili kavramı dinleyenlerin gözünün önünde canlı ve dikili hale getiren anlatımlar”7 şeklinde tarif edilebileceği gibi, insan zihninde meydana gelen soyut manaların ete kemiğe bürünerek somut bir şekilde
canlanmasına ve hareket etmesine yol açan anlatımlar şeklinde de tarif
edilebilir.
2. Sinematografik Temsil
Sinematografik temsil, dil ve edebiyatla anlatılan temsilden çeşitli açılardan farklılık arz etmektedir. Dil ve edebiyattaki temsil okuma,
işitme yoluyla insan duygularına hitap eder. Zihin onu istediği şekilde
algılayabilir. Sinemada ise, görsel bir anlatım ve doğrudan göze hitap
vardır. Dil ve edebiyat açısından temsil, insan zihninde meydana gelen
soyut manaların, somut bir şekilde canlanması ve hareket etmesi iken;
sinemada bu temsil, insan zihninin dışında senaristin, yönetmenin,
oyuncuların ve teknisyenlerin ortak çabalarıyla ortaya çıkan somut görüntüler haline dönüşmektedir. Dolayısıyla bir hikâyeyi ya da mecâzen
anlatılan bir örneği, kişi hayâl ve duygu dünyasında istediği şekilde algılayabilirken; sinemada, temsil edilen durumun kendisi yer almaktadır. Dil ve edebiyattaki temsilde zihin ve hayâl dünyası özgürken; sinemadaki temsilde bu özgürlük ya yok olmakta ya da modellenen filimle
sınırlı kalmaktadır. Bu şekilde insan zihni kolay algılanan görsel anlatımları zihnin derinliklerine tek formatta yerleştirmektedir.
3. Sinematoğrafik Temsilin Temelleri
Karagöz ve Sinema
Sinemanın icadından önce gölge oyunu vardı. Gölge oyununda,
suret, ışık, perde, ses, hareket, diyalog, yönetmen (oyuncu) gibi, sinemanın temel unsurlarının birçoğu yer almaktadır. Sinema ve karagöz
arasındaki bu benzerliklerden dolayı, karagöz, sinemanın başlangıcı sayılmıştır. Sinemayı, “elişi olmaktan çıkan ve primitif şartlardan kurtulan
Karagöz’ün sanayileşmiş şeklinden ibaret” sayanlar olmuştur. 8
Sinemanın Karagözle bu yakınlığı, “temsil” ve “rol” kavramları
açısından önem arz etmektedir. İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde,
“sözlü temsil”in önemli bir yeri olduğu herkes tarafından bilinmesine
rağmen, görsel sanatlar içerisinde yer alan gölge oyununun temsil yönü,
sinema sanatına karşı çıkan çevreler tarafından görmezden gelinmiştir.

.7 Veli Ulutürk, Kur’ân-ı Kerîmda Temsili Anlatım, s.15.
Dürreşehvar Duyuran, Topkapı Sarayındaki Tasvirleriyle Karagöz, s. 12.
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Halbuki, İslâm kültür ve medeniyeti sinema sanatına yabancı bir medeniyet değildir. Sinemadan önce İslâm dünyası, perdedeki görüntüyü
seyretmeye alışıktı. Bu alışkanlık sebebiyle olsa gerek, sinema ilk çıktığı
yıllarda II. Abdülhamit döneminde “sinema perdesi” saraya girerek toplumda da yaygınlık göstermeye başlamıştır.
4. Temsille İlgili Dinî Tartışmalar
a) Olumsuz Yaklaşımlar: Temsilin Gıybet Olması
Bazı İslâm âlimlerine göre, temsilin bizzat kendisi, sûreti ve görünümü haramdır.9 Temsil gıybete benzemektedir, gıybetin haram olduğu nass ile sabittir. Dolayısıyla temsili emreden ve temsile cevaz verenler ile müftüler, insanların gıybetini yapmayı tavsiye etmiş sayılırlar.10 Bu âlimlere göre, temsil gıybetten daha kötüdür. Gıybet sadece
sözlü olarak bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmak anlamına gelirken, temsilde bu durum sözün dışına çıkmış ve
artık insan fiilleri devreye girmiştir. Öyle ki bir kimse temsil ettiği başka
birini tek yönlü değil, çok yönlü olarak anlatmaktadır. Bir kimseyi giyim
tarzıyla, oturup kalkmasıyla, konuşmasıyla, sesini taklit etmesiyle, yürümesiyle, takma sakalla temsil etmek, gıybetin farklı bir şekli olarak
karşımız çıkmaktadır. Gıybet ise ancak helallikle affedilen büyük günahlardan biridir. Nitekim Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde fâiz
ile gıybet arasındaki nispeti şu şekilde açıklamıştır: الر َبا ِاال ْستِ َطالَ َة
ِّ إِنَّ مِنْ أَ ْر َبى
ض ا ْل ُم ْسل ِِم ِب َغ ْي ِر َحق
ِر
ع
ِي
ف
"Ribanın
en
kötüsü,
haksız
yere
müslümanın
şerefine
ِ ْ
11
(manevî şahsiyetine) saldırmaktır (dil uzatmaktır)''.
Temsilin Yalan Olması
Temsilin yasak olduğunu savunan âlimlerden Sıddık elĞumârî’ye göre temsilin bütünü yalandır. Ğumârî temsilin mizah olduğu ve gerçekle aynı kategoride değerlendirilemeyeceği düşüncesine
de karşı çıkmakta, gerçeğin kendisi olmayıp mizah olsa bile, onun da
yasak olduğunu söylemektedir.12
* Ğumârî'nin bu risalesi Ebû Abdillah Muhammed el-Ancerî tarafından tahkik
edilmiş ve Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye tarafından da 2002'de kitap olarak, “etTenkil evi't-Taktil limen ebaha't-Temsil”, müellifin kendi koyduğu bu isimle
neşredilmiştir. el-Ancerî ayrıca bu eserin girişinde, hem kendisinin, hem de
İslâm âlimlerinin temsil konundaki görüşlerine de yer vermiştir
9 Ğumârî, et-Tenkil evi't-Taktil limen ebaha't-Temsil, s. 37.
10 Ğumârî, s. 41.
11 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 35.
12 Ğumârî, s. 47.
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Ğumârî, aktörlerin, hem gerçeğe aykırı bilgiler vererek, hem de
kasıtlı olarak Allah dostlarını olumsuz bir şekilde temsil edip gerçekleri
saptırdıklarını dile getirmektedir. Ayrıca bu şekilde gerçeğe aykırı temsil örneklerinin çok olduğunu vurgulamaktadır. Ğumârî, özetle şöyle
devam etmektedir: “Oysa bir kudsî hadiste Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim”.13 Bir filmde, tarihten ya da günümüzden muayyen bir şahıs değil
de senaryo gereği hayâlî bir şahıs temsil edilmiş olsa bile, yine orada
İslâm âlimlerine, din adamlarına, âlimlerin giydiği elbiselere hakaret
ediliyor. Aktörler takma sakallarla, alaycı tavırlarla, samimiyetten uzak
taklitlerle İslâm âlimlerini oynuyorlar, kendi aralarında da oynadıkları
rollere gülüyorlar. Yahudi ve Hıristiyanlar da bu duruma seviniyorlar.
Bu şekildeki tavırlarla film yapmak ve oynamanın küfür olduğu konusunda ancak kâfirler ve din hakkında cahiller şüphe edebilir. Bazı cüretkâr oyuncular Yüce Yaratıcı, Peygamber ve melek rolünde oynuyorlar. Bazen de filmde Cennet, Cehennem, Kıyamet ve Hesap sahneleri
gösteriliyor. Bu şekildeki durumlardan Allah’a sığınmak gerekir”. 14
Temsilin Hakaret ve Alay İçermesi
Temsilde daha önce geçen kavimlere, milletlere ve önderlere yönelik saldırı, hakaret, alay ve küçümseme gibi roller yer alır. Oysa
ِ
Kur’ân-ı Kerîm’de “ين آ ََمنُوا ََل َي ْس َخر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْوم
َ ”يا أَ ُّي َها الَّذ
َ “Ey îman edenler! Sizden
ْ
hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin” uyarısıyla alay etme
yasaklanmaktadır. Nitekim Ebû Hureyre’den (r.a.) naklen Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona (ihânet etmez), zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkîr
etmez. Kişiye şer olarak, müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir.
Her müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer müslümana haramdır”. 15 Bu
âyet ve hadisler temsilin yasak olduğunu gösterir. 16
Temsilin Ayıp ve Kusur İçermesi
Sinema ve tiyatroda bazen, İslâm ümmetinden, vefat eden halifeler, padişahlar, devlet büyükleri, âlimler, sâlih kullar ve diğer kişiler
temsil ediliyor. Temsil edilirken de onların ayıp, kusur ve ihanetleri on-

13

Buhârî, “Rikak”, 38.
Ğumârî, s. 56.
15 Müslim, “Birr ve Sıla”, 32; Tirmizî, “Birr ve Sıla”, 18; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 35; İbn
Hanbel, III, 492; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübra, VI, 147.
16 Ğumârî, s. 52.
14
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ların istememesine rağmen açıktan açığa gözler önüne seriliyor. Bu konuda Rasulullah: “Ölülerinizin iyiliklerini anınız, kötülüklerini zikretmekten kaçınınız”17, “Ölülerinize sövmeyiniz. Çünkü onlar, önden göndermiş oldukları amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır"18, beyanıyla
bizleri ölülerin aleyhinde konuşmaktan men etmiştir. 19
Temsilde Makyaj ve Kıyafet
Oyuncu, rolünde oynadığı kişileri temsil ederken kılık kıyafet açısından temsil edilen kişiye benzemek için birçok makyajdan geçer. Oysa
Rasulullah: “Takma saç takana da, taktırana da lânet etmiştir”. 20 Ayrıca
bir kadın dinî açıdan, ancak eşine karşı makyaj yapabilir. İnsanların
hikâyelerini büyük kitleler önünde anlatmak için özellikle kadınların
makyaj yapmaları doğru olmaz.21 Rasulullah kadınların yüzlerindeki kılları almalarını hoş görmemiş, kılları aldıranları da lânetlemiştir. 22 Şimdi,
bir kadının yüzündeki kılları eşine karşı bile yolup alması doğru olmazken, kitlelere karşı bunu nasıl yapabilir. 23
Temsilde ortaya çıkan durumlardan biri de senaryoya uygun olarak, hayâlî ya da gerçek kişilere benzeme çabasıdır. Kişi kendi aslî şeklini değiştirip başka kılıklara girebiliyor. Oysaki Şeytan, Kur’ân-ı
Kerîm’de, Yüce Allah’a insanların kılıklarını değiştirmeleri adına şöyle
yemin ediyor: “Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler”.24 Suyûtî (ö.911/1505) bu âyetin, iğdiş etme, dövme yaptırma, saç taktırma, dişleri törpüleme, yüzdeki tüyleri yolma gibi fiillerin haram olduğuna delâlet ettiğini söylemiştir.25 Temsilde makyaj tarzındaki bu gibi işlemler Allah’ın yarattığını değiştirme kapsamına girer.26

17

Ebû Dâvûd, “Edeb”, 42.
Buhârî, Cenâiz, 97; “Rikak”, 42; Nesai, “Cenâiz”, 52; Dârimi, Sünen-i Dârimi,
III, 1633.
19 Ğumârî, s. 60.
20 Tirmizî, “Libâs”, 25; Buhârî, “Libâs”, 83.
21 Ğumârî, s. 62.
22 Buhârî, “Libâs”, 82; Müslim, “Libâs ve Zînet”, 120; Tirmizî, “Edeb”, 33; İbn
Mâce, “Nikâh”, 52; Nesai, “Zînet”, 24; Ebû Dâvûd, “Tereccul”, 5; İbn Hanbel, I,
433; Dârimi, III, 1731.
23 Ğumârî, s. 64.
24 Nisa 4/119.
25 Suyûtî, el-İklil fî istinbati't-tenzil, s. 101.
26 Ğumârî, s. 65.
18
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Kadının Erkeğe, Erkeğin Kadına Benzemesi
Temsilde söz ve fiillerle kadınların erkek, erkeklerin de çeşitli
yöntemlerle kadın rolünde oynamaları haramdır. Aynı şekilde kadın
oyuncu bulunmadığı durumlarda erkek bir oyuncunun kadın rolünde
oynayıp, kendisine kadın ismiyle hitap edilmesi caiz değildir. İbn Abbas,
Hz. Peygamber’in şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “Rasulullah (s.a.v.), erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara ve kadınlardan erkeklere
benzemeye çalışanlara lânet etti”.27 Başka bir hadiste, Ebû Hureyre
(r.a)'den rivâyet olunduğuna göre; “Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe de, erkek gibi giyinen kadına da lânet etmiştir”. 28
Temsilde Yasak Takıların Kullanılması: Temsilde kralların,
devlet başkanlarının, zenginlerin hikâyelerini anlatmak için ipek ve
altının zînet olarak insanlar tarafından kullanıldığı görülmektedir.
Halbuki erkeğe altın ve ipek haramdır. 29
Temsilde İsraf
Temsilde malı saçıp savurma ve zayi etme vardır. Çeşitli modellerde ve tarzlarda giyilen elbiseler, farklı farklı şekillerde kullanılan âletler vardır. Bunlar bazen bir defa kullanılıyor ve başka da bir fayda sağlamıyor. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah: “Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler”, buyurmaktadır. 30 İbn Mesut, saçıp savurmayı, malı
hak olmayan yere harcamak şeklinde yorumlamıştır. 31 Malın zayi edilmesinin ve israfın haram olması ile ilgili birçok âyet ve hadis vardır.
Temsilde dinin meşru görmediği yollarla haksız kazanç sağlandığı da
bir gerçektir. Ğumârî, seyircilerden elde edilen kazancın da caiz olmadığı görüşünü savunmaktadır. 32
Mürûet ve Hayâ Açısından Temsil
Mürûet (kişilik sahibi) vasfı şeriatın gayelerindendir, bu vasfın dışına çıkmak yargılamada şahitliği düşürücü sebeplerdendir. Nitekim fakihler “şahitlik bâbı”nı işlerlerken mudhikin (güldüren), sâhirin (maskaralık eden), müstehzînin (alay eden) ve kesiru'd-duâbenin (çok şaka

27

Buhârî, “Libâs”, 61; Tirmizî, “Edeb”, 34; İbn Mâce, “Nikâh”, 1903; Ebû Dâvûd,
“Libâs”, 28.
28 Ebû Dâvûd, “Libâs”, 28.
29 Ğumârî, s. 66; Buhârî, “Libâs”, 25.
30 İsra, 17/27.
31 Buhârî, el-Edebü'l-müfred, 444.
32 Ğumârî, s. 67.
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yapan) şahitliklerinin düşeceğini ifade etmiş ve bu konuyu tartışmışlardır. Din yüce ahlâkı emreder ve bayağılığı yasaklar. Pek çok oyuncu herhangi bir organı, hareketi, sesi ve vücudunu titreterek çeşitli hareketler
yaparlar. Oyuncu bu hareketleriyle bir delinin, aklı zayıf olanın ve ahmağın rolünü temsil eder. Bu da sonuçta mümessilde zikredilen mürûet
vasfının yok olmasına sebep olabilir. 33
İzleyiciler hem oyuncuların gıybetlerini dinliyorlar, hem de birbirleri arasındaki ihanet ve aşağılamalara şahit olup bundan da mutlu
oluyorlar. Bu arada izleyiciler, aynı zamanda açık saçık kadınlara bakıyorlar. Bütün bunlara şahit olup susmak büyük günahtır.34 Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kimin yanında bir mü’min, gıybet edilir de
ona yardım ederse, Allah o kimseye dünyada ve âhirette hayır mükâfatı
verir. Kimin de yanında bir mü’min gıybet edilir de, ona yardım etmezse, Allah o kimseye dünya ve âhirette kötülük cezası verir. Hiç
kimse, bir mü’mini gıybet etmekten daha fena bir lokma yutmuş olamaz. Eğer mü’minin arkasında bildiği bir şeyi söylerse, gıybet etmiş
olur. Eğer bilmeden söylerse, bühtan (iftira) etmiş olur” 35

Temsilin Eğlence ve Oyun Olması
Temsille uğraşmak, abesle iştigal etmek ve mâlâyanîdir. Birçok
tarikle, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) “mâlâyanîyi terk etmek, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir”36 şeklinde hadis vârid olmuştur.
Temsil, eğlence ve oyundur. Eğlence ve oyun, hem şer’an, hem de
aklen kınanmıştır. Hz. Peygamber bir hadisinde: “Muhammed'in nefsini
elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ümmetimden insanların bir kısmı
arsızlık, kibir, oyun ve eğlence üzerine geceleyecekler, maymun ve domuz olarak da sabahlayacaklar”, başka bir hadisinde de: “ َت م ْن َدد َوال
ُ َلس

ْ
”د ٌد منى
“oyun
benden
değil;
ben
de
oyundan
değilim.
Yani
bâtılla
bir
َ
alâkam yoktur.”,37 buyurmaktadır.38

33

Ğumârî, s. 26
Ğumârî, s. 70.
35 Buhârî, el-Edebü'l-müfred, 735.
36 İbn Hanbel, I, 201; İbn Hibban, Sahih-i İbn Hibbân bi-tertibi İbn Balban, I, 466;
Tirmizî, “Zühd”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 12
37 Buhârî, el-Edebü'l-müfred, 786.
38 el-Müttakî, Kenzü'l-ummal fî süneni'l-akval ve'l-ef'al, XI, 82.
34
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Temsilde oyuncular gereksiz yere çok konuşarak, insanları küfür
içerikli sözler gibi mahzurlu sözlerle güldürmeye çalışıyorlar. Bu konularda da Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şiddetli uyarıları vardır. Ebû Hureyre’nin naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Kul bazen içinde ne olduğu belli olmayan (yânî kötülüğünü ve ne sabit
olacağını düşünmeden) bir söz söyler de, o söz sebebiyle ateşin içinde,
güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasından daha uzak bir derinliğe
kayıp gider”.39
Diğer İddialar
Temsil bâtıl bir mizahtır. Zira Hz. Peygamber şöyle demiştir: “ َال
ان ُمح ًّقا
َ  َو َي َد َع ا ْلم َر َاء َوإ َن َك، اح َوا ْل َكذ َب
َ يمان َح َّتى َي َد َع ا ْلم َز
َ ” َي ْب ُل ُغ َع ْب ٌد َصر, “Kişi mizahı,
َ يح اإل
yalanı, haklı bile olsa gösterişi terk etmedikçe îmanın içtenliğine ulaşamaz” 40
Zaman israfı, modern bidat, kadın ve erkeklerin uygunsuz olarak
bir arada karışık bir şekilde olmaları, kadının mahrem olan uzuvlarının
açık olması gibi durumlar da temsilde var olan problemlerdir. 41
Temsilde zaman zaman oyuncu, eşi rolünde oynayan kişiyle beraber bir mekânda yalnız kalabiliyor. Onunla beraber uyuyor, onu kucaklıyor, onu öpüyor. Bunu da bütün halkın ve seyircilerin önünde yapıyor. Aslında o oyuncu gerçekte evli olduğu eşiyle halkın önünde bu
davranışları sergilemek istemez. Hatta yabancılar bile kendi öz eşlerini
uygunsuz davranışlarla halkın önünde teşhir etmek istemezler. 42
Bir kimsenin yabancı bir kadınla yalnız başına bir mekânda kalması (halvet), ona dokunması, ona bakması ihtiyaç ve zaruret olmadığı
durumlarda şer’an haramdır. Temsilde ise bu değerlerin ihlali, âdetâ
temsilin vazgeçilmez kuralları haline gelmiştir. 43 Halbuki bu konuda
birçok hadisin varlığı bilinmektedir. Cerîr (r.a) şöyle dedi: Ben Rasûlullah (s.a.v.)'e (Yabancı kadınlara) ansızın bakmayı sordum da; "Gözünü
(hemen o anda başka tarafa) çeviriver." buyurdu. 44 İbn Abbas’ın rivâyet
ettiği Buhârî ve Müslim’de geçen bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır:

39

Tirmizî, “Zühd”, 10; İbn Mâce, “Fiten”, 12; İbn Hanbel, III, 39.
Busiri, İthafü’l-hıyereti’l-mehere bi-zeva’idi’l-mesanidi’l-aşere, I, 86.
41 Ğumârî, s. 80.
42 Ğumârî, s. 80.
43 Ğumârî, s. 83.
44 Müslim, “Edep”, 10; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 42, 43; Dârimî, İsti'zan, 15; İbn
Hanbel, IV, 362.
40
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“Sakın yabancı bir erkekle kadın yalnız başlarına kalmasın, üçüncü
arkadaşları şeytan olur. Topluluktan ayrılmayın, ayrılıklardan sakının,
çünkü şeytan topluluğa katılmayıp tek kalanlarla beraberdir. Topluluktan olan iki kişiden uzaktır. Kim Cennetin en güzel yerlerinden köşk sahibi olmak isterse; İslâm cemaatinden ayrılmasın. Kimi, yaptığı iyilik sevindiriyor ve kötülükleri de üzüyorsa o kimse mü’mindir.”45
İsbahânî’nin Ebû Hureyre’den naklettiği bir hadiste Rasûlullah
(s.a.v.), Hz. Ali'ye (hitaben şöyle) buyurmuştur: “ الن ْظر َة النَّ ْظر َة َفإنَّ َما َل َك
فال تتبع
َ
َ َّ ْ ْ ُ َ َ
”اْل ُو َلى َو َلي َس ْت َل َك ْاْلخر ُة,
ْ "Ey Ali, bir bakışa hemen ardından bir bakış daha
ْ
َ
katma; Çünkü önceki bakış senin için (affedilmiş)dir. Sonraki bakış ise,
senin için (bağışlanmış) değildir.46 Hz. Peygamber (s.a.v.) bir kudsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Harama bakış, şeytanın oklarından zehirli bir
oktur. Kim benden korktuğu için bundan sakınırsa, bu hareketine karşılık
ona öyle bir îman bahşederim kî, o îmanın tadını tâ kalbinin derinliklerinde hisseder.”47 Bu hadisi Taberânî ve Hâkim, İbn Mes’ud ve Huzeyfe
hadisinden rivâyet etmiştir.48
Temsilde rol esnasında insanlar birbirlerine küfür isnadında bulunuyorlar. Düşünmeden birbirlerine “kâfir” şeklinde telaffuzlarda bulunuyorlar. Bazen başka din adamlarının elbiselerini giyip, kendilerinin
rahip olduğunu söylüyorlar, bazen de kâfir rolünde oynayarak bir Müslüman düşman gücü tarafında bulunuyor ve kendilerinin düşman gücü
tarafında bulunan kâfir gurup olarak temsil ediyorlar. Bunlar küfürdür.
Küfre rızâ göstermek de küfürdür. Nitekim Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “Kim neye yemin ederse yemin ettiği gibidir. Şâyet kendisinin Yahudi olduğunu söylerse Yahudidir.
Hıristiyan olduğunu söylerse Hıristiyandır. Kim İslâm’dan uzak olduğunu söylerse o İslâm’dan uzaktır. Kim Cahiliye davası iddia ederse, o Cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam Ey Allahın Rasûlü bu
kimse oruç tutsa da namaz kılsa da aynı mıdır? diye sordu. Rasûlullah
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Tirmizî, “Fiten”, 7; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübra, III, 139; Hâkim, I, 186; İbn
Hanbel, I, 18; İbn Hibban, IX, 72; Halvet hadisinin Tirmizî’de geçen Arapça
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اع َة َم ْن َسر ْت ُه َح َسنَ ُت ُه َو َس َاء ْت ُه َسيََ ُت ُه َف َذل ُكم ا ْل ُم ْؤم ُن
َ وح َة ا ْل َجنَّة َف ْل َي ْل َز ْم ا ْل َج َم
َ م ْن اال ْثنَ ْين أَ ْب َع ُد َم ْن أَ َر َاد ُب ْح ُب
ْ
َّ
46 Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 42; Tirmizî, “Edeb”, 28; İbn Hanbel, I, 159.
47 Kudâî, Müsnedü’ş-Şihab, I, 196; Hâkim, IV, 456; Müttakî, V, 328.
48 Ğumârî, s. 86.
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(s.a.v.): “Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır” dedi.49 Bu hadisi
Ebû Ya’lâ ve Hâkim rivâyet etmiştir.50
b) Olumlu Yaklaşımlar:
Temsil konusunu ve sinemadaki filmleri değerlendirirken genel
yasaklayıcı ifadelerden kaçınmak gerektiği düşüncesindeyiz. Temsile
olumsuz yaklaşan âlimler, kendi dönemlerinde görmüş oldukları olumsuz örneklerden hareketle yasaklayıcı deliller üzerinde durmuşlardır.
Ancak ifade etmek gerekir ki temsilin caiz olduğunu ifade eden ve savunan âlimlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bunlardan Yusuf el-Karadâvî’ye
göre sinematoğrafik temsilin özünde, dinî açıdan bir sakınca yoktur.
Hüküm, filmin kullanım amacı ve icrasına göre değişir. Bazı şartlar yerine getirildiğinde sinema filmi çekmenin müstehap ve yapılması gereken bir iş olduğu, çekilen bazı film örneklerinde de ortaya çıkmaktadır.51
İstenen şartları genel olarak şu şekilde özetlemek mümkündür:
Sinemada gösterilen konular, arsızlık ve dinin günah saydığı şeyler ile
İslâm akidesine, hukukuna ve adabına ters düşen şeylerden arınmış olması gerekir. Dinî ve dünyevî görevler ile özellikle beş vakit namaz gibi
aslî vazifeleri yerine getirmekten kimseyi alıkoymaması gerekir. Sinemaya giden seyircinin fitneye engel olmak ve şüpheyi izale etmek için
yabancı kadın ve erkeklerle bitişik ya da onlarla karışık bir şekilde oturmaktan uzak durması gerekir.52
Sinema sanatı ve diğer icatların hayır yolunda, ilmin yayılmasında, İslâm inancının yerleşmesinde, güzel ahlâkıın yaygınlaşmasında,
günümüz neslinin ataları ve tarihiyle olan bağının güçlendirilmesinde,
dinî ve uhrevî işlerde, ümmetin doğruları yapmaya yönlendirilmesi istikametinde kullanılması durumunda, hem bu icatları elde etmenin, hem
kullanmanın, hem de bu sanatlardan istifade etmenin caiz olduğu konusunda bir tartışma olmadığı ifade edilmiştir.53
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Hâkim, IV, 437; Busiri, V, 348.
Ğumârî, s. 88.
51 Yusuf Karadâvî, Fıkhü’l-lehv ve’t-tervih, s.146.
50

52 Ğumârî, s.
Ğumârî, s. 23 (Ğumârî şiddetle temsile karşı çıkmasına rağmen, onun, etTenkil evi't-Taktil limen ebaha't-Temsil, isimli risalesini araştıran ve tahkik
eden Ebi Abdillah Muhammed el-Ahberi, bu eserin giriş kısmında, bazı
âlimlerin temsil hakkındaki bir çok olumlu görüşünü aktarmıştır.)
53
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Temsili bütüncül bir anlayışla reddetmenin doğru olmadığını,
aynı şekilde bütüncül bir anlayışla kabul etmenin de doğru olmayacağını savunan âlimler vardır.54 İlk başta temsile haram hükmünü verip,
daha sonra temsilin mubah yönlerini ortaya koyan âlimler olduğu gibi,
temsil faaliyetinin aslen mubah olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur.
Temsil faaliyetinin mubah olduğunu söyleyenler gerekçelerini, Kur’ân-ı
Kerîm’e, sünnete, İslâm âlimlerinin söz ve fiillerine, vakıaya ve aklî çıkarımlara dayandırmaktadırlar. 55
Temsilin mubah olduğuna ilişkin getirilen delillerden birisi, İbn
Hişam’ın (ö. 213/828) es-Siretü’n-Nebeviyye adlı eserinde geçen bir
hâdisedir. Bu hâdiseye göre Allah Rasulu aleyhisselam, Ka’b b. Eşref’in
hakkından gelmesi için Muhammed b. Meslemeyi kendi isteği üzerine
görevlendiriyor. Bu hâdisenin bir bölümünde “Ya Rasûlallah, mutlaka
dememiz gereken bazı şeyler var” diyor. Hz. Peygamber de ona: “Aklınıza gelen şeyi söyleyiniz, siz bu hususta serbestsiniz” buyuruyor.56 Ahmet Kudat, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu sözüyle, icap ettiğinde, gayr-i
müslim dahi olsa bir müslümanın başkalarının rolünde oynayabileceğine müsaade verdiğini söylemektedir. Burada önemli olan husus, gayri müslim rolünde oynayan kişinin, diliyle telaffuz ettiği sırada, itikâdî
açıdan, söylediğini kalbiyle tasdik etmemesidir. Hatta bu hususta
oyuncu kalben bir tasdik olmaması için dikkatli ve teyakkuz halinde olması gerekir.57
Hendek Savaşında Müslümanların zor anlar yaşadığı bir sırada,
Nuaym b. Mesut Hz. Peygamber’e gelerek: “Ey Allahın Rasulü, ben Müslüman oldum ve kavmim benim Müslüman olduğumu henüz bilmiyor.
Bana dilediğin şeyi emret. Hz. Peygamber de, “gücün yeterse aralarına
gir ve onları dağıt” buyurmuştur. Daha sonra, Nuaym b. Mesut onların
aralarına girerek, Kureyşlilere hitaben, “benim size olan dostluğumu ve
Muhammed’e olan ayrılığımı biliyorsunuz” demiştir. 58 Nuaym’ın bu ifadesi, ayrıca Hendek savaşı sırasında Huzeyfe’nin düşman ordusu içerisinde iken herkesin kendi yanındakini kontrol ettiği esnada yanında bulunan Müslüman olmayan bir adamın elini tutması, 59 başkasının rolünde oynamaya cevaz açısından önemli örnekler olarak görülmüştür. 60
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Ahmet Kudat, s. 350.
Ahmet Kudat, s. 350.
56 İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, II, 578.
57 Ahmet Kudat, s. 352.
58 İbn Hişam, II, 711.
59 İbn Hişam, II, 713.
60 Ahmet Kudat, s. 354.
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Temsili, teşbih olarak görüp teşbih faaliyetinin caiz olduğundan
hareketle temsilin de caiz olması gerektiği söylenmiştir. Kur’ân-ı
Kerîm’de birçok teşbihin yer aldığı, aynı şekilde Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) hadislerde teşbih ve temsîlî anlatımı kullandığı dile getirilmiş;
şiir ve kelâm temsilinin, fiil temsili gibi olduğu vurgulanmıştır. 61
Meleklerin ve özellikle Cebrail (a.s.)’in başka şekillere temessül
etmesi, temsilin varlığını gösterir. Eğer temsil haram olsaydı Cebrail
(a.s.)’in başka şekillere girmesi caiz olmazdı. Aksi taktirde Cebrail (a.s.),
yasak bir iş yapmış olurdu. Kur’ân-ı Kerîm’de ““ ” َف َت َمثَّ َل َل َها َب َشرا َسو ًّياmükemً
mel bir insan şeklinde görünüverdi”62 şeklinde geçmektedir. Kur’ân-ı
Kerîm’de ayrıca, Meleklerin Hz. İbrahim ve Hz. Lut’a (a.s.) misafir olarak geldikleri anlatılmaktadır.63 Cebrail’in (a.s.) Hz. Peygamber’e (s.a.v.)
çeşitli şekillerde görünmesi, Bedir ve Huneyn gazvelerinde meleklerin
sarıklı olarak Müslümanlara yardım ettiklerinin müşahede edilmesi, ayrıca bu durumun Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılması 64, meleklerin temessül
ettiğinin delilleridir. Dolayısıyla meleklerin bu şekilde farklı kıllıklara
girmesi, ne bir gösteriş, ne bir nifak ne de bir aldatmadır.65
“Eşyâda asıl olan ibâhadır” usul kaidesi gereğince, temsilin mubah olduğu söylenebilir. Eğer temsil yeni bir hadise ise, onu yasaklayan
bir delil olmadıkça yeni hadisenin ve eşyanın mubah olması gerekir. Ancak temsilin eski bir olay olduğu bilinen bir gerçektir. Temsilde daha
önce de ifade edildiği gibi, eğer temsil mubah fiilleri içeriyorsa caiz, haram fiilleri içeriyorsa haramdır. İnsanın günlük hayatında meydana gelen hadiselerde mubahlık esastır.66
Ahmet Kudat, günlük hayattan bazı örnekler vererek bunların
temsil manasına hamledilmesi gereği üzerinde durmuş ve âlimlerin de
bu konular üzerinde ittifak edeceğini söylemiştir. Ahmet Kudat, bir öğretmenin ihtiyaç duymamasına rağmen öğretmek maksadıyla su ile abdest alması; bütün şartların yerine getirilmemesine rağmen, öğretmenin
teyemmüm abdesti alması; öğretmenin Arap gramerini öğretirken gerçekte, Zeyd gelmemesine rağmen temsîlî olarak “câe zeydün”, yani
“Zeyd geldi” gibi örnekleri temsil olarak değerlendirmektedir. 67
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Ahmet Kudat, s. 355.
Meryem 19/17.
63 Hicr 15/51; Hicr 15/68; Zariyat 51/24; Kamer 54/37; Hud 11/78.
64 Enfal 8/9.
65 Ahmet Kudat, s. 356.
66 Ahmet Kudat, s. 356.
67 Ahmet Kudat, s. 357.
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İslâm âlimleri eğitim öğretim esnasında, akdin inşâsına delâlet
eden icap ve kabul lafızlarının karşılıklı olarak taraflar arasında kullanılmasının, hukukî bir sonuç doğurmayacağı hakkında ittifak etmişlerdir. Mustafa Şelebî, temsil esnasında kullanılan lafızların eğitim öğretimde olduğu gibi hukukî bir sonuç doğurmayacağını söylemiştir.68
c) Değerlendirme:
Temsilin haram olduğuna ilişkin ortaya konan delillerin kısa bir
değerlendirmesini yapmak yerinde olacaktır. Ortaya konan yasak delillerinin geneline bakıldığında, temsili bizzat yasaklayan geçerli bir delilin olmadığı görülecektir. Temsilin bizzat yasak olmasına yönelik olarak
öne sürülen delillerin, daha çok temsil esnasında ortaya çıkan ve dinî
açıdan sakınca doğuran durumlar olduğu söylenebilir. İddia edilen delillerle ortaya konan olumlu ve olumsuz yaklaşımlar şu şekilde mukayese edilebilir.
(1) Temsilin Gıybet Olması
Temsilin bizzat yasak olduğuna ilişkin ortaya atılan delillerden
birisi, temsilin bizzat kendisinin, sûretinin ve görünümünün haram olmasıydı. Gerekçe ise temsilin “gıybete” benzer olması olarak açıklanmıştı. Temsil yoluyla ve rol yaparak vücut ve benzeri hareketlerle bir
kimsenin gıybetini yapmanın, Hz. Aişe’nın (r.anha) rivâyet ettiği hadiste görüldüğü üzere yasaklanmıştır. Ancak bu durum temsilin bizzat
kendisinin, sûretinin ve görüntüsünün yasak olduğu anlamına gelmeyeceğini ortaya koymaktadır. Yasağın kapsamını genişleterek dinen yasak
olmayan konuları yasak kapsamına almak, temsil yoluyla kurulan iletişimi göz ardı etmek anlamına gelir. Çünkü temsilin kendisi başlı başına
gıybet değildir. Nasıl ki normal hayatta insanların gıybetini yapmak yasaksa, aynı şekilde temsilde de bir müslümanın gıybetini yaparak onun
şahsiyetini rencide etmek yasaktır. Her ne kadar gıybet, çoğu zaman,
temsil sanatında ortaya çıkan, oyuncuların dikkat etmediği bir unsur
olarak karşımıza çıksa da, bu durum, temsilin kendisinden kaynaklanan
bir problem değildir; aksine, temsil sanatını yerine getiren zihniyetle ilgilidir.
Temsil yolu ile gıybet etmenin ihtimaline binaen sedd-i zerâi
prensibinden hareketle temsili tümden yasaklamak, dinin ruhuna da
aykırıdır. Toplumsal hayatta gıybet etmek her zaman muhtemeldir. Bu
ihtimale binaen toplumsal hayatın kendisini yasaklamak aklen ve mantıken ne kadar tutarlı değilse, temsili gıybet gerekçesiyle yasaklamak da
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Mustafa Şelebi, el-Medhal fi'l-fıkhi'l-İslâmî, s. 455.
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o şekilde tutarlı değildir. Sedd-i zerâi prensibi, Hanbelî ve Mâlikîlerin
çoğu zaman kullandıkları hüküm delilleri ve kaynaklarından birisidir.
Bu delil, maksadı ve gayesi itibâriyle mutlak mefsedeti önlemek için yerine göre faydalı sonuçlar doğursa da her bir olayda muhtemel mefsedeti önlemek için sedd-i zerâi prensibini öne sürmenin, insanların maslahatlarının önüne sed çekmek anlamına geldiği de unutulmamalıdır.
Temsili gıybete benzeterek yasaklamak yerine, temsil yoluyla yapılan anlatımlar ve görüntülerin gıybet içerikli olup olmadığını değerlendirmenin, hem temsil rolünde oynayan oyuncular hem de bu işin başında olan yönetmenler için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Temsil
yasağına bizzat karşı olanların haklı oldukları nokta temsil yoluyla yapılan gıybet içerikli filmler ve gösterimlerdir. Bu tür filmler ve gösterimler gıybet içerikli oldukları için dinen yasak kapsamında değerlendirilmelidir.
Gıybet konusunda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uyarıları, temsil yoluyla yapılan anlatımlar için de geçerlidir. Bir şahsın namusu, ırzı,
mânevî şahsiyeti eğer film yoluyla rencide ediliyorsa, İslâm Dini, buna
cevaz vermez. Hiçbir şekilde bir müslümanın şahsiyeti, film yoluyla da
olsa rencide edilmemelidir. Bilinçli olarak ya da bilinçsiz bir şekilde şahısların şahsiyetlerinin filmler yoluyla rencide edilmeleri, hem bu filmleri yapan yönetmen ve oyuncuların hem de yapımcıların sorumluluğu
altında değerlendirilmelidir. Hz. Peygamber gıybet etmeyi yasakladığı
gibi, gıybet edilen ortamlardan uzak durulması gerektiğini de ümmetine hatırlatmıştır. Bu vesileyle, gıybet içerikli filmlerin izleyici tarafından da dikkatle takip edilip değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
(2) Temsilin Yalan Olması
Temsille ilgili olarak öne sürülen başka bir gerekçe de, temsilin
tamamının yalan olması iddiasıdır. Temsil gerçeğin aynısı olmadığı için,
gerçeğin taklidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçeğin taklidinin temsil yoluyla anlatımı, yalan kapsamında değerlendirilemez. Zira yalan
“gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak” olarak tanımlanmaktadır. Temsilde gerçeğe aykırı beyanların bulunması muhtemel olmakla birlikte
temsilin bizzat kendisinin, yani taklidinin, gerçeğe aykırı olduğunu söylemek yerinde olmaz. Ayrıca sinema ve tiyatro gibi görsel sanatlarda
gerçeğin temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Hayâlî ve kurgusal olayların temsil edilmesi herhangi bir gerçeğin temsili değildir. Bu sebeple,
temsilin tamamının yalan olduğunu öne sürerek temsil yoluyla yapılan
aktarımları yasaklamak, temsil olarak adlandırılan sanatın mahiyetini
ve amacını göz ardı etmek demektir.
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B. Sinemada Rol Kavramı ve Mahiyeti
1. Rolün Tanımı
Rol, geniş kapsamlı kavramlardan biridir. Rol daha çok sosyoloji
ve eğitim alanında yaygınlık kazanmış bir kavramdır. Sinema, tiyatro ve
psikodramada kullanılan rol kavramı, sosyoloji ve eğitim alanında kullanılan rol kavramıyla bazı yönlerden benzeşse de teknik ve terim anlamı itibâriyle birbirinden farklı anlamlara sahiptirler. Bununla birlikte
tiyatro ve psikodramada kullanılan rol kavramı sinemada kullanılan rol
kavramıyla yöntem ve teknik açılardan farklı olsa da, icra edilen fiil açısından çok benzerdir.
Rol, hikâyede ya da senaryoda adı geçen kişilerin oyuncular tarafından canlandırılması şeklinde tanımlanabilir. Psikodramatik açıdan
rol ise, hikâye ya da senaryoda adı geçen kişilerin ruhsal durumlarının
oyuncular tarafından eyleme dönüştürülmesi olarak ifadelendirilebilir.
Rol kavramının, hem tiyatro gibi sahne sanatları hem de sinema
gibi görsel sanatlar için kullanılan bir kavram olduğu zikredilmişti. Sinemadaki temsil kavramı ise herhangi bir varlık ya da olayın görsel dille
anlatımı şeklinde tanımlanmıştı. Bu açıdan bakıldığında, rol kavramı ile
temsil kavramı arasında çok sıkı bir anlam ilişkisinin varlığı, kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ancak rol, oyuncuların fiil ve hareketleriyle sınırlı
iken, temsil hem oyuncuların hareketlerini hem de eşya ve varlıkların
tasvirini içine alan bir anlam yapısına sahiptir. Bu durumda temsilin
daha kapsamlı bir anlama sahip olduğu, rolün ise daha dar bir anlam
için kullanıldığı görülecektir. Kısacası rol, temsîli anlatımın içerisinde
yer alan bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Rol kavramının mahiyetinin incelenmesi konumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Sinemada bir oyuncunun tarihî ya da kurgusal
herhangi bir şahsiyeti temsil etmesi ne anlama gelmektedir? Rol, mahiyeti icabı bir oyun mudur yoksa bir şaka mıdır? Rolün gerçeklikle ilgisi
nedir? X rolünde oynayan bir kişinin kendi şahsiyetinin durumu nedir?
Bu ve buna benzer sorular, konumuz açısından önemlidir.
2. Rolün Mahiyeti
Bir başka kişinin rolünde oynayan kişi, temsil ettiği kişiyi söz, hareket, tutum, tavır, davranış ve karakter açısından temsil eder. Oyuncu
temsil ettiği kişiye benzeyerek çeşitli yönlerden o kişinin şahsiyetine bürünür. Bu kişiliğe bürünme, taklit olarak nitelendirilebileceği gibi, davranışlarının benimsenmesi şeklinde de ortaya çıkmaktadır. 69 Bu durumda oyuncunun, rolünü oynadığı sıradaki gerçek kişiliği ile rolüne
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büründüğü ve kendisinden başkası olduğu kişinin kişiliğinin konumunun ne anlama geldiği tartışması gündeme gelmektedir. Rol oynama esnasında temsil edilen şahsiyetin rol kimliği ve kişiliğinin, ilgili roldeki
oyuncuda bir etki uyandırıp uyandırmadığı tartışmalı olsa da rol esnasında oyuncunun kendi şahsiyetinin kısa bir zaman dilimi için de olsa
devre dışı kaldığı söylenebilir. Bu sebeple oyuncuların her role kendini
derinlemesine adaması, özellikle de şer’an caiz olmayan bir role kendisini kaptırması, şahsiyetin zamanla kaybolmasına sebep olacağı söylenmektedir.70
Rol yapma esnasında oyuncunun tam özgür olmadığı, yönetmenin kurallarına bağlı olduğu için sürekli olumsuz karakterleri canlandıran oyuncuların zamanla oynadıkları rolün karakterlerini benimseme
tehlikesi, sinema sanatının önemli bir sorunudur. Bu gibi oyuncuların,
ilerleyen yaşlarda psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaları muhtemeldir.
3. Nasslarda Rol
Sinema ve tiyatrodaki rolün, ya da danışıklı dövüş diye isimlendirilen fiillerin fıkhî açıdan temellendirilmesi önemlidir. Kurmaca şeklinde ya da bir plan dâhilinde yapılan bu fiillerin hükmünün tahlil edilmesi, konunun anlaşılması açısından bize yol gösterecektir.
Kur’ân-ı Kerîm’e baktığımızda, konumuzla ilgili olarak, bize yol
gösterecek âyetlerin genelde kıssalar içerisinde yer aldığını görürüz.
Kur’ân-ı Kerîm’de bir kıssa anlatılırken, bu anlatımın muhtevasında bizlere ışık tutacak birçok bilginin mevcut olduğunu görmek mümkündür.
Yusuf (a.s.) sûresinin 70. âyetinde şu şekilde bir anlatım yer alıyor: “Onların yüklerini hazırlatırken, su kabını, öz kardeşinin yükünün
içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf’un görevlilerinden birisi:
"Ey kafile! Durun, siz hırsızlık yapmışsınız!" diye nida etti”. 71 Bu âyette
Yusuf’un (a.s.), kardeşi Bünyamin’i kendi yanında tutabilmesi için yaptığı planın önemi bir sahnesi aktarılıyor. Yusuf (a.s.) kardeşi Bünyamin’i,
gelen kervanın içinde görünce çok sevinmiş, kendisini ona tanıtmış ve
onunla hasret gidermişti. İki öz kardeş birbirinden ayrılmak istemiyordu. Özellikle Yusuf (a.s.), Bünyamin’in kendi yanında kalmasını çok
istiyordu. Kendisi, hazinenin başında bulunmasına rağmen, Bünyamin’i
gerekçesiz olarak yanında tutup alıkoyması doğru olmazdı. Bunun için
bir plan yapılmalıydı. Yusuf (a.s.) Bünyamin’le beraber bir plan yaparak,
âyetin de ifadesiyle, planı uygulamaya koymaya başladılar.
70
71

Ahmet Kudat, s. 359.
Yusuf 12/70.

Temsil, Rol ve Hezl Kavramlarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

791

Takip eden âyetlerde kıssa’nın devamında Yusuf’un (a.s.) kervanı
aramaya başladığı zikrediliyor. Hz. Yusuf’un, kaybolduğu söylenen kabın, Bünyamin’in yükünde olduğunu bilmesine rağmen, önce diğer kardeşlerin yükünü aramasının, dikkat çekmemek ve şüpheye yer vermemek için bir taktik olduğu söylenebilir.
Yusuf’un (a.s.) bu şekilde kardeşiyle daha önce kurguladıkları
planı uygulamaya koyması temsil olarak adlandırılsa da rol olarak adlandırılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Zira bu temsilden de
anlaşıldığına göre, planı Yusuf (a.s.) ve Bünyamin bilmektedir. Bu arada
planı bilen başka yardımcıların olduğu söylense de bu kesin değildir.
Yani kabı Bünyamin’in yüküne koyanın hakkında çeşitli görüşler vardır.
Yusuf’un (a.s.) kabı bizzat kendisinin koyduğu ya da başkasına koydurduğu yönünde, hem meallerde, hem de tefsirlerde çeşitli görüşler yer
almaktadır. Gerçi bu planı yardımcıların bilmesi, buradaki oyunun rol
olması için yeterli değildir. Zira Yusuf’un (a.s.) kardeşleri durumdan haberdar değildir.
Yusuf (a.s.) ve Bünyamin için rol olarak değer kazanan bu durum,
kardeşleri için gerçek bir olay olmaktadır. Dolayısıyla bizim konusunu
araştırdığımız ve belirli oyuncular tarafından oynanan, aynı zamanda
yapılan işin bir oyun olduğunu da herkesin bildiği rol sanatı, bu kıssada
ifade edilen rolden farklıdır. Bununla beraber, Kur’ân-ı Kerîm’de yer
alan bu kıssa, İslâm’da temsil yoktur ya da caiz değildir diyenlere delil
olması bakımından yeterli görülmektedir. Bu kıssada Yusuf’un (a.s.)
kardeşiyle anlaşarak önemli bir amaç için rol yapmış olması, sinemada
oynanan oyunlar için de bir dayanak olabilir. Zira sinemada oynanan
oyunlar, gerçek hayatta oynanan rollerden daha hafiftir. Muhataplar oynanan oyundan haberdardırlar. Oyunun başlangıcı sonucu bellidir.
Oysa Yusuf’un (a.s.) kardeşiyle anlaşarak uyguladıkları maslahat planı,
muhataplar tarafından bilinmediği için muhatapların ve onların onurları da rencide olmuştur. Sinema ve tiyatrodaki rolde bu durum yoktur.
C. Hezl Kavramı ve Mahiyeti
1. Hezlin Tanımı
Hezl konusu, fıkıh usûlünde ehliyeti daraltan veya ortadan kaldıran haller bahsinde, sözlü tasarrufların hükmünün tartışıldığı yerde ele
alınmaktadır.
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Hezl, sözlükte “ciddiyetin karşıtı,72 mizah yapmak”73 gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, “hiçbir şey kastetmemek veya kastedilmesi
sahih olmayan bir şeyi kastetmek sûretiyle sözün hakîkî veya mecâzî
anlamına delâletini kastetmemek” ve “sözü sırf oyun, eğlenti ve şaka
olarak söylemek” şeklinde tanımlanmaktadır.74 Bazı İslâm âlimleri,
hezli, “söylenen bir sözün ne hakîkat ne de mecâz yoluyla geçerli olmasının amaçlanmadığı söz” şeklinde tanımlamaktadırlar. 75
Hâzil ise, “kendi isteğiyle ve geçerli bir ihtiyâr hali içinde söz söyleyen, fakat sözüne sonuç bağlanması değil, istihza ve eğlenme maksadı
taşıyan kimse”, şeklinde tarif edilmektedir. 76
Görüldüğü gibi hezl şaka olarak tanımlanmakta, bir oyun ve eğlenme vesilesi olarak görülmektedir. Hezli bu yönü itibâriyle sinema ve
tiyatrodaki role benzeten ve bu benzerlik üzerinden sonuca hüküm bina
eden araştırmacılar yer almaktadır. 77 Bu araştırmacıların görüşlerinin
doğruluğu ve tutarlılığını tespit etmeden önce, hezlin mahiyeti icabı rol
olup olmadığı, ya da role benzeyip benzemediği hususunun aydınlığa
kavuşturulması uygun olur.
2. Hezlin Mahiyeti
Sinema ve fıkıh arasındaki ilişkinin daha sarih anlaşılması açısından, İslâm âlimlerinin hezlin mahiyeti hakkındaki yorumlarının önemli
olduğunu düşünmekteyiz. Zira hezl kavramı, şaka, oyun ve rol kavramı
ile karıştırılmaktadır. Bu karışıklığın giderilmesi için rol kavramı ve mahiyeti hakkında gerekli bilgi verilmişti. Hezl kavramının mahiyetiyle ilgili olarak da gerekli malumatın tespit edilmesi durumunda, hezl ve rolün nerede durduğu daha net bir şekilde anlaşılacaktır.
Fıkıh usulü kitaplarında hezl ile ilgili olarak çeşitli değerlendirmelerin yer aldığı görülmektedir. Pezdevî (v. 482/1089), hezlin kelime
anlamını “oyun” olarak tefsir etmiş ve hezlin “ وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع
”له, “bir şeyle, konuluş amacına uygun olmayan başka bir şeyin murad
edilmesi” olduğunu söylemiştir. Abdülaziz el-Buhârî, Pezdevî’nin hezl
konusundaki bu görüşünü geliştirmiş ve hezlin terim anlamına aykırı
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74 Yunus Apaydın, “Hezl”, DİA, XVII, 307.
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olan önemli değerlendirmeler yapmıştır. Abdülaziz Buhârî’ye göre, kural olarak söz (kelâm), ister hakîkî ister mecâzî olsun, aklî açıdan bir
manayı ifade etmek için konulmuştur. Şer’î tasarruf ise sözün (kelâm)
hükmünü ifade etmek için konulmuştur. Bu bakımdan, irâde beyanında, aklî açıdan söylenen mananın dışında bir anlam murat edildiğinde, şer’i tasarruf açısından da hükmün gerçekleşmemesi kast edildiğinde, hezl durumu meydana gelmektedir.78
Abdülaziz el-Buhârî, mecâzla hezl arasındaki farkın önemini vurgulayarak Pezdevî’nin hezli, “oyun” olarak nitelendirmesindeki sebepler
üzerinde de durmuştur. Mecâzla hezl arasındaki fark, mecâzda söylenen sözün lugavî anlamı murad edilmemiş olsa da, mecâzî bir anlam
ifade edilmiştir. Oysaki hezlde, ne hakîkî ne de mecâzî bir mananın murad edilmesi söz konusu değildir. Hezl, ciddiyetin zıddı olmasaydı, söylenen sözün hakîkî ya da mecâzî bir manaya hamledilmesi mümkün
olurdu. Abdülaziz el-Buhârî’ye göre, Pezdevî’nin hezli “oyun” olarak adlandırmasının sebebi, “oyunun aslen hiçbir fayda ifade etmeyen şey” olmasından ileri gelmektedir.79 Ebû Mansur el-Matûrîdî’nin hezl hakkında “kendisiyle hiçbir mananın amaçlanmadığı şey”80 şeklinde yapmış
olduğu tanım, Pezdevî’nin oyun tanımıyla örtüşmektedir.
Abdülaziz el-Buhârî, hezlin “ciddiyetin zıddıdır” şeklinde tanımlanmasını, hezlin hakîkate de mecâza da muhâlif olduğuna işaret olarak
görmüştür. Çünkü mecâzın karşılığı “hakîkât”; hezlin karşılığı ise “ciddiyet”tir. Hakîkât, ciddiyet kavramına dâhil olduğu gibi, mecâz da ciddiyet kavramı içerisine dâhildir. Yüce Allah’ın Kelâm’ı hakkında mecâz
caizdir; oysa hezl, ifadedeki boşluğu gerektirdiği için, Yüce Allah’ın
Kelâm’ı hakkında caiz değildir.81
Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr isimli eserinin, hezl konusuyla
ilgili bölümde, konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri aktardıktan sonra,
şu önemli sonuç değerlendirmesini yapmaktadır: “Hezl, zaruretten dolayı, hükmün ihtiyâr edilmesine ve hükme razı olmaya engeldir. Bununla birlikte hezl, “söylenen ibarenin sonucunu kasdetme” anlamına
gelen rızâya ve bu “hukukî işlemin sebebine yönelik irâde” (ibareyi söylemeyi kastetme) anlamına gelen ihtiyâra engel değildir. Çünkü hâzil,
hezl olarak söylemiş olduğu sözü kendi ihtiyârı ve rızâsıyla söylemektedir. Bu sebepten dolayı hezl, bütün tasarruflarda hıyâru’ş-şart menzilesindedir. Çünkü muhayyerlik, hüküm hakkında rızâ ve ihtiyârın birlikte
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yok olmasıdır. Oysaki telaffuz edilen ibare hakkında, rızâ ve ihtiyâr yok
olmaz.82 Normal bir akitte, “sattım, satın aldım” ibarelerinde akit yapanın rızâsı ve ihtiyârı bulunur. Ancak hezlde, ibare hakkında rızâ ve ihtiyâr vardır; fakat hüküm hakkında rızâ ve ihtiyâr yoktur.
Hezlde, hukukî işlemin doğmasına sebep olan akit sîgasının söylenmesi sırasında, irâde ve ihtiyârın mevcut olduğunu belirten usul bilginleri, buradaki irâde ve ihtiyârın, sebep hakkında geçerli olacağını,
hüküm hakkında geçerli olmayacağını açıklamışlardır. 83
a) İrâde Kavramı
İrâde, öncelikle Yüce Allah’ın subûtî sıfatlarından birisidir. Beşerî
irâde, kişinin gerek Allah’la gerek kendisiyle gerekse diğer şahıslar ve
eşya ile olan münasebetinde, sorumlulukların tespiti açısından büyük
önem arz etmektedir. İfade edilen münasebet, hem itikâdî, hem fiilî,
hem de kavlî olmak üzere bütün konuları içine alır. İradenin ilişkili olduğu alanlara bakılınca, irâde kavramının kapsamının da ne denli geniş
olduğu görülmektedir.
İrade sözlükte, “dilemek, istemek”, terim olarak ise, “bir şeyi yapmaya karar vermek, ona yönelmek ve bir amacı gerçekleştirmeyi istemek” anlamına gelmektedir.84 Fıkıh literatüründe irâde kavramı, kasıt,
niyet, ihtiyâr ve rızâ kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. İradeyi
oluşturan bu kavramlardan her biri, irâdenin mahiyetini ve niteliğini ortaya koyar. Özellikle iç irâde ve dış irâdenin oluşması ve mahiyetinin
tespit edilmesinde, bu kavramların belirleyici özelliklere sahip olduğu
söylenebilir.
Kişinin itikâdî ve amelî davranışlarının özünü oluşturan bu kavramlardan birinin sakatlanması ya da ortadan kalkması gibi durumların
meydana geldiği bilinmektedir. Hezl de, irâdeyi sakatlayan ve ortadan
kaldıran durumlardan birisi olduğu için usûl bilginleri tarafından “müktesep ehliyet arızaları” bahsinde incelenmiştir.
b) İç ve Dış İrade
İç irâde, insanın zihninde ve tasavvurunda gerçekleşen ve bir şeyi
yapıp yapmama konusundaki istektir. Dış irâde ise, insanın zihninde ve
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tasavvurunda gerçekleştirdiği bu isteğin, çeşitli yollarla dışa çıkarılmasıdır. İç irâdeye hakîkî irâde, sübjektif irâde; dış irâdeye ise irâde beyanı,
objektif irâde denmektedir.
İradenin istek ve dilek anlamına gelmesi, insanın zihninde gayri
irâdî olarak gelip geçen düşünceler, vehimler ve hayâlleri dışarıda bırakmaktadır. Yine bu sebepledir ki, uykuda insanın zihninde fikirler ve görüntülerin belirmesi, rüya hali, insanı sorumlu kılmaz. Aynı şekilde
uyku halinde, bayılmışken ve akıl hastalığı durumunda, kişinin irâdesi
devreden çıktığı için, bu kişilerin sözlü ve fiilî davranışlarından dolayı
sorumlu tutulamayacakları vurgulanmıştır. Hâzilin (latife ve şaka yapan) sorumluluğunun tespiti hakkında iç ve dış irâdenin önemli bir faktör olduğu usul bilginleri tarafından dile getirilmiştir.
İslâm hukukçuları iç irâdenin (sübjektif irâde), rızâ ve ihtiyârla
gerçekleşeceği konusunda ittifak halinde olmalarına rağmen, rızâ ve ihtiyârın mahiyeti hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Hanefîlere göre
ihtiyâr “akdi oluşturan ibareyi söylemeyi kastetmek”; rızâ ise ''akdin sonuçlarını kastetmek'', şeklinde tanımlanmaktadır. 85 Bu yaklaşıma göre
rızânın varlığı ihtiyârın varlığını gerektirmekte, ancak ihtiyârın varlığı
rızânın varlığını gerektirmemektedir. 86 Hâzilin (şaka yapan), hükmün
sonuca terettüp etmesini istememesine rağmen (rızâ), ihtiyârının varlığında şüphe yoktur. Hanefî doktrininde ihtiyâr ve rızâ ayrımı olmasına
karşın, diğer mezheplerde böyle bir ayrım yoktur. Onlara göre akitlerde
ihtiyâr ve rızânın birlikte bulunması şartı vardır. Birisi olmadan diğeri
meydana gelmez. Yalnızca ibareyi kastetmek, ihtiyâr olarak isimlendirilmez. Hanefî mezhebi dışındaki mezheplere göre ihtiyâr, akdin neticesine tesir eden iç irâdenin, akdi oluşturan dış irâde tarafından kastedilmesidir.87
İç irâde ile irâde beyanı arasındaki tutarsızlık ve zıtlık, kasıtlı olabileceği gibi, kasıtsız da olabilir. İç irâde ile irâde beyanı arasındaki kasıtlı tutarsızlığın genel anlamda hezl durumunda; kasıtsız tutarsızlığın
ise hata ve hile durumunda ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 88 Bu durumda, ''rolün'' de kasıtlı tutarsızlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Rolde irâde bayanı ile iç irâde (gerçek irâde) arasında kasıtlı bir zıtlık söz konusudur. Buradaki tutarsızlık, irâde beyanının varlığına rağmen, gerçek irâdeyi oluşturan rızânın yokluğudur.
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Temsil sanatında icra edilen akitlerde, oyun gereği, sözün hakîkî manası
ve sonucun doğması kastedilmez. Ancak bu durumun bütün roller için
aynı sonucu doğurduğunu söylemek yerinde olmaz. Zira Müşrik rolünde oynayan bir oyuncu rol gereği peygambere hakaret ediyorsa bu
kişi de, inançsız ya da peygambere hakaret etme gönüllüsü ise bu durumda irâde beyanı ile iç irâde arasında, ihtiyâr ve rızâ birleşeceği için,
kasıtlı bir tutarlılık olabilir. Buradaki iç irâde niyettir. Ameller de niyetlere göredir. Bu durumda oyuncunun kastını bilmek zordur. Problem
bu minvale kayınca, oyuncunun niyeti ve maksadı açısından tasarrufların tasnife tabi tutulması da kaçınılmaz olmaktadır.
3. Ciddiyet, Hezl ve Rol Kavramının Mukayesesi
Hezl ve rol kavramı, bazı araştırmacılar tarafından aynı kategoride değerlendirildiği için, İslâm âlimlerinin hezl hakkındaki görüşlerinin rol hakkında da geçerli olduğunu iddia etmişlerdir. 89 Hezl ve rol
kavramını eşit düzlemde değerlendiren araştırmacılar, hezlin hukukî
sonuçlarının rolde de aynen geçerli olduğu fikrine kapılmışlardır. Oysaki hezl ve rol kavramı, birbirinin ne zıddı, ne de aynıdır. Bu açıdan
hezl ile rol arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların genel hatlarıyla
ifade edilmesi durumunda, konunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz.
a) Ciddiyet, Hezl ve Rol Kavramının Ayrıştığı Yönler
Sinema sanatının temel şartlarından biri olan rol yapma sanatının amacı ve bu işi yapanların bu fiili yaparken maksat ve niyetlerin ne
olduğu yönündeki tespit çok önemlidir. Rolü mahiyet itibariyle şakadan
ve gerçekten ayıran bazı özellikler vardır.
Yusuf (a.s.) kıssasında geçtiği üzere kişilerin gerçek hayatta yaptıkları, danışıklı dövüş şeklindeki kurgu ve planlar ile hezl (latife ve
şaka) şeklinde yapılan, görünürdeki role benzeyen davranışlar, sinema
ve tiyatrodaki rolden çok farklıdır. Bu farklılıklar özetle şu şekilde açıklanabilir.
a) Nitelik açısından: Sinemada icra edilen rol, gerçek hayatın kendisi değil; gerçek hayatın ya da gerçekleşmesi muhtemel olan hayatın
temsili, canlandırması ve taklididir.
Sinemada yönetmen, kamera, sahne ve benzeri unsurların
oyuncu üzerinde tesiri vardır. Ayrıca sinema bir sanat olduğu için, yapılan işin en iyi şekilde canlandırılması gerekmektedir. Yönetmen en iyi-
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nin yakalanabilmesi için çaba ve gayret sarf eder. Bu sebeple de bir sahnenin bazen birden çok çekimi yapılabilir. Oysa gerçek hayatta bir rol
ya da plan bir kez olur; tekrarı söz konusu değildir. Şaka için de aynı
durum söz konusudur.
b) Niyet açısından: Sinemada icra edilen rolde muhatapların niyetleri karşılıklı olarak bilinmektedir. Bu niyet de, bir konuyu, olayı ya
da kişileri canlandırarak izleyicilerin beğenisine sunmaktır. Yani rolün
bir oyun olduğu herkesin malumudur. Rol yapanlar da, rol yapan oyuncuları izleyenler de durumun farkındadırlar. Oysa hezl durumunda
hâzilin gerçek niyeti, ancak hâzil açıklama yaparsa bilinebilir.
c) Temsil açısından: Gerçek hayatta, ya da şaka yolu ile yapılan
davranışlarda şahıslar kendilerini temsil etmektedirler. Oysa sinemadaki rolde şahıslar başkalarını temsil etmektedirler.
Sinemadaki rolde taraflar, yaptıkları işin bir sanat ve oyun olduğunun farkındadırlar. Örneğin; anne rolünde oynayan bir kimse gerçekten anne olmamaktadır. Oyuncu, verilen rolü yerine getirmektedir.
Oysa gerçek hayatta durum böyle değildir.
Yukarıdaki farklara bakıldığında, özellikle sözlü tasarrufların hukukî işlemlere etkisi bakımından hezlin ciddiyetten; rolün de hezlden
daha alt bir kademede yer aldığı görülmektedir. Rolün bir oyun olması,
rol yapan bir oyuncunun bütün sözlü tasarruflarda bağımsız olduğu anlamına gelmez.
b) Ciddiyet, Hezl ve Rol Kavramlarının Birleştiği Yönler
Yukarıda ciddiyetin, hezlin ve rolün temelde birbirinden farklı
olduğu ifade edilmişti. Bununla birlikte bu farklara rağmen ciddiyetin,
hezlin ve rolün kesiştiği durumların var olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Bu üç kavramın birleştiği ve sonuç açısından aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiği hususlar şu şekilde zikredilebilir:
a) İtikādî konular: İtikâdî konularda şaka ve latife yapılamayacağından dolayı, bu hususlarda ciddiyetle şaka arasında önemli bir fark
gözetilmemiştir. İslâm Dini’nin temel inanç esasları ve değerleri hakkında şaka ile de olsa istihza etmek, hafife almak, hakarette bulunmak,
dalga geçmek kişiyi küfre düşürebildiği gibi, bu şekildeki dine yönelik
hakaretleri rol icabı da olsa sinemada yansıtmak doğru değildir. Dolayısıyla rol sanatının bir oyun olmasına dayanarak, bu sanatta bütün sözlü
ve eyleme dayalı fiillerin istenildiği şekilde icra edilemeyeceği açıktır.
Sonuç olarak itikâdî konularda ciddiyet, şaka ve rolün birbirine çok yakın bir çizgide durduğu söylenebilir.
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b) Amelî konular: Özellikle kadın-erkek ilişkileri açısından gerçek hayatta ciddî ve şaka olarak yapılan fiiller nasıl aynı sonucu doğuruyorsa, rol sanatında da aynı sonuç meydana gelir. Gerçek hayatta
mahrem olan bir kadının uzvuna ciddiyetle ve şaka olarak dokunmak
dinî açıdan nasıl yasaksa, rol sanatında da bu davranışın yasak kapsamı
içerisinde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak gerçek hayatta zaruret sebebiyle bir kadının uzvuna dokunan erkek doktor, rol
sanatını yaparken zaruret oluşmayacağı için doktor rolünde oynasa da
kadının uzvuna dokunmaması esas olmalıdır. Sinema sanatı ve tekniği
açısından da dokunması bir zaruret oluşturmaz. Doktor rolünde oynayan oyuncu, çeşitli tekniklerle, elini kadının uzvuna dokunmadan, onu
tedavi ettiğini seyirciye gösterebilir.
Amelî konularla ilgili olarak bir diğer önemli husus da, bâtılın
tasvir edilmesi konusudur. İslâm Dini’ne göre bâtılı tasvir etmek yasaktır. Bâtılı tasvir etmek, safi zihinleri bulandıracağından dolayı, hem gerçek hayatta, hem şaka ile hem de rol icabı bu tasvirlerden kaçınmanın
bu üç alanı da kapsayacağı söylenebilir. Bâtılın sinemada tasvir edilmesinin yöntemi ve sınırları vardır.
Değerlendirme
Temsil ve rol kavramları sinema sanatının en temel kavramlarındandır. Bu iki kavramın iyi anlaşılması sinemadaki diğer hususların da
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu iki kavramın dışında İslâm hukukunda yer alan hezl kavramı, bu iki kavramın daha iyi anlaşılmasına ve
sinemadaki temel problemlerin çözümüne ışık tutacak üçüncü bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç kavramın tanımı, kapsamı, niteliği ve diğer kavramlarla olan ilişkisi iyi bir şekilde tahlil edildiğinde
dinî açıdan sinema filmi yapmanın hiçbir sakıncasının olmadığı görülecektir.
Sinema filmi yapmanın sakıncalı ve haram olduğunu söyleyen
âlimlerin ortaya koydukları delillere bakıldığında bu delillerin temsilin
ve rolün zâtıyla ilgili bir yasağı kapsamadığı, ancak temsil ve rol esnasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğu anlaşılacaktır.
Mevcut olumsuz örneklere bakılarak film yapımına karşı çıkmanın dinî açıdan bir dayanağının olmadığını söylemek gerekir. Özellikle
günümüzde kötü ve olumsuz örneklerin yaygınlaştığı bir zamanda sinema sanatını yasaklamak ve bu sanatın gelişmesini engellemek, bu
kötü örneklerin önünü asla almaz. Tam aksine Müslümanlar bu sahayı
eğer başkalarına terk ederlerse, bunun vebalini ve gelecekteki olumsuz
neticelerini de yüklenmiş olurlar. Bugün dünyada her yaş gurubundan
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insanlar, özellikle de Müslümanlar, televizyon, bilgisayar, internet ve sinema salonları yoluyla sinemanın etkisi altındadırlar. Film izlemenin
artık insanların temel ihtiyacı haline geldiği bir dönemde, Müslümanların film sektörlerine destek olmaları ve kendi medeniyet tasavvurlarını
yansıtacak filmler inşa etmeleri gerektiği ortadadır. Aksi halde, İslâm
kültür ve medeniyetinden beslenmeyen filmler yoluyla kendi değerlerine yabancılaşmış bir toplum gurubunun ortaya çıkması kaçınılmaz
olacaktır.

SİNEMADA DİNÎ MESAJLARIN FITRÎ SUNUMU:
MECİD MECİDÎ ÖRNEĞİ
Bilal YORULMAZ
Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramına göre insanlar en çok başkalarını model alarak öğrenirler. İnsanların davranışlarına, kendilerine verilen nasihatlerden daha çok şahit oldukları örnek davranışlar etki eder.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eğitim anlayışında da model olma önemli bir
yer tutmaktadır. O (s.a.v.) dinî emirleri sadece tebliğ etmemiş aynı zamanda uygulayarak etkili bir eğitim sürecinin oluşmasını sağlamıştır.
Sinema filmlerinin de insanlar üzerinde etkili olmasında karakterlerin izleyicilere model olması önemli bir unsurdur. Olumlu ya da
olumsuz karakter davranışları izleyiciler tarafından model alınmaktadır. Örneğin Fransa’da iki genç 16 yaşında Tunus’lu bir genci 40 bıçak
darbesi ile öldürmüş, polis karakolundaki ifadelerinde cinâyeti “Katil
Doğanlar” adlı filmden etkilenerek işlediklerini itiraf etmişlerdir. Yine
ABD’de Seri katil Nathaniel White, cinâyetleri “Robocop” filminde gördüğü şekilde işlemiştir.1 Mersin’de de bir çocuk evinin balkonundan aşağıya atlamış, hastanede neden aşağıya atladığı sorulduğunda “Ben Pokemonum ve Pokemon gibi uçtum.” demiştir.2 Sinema filmlerindeki
olumsuz karakterler kadar olumlu karakterler de izleyicilere etki etmektedir. Örneğin “Ostrov” filminin başkahramanı Anatoly destansı bir
tevbe hikâyesine sahip olan ve izleyicileri tevbeye teşvik eden bir karakterdir.
Mecid Mecidî’nin filmleri de Sosyal Öğrenme Kuramı ilkeleri ışığında dinî değerleri aktarmaktadır. Dinî ve ahlâkî değerler didaktik bir
üslup yerine model davranışlar ve kahramanların örnek yaşayışları ile
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aktarılmaktadır. Bu durum da dinî ve ahlâkî değerlerin izleyiciler tarafından benimsenmesini ve örnek alınmasını kolaylaştırmaktadır. Mecidî, filmlerinde genellikle doğrudan âyet ve hadislere de yer vermemektedir. Fakat karakterlerin davranışları, karşılaştıkları olaylar ve hikâye
örgüsü âyet ve hadislere atıflarda bulunmaktadır. Mecidî’nin bu şekilde
âyet, hadis ve dinî değerlere alt metinlerde yer vermesi çektiği filmleri
değerli birer din eğitimi materyaline dönüştürmektedir.
Mecidî, alt metinlere dinî mesajları yerleştirmek için özel bir çaba
sarf etmediğini de dile getirmektedir. Bir konferansta kendisine yöneltilen “Didaktik bir anlatımınız olmamasına rağmen filmlerinizde Kur’ân
âyetlerinin tefsirini izliyormuş gibi oluşumuzu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap sinemada dinî mesajların nasıl sunulması gerektiğine dair bir bakış açısı geliştirmektedir: “Sırat’ı müstakim üzere yaşamaya çalışıyorum. Eğer sırat-ı müstakim üzere yaşamaya çalışıyorsanız
Allah’ın boyası bir şekilde işlerinize rengini verir.”
Bu tebliğde Mecid Mecidî’nin Cennetin Çocukları, Cennetin
Rengi, Baran, Söğüt Ağacı ve Serçelerin Şarkısı filmleri değerlendirilecektir. Değerlendirme yaparken filmlerin konusuna kısaca değinildikten sonra filmlerde yer alan âyet, hadis ve dinî-ahlâkî değerlere atıflar
ele alınacaktır.
Bacheha-ye Aseman (Cennetin Çocukları)
Cennetin Çocukları filminde İran’da yaşayan fakir bir ailenin tüm
sıkıntılara rağmen isyan etmeden hayatlarını sürdürmeleri konu edilmektedir. Filmdeki olaylar Ali ve Zehra kardeşlerin tek ayakkabıyı paylaşmaları etrafında şekillenmektedir. Ali tamir ettirmeye götürdüğü kız
kardeşi Zehra’nın ayakkabısını kaybeder. Babalarının yeni ayakkabı alacak maddî gücü bulunmadığı için gizlice Ali’nin ayakkabısını kullanırlar. Zehra sabah okula gider. Koşarak eve gelir. Ayakkabıyı alan Ali öğleden sonra başlayan okula yetişmeye çalışır. Ama her seferinde geç kalır. Okullar arası bir spor müsabakasında üçüncülük ödülünün spor
ayakkabı olduğunu gören Ali yarışmaya katılır. Amacı üçüncü olarak
spor ayakkabıyı kardeşine hediye etmektir. Yarışmanın sonunda panik
yaparak hızlı koşar ve birinci olur. Üzgün bir şekilde eve dönen Ali’yi bir
sürpriz beklemektedir. Babası Ali ve Zehra’ya yeni ayakkabılar almıştır.
Filmde Kur’ân’a ilk olarak “Hoşunuza gitmese de size savaş yazıldı (farz kılındı). Bazen hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda iyi olabilir
ve hoşlandığınız bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bil-
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mezsiniz.”3 âyeti ile atıf yapılmaktadır. Ali, kardeşi Zehra’nın ayakkabısını kaybettiği için kendi ayakkabısını onunla paylaşmaktadır. Bulundukları bölgede kızlar sabah, erkekler öğlen okula gitmektedir. Bu nedenle Zehra sabah ayakkabıları alır okula gider, öğlen ise koşarak geri
gelip abisine ayakkabıları teslim eder. Fakat Ali okula yetişebilmek için
hızlı koşmak zorundadır ve çok yorulmaktadır. Görünüşte bu durum
Ali’nin hayrına değildir. Ali büyük sıkıntı çekmektedir. Fakat bu durumun aslında bir hayır olduğu sonradan ortaya çıkacaktır. Ali için okula
koşarak gitmek verimli bir antrenman olur ve okullar arası koşu yarışmasını birinci olarak tamamlar. Profesyonel atletizme ilk adımını atar.
Bu âyete diğer bir örnek ise yarış sırasında gerçekleşir. Ali yarışmanın üçüncülük ödülünün bir spor ayakkabı olduğunu öğrenir. Bu
ayakkabıyı kardeşine hediye ederek kendini affettirebilecek, kardeşinin
gönlünü alabilecektir. Bu nedenle birincilik yerine üçüncülüğe odaklanır. Yarışın sonlarına doğru üçüncülük pozisyonunda devam eder. Birinci olmak için hamle yapmaz. Fakat arkadan gelen bir yarışmacı çelme
takarak Ali’yi düşürür. Bunun üzerine Ali üçüncülük pozisyonunu tekrar alabilmek için hızla koşar. Fakat bu sefer yarışmacılar arasında çok
az mesafe olduğu için farkında olmadan yarışı birincilikle bitirir. Herkes
Ali’yi tebrik ederken Ali’nin suratından düşen bin parçadır. Şaşaalı birincilik ödüllerine rağmen onun gözü ayakkabılardadır. Burada da durum Ali’nin zararına görünmektedir. Fakat filmin sonunda Ali’nin babasının bir kız bir erkek ayakkabısı ile eve geldiğini görürüz. Böylece şer
gibi görünen durumun aslında hayır olduğunu anlarız. Bu sahneler aynı
zamanda “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”4 âyetine de atıfta bulunmaktadır. Ali, elde ettiği başarıya günler boyu okula koşarak gidip farkında
olmadan antrenman yapması karşılığında erişmiş, Allah (cc) emeklerinin karşılığını vermiştir.
Cennetin Çocukları filminde yer alan değerlerden biri komşuluktur. İyi bir komşu olmak İslâm Dini’nin önem verdiği bir değerdir. Efendimiz (s.a.v.) “Komşusu kendisinden emin olmayan kimse cennete giremez.”5, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 6 ve “Et pişirdiğin
zaman, etin suyunu çoğalt ve komşularını gözet. Yahut komşularına
taksim et.”7 buyurarak komşuluğun önemini vurgulamıştır. Filmde de
3
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Ali’nin ailesi fakir olmasına rağmen çorba yaptıkları zaman yaşlı komşularına ikram etmektedirler. Böylece İslâm ahlâkına uygun bir davranış
sergilemektedirler.
Filmde ele alınan bir diğer önemli değer de diğerkâmlıktır.
Kur’ân’da diğerkâmlıkla ilgili şöyle buyurulmaktadır: “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine
yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç
içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin
cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta
kendileridir.”8 Ali ve Zehra ebeveynlerinden bu değeri model almaktadırlar. Zehra’nın ayakkabıları aslında bir eskici tarafından yanlışlıkla
alınmış ve fakir bir aile tarafından satın alınmıştır. Zehra okulda ayakkabılarını bir başka kızın ayağında görür. Okul çıkışı kızı gizlice takip
eder, evini tespit eder. Ertesi gün abisi ile evin bulunduğu sokağın başında bekleyerek evi gözetlerler. Bu sırada kızın babasının kör olduğunu
ve maddî durumlarının zayıf olduğunu görürler. Kendileri de fakir olmasına ve o ayakkabıya çok ihtiyaç duymalarına rağmen diğerkâm davranıp ayakkabıyı geri istemeden evlerine dönerler.
Son olarak Cennetin Çocukları’nda ele alınan değer ise doğrulukemanet’tir. el-Emîn lakabıyla meşhur olan Efendimiz (s.a.v.) “Aldatan
bizden değildir.”9 buyurmuştur. Filmdeki karakterler de sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürerek buna uygun davranmaktadırlar. Bir cami
vakfına ait çay salonunda çaycı olarak çalışan baba, camiden kalıp halinde şeker getirmiş, kerpetenle kırmaktadır.
Anne: Zehra, babana bir bardak çay ver.
Baba: Bütün gün işyerinde çay servisi yapıyorum. Ama Zehra'nın
elinden içtiğim çayın tadı bir başka… Şekerliği getirmedin, tatlım.
Zehra: Ama burada yeterince şeker var.
Baba: Bunlar camiin. Bunlar bize güvenilerek verildi. Kavanozdan
biraz şeker al.
Burada baba kızına güzel bir ders vermektedir. Babanın önünde
yüzlerce şeker olmasına rağmen yine de o kendi şekerliğinden bir şeker
alarak çayını içmekte, böylece davranışlarıyla çocuklarına emin bir
kimse olmayı öğretmektedir. Filmin devam eden sahnelerinden birinde
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babanın eğitiminin başarılı olduğu görülmektedir. Ali, camideki cemaatin ayakkabılarını düzeltmektedir. Önünde yüzlerce ayakkabı olmasına rağmen ihtiyacı olan tek ayakkabıyı almamakta ve babasının verdiği terbiyeye aykırı davranmamaktadır.
Reng-i Huda (Cennetin Rengi)
Muhammed ilköğretim çağında, gözleri görmeyen masum bir çocuktur. Annesi 5 yıl önce ölmüştür. Sevimli iki kız kardeşi olan Muhammed’in babası ise evlilik planları yapmakta ve oğlunun bu evliliğe mani
olacağını düşünerek onu kendinden uzaklaştırmak istemektedir. Muhammed’i Tahran’daki körler okulundan getirmek istememekte, yaz tatilinde de okulda kalmasını arzu etmektedir. Okul idaresinin bu teklifi
kabul etmemesi üzerine Muhammed’i köye getirir. Muhammed kız kardeşleri ve ninesiyle birlikte olmaktan dolayı mutludur. Fakat bu mutluluğu fazla sürmez. Babası iş öğrensin diyerek onu kör bir marangozun
yanına çırak olarak verir. Bu duruma kızan ninesi yağmurlu bir günde
evi terk eder ve hastalanır. Kısa bir süre sonra da bu hastalık nedeniyle
vefat eder. Babasının evlenmek istediği kızın ailesi annenin vefatını
uğursuzluk sayar ve düğünden vazgeçerler. Bundan sonra babası tekrar
Muhammed’i eve getirmek ister. Fakat yolda bir kaza geçirirler.
Filmin ilk sekansında Muhammed’in eğitim gördüğü okulda
dersler bitmiş, okul tatil olmuş, bahçedeki çocuklar sevinç içerisinde ailelerinin kendilerini almalarını beklemektedirler. Ancak bütün çocuklar
evlerine gittiği halde Muhammed saatlerce bahçede babasını bekler. Bu
sırada yavru bir kuşun çığlıklarını ve bir kedinin sesini duyar. Kediyi
oradan uzaklaştırır. Eliyle yoklayarak kuşu bulur, büyük zorluklarla
ağaca tırmanır, diğer yavrunun sesini takip ederek yuvayı bulup kuşu
yuvasına yerleştirir. Aslında Muhammed’in o kuştan farkı yoktur. İkisi
de yuvalarından ayrı düşmüş gariplerdir. Muhammed’in bu iyiliğini Allah mükâfatlandırır. Babası okula gelir, Muhammed’i okulda bırakma
isteği müdür tarafından geri çevrilir. Babasının sesini duyan Muhammed ona doğru yürür, ellerine sarılır ve ağlayarak “Hiç gelmeyeceksin
sandım.” der. Babası Muhammed’i köye götürmek üzere yanına alır.
Böylece Muhammed de yuvasına kavuşur. Film bu ve buna benzer sahnelerle “Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse karşılığını görür.”10 âyetine işaret etmektedir.
Muhammed’in köyü yemyeşildir. Rengârenk çiçekler vardır. O çiçeklerle ninesi sarı, kırmızı ve mor boyalar elde etmekte, bunlarla ipleri
10

Zilzal Suresi, 7.-8. ayetler.

806

İSLÂM ve SANAT

boyamaktadır. Muhammed bu renk cümbüşünü görememekte ama
bunları gören insanların göremedikleri bir şeyi görmek için gayret göstermektedir.
Muhammed Braille alfabesiyle kâinatı okumaya, Allah’ı bulmaya
çalışmaktadır. Ağaçkakan ve martıların sesinden anlam çıkarmaya çalışmakta, buğday başaklarını, çiçek yapraklarını, deredeki çakıl taşlarını,
deniz sahilindeki kum tanelerini elleriyle yoklayarak tanımaya ve okumaya çalışmaktadır.
Muhammed’in bu muhteşem arayışının ne olduğunu emanet
edildiği marangoz ile yaptığı konuşmadan anlarız.
Muhammed: Beni kimse sevmiyor. Ninem bile. Herkes benden
kaçıyor. Çünkü ben körüm. Görebilseydim diğer çocuklar gibi köy okuluna giderdim. Ama ben dünyanın öbür ucundaki körler okuluna gitmek zorundayım. Öğretmen Allah’ın körleri daha çok sevdiğini söyledi.
Çünkü onlar göremiyormuş. Ben de eğer öyle olsaydı bizi kör yapmazdı
dedim. Çünkü böyleyken onu göremeyiz, dedim. O da bana “Allah görünmezdir. Her yerdedir. Onu istersen hissedebilirsin. Parmaklarınla
onu görebilirsin.” dedi. Ben de her gün parmaklarımın dokunduğu her
şeyde, her yerde Allah’ı aradım ve ona her şeyi anlattım. Kalbimdeki sırları bile.
Muhammed’in marangoza gönderilmesine kızan ninesi yağmurlu bir günde evi terk eder. Muhammed’in babası annesini ikna etmeye çalışır ve bu sırada söylediği sözlerden neden Muhammed’e karşı
vicdansızca davrandığını anlarız. Baba, inancını yitirdiği için vicdanı da
katılaşmış, inançsız bir insana yakışır şekilde davranmaktadır. Baba, evden gitmek isteyen annesine şöyle söyler:
Baba: Ben neyi yanlış yaptım da ömrümün kalan kısmında kör bir
çocuğa bakmak zorunda kaldım. Sizin o büyük Allah’ınız benim için
niye bir mucize yapmıyor? Ona niye şükredeyim? Bende olmayan şeyler
için mi? Sefilliğim, fakirliğim için mi? Kör çocuğum için mi? Kaybettiğim karım için mi?
Mecidi, bu filmde iki tür engelli olma durumunu karşılaştırmaktadır. Muhammed fiziksel olarak engellidir. Gözleri görmemektedir. Babası ise zihinsel ve duygusal olarak engellidir. Kalp gözü körelmiştir.
Muhammed kâinatı okuyup Allah’a ulaşmaya çalışırken babası kendisine verilen nimetlere nankörlük edip küfre düşmektedir. Dolayısıyla
gerçek kör Muhammed’in babasıdır. Mecidi bu karşılaştırmayı da
Kur’ân-ı Kerim’de bulunan bir âyetten almaktadır: “Andolsun biz, cinler
ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da
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bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” 11 Filmin ilişkili olduğu bir
diğer âyet de “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri,
işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” 12 âyetidir.
Babası ikna olmayıp evden ayrılan ninenin peşinden koşar ve onu
tekrar eve getirir. Fakat nine bu olaydan sonra hastalanır ve kısa süre
sonra da vefat eder. Vefat ederken tatlı bir tebessümle göğe doğru bakmaktadır ve yüzü aydınlanır. Buradan ninenin iyi bir sonla, cennetle
mükâfatlandırıldığını anlarız. Ninenin vefat sahnesi de “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın
akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada
iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin.” 13 âyetine işaret etmektedir.
Ancak bu olay üzerine babanın evleneceği kızın ailesi “Bu düğün bizim
için uğursuzdur.” diyerek kızı vermekten vaz geçerler. Böylece Muhammed’in varlığını evliliği için engel olarak gören babaya Muhammed’in
gönderilişi engel olmuştur.
Yaptıklarına pişman olan baba, tereddütle de olsa Muhammed’i
almaya gider. Marangozhaneden orman yolunu kullanarak köye dönerler. Yağmurun etkisiyle zayıflayan köprüden geçerken Muhammed atla
birlikte dereye düşer. Suda sürüklenmeye başlar. Kısa bir tereddütten
sonra babası da suya atlar ve onu kurtarmaya çalışır. Derenin denize
döküldüğü yerde sahile vururlar. Babası ayağa kalkar. Muhammed’i bulur, ağlayarak kucağına alır ve sarılır. Kamera Muhammed’in eline odaklandığında elinin aydınlandığı, parmaklarının hareketinden kuşların sesini okumaya çalıştığı, Allah’ı aramaya devam ettiği görülür.
Baran
Baran, Latif ile Baran arasındaki destansı bir aşkın öyküsüdür. Latif 17 yaşında kaba-saba, kavgacı, cimri ve huysuz bir Azeri gencidir. Yakını Memar’ın ustabaşı olduğu bir inşaatta çalışmaktadır. Bir gün inşaat
alanında çalışan yasadışı Afgan işçilerden Necef dördüncü kattan aşağı
düşer ve bacağını kırar. Bu durumda çalışamayacağı için ertesi gün evladı Rahmat’ı gönderir. Memar çocuğun çok zayıf olduğunu ve çalışa-

11
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mayacağını düşünse de merhamet edip onu kabul eder. Ağır işleri yapamadığını gördüğü için de birkaç gün sonra ona alış-veriş, yemek ve çay
yapma görevi verir. Nisbeten kolay olan bu iş aslında Latif’in işidir. Rahmat’ın Latif’in işini alması Latif’i çılgına çevirir ve Rahmat’a düşmanlık
beslemeye başlar. İntikam almak için onu gözetlemeye başlar. Yine
böyle bir gün Rahmat’ın çay ocağında uzun saçlarını taradığını görür.
Rahmat aslında bir kızdır ve inşaat alanında çalıştığı için erkek
gibi davranmaktadır. Gerçek adı ise Baran’dır. Latif Rahmat’ın aslında
Baran olduğunu anlar anlamaz ona âşık olur. Birkaç gün sonra müfettişler şantiyeye gelir ve illegal Afgan işçilerin işten çıkarılmasına sebep
olurlar. Artık Baran inşaata gelememekte, bu durum ise Latif’i derinden
üzmektedir. Latif izin alarak Baran’ın köyüne gider. Orada Baran’ın çok
zor şartlar altında çalıştığını ve ailesinin paraya ihtiyacı olduğunu öğrenir. Memar’dan bir yıllık birikmiş maaşını alarak Necef’e gönderir. Fakat
Necef Afganistan’a dönmek için para bulmaya çalışmaktadır. Böylece
Latif kendi elleriyle Baran’ı kendisinden uzaklaştırmıştır.
Baran, Batılı filmlerin aksine bir aşk hikâyesinin ne kadar saf ve
temiz anlatılabileceğini göstermektedir. Film boyunca Baran’ın sesini
bile hiç duymayız. Ama görüntüler, bakışlar, duruşlar bize destansı bir
aşk hikâyesini haykırırlar.
Latif’in Baran’a duyduğu aşk onun şahsiyetini geliştirmekte, sonuçta ise onu ilahi aşka ulaştırmaktadır. Başlangıçta kaba, huysuz, cimri
ve patavatsız olan Latif, Baran’a âşık olduktan sonra diğerkâm, cömert,
yumuşak huylu bir delikanlıya dönüşür. Diğer işçilerle kavgaya tutuşan,
ağız dalaşına giren, insanlarla alay eden Latif gider yerine kuşlara bile
merhametle yaklaşan Latif gelir. Daha önce taşlarla kovaladığı güvercinlere artık yem vermekte, onlara göz kulak olmaktadır. Bu güvercinler
Baran’ın yemek artıklarıyla beslediği güvercinlerdir. Latif onları Baran’ın emaneti olarak görür ve sahip çıkar.
Aşkı, Latifi cimrilikten ve mal biriktirme sevdasından diğerkâmlığa da taşımıştır. Memar’dan aldığı küçük harçlıkları bile biriktirme hırsında olan, sürekli para hesabı yapan Latif, bir yıllık birikmiş
maaşını Necef’e vermekten çekinmez hale gelir. Böylece “Onlardan
(muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden
dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç
içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin
cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta
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kendileridir.”14 âyetinde ifade edilen diğerkâmlık şuuruna eriştiğini gösterir. Latif “Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a
güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de
bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz.” 15 âyetinde
ifade edilen karz-ı hasen şuuruna da erişmiştir.
Diğer taraftan ihtiyaç sahibi olan Sultan’a da aynı şekilde yardımda bulunur. Sultan bir kâğıda adresini yazar ve borcunu mutlaka
ödeyeceğini bildiren bir not gönderir. Sultan’ın bu parayı ödeme ihtimali düşüktür. Geri ödeyebilmek için çok çaba göstermesi gerekecektir.
Bunu bilen Latif elindeki adres kâğıdını dereye bırakır. Latif burada da
“Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin.
Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.”16 âyetine uygun bir şekilde davranmaktadır.
Diğer taraftan Baran, bize meşhur Leyla ve Mecnun hikâyesini
hatırlatmaktadır. Hikâyeye göre Leyla ve Kays ilkokulda birbirlerine
âşık olmuşlardır. Bu durumu öğrenen annesi Leyla’yı okuldan alır ve
Kays’la görüşmesini yasaklar. Ayrılık acısıyla kavrulan Kays Arapça’da
"deli" anlamına gelen "Mecnun" diye anılmaya başlar. Bu sevda yüzünden çöllere düşen Mecnun’a birçok kişi Leyla’yı unutmasını söyler.
Hatta dedesi bu dertten kurtulması için Kâbe’ye götürür; ama o tam tersine derdinin artması için dua eder. Başkasıyla nikâhlandırılan Leyla ise
kocasından kendisini uzak tutmak için bir hikâye uydurur ve bir süre
sonra kocası ölür. Bu sırada Mecnun çöldedir. Dünyayla bütün bağlantısını kesmiştir. Leyla’nın vücudu da dâhil olmak üzere bütün maddî
varlıklarla ilişkisi bitmiştir.
Bir gün Leyla çölde onu bulur ama Mecnun onu tanımaz ve “Sen
benim Leyla’m değildin. Leyla benim içimdedir, sen kimsin?” der. Leyla,
Mecnunun ulaştığı mertebeyi anlar ve evine geri döner ve bir süre sonra
vefat eder. Mecnun, onun mezarına uzanır ve canından can gitmiş gibi
hıçkıra hıçkıra ağlar. Allah’a (cc) yalvara yakara dualar ederek canını almasını, kendisini Leyla'sına kavuşturmasını ister. Duası kabul olur, Leyla'sına kavuşur.
Baran’da da Latif tıpkı Mecnun gibi beşeri aşktan ilahi aşka ulaşmaktadır. Filmin sonlarına doğru Latif, Baran’ın köyündeki bir türbenin
bahçesine oturur. Ertesi gün Baran Afganistan’a gidecektir. O sırada tür-
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benin kapısındaki perde bir esintiyle havalanmaya başlar. Latif’in kulağına uğultulu sesler gelmeye başlar. Büyülenmiş gibidir. Bu sahne neredeyse Baran’a âşık olduğu sahne ile aynıdır. Şapkasını yerde bırakarak
türbeye doğru yürümeye başlar. O sırada kamera Latif’in şapkasına
odaklanır. Şapkanın üzerinde Baran’ın saç tokası ve bir tel saçı vardır.
Bu sahne Latif’in beşeri aşktan ilahi aşka geçişini göstermektedir.
Filmin son sahnesi de oldukça şiirsel bir sahnedir. Latif, Baran’a
ev eşyalarını kamyonete yüklemek üzere yardım etmektedir. O sırada
Baran’ın ayakkabısı çamura batar. Latif ayakkabıyı çıkarır, eliyle temizler ve giymesi için Baran’ın önüne koyar. Baran kamyonetin arkasında
uzaklaşırken yağmur yağmaya başlar. Yağmur suları Baran’ın ayakkabı
izini doldurmaktadır. Latif ayakkabının yağmur suyuyla dolmasına bakar ve gülümser. Bu sahne sanatsal değeri yüksek bir sahnedir. Baran ve
Rahmat yağmur anlamına gelmektedir. Yağmur ise Allah’ın rahmetinin,
merhametinin simgesidir. Dolayısıyla burada manevî aşkın (sembolik
olarak yağmur-Allah’ın rahmeti) beşeri aşkın (sembolik olarak Baran’ın
ayak izi) yerini aldığı şiirsel olarak ifade edilmektedir.
Beed-e Majnoon (Söğüt Ağacı)
Yusuf, 12 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu kör olan, Mevlânâ ve
Mesnevi üzerine uzmanlaşmış bir profesördür. Minik kızı ve sevgili karısıyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün doktorları beyninde bir tümör olduğunu, ameliyat olmazsa hayati tehlikesinin bulunduğunu söylerler. Bunun üzerine maddî durumu oldukça iyi olan amcası, Yusuf’u
Fransa’ya tedavi için gönderir. Burada doktorlar Yusuf’un ameliyat sonrası küçük de olsa görme şansının olduğunu söylerler. Yusuf Allah’a dua
eder ve “Eğer ışığa tekrar kavuşursam daima seninle birlikte olacağım.”
der. Ameliyat sonucunda Yusuf tekrar görmeye başlar ve sevinç içerisinde İran’a döner. Fakat Allah’a verdiği sözü unutmuştur. Karısının fiziksel görünüşünü beğenmez, genç ve güzel bir kız olan akrabası Peri’ye
âşık olur. Metro’da bir yankesicinin birisini soyduğunu gördüğü halde
müdahale etmez. Tamamen farklı bir insan olmaya başlamıştır. Eski hayatını tamamen reddetmektedir. Üniversitedeki işinden ve ailesinden
memnun değildir. Yeni bir yaşam istemektedir. Filmin sonunda önce
karısı ve çocuğu kendisini terk eder, sonra da kendisi tekrar görme yetisini kaybeder.
Filmin ilk sekansında Yusuf, beyninde tümör olduğunu ve ölme
ihtimalinin bulunduğunu öğrenir. Fransa’ya hareket etmeden önce canını bağışlaması için Allah’a dua eder ve bu duasını Braille alfabesi ile
yazıya döker: “Yoksa beni tamamen unuttun mu? Ben Yusuf. Yarattığın
bütün güzelliklerden mahrum olup asla şikâyet etmeyen kişi. Aydınlık
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ve parlaklığın yerine kasvet ve karanlıkla yaşadım. İtiraz etmedim. Mutluluğu ve huzuru bu küçük cennette buldum. Sıkıntı ve güçlükle geçen
bunca zaman yetmezmiş gibi şimdi de daha fazlasına mı katlanmamı
istiyorsun? Bu yolculuktan sevgili ailemin yanına dönebilecek miyim?
Yoksa bu hastalığa diz mi çökeceğim? Alın yazımı kime şikâyet edebilirim ki? Bana biraz merhamet etmen için Sana yalvarıyorum. Hayatımı
bağışla.”
Fransa’daki hastanede tümörün çok da kötü olmadığı ve Yusuf’un
tekrar görme ihtimali olduğu ortaya çıkınca ikinci bir metin kaleme alır
ve şöyle dua eder: “Hatalı olduğumu biliyorum. En büyük hatam Senin
büyüklüğünü yeterince bilmemekti. Şimdi anlıyorum ki Sen beni merhamet kitabından silip atmadın. Beni unutmadın. Sen benimlesin ve
beni korursun. Bir de lütufların tamamlansa. Mademki elimden tuttun
yalvarırım, yolumu aydınlat. Yalvarırım. Işığa başka herkesten daha
fazla hasretim. Eğer bu karanlıktan çıkabilirsem daima seninle birlikte
olacağım.”
Yusuf’un bu davranışı aslında temel insan davranışını ortaya koymaktadır. Kur’ân-ı Kerim birçok âyette insanın temel davranış şeklini,
karakterini, düşünce yapısını analiz etmektedir. Yusuf’un tavır ve davranışları bu âyetlerden bazılarına çok açık referanslar içermektedir. Örneğin “De ki: "Gizli ve açık olarak: 'Bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız!' diye O'na yalvarıp yakardığınız zaman, karanın
ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarıyor?”17 ve “Size ulaşan her
nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O’na yalvarır yakarırsınız.”18
Yusuf’un duaları kabul olur ve ameliyattan sonra tekrar görmeye
başlar. Fakat verdiği sözleri hemen unutur. İlk kırılma havaalanında
gerçekleşir. Yusuf’un bütün akrabaları onu karşılamaya gelmiştir. Yusuf
ise onları tanımaya çalışmaktadır. Kalabalık içerisinde ilk olarak annesini tanır. Sonra gözleri eşini arar. Gelenler içerisinde en güzel kız olan
Peri’ye gözleri takılır. Fakat annesi eşi Rüya’yı işaret eder. Yusuf eşi hakkında hayal kırıklığına uğramış ve Peri’ye âşık olmuştur. Ayrıca Yusuf
daha zengin bir hayat istemektedir. Bu nedenle üniversitedeki işini bırakıp amcası ile birlikte kuyumculuk yapmak için girişimlerde bulunur.
Dahası Metroda bir yankesicinin yolculardan birinin cebine elini attığını gördüğü halde müdahale etmez. Böylece gözünün hakkını vermemiş olur.

17
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812

İSLÂM ve SANAT

Yusuf’un düştüğü bu durumda yine Kur’ân-ı Kerim’de analiz edilen insan davranışlarından biridir. Bununla ilgili Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya
ayakta durarak (o zararın giderilmesi için) bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü
bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta
oldukları şeyler güzel gösterildi.”19
Yusuf’un annesi ile girdiği diyalog da ne kadar savrulduğunu ortaya koymaktadır: “Ne hayatı? Hiç kimse geçen onca sefil yıllara tek bir
söz etmeden nasıl katlandığımı biliyor mu? Herkes benim için üzüldü.
Sen, karım, çevremdeki herkes. Artık kimseye ihtiyacım yok. Hakkım
olan hayatı istiyorum. Hayatımın en güzel yılları heba oldu. Etrafına bir
bak, sahip olduğum şeylere bak. Buna yaşamak diyebilir misin? Bir avuç
dolusu hiç! Dört ağaç ve bir evin küçük bir cennet olduğunu sanıyordum! Bu cennetten sıkıldım. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Evet,
kendi yoluma gitmek istiyorum! Bunu anlayabilir misin? Anlayabilir misin, söyle!”
Yusuf burada hiç kimseye ihtiyacı olmadığını söylemektedir. Dolayısı ile Allah’ın verdiği nimetleri unutmuş, Ona artık ihtiyacı kalmadığını söyleyerek şirke düşmüştür. Kur’ân-ı Kerim bu durumu da “Ama
sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rab’lerine
ortak koşarlar.”20 âyeti ile ifade etmektedir.
Avaze Gonjeshk-ha (Serçelerin Şarkısı)
Kerim Tahran yakınlarındaki bir devekuşu çiftliğinde çalışmaktadır. Üç çocuğu ve eşiyle mütevazı ve mutlu bir hayatı vardır. Bir gün
devekuşlarından birisi çiftlikten kaçar. Bunun sorumlusu olarak da Kerim işten atılır. Kızının işitme cihazının da aynı günlerde bozulması ve
pahalı bir âlet olması Kerim’i sıkıntıya sokar. Kızının işitme cihazını tamir ettirmek üzere araştırma yapmak için Tahran’a gider. O sırada tevafuk eseri bir adam Kerim’in motorsikletine biner ve kendisini yakın
bir yere bırakmasını ister. Karşılığında da Kerim’e ücret öder. Kerim
böylece şehirde motorsikleti ile taksicilik yapmaya başlar. Eski işinden
çok daha fazla kazanmaya başlar. Fakat para kazandıkça kendi değerlerinden uzaklaşmaya başlar. Gittikçe daha çok hırslanır, mal biriktirme
sevdasına düşer. Şehirden eve dönerken civar inşaatlarda bulduğu eski
kapı, pencere, anten gibi hurdaları da evine taşır. Bu hurdalardan bir
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tepe oluşturur ve bunları ihtiyaç sahibi komşularından esirger. Bir gün
bu hurdalar ile ilgilenirken hurda yığını yıkılır ve Kerim’in ayağı kırılır.
Bu süreçte sürekli evde oturan ve tefekkür etme fırsatı bulan Kerim
kendi değerlerine döner.
Kerim dindar bir kişidir. Devekuşu çiftliğindeki işinden kovulduğunda üzülse de tevekkül ile karşılar. Bunun karşılığında Allah ona
farklı kapılar açar. Kızının işitme cihazını tamir ettirmek için şehre gittiğinde tevafuk eseri motorsikleti ile taşımacılık yapabileceğini keşfeder. Eskisinden daha çok kazanabildiği bir işe sahip olur. Böylece Kerim
Allah’ın yardımı ile zor durumdan kurtulmuştur. Bununla ilgili Allah
(cc) “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız
bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.”21 ve “Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.”22 buyurmaktadır.
Kerim ve ailesi kendileri ihtiyaç halinde olmalarına rağmen sahip
oldukları şeyleri gönül rahatlığı içerisinde komşularıyla paylaşmak-tadırlar. Kerim işten kovulduğunda ustabaşı olan arkadaşı kendi payına
düşen devekuşu yumurtasını Kerim’e verir. Kerim’in eşi de bu yumurtayı kullanarak bolca menemen yapar ve komşularına dağıtır. Kerim ve
ailesi bu davranışları ile “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya,
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 23 emrine uygun hareket etmektedirler.
Kerim daha çok para kazandıkça dindarlığından ve değerlerinden
uzaklaşmaya başlar. Gittikçe daha hırslı ve mal biriktirmeyi seven cimri
biri olmaya başlamıştır. Sürekli şehirdeki inşaat alanlarından eski kapı,
pencere, anten, pervaz gibi malzemeler getirip evinin bahçesinde istiflemektedir. Kerim’in karısı bu malzemelerden güzel mavi bir kapıyı
komşularından birine hediye eder. Kerim ise –normal tabiatının aksinekomşunun evine giderek, başkasına söz verdiği gerekçesiyle kapıyı geri
alır. Halbuki eşi Kerim’in aksine Kur’ân-ı Kerim’in “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükâfatları vardır.
Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” 24 ve “Ey iman
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edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. KenDinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”25 âyetlerine uygun bir davranış sergilemiştir.
Kerim aslında sürekli olarak cimri, hırslı olmak ile dinî değerlerine uygun davranmak arasında kalmaktadır. Bu ikisi arasında kararsız
kalmaktadır. Nefsi onu mal biriktirmeye ve haksız kazanç elde etmeye
iterken vicdanı buna sessiz kalmamaktadır. Bir gün bir grup motorsikletli ile buzdolabı taşır. Yolda giderken motorsikleti bozulur. Diğerlerine yetişmek için çaba gösterir. Uzun süre onları arar fakat bulamaz.
Sonra buzdolabını evine götürmeye karar verir. Ertesi gün ise bir spot
mağazaya satmak ister. Fakat o sırada bir kamyonetin üzerinde bulunan
devekuşlarına gözü ilişir. Kendisi kayıp bir deve yüzünden işinden olmuştur. Elindeki buzdolabı yüzünden de birisini işini kaybedecektir.
Buna vicdanı el vermez ve buzdolabını aldığı dükkâna geri götürür, sahibine teslim eder. Dükkân sahibi çok sevinir ve 19000 tomanı kendisine
ödül olarak verir. Eve dönüşte Kerim fakir bir kız görür. Kıza yardım
etmek ister. Ama cebinde en küçük 500 toman vardır. Bu parayı sadaka
vermek için büyük bir miktar olarak görür. Bozdurmak için kırmızı
ışıkta bekleyen araç sahiplerine sorar. Parayı bozduramayınca da sadaka
vermekten vazgeçer.
Kerim artık dünyaya daha fazla bağlıdır. Sürekli evinin bahçesine
şantiyelerden topladığı malzemeleri getirmekte bunlardan bir tepe
oluşturmaktadır. Dünya malına gösterdiği hırs ile Allah’ın (cc) ikazına
uymamakta, mutluluğu dünyanın geçici metaında aramaktadır. Allah
(cc) bu konu ile ilgili şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınız
ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”26 Bir diğer âyet ise
şöyledir: “Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe,
salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.”27 Kerim’in bu hırsı hüsranla sonuçlanır. Hurda eşyaları düzenlemeye çalışırken yığının üzerinden düşer ve
bacağını kırar. Evde kaldığı süre içerisinde ailesini, kendisini, yaşadıklarını düşünür. Gerçek mutluluğun geçici dünya menfaatlerinde olmadığını anlar.
25
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GENEL DEĞERLENDİRMELER
Mahmut KAYA (Oturum Başkanı) 
Araplarda bir atasözü var: “ ال مشاهد فى االسماءİsimlerde sıkıntı yoktur” Yani adlandırmalarda, isimlendirmelerde genişlik vardır.
Biz de böyle sorunlarla karşı karşıyayız. Ben İslâm Felsefesi hocasıyım. Yıllarca bana sorulan sorulardan biri: Efendim İslâm’da felsefe var
mı ki, İslâm felsefesi diyorsunuz? Biz bu durumu insanımıza anlatmakta
hayli güçlük çekiyoruz. İslâm Felsefesi demek, İslâm coğrafyasında ortaya çıkan düşünürlerin ortaya koymuş oldukları sistem demektir.
Yoksa İslâm’ın felsefesi demek değildir. İslâm sanatları derken de öyle
zannediyorum, İslâm Coğrafyasında ortaya çıkan ve İslâmî gözle, İslâmî
gayretle, İslâmî aşkla, şevkle ortaya koydukları eserler ve birikimi kastediyorlar. Yoksa İslâm sanatı konusunda bu hassasiyeti göstermekle haklısınız.
Benim bu ilmî toplantıda dikkatimi çeken Hüsrev Hoca’nın da
değindiği gibi bazı kelimeler var ki, Türkçe’de karşılığı olduğu halde bizim genç arkadaşlarımız bilmeyerek veya alışkanlıkla onların yerine
Türkçesi varken yabancı kelimeleri kullanıyorlar. Meselâ bir arkadaşımız: “Perperiden merkeze” diyor. Niye çevreden merkeze demiyorsun.
Çevre-merkez ilişkisi her zaman bilimde de, sanatta da, edebiyatta da,
felsefede de hep kullanılmıştır. Meselâ burada gösterilen resimlerden
“madalyon” tabiri kullanıldı. Her halde atalarımız bu eserleri yaparken
madalyon kullanmadılar ona bir isim verdiler. Bizim vazifemiz onların
kullanmış oldukları ve ona vermiş oldukları isimleri kullanmaktır. Madalyon bize yabancı kelime. Meselâ siz –Ahmet Yaman- portal kullandınız. Halbuki portal taş kapı demektir.
Dil yaresinin açtığı yaraya çare bulunmaz derler. Atalarımız: “Kılıç yarası çabuk iyileşir ama, dil yarası iyileşmez” demişlerdir. Bu dil yarası bizim kültürümüze, bizim sanatımıza, bizim akademik hayatımıza
işledi. Meselâ akademik diyorum, niye akademik diyorum da ilmi heyet
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demiyorum? Bunlar yanlış. Akademos, eski yunanda bir tanrının adıdır.
Eflatun’un kurmuş olduğu okulun adı akademyadır. O Akademos isimli
tanrıya adanmış bir okuldur. Bugün bunu almışız ve dilimize pelesenk
yapmışız.
Dilde titizlik göstermek lazım. Özellikle genç arkadaşlarımdan
bilhassa istirham ediyorum. Çünkü biz ilmimizi, sanatımızı, medeniyetimizi dilimizle yaparız. Eğer kullandığımız o kelimeler bizimse, bizim
anlam yüklediğimiz kelimelerse, ortaya konulan eser bizim olur. Yoksa
başkasının ürettiği, anlam yüklediği kelimeleri eğreti olarak alır kullanırsanız, onunla siz kendi medeniyetinizi öremezsiniz. Hepimizin bu
hususta hassas olması lazımdır.
Öyle zannediyorum bilim olsun, sanat olsun aşk derecesine yükselmedikten sonra bereketli ürünler ortaya çıkmıyor. Öyleyse müsaadenizle ben bunu bir şiirimle bitireyim.
Koşa koşa yoruldum
Bulanıktım duruldum
Ben aşkı tanıyınca
Can evimden vuruldum.
Yol yokuştu düz oldu
Geceler gündüz oldu
Kapadım gözlerimi
Artık gönlüm göz oldu
Onulmaz oldu yâra
Bu yarayı kim sara
Akıl aşka yabancı
Onu gönülde ara
Akıl aradı durdu
Bulduğu hep kusurdu
Aklın aklı olsaydı
Derhal gönül olurdu
Akıl gezdi dolaştı
Nice engeller aştı
Gördü aşkın yüzünü
Aklın gözü kamaştı
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Akıl koştukça koştu
Gönül coştukça coştu
Yoruldu kaldı akıl
Gönül galip olmuştu

Ahmet YAMAN
Efendim! Arz-ı hürmet ediyorum. Muhterem hanımefendileri,
beyefendileri muhabbetle selamlıyorum.
Hem nazarî, hem bediî açıdan hakikaten seviyeli bir ilmî toplantıyı beraberce idrak etmiş olduk. Bu ilmî toplantının hazırlanmasında
çok emeği olan, mutfağında bulunan iki değerli ve güzide kurumumuzu
ben can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ebeden müteşekkir olduğumuzu
ifade etmek istiyorum. Hocamın müteşekkirini ben de ebeden ilave ederek kullanmak istiyorum. Ayrıca kıymetli tebliğleriyle bizi tenvir eden
katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ayrıca dinleyiciler de -salonu hiç
boş bırakmadılar ve dağarcıklarını doldurarak gidecekler- teşekkür ediyorum.
Bendeniz bu kısa süre içinde ilmî toplantımızın isminden hareket
ederek bir mülahazamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sempozyumumuzun ismi “İslâm ve Sanat”. Yani İslâm var bir din olarak, bir sanat var bir
olgu ve gerçek olarak. Yani “İslâm Sanatı” değil de, “İslâm ve Sanat”. Dolayısıyla, İslâm’ın bir din olarak hayatı kuşatan, hayatın her alanına ilişkin mesajı olan, direktifleri olan, ilkeleri olan bir din olarak İslâm’ın insanın ürettiği bir gerçeklikle alakalı söylediği şeyler de vardır. Onun söyleyeceği şeyler doğrultusunda sanatı değerlendirirsiniz. Tersinden sanat
da kendisini eğer Müslümanca bir kaygıyla üretiliyorsa, sanatkâr Müslümanca kaygılar taşıyorsa, bir mensubiyeti varsa, bu mensubiyet de
İslâm ise, o zaman ürettiği ürünün mensubu olduğu bu din tarafından
ne kadar meşrû görülüp görülmeyeceğini hesap ederek bakması lazım.
O bakımdan bendeniz “İslâm Sanatı” kavramsallaştırılmasının çok
doğru olmadığı kanaatindeyim.
İslâm’ın sanata bakışı vardır. Sanatın da İslâm’a dönük konum
alışı vardır. İslâm sanatı dediğiniz zaman peki hangisini kasdedeceksiniz. Meselâ mîmârîyi örnek verirsek. Mîmârî İslâm’ın ürettiği bir sanat
dalı mıdır? Meselâ Süleymaniye’yi Ayasofya’dan bağımsız düşünebilir
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misiniz? Mesala, küllekârî İslâm’ın ürettiği bir sanat mıdır.? Bunu Sasanilerin ağaç işlemeciliğinden bağımsız düşünebilir misiniz? Meselâ tezyinât sanatları İslâm’ın ürettiği bir sanat mıdır? Peki bunu Uzak Doğu
ve bazı ülkelerdeki tezyin sanatlarından bağımsız düşünebilir misiniz?
Meselâ minyatür veya resmi, bu İslâm’ın bir sanatı mıdır ki, bunu biz
İslâm sanatı olarak tavsif ediyoruz ve bunun üzerinden teoriler geliştirmeye çalıyoruz.
Öyleyse İslâm ve sanat ayırımının üzerinde durulması gerektiğini
bir kere daha arz etmiş olayım. “İslâm Sanat”ı kullanımının aslında modern bir kuram olduğunu aslında bizim selefimizde bulunmadığını tıpkı
“İslâm Hukuku” kullanımı gibi, tıpkı “İslâm Kelamı” gibi modern bir tasavvurun ürünü olduğunu müsaadenizle arz edeyim.
İslâm hukuku dediğiniz şey sonuç itibariyle Allah’ın kelamını ve
Hz. Peygamber’in bu kelamı te’vil sadedindeki emir veya tavsiyelerini
dünya hayatındaki öğretisini anlamaya çalışan bir bireyin, yani bir insanın bütünü itibariyle ortaya koyduğu bir norm değil midir? Meselâ Cüveynî’ye soracak olsanız bize kabaca bir rakam söyleyecek ki, hakikaten
normu olan bir rakamdır. Geleneksel ismiyle fıkıh dediğimiz ama modern ismiyle yine yanlış olarak İslâm hukuku dediğimiz hükümler bütününün onda dokuzu bireyin, yani müçtehidin yani insanın üretimiyle
oluşmuştur. İnsanın üretimiyle oluşmuş olan, insanın algısıyla oluşmuş
olan bir normatif yapıya nasıl İslâm diyebilirsiniz? Onun için bizim geleneğimizde İslâm fıkhı, el-fıkhu’l-İslâmî diye kavramsallaşma hiç yoktur. O fıkıhtır, o bireyin anlamasıdır. Eğer ona İslâm diyecekseniz o zaman kanın abdesti bozduğu hükmü mü İslâm’dır? Bozmadığı hükmü
mü İslâm’dır? Taşıyıcı anneliğe cevaz veren müctehindinki mi
İslâm’dır? Yoksa hayır zinhar bu haramdır diyen müctehidin hükmü mü
İslâm’dır?
Öyleyse geliniz hangisi olursa olsun bu sanat dallarını İslâm’a mal
etmeden ama İslâm’ın bir gerçeklik olarak bunlar üzerinde elbette bir
şey söyleyen bir yönü olduğunu bilerek konuşalım. Dolayısıyla İslâm’ın
itikadı, İslâm’ın erdem skalası ve onun normatif yapısı ve ahkamı doğrultusunda bir değerlendirmeye hazır hale gelelim. O zaman işte ürettiklerimiz Müslümanca olur. O zaman ürettiklerimiz kendi değerlerimiz olur. O zaman ürettiklerimiz Allah katında da bizi sorguya çekecek
unsurlar haline gelmez.
Meselâ Emeviye Camii portalindeki –bugün maalesef harap olmuş halde, Cenâb-ı Hak’dan en kısa zamanda bu zalimlerin elinden kurtarmasını niyaz ediyoruz- çok güzel kasırlar, ağaçlar o cennet resimlerinin altından siz camiye giriyorsunuz ve namaz kılıyorsunuz. Bu da İslâm
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sanatı olarak önümüze gelecek. Bunu ne kadar benimseyerek içeriye girebileceksiniz? Bu resimlerin Süleymaniye ve Sultan Ahmet Camilerinin
kapılarına işlendiğini düşünün gönlünüz cız etmeden namaz kılmak
için içeri girebilir misiniz?
Dolayısıyla tekrar ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum.
“İslâm Sanatı” kavramsallaştırılmasından ziyade, “İslâm ve Sanat” dolayısıyla İslâm’ın bu insanoğlunun bir ürünü olan üretimlere bakışını, değerlendirmesini merkeze alan bir zihniyetle eşyayı değerlendirme noktasındaki benim bu nacizane teklifimi arz etmeme müsaade buyurun.
Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir organizasyon oldu. İslâmî İlimler Araştırma Vakfımız ilk defa 1990 yılında
“Görsel Sanatlar ve İslâm” diye bu konuda bir ilmî toplantı yapmıştı.
Yirmi beş yıl sonra bu tekrar yapılıyor. Bu İSAV’ın bu konudaki sürekliliğini göstermesi bakımından da önemlidir ve takdir edilecek bir husustur.
Tekrar çok teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. Cenâb-ı
Hak’tan rızası istikametinde bizleri istihdam etmesi duasıyla sözlerime
son veriyorum.
Turan KOÇ
Böyle bir toplantı düzenleyenlere teşekkür ederim demek biraz
zayıf kalır. Onun için müteşekkirim demek istiyorum. Teşekkür ederim
demek sanki sana bir elma veririm demek gibi geliyor bana. Bu konudaki gönül birliğini çok anlamlı buluyorum.
İslâm’ın üç boyutu olduğunu söylesek doğru olur mu? Bunlar:
İman, İslâm ve İhsan.
Bir insan namaz kılıyor, bundan daha önemlisi niçin kılıyor? Bir
insan ev yapıyor bundan daha önemlisi niçin yapıyor? Oradan imana,
oradan da tefekküre, düşünce boyutuna iniyorsunuz. Bunun kadar
önemli olan da nasıl yaptığıdır ki, o da ihsandır. Yani güzel olanı yapmak
ve güzel bir şekilde yapmaktır. Diyelim ki, tarihsel birikimlerimizi temsil edecek örneklerden bir gezinti yaptık ve onları okuyoruz. Meselâ bu
yazılmış bir roman olabilir. Ama bugün bizim de aynı zamanda bir roman yazmamız gerekiyor. Yani bu tarihî birikimimizi iyi yorumlayarak
bu ihsanı, eslafımız, ecdadımız temsil edici örneklerini nasıl önümüze
koydularsa, göz kamaştırıcı bir şekilde bugün önümüzde duruyorsa ve
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bunlar medeniyetimizin tapusu ise bugün de bir yerde tutulma sürecine
girmiş olan medeniyetimizi, daha doğrusu diyanetimizi, sanatımız üzerinde her türde ve her düzeyde çeşitli dillerde, bunu bir daha kendi irademiz üzerinde görünür kılma durumundayız. Bugün burada bu manada bir kıvılcım çakıldığı için müteşekkirim diyorum.
Bundan sonra da toplantılar İnşaallah devam eder diye düşünüyorum. Ben toplantıdan şahsen çok önemli ve kışkırtıcı mesajlar aldım.
Bundan sonraki toplantılarda daha özel ve belli konularda biraz beyin
fırtınasına da ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyim. Hatta örnekler üzerinde, daha da öteye giderek burada bazı şeylerin icrası olsaydı. Meselâ
bir ses, bir nâme dinleseydik. Buna ihtiyacımız var. Hem sesimizi, hem
yürüyüşümüzü, hem giyinişimizi, yani sanat deyince ağırlıklı olarak biz,
cami, medrese, çeşme gibi anlıyoruz ama ben, bıyığımızı, sakalımızı nasıl bırakmamız gerektiği, sarığımızı nasıl sarmamız gerektiğini bilmenin
bir sanat olduğunu, bir insanın tezahürü olduğuna inanıyorum. Yahya
Kemal’in: “Elbiselerimiz daraldı, başka bir makastan çıktı” dediği gibi.
Cidden iyi daraldık. İnşaallah bu tür toplantılar, bu tür çabalar, kaygılar,
ilgiler, alakalar bizi aid olduğumuz kaynağımızda bir daha buluşmamızı
sağlar.
Burada yeni bir atılım, açılım, yeni bir neş’e ile çok daha güzel
eserler ortaya koyarlar ve bizim sanatçımız olurlar. İnşaallah bu ilgi büyüyerek katlanarak bir çığ gibi devam eder ve arkasından eserlerimiz
kendilerini gösterir.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
Hüsrev SUBAŞI
Muhterem hazirûnu tekraren saygıyla selamlıyorum.
Çok vaktinizi almadan bir-iki hususu belirtmek istiyorum. Birinci
gün biraz geç katıldım. Dolayısıyla Turan Koç hocamın tebliğini dinleyemedim. İnşallah kayıtlardan dinleyeceğim. Bunun dışında iki gün
içinde çok güzel tebliğler dinledik. Sizleri, özellikle öğrenci arkadaşlarımı çok şanslı addediyorum. Bir mutfak Sultanı yemekleri hazırlamış
azizim. Türkiye’nin bu alanda yetişmiş gencinden yaşlısına -gerçi sanatla uğraşan asla yaşlanmaz, sanatın tarihi bile insana ayrıca şevk ve
heyecan verir. O manada bu alanda uğraşanlara yaşlılık yoktur- Böyle
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seçkin bir araştırmacı gurubunu Akdeniz Üniversitesi’nin sevgili öğrencilerinin istifadesine sundu. Ayrıca İSAV vakfını ki, her yıl birkaç ilmî
toplantıya yıllardır ev sahipliği yaparak ortaya koydukları güzel hizmetlerinden dolayı tebrik etmek lazım. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin organize ettiği bu güzel organizasyonu ayakta alkışlıyor ve tebrik ediyorum.
Konuşmacılar çok, konular biraz bol, yelpaze geniş, konuşmak
için on beş dakika aslında az. Tebliğciler zaman darlığından tebliğlerini
özetlemesi gerekiyor. Kendileri aylardır tebliğini hazırlamak için emek
vermiş, zaman darlığından çok da memnun değiller. Zamanı ölçülü kullanma konusunda zora giriyorlar. Yetiştirebilmek için kimileri şifahen
özetliyor, kimileri metin okuyarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hâsılı
konuşmacıları azaltmak lazım. Bunun bir başka zararı da konular tartışılmıyor.
İlmî tartışmalarda bir dil var. Burada bir medeniyetin dili var. Benim çok dikkatimi çekti bazı kelimeler var ki, o kelime öyle söylenmemeli. Aslında tebliğler basılmadan önce bir editör tarafından ortak bir
dil kullanılmalı. Tebliğler basıldıktan sonra kalıcı olur. Meselâ, Kâbe’yi
anlatırken “içi boş Kâbe” deme yerine “içinde bir şey bulunmayan Kâbe”
diyebiliriz. İkisinin arasında çok fark var. “Yaratmak” kelimesini hangi
anlamda kullanıyoruz. Hazır malzemeyi başka bir şekle sokarak yaratma mı, yoksa yoktan ortaya koymak mı?
Birinci olarak böyle bir dil meselemiz var. İkinci olarak vakit sorunumuz var. Üçüncü olarak bildiriler çok. Bunlardan da önemlisi tartışma zemini yoktu. Yani benim bildirime üstadımız ne katkıda bulunacaktır. Ben heyecanla bir şeyler söylüyorum ama yaşım kaç olursa olsun
yanılabilirim. Sağdan-soldan bana sorular, tepkiler gelmeli. Burada biz
bunları yapamadık. Bu saydıklarım bir nakısa değil, belki geleceğe bir
katkı olsun anlamında söylenmiş bir temennidir.
Sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
Fatih ÖZKAFA
Sayın Başkan, Muhterem Hazirûn!
Öncelikle, İslâm ve Sanat başlıklı bu çok verimli ilmî toplantıyı
düzenleyen Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma
Vakfı yetkililerine en kalbi teşekkürlerimi arz etmek isterim. Bu ilmi
toplantıda son derece faydalı tebliğler sunuldu ve müzakereler yapıldı.
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İslâm’ın sanatla olan ilişkilerini, sanata bakış açısını, her bir akademisyen kendi sahası cihetinden ele alıp değerlendirdi. Böylelikle gerek nazariyat gerekse tatbikat bakımından İslâm Dini’nin sanatla ilgili meseleleri toplu bir şekilde masaya yatırılmış oldu. Biz de bu değerlendirmede, sanatın gayesinden ve insan fıtratının sanatla münasebetinden
hareketle İslâm’ın sanat anlayışı meselesini kısaca tahlil etmeye çalışacağız.
1. Sanatın Gayesi
“Niçin sanat” sorusu elbette ilk sorulması gereken soruydu. Bu
sorunun cevabına dair pek çok eserin verildiği, gerek dinî gerekse felsefi
bakımdan sayısız tartışmanın yapıldığı malûmunuzdur. Ancak bizim
burada üzerinde durmak istediğimiz husus, “Sani’-i Hakiki” kavramından hareketle bu konuya yaklaşma ihtiyacına mebnidir. “Küntü kenzen
mahfiyyen” (ben gizli bir hazine idim…) hakikatine binaen insanın bu
hazineyi keşfetme, tanıma ve anlama mükellefiyeti olduğu açıktır.
Mutlak Yaratıcı olan Allah (c.c.)’ın “Hakiki Sanatkâr” sıfatıyla
meydana getirdiği her şey onun kudretinden izler taşımaktadır. Ancak
fevkalâde inceliklerle mücehhez olan bu varlıkların sırlarına nüfûz edebilmek her insanın, hele hele alelâde hüviyetteki insanların harcı değildir tabii. el-Alîm olan Allah’ı bir nebze olsun idrak edebilmek için âlim
olmak gerektir. İlim ise tek ayaklı olmayıp san’at şuuru da onun en mühim şubelerindendir.
Bilindiği üzere Kur’ân-ı Kerim, her okunuşunda yeni bir bakış
açısı kazandırabilen ve ilimde derinleşildikçe insanı kendine daha çok
bağlayan bir mucizedir. Büyük zatlar tarafından kaleme alınan eserlerin
de benzer hususiyetler taşıması, ilhamlarını Kur’ân-ı Kerim’den almasıyla mütenasıptır. Zaten hakiki ve samimi bir niyetle verilen eser haddizatında bir tefsir addedilir. Ve bizim inancımızda, okunan her kitap,
Yüce Kitab’ın daha iyi anlaşılması için okunur.
Eşyaya doğru bir nazarla bakan kimse, her şeyde Hakk’ın nurunu
ve tecellisini görür. O’nun güzel isimleri başta insan olmak üzere her bir
varlıkta farklı tezahür nispetlerinde müşahede edilebilir. Sanatkâr hüviyetini haiz olan bir kimse ise El-Hâlık, El-Musavvir, El-Kadîr, El-Muktedir, El-Mübdi olan Allah’ın eşyadaki tecellisini başka bir insana nazaran
çok daha farklı bir gözle telakki eder. Bu şuna benzer ki; henüz sanat
talimine yeni başlayan bir mübtedi, meşkini hocasına bir türlü beğendiremediğini gördükçe hayret eder. Hocası bir üstadı överken de onun
büyüklüğünü kavrayamaz. Ancak ne zaman ki sanatında ilerleyip belli
bir seviyeye erişirse o vakit kudemadan bazılarının niçin üstad olarak
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tavsif edildiğini, güzelin niçin güzel olduğunu nahoşun da neden güzel
olmadığını fehmeder.
İnsan elinden çıkma olan bir işin bile şaheser mi yahut herhangi
bir sanat eseri mi olduğuna karar vermek için belki bir ömrü eskitmek
icap ettiği halde ilahi kudretten neş’et etmiş olan güzelliklerin derkedilmesi için çaba sarfetmemek reva olur mu? Yani bütün kâinat Halik-ı
Zü’l-Celâl’in meşheri ise ve bu âlemde nice sırlar gizli ise insanoğlunun
tek bir cihetten değil gücü yettiğince farklı zaviyelerden bakarak esrarı ilahiyeye vukufiyet kesbetmesi icap etmektedir.
2. Sanat ve Fayda
Sanat eserinin sanattan başka bir faydası olmalı mıdır? Bu soru da
muhtelif sonuçlar doğuran tartışmalara sebep olmuş ve farklı kültürlerin sanata bakış açılarına göre ele alınmıştır. Bazı nazariyatçılar ve münekkitler tarafından sanatın yegâne gayesi sanat olarak kabul edilirken
bir başka görüşe göre fonksiyonellik de sanatın olmazsa olmaz gayelerinden biri olarak benimsenmiştir. Sanayi İnkılabı’ndan sonra kapitalizmin hızla dünyaya hâkim olmasıyla birlikte sanatı ve tasarımı da ilgilendiren bazı zaruretler ortaya çıkmıştır. Sadece mühendis veya teknisyen
olanların estetik anlayışları yetersiz olduğu için teknik ile sanatı birleştirmek suretiyle ürünlerin daha çok satılmasını sağlayacak bir disipline
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle “endüstriyel tasarım” veya
“endüstri ürünleri tasarımı” adı altında bir branş ortaya çıkmıştır. Böylece, endüstri ürünü tasarımcısı hem teknik bilgi ile hem de sanat görgüsü ile techiz edilmiş olacak ve ürünün cazibesi daha da artacaktır.
Buna mukabil, estetiğin gerektirmediği minimum bir faydanın dahi sanat eserinden tecrit edilmesini müdafaa eden bir karşı akım da gelişmiştir. Bu tarzdaki tartışmalar daha ziyade batı medeniyeti içerisinde gelişip yayılmıştır.
Sanatın fayda ile olan münasebeti hakkında, bizim konumuzu da
ilgilendirdiği için Metin And’ın Osmanlı Tasvir Sanatları-1: Minyatür
adlı eserinden (Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014, s. 17) yapacağımız şu
iktibas meselenin ele alınış tarzına dair fikir verebilecek örneklerden
biri olarak addedilebilir:
“Dinsel ve büyüsel amaçlarla üretilen nesneler, dinsel amaçlarının
yanı sıra estetik değerler de taşıyabilirler. Simgesellikleriyle birtakım temel işlevleri yerine getirmeleri nedeniyle, yararcıl da sayılabilirler. Bu nesneler, camilerde, tekkelerde kutsal olarak saklandıkları ya da duvara asıldıkları gibi ermiş kişilerin simgesi de olabilirler. Geleneksel, dinsel inançlara ya da batıl inançlara göre bereket, iyilik getiren, nazara, kötülüklere
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karşı koruyan tüm bu nesneler büyüseldir. Amaç ve işlevleri açısından
bunların rengi bile önemlidir. Güzel sanatlarda, dekoratif amaçlarla üretilen ve kullanılan sanatsal nesnelerde ilk önce aranan nitelik estetik,
köylü sanatında ve büyüsel sanatta ise işlevdir.”
Yukarıdaki paragrafta her ne kadar hat, tezhip, minyatür gibi sanatların ismi zikredilmese de pek tabiî olarak dinî bir sanat sayılan hat
sanatını alâkadar eden bazı telmihler sözkonusudur. Metnin siyak ve sibakına bakıldığında eserin telif maksadına ışık tutan bir tasnif yapıldığı
ve buna paralel olarak bahsi geçen izahatın verildiği anlaşılmaktadır.
Buna mukabil, genelde İslâm sanatlarının pek çoğunu ilgilendiren,
özelde ise hat sanatı gibi çıkış noktası ve felsefesi bakımından diğer sanatlara nispetle temel farklılıklar arz eden bir sanat için yazarın tasnifine ve hüküm ifadelerine ihtirazi bir kayıt düşülmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Çünkü herhangi bir yanlış anlaşılmaya kapı aralayabilecek bazı kavramlarla “işlevsel” özelliği olan her sanatı “köylü sanatı” olarak vasıflandırmak her şeyden önce İslâm sanatlarının felsefesinden bağımsız bir yaklaşım olacaktır.
Malûm olduğu üzere, teşvik edilmesi ve gelişmesi vahiy kaynaklı
bir sanat olan hat sanatı doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerim’e dayandığı
için ve tezhip, cilt gibi kitap sanatları da yine aynı zaruretle ortaya çıkıp
geliştiği için bu temel İslâm sanatlarının faydadan hâlî olamayacağı ve
bir fonksiyona hizmet edeceği aşikârdır. Her şeyden evvel, bir “yazı” sanatının mesajdan tecrit edilmiş olması düşünülemez. Mesaj ise doğrudan faydayla ilişkilidir. Bu mesajı en güzel şekilde ileterek insanlara takdim etmek, aynı zamanda bunu tezyin ve muhafaza etmek ise bahsi geçen sanatların varlık sebebi olmuştur. Bu fonksiyonellik onları birer sanat olmaktan çıkarmaz. Çünkü mesajın sanat ile cazibesini arttırmak da
zaten hedeflenen bir husustur. Bu sanatlar aynı zamanda, mesaja verilen değerin de bir göstergesidir.
İslâm inancına göre büyü ve nazar da birer vakıadır ve bunlara
karşı korunmak için ne gibi manevî tedbirler alınması, hangi âyetlerin
ve duaların okunması gerektiği hakkında Kur’ân ve sünnet kaynaklı dinî
deliller mevcuttur. Bu durumda, bir hattatın gâyet sanatkârane şekilde
yazmış olduğu, müzehhibin de güzelce tezyin ettiği bir nazar âyetinin
duvara asılması hurafe olarak telakki edilemeyecek olan, tamamıyla itikadî bir husustur. Eserin bu faydası onu sanat eseri olmaktan çıkarıp
“köylü sanatı” mevkiine düşürmez. Nitekim İslâm’a göre cemiyeti ve
ferdi alâkadar eden her şeyden, Hakk’ın rızasına muvafık bir şekilde insanlığın selametine hizmet etmesi beklenir. İnsanı dışlayan, faydayı
ikinci plana iten, hattâ zararlı olan hiçbir şey dinî olamaz. Elbette salt
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sanat eseri de, başka hiçbir pratik faydaya hizmet etmese bile sanattan
anlayan bir insana haz verdiği için faydalıdır. Ancak genel olarak İslâm
sanatlarında bu hazzın yanı sıra pratik bir faydanın da ekstra olarak yer
aldığını söyleyebiliriz.
İslâm medeniyetinde başından beri, yapılan bir işin hem iyi hem
de güzel; yani hem faydalı hem de estetik olması hedeflenmişti.
Mîmârîden el sanatlarına, mûsıkîden sahne sanatlarına kadar bütün sanatlar insana hizmet etmek ve hakikati ihsas ettirmek için icra edilmekteydi. Cami, hem içinde ibadet edilebilecek bir mekân hem de ihtişamıyla, zarafetiyle, üzerinde taşıdığı, içinde bulundurduğu farklı sanat
dallarının güzellikleriyle insanı kuşatacak bir eserdi. Aynı zamanda bütün İslâm sanatlarını barındırması hasebiyle cami, İslâm medeniyeti,
zihniyeti ve estetiği hakkında en etraflı malûmatı verebilecek olan temel
yapı olmuştur. Kur’ân-ı Kerim kıraatı, Dinî mûsıkî, hitabet, vaaz, ibadet,
zikir gibi unsurlar, mîmârî, taş, mermer ve ahşap işçiliği, hat, tezhip,
cilt, minyatür, ebru, kalemişi, yazma mushaflar ve diğer yazma eserler,
halı, tesbih, vitray, maden işçiliği, akustik, bahçe, peyzaj ve sair sanat/zanaat dallarının tamamını birden camide bulmak mümkündür. Bu
bakımdan cami hem fizikî olarak İslâm şehirlerinin merkezinde mutlaka yer almış ve hem de ictimaî anlayışı yansıtması bakımından topluca
fikir verebilecek bir müessese olarak tarih boyunca uzviyetini muhafaza
etmiştir. Bütün bu zihniyet ise camiin Asr-ı Saâdet’teki ehemmiyetine
ve fonksiyonlarına atfen teşekkül etmiştir.
Yine camiden hareketle İslâm sanatlarının fayda cihetini ele alacak olursak, kitabelerin ve diğer yazıların hem bilgilendirme hem de
tebliğ etme gayesine yönelik olduğu söylenebilir. Hamam bedenen temizlenmek için, çeşme hem abdest almak hem su içmek için, medrese
ilim tahsili için, bedesten ticaret için, türbe veya hazire mevtanın defni
için çoğu kez camiin etrafında konumlanmış olan külliyenin olmazsa
olmaz cüzlerinden olmuştur. Bununla birlikte adı geçen her bir yapının
aynı zamanda birer sanat eseri olarak planlandığı da ortadadır.
3. İslâm ve Sanat
İslâm ve Sanat Sempozyumu’nun değerlendirmesini yaptığımız
bu oturumdan önceki her bir oturumda tebliğlerini sunan kıymetli araştırmacılar, İslâm ve Sanat ana başlığı altındaki pek çok meseleyi farklı
zaviyelerden ele aldılar. Nispeten daha tartışmalı olan bahislerde de
yine muhtelif fikirler ileri sürüldü. Ancak ağırlıklı olarak benimsenmiş
olan görüşlerin başında zannediyorum şu geliyordu: İslâm, fıtrî bir dindir ve fıtraten insanın ihtiyaç duyduğu bir konuda mutlak yasak getirmez. Belki onun meşruiyet sınırlarını çizer ve bu hudutlar çerçevesinde
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ona müsaade eder. Fıtrata tamamen aykırı olan, tabiat, cemiyet veya fert
bakımından zararlı olan herhangi bir durumda ise yasak mevzu-u bahistir.
Sanat meselesi de bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilebilir. Sanat, genel anlamda fıtrata uygun olan ve insanın ihtiyaç duyduğu sahalardan biridir. İnsan, sanatkâr olmaya elverişli bir yaradılıştadır ve sanat
eseri verebilecek olan bir bedene, ruha sahiptir. Ondaki bu istidadı gereksiz yere sınırlandırmak insanın iyiliğine hizmet etmeyecektir. İnsan,
tamamıyla sanattan tecrit edildiği takdirde tam manasıyla mutlu olamayacaktır ve kendisini yeterince ifade edemeyecektir. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri de sanattır. Ondan bu niteliğin koparılması insanda nâkısa oluşturacak ve insanı kapasitesinin daha altında
kalmaya zorlayacaktır. Kemâle ulaşmak için mücadele vermesi gereken
bir varlığın düşük kapasite ile çalıştırılması ise hem zulümdür hem de
mantığa aykırıdır.
Yukarıda da temas edildiği gibi Esmâü’l-Hüsnâ’nın insanda tecelli etmesi düsturundan hareketle, yaratma (el-Halık, el-Bâri’), sûret
verme (el-Musavvir), ibda etme (el-Bedî’, el-Mübdiu), yeniden yaratma
(el-Muîd), kudret sahibi olma, güç yetirebilme (el-Kadir, el-Muktedir),
hayat verme (el-Muhyî) gibi manaları ihtiva eden ilahi isimlerin ve vasıfların kuldaki tezahürü bakımından sanat son derece önemlidir.
Çünkü insanın Hakk’ı daha iyi tanıması ve anlaması, böylelikle de O’na
daha çok yaklaşması ve bağlanması için elzem olan vasıtalardan biri sanattır. Halis bir niyetle ve meşru sınırlar çerçevesinde sanat terbiyesi
alan ve sanatını icra eden kişi günahkâr olmayacağı gibi Mutlak Yaratıcı’nın, Hakiki Sanatkâr’ın kudretine, yüceliğine daha yürekten inanacaktır. Yine sanatıyla, başkalarının hidâyetine yahut hakikatle tanışmasına da vesile olabilecektir.
Netice olarak, sanat insanîdir. İslâm da insanın huzurunu esas
alan fıtrî bir dindir. Her şeyi bilen ve merhametli olan Allah, insanı yaratırken ve dinin esaslarını ortaya koyarken insanın özellikleri ile dinin
sınırlarını telif etmiştir. Bu şuurdan hareketle, ne dinin sanatı ve estetiği
dışladığı ne de insanın sanat boyutunun olmadığı iddia edilebilir. Tam
tersine, hal ve hareketlerimizden çevremize, yaşadığımız dünyaya kadar
hayatın bütün unsurlarının daha estetik, daha güzel olması bizzat
İslâm’ın ruhuyla mütenasıptır. Ayrıca İslâm’ın estetik ilkeleri içerisinde
sanat eserinin pratik faydasının olmaması gerektiği gibi bir prensip yoktur. Bilakis, İslâmî bir sanat eseri, insandaki sanat hazzı ihtiyacından
başka hayırlı bir maksada da hizmet edebilir.
Hepinize teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum.

İSLÂM ve SANAT
ÖZET

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken, 07-09 Kasım 2014 tarihlerinde Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda "İslâm ve Sanat" konulu tartışmalı
ilmî bir toplantı yapılmıştır.
İslâm düşünce tarihi ve coğrafyasında Fıkıh, Kelâm, Mezhepler
Tarihi ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar, şiir,
edebiyat, mûsikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit etmek, kültürler arası etkileşimi sanat üzerinden takip etmek, İslâm sanatlarına olan ilgiyi arttırmak, sanat bilincini geliştirmek,
İslâm’ın sanata bakışını tahlil etmek, sanat eserlerinin korunması konusunda toplumsal bilinci arttırmak, sanatın ve sanatkârın değerini geniş
kitlelere anlatmak gayesi ile yapılan bu toplantıda “Kurumsal Çerçeve,
Felsefe - Sosyoloji, Edebiyat - Söz Sanatları, Mimarî, Tasavvuf - Psikoloji,
Müzik, Güzel Sanatlar - Resim” ana başlıkları ile 42 tebliğ sunulmuştur.
Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir:
Sanat ile Dînin Bazı Ortak Yönleri Üzerine; Din – Sanat İlişkisi
Bağlamında Dinî Tecrübenin Sanat Ruhuna Etkisi; Vücud ve Yön; İslâm
ve Modern Sanat; İslâm Sanatının Gelişimini Engelleyen Kimi Kelâmî
Yorumlar; İslâm ve Sanat Bağlamında Bazı Merasimler ve Mûsikî; Varoluşun Estetik Boyutu ve Din; Gazzâlî Estetiğinde “Arınma–Tathyr–Katharsis” Kavramı ve Uzanımları Üzerine; Tekst ve Kontekst Çerçevesinde
Din–Sanat İlişkisine Bir Bakış: Vahhâbîlik Örneği; Din–Sanat İlişkisine
Gelenekselci Bir Yaklaşım: Seyyid Hüseyin Nasr Örneği; Sanat ve Dinin
Kesişebildiği / Kesişemediği Toplumsal Yapı Analizi; Cami Mimarîsinde
Kadınlara İlişkin mekânlar; Şâir Kelâmının Hz. Peygamber’in Zikri ile
Değer Kazanması; Na’tlarda Hz. Peygambere Yapılan Teşbihler:
Fuzûlî’nin Su Kasi-desi Örneği; Manzum Edebiyatımızdaki Dert–Deva
Söylemlerinin Metafizik Temelleri; Secî Sanatının Arapça–Farsça Örnekleri Bağlamında Hasan-ı Zarîfî’nin Kâşifu’l-Esrâr ve Matlau’l-Envâr
İsimli Mesnevî Şerhi; Kur’ân Tefsirinde Belâğat: Şiirle İstişhâd (Hâricî
Tefsir Geleneği Örneğinde);
Kâbe ve Sembolizm; Selçuklu Başkenti Konya’da Dinî Mimarî;
Anadolu Selçuklu Yapı Kitâbelerindeki Dinî, Siyasî ve Sosyal Göndermeler; Osmanlı’nın Mekke’deki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Genel Bir Bakış;
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İmmanuel Kant’ın Deha Estetiğinde Yücelik Kavramı – Mimar Sinan Örneği: Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii; Günümüz Dinî Yapılarında
Osmanlı Mimarî Birikiminden Yararlanma: Antalya/Markantalya
A.V.M. Mescidi Örneği; Günümüz Cami Tezyînâtında Estetik Problemler; Tasavvuf ve Estetik: Meşhur İki Hadisin Tasavvuf Metinlerindeki
Durumu Üzerine Bazı Mülahazalar; Tasavvuf Perspektifinde Nesnedeki
Sanat ve Estetik Algısı; Gelenekçi Perspektiften Sanat ve Maneviyat; Günümüz Türk Resminde İslâm Tasavvufunun Sembolik Yansımaları; Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk İslâm Sanatları Merkezli Bir
Okuma Denemesi; Kutsalın Kabarışı; Emevîler Dönemi’nde Müzik Sanatı/Zanaatı ve Gösterilen İlginin Nedenleri; Erken Dönem Abbâsî Toplumunda Mûsikînin Oluşum ve Gelişim Süreci;
Osmanlı’nın İlk Resmî Konservatuarı Dârü’l-Elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi; Mevlid’in Sahnede İcrası İçin Bir Model Önerisi;
İslâmiyet’in Halk Edebiyatına Bir Yansıması Olarak Türkülerde Âhiret
Kavramı; XX. yüzyılda Müslüman ve Müzik: Problemler ve Çözüm Önerileri; Âlemin Hayal Oluşu ve Gölge Oyunu; Toplumun Âyetleri Anlamasını Göstermesi Bakımından Resim Sanatı: Yaratılış Örneği; Tarihimizdeki İlk Grafik Üstadı Hattat Ahmed Şemseddin Karahisârî ve Sülüs
Hurûfât Meşk Murakka Eseri; Anadolu Selçuklu Süsleme Anlatı Dili ve
Günümüz Yansımaları İçin Öneri; Sinema Sanatında Temsil, Rol ve Hezl
Kavramlarının Fıkıh Bakış Açısından Değerlendirilmesi; Sinemada Dinî
Mesajların Fıtrî Sunumu: Mecid Mecidî Örneği
Bu ilmî toplantı, bu alanda çalışma yapan ilim adamlarını, konu
ile ilgilenen çok sayıda akademisyeni bir araya getirmiş, halka açık yapılan bu toplantıda İslâm ve sanat konusu detaylarıyla ele alınmış, dinleyici kitlesinin aydınlatılması ve yol gösterici hüviyeti cihetiyle son derece önemli bir toplantı olmuş ve ayrıca bundan sonraki benzer faaliyetlere de örnek teşkil etmiş, müşterek akademik faaliyetlerin artmasına
imkân tanınmış, İslâm ve sanat konusu hakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde edilmiştir.
Toplantıda sunulan tebliğler ve değerlendirmeler bir araya getirilerek “İslâm ve Sanat” adıyla neşredilmiştir.
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اإلسالم والفن
لقد قام وقف دراسات العلوم اإلسالمية بالتنسي ِ مع عمادة كلية اإللهيات بجامعة
آقدنيز بندوة علمية ذات مناقشات علمية بعنوان "اإلسالم والفن" في قاعة المحاضرات بكلية
.الحقوق بالجامعة فيما بين  9-7نوفمبر 2014م
ففي هذه الندوة العلمية التي تهدف إلى تعيين الصلة والتأثر بين الفقه والكالم
وتاريخ المذاهب اإلسالمية والتصوف والعمارة والفنون الجميلة والفنون التقليدية والشعر
واْلدب والموسيقي ،ومتابعة التأثر بين الثقافات من خالِ الفن ،واالهتمام بالفنون
اإلسالمية ،والتوعية الفنية ،وتحليل نظرة اإلسالم تجاه الفن ،والتوعية االجتماعية في الحفاظ
على اْلثار الفنية ،وتوعية العامة بقيمة الفن والفنانين ،لقد تم تقديم  42بحثا في كل من:
التحديد المؤسساتي ،والفلسفة ،وعلم االجتماع ،واْلدب ،والبالغة والبديع ،والعمارة،
.والتصوف ،وعلم النفس ،والموسيفى ،والفنون الجميلة ،والتصوير
وفي هذة الندوة حضر جمع كبير من رجاِ العلم واْلكادميين المهتمين بهذا
المجاِ ،حيث تم تناوِ موضوع "اإلسالم والفن" بكل تفاصيله ،فكانت ندوة مفيدة للغاية
نورت الحضور المستمعين وأرشدتهم إلى الطري ِ القويم ،وكانت مثاال للنشاطات العلمية
المشابهة بعد ذلك ،ومكنت من الزيادة من النشاطات اْلكادمية المشتركة وأعطت فرصة
.سنيحة في تبادِ اْلفكار في اإلسالم والفن
قد تم نشر اليحوث المقدمة خالِ الندوة وتقييماتها في كتاب "اإلسالم والفن"
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Sembolizm, 7, 51, 60, 239, 518,
830
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Su Yolu Motifi, 68
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tasvir yasağı, 107
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zemin ve motifler, 68
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