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Kültür-Sanat24s 26s Dur, Bak ve Yorumla
Elif Arslan Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

 

Botanik

İnfografikler bilgi ve tasarımın birlikte 
kullanıldığı ve öğrenmeyi kolaylaştıran 
görselleştirme seçenekleridir. İnfografik-
lerin hızla yayılması günümüz ajans ve 
medya kuruluşları başta olmak üzere 
birçok kurumun uzun bilgileri yalın bir 
şekilde ifade edebilmesine yol açmıştır.

Müzelerin kurulması ve müze bilincinin 
yerleşmesiyle birlikte “sanat eseri duyar-
lılığı” genel olarak artarak kitleselleşti.  
Sanata duyarlılığın sanat eserine duyarlı-
lık şeklinde geniş çerçeveye taşınması, 
başka sorunları da ayrıca beraberinde 
getirdi.

Türkiye’nin dört bir köşesinden yüreği 
özgürlük ateşiyle atan; kalbi, zihni ve 
ruhu hakikat aşkıyla çarpan yüzbinlerce 
Müslüman Ayasofya’ya akın etti... Hasret 
bitti. Ayasofya’nın açılışı, Türkiye’nin 
yaşadığı ontolojik yok oluş felâketinin 
sonunun başlangıcı olarak tarihe geçti.

Kıraat ilmi, genel hatlarıyla sahih rivayet-
ler çerçevesinde Kur’an kelimelerinin 
okunuş şekillerini bildiren bir ilim olarak 
tanımlanabilir. Bu ilim dalında ülkemizde 
özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde 
temayüz etmiş şahsiyetlerden biri 
merhum Reîsülkurrâ Abdurrahman 
Gürses hocaefendidir.

ELLİNCİ SAYI

İstifadenize sunacağımız bu seri ile birlikte Ayasofya 
Câmii’ni bilinen ve pek bilinmeyen bazı yönleri ile ele 
almaya çalışacağız. Bu yazılar Ayasofya’nın kültürel, 
sanatsal ve tarihî geçmişine ışık tutacak. 
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     Arap dünyasına perşembe günlerini iple çektiren 
kadın, Fas’tan Filipinlere kadar bütün zamanların en 
büyük Arap sesi, radyolu zamanların sihri, seslerin 
en güzeli, büyük doğaçlama ustası, “sesi tam 
anlamıyla taklit edilemez” denilen kişi, zengin fakir 
herkesi kendine hayran bırakan zarif insan; Ümmü 
Gülsüm.

Mısır’da Arap Baharı zamanlarında, Tahrir meyda-
nındaki mitingler vesilesiyle tekrar hatırladığımız, 
Mısır’ın ve Arap dünyasının en önemli, dünyanın da 
sayılı ses sanatçılarından olan Ümmü Gülsüm, 
yoksul bir ailenin son çocuğu olarak Mısır’ın bir 
köyünde doğar. Doğum tarihi konusunda ihtilaflar 
vardır, ama çoğu kaynak 1904 olduğunu söyler. 

Sesi Kulaktan Kulağa Yayıldı

Babası köy camisinin imamı. Ümmü Gülsüm de ilk 
eğitimini babasından alanlardan. Hafız olan babası, 
ek gelir sağlamak amacıyla kendi köyünde ve çevre 
köylerde ilahi ve kasideler okuyan biridir. Ümmü 
Gülsüm’e de ilahiler ve Kur’an okutur. Kısa sürede 
Gülsüm’ün etkileyici ses güzelliği kulaktan kulağa 
yayılır. Daha iyi ses eğitimi alması yönündeki ısrarla-
ra dayanamayan ailesi Kahire’ye taşınır. 

Şimdi olduğu gibi o dönemde de Kahire, Arap müzi-
ğinin başkentidir. Gülsüm, Kahire'de zengin ailelerin 
evlerine giderek şarkılar okumaya başlar. Tüm Orta-
doğu’da tanınması ise, Mısır Radyosu’nun 1934'de 
kurulmasından ve Ümmü Gülsüm’ün şarkılarına yer 
vermesinden sonra olacaktır.

Devrimi Erteleten İsim

1937’den sonra konserlerini canlı olarak yayınlaması 
için Mısır Radyosu ile anlaşma yapar. Böylece kendi-
sini görmeyi hayal bile edemeyecek kadar yoksul 
olan geniş halk kitlelerine ulaşır. Fakat Ümmü 
Gülsüm, geldiği yeri asla unutmaz. Hayatı boyunca 
200 fakir aileye maddi destekte bulunur. Zerafetin-
den ve hanımefendiliğinden ödün vermez. 
Siyah-beyaz kayda alınmış ender birkaç videosunda 
da bunu zaten görüyoruz. Belki bu yüzden Tahrir’de 
Mısır’ın sesi, devrimin bir anlamda motive edicisi 
gücü olacaktır. Çünkü o yoksul bir aileden gelmesine 
rağmen devlet erkanını ve ülkenin seçkinlerini bile 
derinden etkilemiştir.

Yükselen Arap milliyetçiliğinin etkisiyle 1969'da 
Libya’da, Muammer Kaddafi ve Abdüsselam Callud 
liderliğinde planlanan darbe gününde Ümmü 
Gülsüm’ün Bingazi’de verdiği konsere geniş halk 

kitlelerinin yanında kraliyet ailesinin ve darbe 
planlayıcılarının da katılması üzerine darbe tam beş 
ay ertelenir. 
Türkiye’de ve dünyanın hemen her bölgesinde, 
halkının ve devlet adamlarının ortak sevgisini 
kazanmış, darbe bile erteletebilecek kadar güçlü 
başka sanatçılar var mı bilmiyorum.

"Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da 
yazıldı." kadim öğretisinin Mısır kısmı önemli. Zira 
bu bölge insanlarına “Davudî” ses denilen bir ses 
yeteneği bahşedilmiş. Abdussamed’i bilmeyenimiz 
yoktur. Pek çoğumuz onun “kısa sûreler” kasetle-
riyle büyüdük ne de olsa. Mustafa İsmail hakeza… 
Ümmü Gülsüm de işte Mısır’ın bu nimetinden yarar-
lananlardan.

“Sen Benim Ömrümsün”

Arap ülkeleri dışında pek çok konser veren Gülsüm, 
1967 Kasım’ında Paris Olympia’da Avrupalı dinleyi-
cilerinin karşısına çıkar. İnsanlar bilet almak için 
saatlerce kuyrukta beklerler. Sıkı bir vatanper olan 
sanatçı Mısır-İsrail (1948) savaşında orduya moral 
için konserler verir. 1952’de Müslüman Kardeşlerin 
de desteği ile Abdünnasır devrim yaptığında devri-
mi çoşku ile karşılar. 1967’de ise Arap-İsrail savaşın-

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Şark’ın Gür ve
Özgür Sesi
Ümmü Gülsüm



yine halkına büyük destek olur. Sevenleri için 
Gülsüm, Mısır’ın ve diğer Arap ülkelerinin özgürlük 
sesidir. Türkiye’de de kendisini severek dinleyen 
ciddi bir kitle vardır.

“Enta Ömri - Sen Benim Ömrümsün” Ümmü 
Gülsüm’ün en önemli eseridir. Bugün bile büyük bir 
keyifle her yerde dinlenir. Onun şarkı girişlerinde 
kullandığı arabesk tonlar Türk arabeskinde (eğer 
varsa böyle bir şey) de bir çok şarkıya örnek teşkil 
eder. Bütün hayatını şarkılarının arkasına koymuş 
bir isimdir o. 

Mısırlılık bilincinin oluşmasına büyük katkı sağla-
mıştır. Hiç beklenmedik bir anda kelimeleri uzatır ya 
da cümleyi tekrarlar. Şarkılarında etkileyici bazı 
bölümleri o kadar ustaca tekrarlar ki seyircilerin 
heyecandan ayağa kalkıp alkışladığını görürsünüz.

Makamla bestelenmiş şarkıyı süslemek için, 
makamsal kurallar bütününü bozmadan belirli 
melodi pasajlarını katı ritmik biçimlerinden ayırarak 
kendi yorumu ile dinleyicilere sunar. Böylece beste 
ile beste içinde kendi seçtiği bölümlerin yorumları 
karşı karşıya gelir, ortaya çıkan gerilimse dinleyici-
lerde Arapların “tarab” dediği bizim vecd-sevinç 
diyebileceğimiz bir coşku oluşturur. Tiz yükselişinin 
ardından “Allah!” seslerini duymanız mümkündür. 
Onu ilk defa dinleyen ve adını bilmeyen, kadın mı 

yoksa erkek mi olduğunu ayırt etmekte zorlanabilir. 
Bu durum ve etkileyiciliği için “tam anlamıyla taklit 
edilemez bir sesi var” denilir.

Ümmü Gülsüm’ü iyi araştırmış, sıkı dinleyiciliğini 
yapmış ve onu farklı yerlerde yazmış ve anlatmış 
biri olan akademisyen Murat Özyıldırım onu tanım-
larken bakın ne  diyor: “Ümmü Gülsüm için bir 
tanımlama bulmakta zorlanıyorum. Malumunuz, 
şark memleketlerinde insanlar duygusaldır. Nefret-
leri de aşkları da hep en uç noktalarda tarif edilir. 
Ümmü Gülsüm, bu tanımlamalar içinde sadece 
sesiyle değil, her yönüyle sevilen bir insan olarak, 
kendinden en çok söz ettiren sanatkar hanımefendi 
olarak karşımızda -ölümünden yaklaşık otuz beş yıl 
sonra bile- dimdik durmayı başararak diğer bütün 
rakiplerini geride bırakan bir figürdür.”

Bizde, perşembe geceleri sokakları ıssızlaştıran bir 
dizi vardı bir aralar. Sokaklarda rahat rahat dolaşma 
imkanı sunardı bize. Mısır’da da radyolu ve Ümmü 
Gülsüm’lü yıllarda perşembe geceleri hasretle 
beklenirmiş. Herkes radyosunun başında Ümmü 
Gülsüm’ü dinler, kendince mest olurmuş. 

Ümmü Gülsüm’ün oynadığı filmler de vardır. 40’lı 
yıllarda, Arap-Amerikan gerginliği dolayısıyla, Ame-
rikan filmleri gelmez Ortadoğu’ya. Film piyasasına 
Mısır hakimdir. Türkiye’de de gösterilen filmler bir 

süre sonra “Türkçeye ilgiyi azaltabileceği” gerekçe-
siyle yasaklanır. Ümmü Gülsüm’ün oynadığı (aynı 
zamanda şarkılarını okuduğu) 6 film de bundan 
nasibini alır.

Ocak 1975 sonlarında, Al-Ahram gazetesi günlük 
sağlık bültenleri yayınlar. Ümmü Gülsüm böbrek 
rahatsızlığı dolayısıyla hastanededir. Ulusal Suriye 
Radyosu hastaneden kurduğu telefon bağlantıları 
ile son durumu aktarır. 4 Şubat 1975’te ise Mısır 
radyosu aralıksız Kur’an yayını yapmaya başlar. 
Ümmü Gülsüm kalp yetmezliği dolayısıyla vefat 
etmiştir. Çeşitli ülkelerden devlet adamları ile 5 
milyona yakın kişi onu son yolculuğuna uğurlar. 

Vefatından bu yana onlarca yıl geçmiş olmasına 
rağmen sevenlerinin sayısı her geçen gün katlan-
mış, dünyanın her tarafında yeniden ve yeniden 
dinlenen dev bir sanatçıya dönüşmüştür. Ama 
bugün onu çoğunlukla şarkıya göz yaşlarıyla eşlik 
ederek dinleyenler, vatanlarını terketmek zorunda 
kalmış mülteciler olmuştur. Onlar da zaten dünya-
nın her yerinde değiller mi? Fonda ente ömri çalar-
ken göz kapaklarının arkasında hangi fotoğraf 
karesinin canlandığını ne yazık ki hiçbir zaman 
bilemeyeceğiz…
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ALİ ÜSKÜDARİ
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Osmanlı mü-
zehhibi ve lake ustası…

 (Resim 4)
Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey -1906

Tuval üstüne yağlıboya,221.5 x 120 cm

(Resim 3)
İki Müzisyen Kız, Osman Hamdi Bey,

1880 Tuval üstüne yağlıboya, 58 x 39 cm

Anadolu´nun son gezginleri 
arasında gösterilen ABD´li 
fotoğraf sanatçısı ve koleksi-
yoncu

Josephine 
Powell

J O S E P H I N E    P O W E L    K O L E K S İ Y O N U: 
ANADOLU’DA GÖÇEBE KÜLTÜRÜN İZLERİ

ABD’li fotoğraf sanatçısı, koleksiyoner  ve  gezgin 
Josephine Powell’ın (1919-2007), Anadolu köyleri-
nin ve göçebelerin kültür ve yaşamına dair objeler 
ile fotoğraf ve belgelerden oluşan koleksiyondaki 
kilim, çuval, çadır gibi el dokuması örnekleri ile 
dokuma aletleri Vehbi Koç Büyükdere Evi (Sadberk 
Hanım Müzesi)’nde; 35 bin dolayında saha notu, 
slayt, fotoğraf ve kitaptan oluşan bölümü ise 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANA-
MED)’de muhafaza edilmektedir.  Powell’ın Ekim 
2006’da Vehbi Koç Vakfı’na (VKV) bağışladığı 
Powell’ın yaklaşık 28 bin slayt içeren arşivi Koç 
Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından 
dijital ortama aktarılarak kataloglanmış ve erişime 
açılmıştır.

Powell, 1970’lerde ve 1980’lerde gerçekleştirdiği 
gezilerde Anadolu göçerlerinin ve köylülerinin 

günlük hayatlarını ve elişlerini fotoğrafladı. Bu 
yıllarda köylü kadınların hayatlarına ve dokuma 
sanatlarına karşı gittikçe büyüyen bir hayranlık 
geliştirdi. Göçebe, yarı göçebe ve yerleşik dokumacı 
kadınların  fotoğraflarından ve düz dokuma zana-
atlarına dair saha notlarından zengin bir arşiv 
oluşturdu. 

Koleksiyondan 40 kilim ve el dokuması ile Orta ve 
Doğu Anadolu’dan artık örnekleri kaybolmuş üç 
çadır JP Morgan Bankası’nın katkılarıyla onarılmış 
ve Tarih Vakfı tarafından 1-14 Eylül 2003 tarihleri 
arasında İstanbul’da tarihi Darphane-i Amire 
binasında sergilenmiştir. 

30 Nisan-2 Mayıs 2007 tarihleri arasında ise 11. 
Uluslararası Doğu Halı Konferansı (ICOC) kapsa-
mında İstanbul’da Yıldız Sarayı Silahhane’de, 

VKV’nin desteğiyle, “Renklere Kavuşmak: Josephi-
ne Powell Koleksiyonu'ndan Anadolu Kilimleri ve 
Dokuma Aletleri” başlıklı bir sergi açılmıştır. Yoğun 
ilgi gören bu serginin bir de kataloğu yayımlanmış-
tır. 

Powell’ın bağışladığı bu kilim koleksiyonundan bir 
seçki  2018’in Eylül ayında özel bir sergiyle Vehbi 
Koç Büyükdere Evi’nde ziyarete açılmıştır. Vehbi 
Koç  Büyükdere Evi´nde  süresiz  olarak  sergilene-
cek  Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı 
Döneminde, 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında 
dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin 
örneklerden oluşan 36 adet kilimin yanı sıra altı 
adet çuval, bir adet dokuma tezgâhı ve 73 adet 
dokuma aleti yer alıyor. 
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( Resim 5 )

( Resim 6 )

( Resim 7 )
Giving Back The Colours Josephine Powell Collection
ISBN: 978-975-6959-18-3 Yıl:2007 Sayfa sayısı: 325

Examples from Kilim Josephine Powell Collection
ISBN: 978-975-6959-19-0 Yıl: 2007, Sayfa sayısı: 173

Koleksiyona ait kilimler ve dokuma aletleri evin 5 odasında süresiz olarak sergilenmekte. Yer 
yaygısı, çuval, heybe, çadır, beşik örtüsü, duvar örtüsü, deve yükü örtüsü, cenaze sargısı, çeyiz 
örtüsü gibi kullanım alanlarıyla Türkler’in yerleşik ve göçebe yaşamının önemli parçası olan kilim-
ler; yüzyıllarca pek çok araştırmacı ve koleksiyoneri  etkileyen eli belinde, mihrap, hayat ağacı, 
çengel, koçboynuzu, altıgen ve eşkenar dörtgen gibi motifleriyle, ziyaretçileri keyifli bir gezintiye 
çıkarıyor. Kilimler üzerinde yer alan motiflerin yanı sıra dokumalardaki renklerin de hala ilk günkü 
canlılığını  muhafaza ettiği görülmektedir. Renklerdeki bu canlılık hiç şüphesiz ipliklerin boyar 
maddesinde doğal boya kullanıldığının bir göstergesidir. 

Ayrıca Josephine Powell Kilim Koleksiyonun tamamına yer verilen, 2007 basımı  iki ayrı katalog 
hazırlanmıştır. Kataloglarda yer alan tüm görseller yüksek çözünürlükte olup kronolojik bir sıra ile 
büyük ölçekli ve detay fotoğraflardan oluşmaktadır. 

Son olarak, özellikle araştırmacıların ilgisini çeken bu kataloglardaki görsellerin, alanda uzman 
kişiler tarafından motif, desen ve kompozisyon çözümlemelerinin yapılması Anadolu’da son 
dönem göçebe kültürünün dokuma özelliklerinin arşive kazandırılması adına önem teşkil etmek-
tedir.  

Önemli Not: Vehbi Koç Büyükdere Evi, çarşamba günleri dışında haftanın her günü 10:00-17:00 
saatleri arasında ücretsiz olarak  ziyaret  edilebiliyor.

Vehbi Koç  Büyükdere Evi, Josephine Powell Kilim Koleksiyonu 

Vehbi Koç  Büyükdere Evi, Josephine Powell Kilim Koleksiyonu 
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Ayasofya-i Kebir Camii’nin Anadolu coğrafyası 
için kıymeti nedir hocam? 

Ayasofya, evvelce pagan mabediydi. Sonra Bizanslı-
lar İstanbul’u işgal edince  bu pagan mabedini kiliseye  
çevirdiler ve Ayasofya’yı büyük bir katedrale dönüş-
türdüler. Daha sonra bu büyük katedral Hristiyanlı-
ğın merkezi haline geldi. Fatih Sultan Mehmet 
Han’da burayı fethedince, camiye dönüştürdü. 
Kronolojik olarak vaziyet böyle. Fatih, Fetihten 
sonraki ilk Cuma namazını burada kıldı. Ayasofya 
fetihten sonra İstanbul’da Cuma namazının kılındığı 

ilk cami. Dolayısıyla Ayasofya’nın Osmanlılar açısın-
dan çok önemli bir tarafı var. Görüldüğü gibi Ayasof-
ya, fethin sembolik karşılığını temsil ediyor. Ayasof-
ya’yı kıymetli kılan unsurlardan ilki olarak bunu 
belirtelim. Bir diğeri ise, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
fermanıyla gayri Müslimlere din ve vicdan özgürlü-
ğünün tanındığının ilan edildiği yerdir Ayasofya.

Nasıl bir özgürlükten bahsediyoruz hocam?

Herkes ırzından, malından, canından ve inancından 
emin olsun. Bu emannâme ile Fatih Sultan Mehmed 
Han, esasında Osmanlıların ve İslam dininin kişisel 
inanç ve düşünce hürriyetini, inancını yaşama özgür-
lüğüne bağlılığını aleme ilan ediyor.
Ayasofya katedrali çökmüş, hatta kilise halka zulüm-
ler yapma konumunda. Millet kiliseden nefret etmiş.  
Esasında İstanbul başka bir anlamda fethediliyor. 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın emannâmesi ile din ve 
vicdan özgürlüğünün ilan edilmesi, can, mal güvenli-
ğinin ilan edilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu eman-
name gönüllerin fethini getiriyor. 

Gönlün Fethedilmesi

İnsanın kendi iç dünyasındaki duygu ve düşüncesidir 
gönüllerin fethi. Balkanlarda Sırplar, “başımızda 
Hristiyan serpuşu görmektense Müslüman sarığı 
görmeyi tercih ederiz.” demişler.  Bu kişinin kendi 
içindeki kanaatidir. Müslümanlara duyulan güven ve 
sempatinin arttırılmasıdır gönüllerin fethi. Müslü-
man dendi mi akla Peygamber Efendimizin şu buyru-

Serdivan Ajans’ın 50. Sayısında konuk ettiğimiz 
Prof. Dr. İrfan Gündüz hoca, 1974 İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsünden mezun olmuş, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doktora, 
Doçent ve Profesör derecelerini almıştır. 1986 
yılında sahasıyla ilgili araştırma ve incelemelerde 
bulunmak üzere Kahire’ye gitmiştir. Tasavvuf 
tarihi uzmanıdır. Araştırmaları arasında Osmanlı-
lar’da Devlet ve Tekke Münasebetleri, Gümüşha-
nevi Ahmed Ziyahüddin, Ebu Sa’d El-Hargüşi ve 
Tehzibul-esrar’ adlı te’lif; Fetvalar, Tarikat Silsileleri 
çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 
sahasıyla ilgili pek çok makalesi, ansiklopedi 
maddeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde 
sunulan tebliğleri bulunmaktadır. Milli Türk Talebe 
Birliği, Millet Vakfı ve Hüdai Vakfı gibi pek çok 
vakıfta aktif görevler alan Gündüz; İslam, Kadın-A-
ile, İlim-Sanat ve Altınoluk dergileri yazarlığı ve 
yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Üç yıl kadar 
Kanal 7’de Gönül Sohbetleri programlarını sundu 
ve yönetti. Yirmi birinci, yirmi ikinci ve yirmi 
üçüncü dönem İstanbul Milletvekili ve Ak Parti 
kurucularından olan İrfan Gündüz, İbn-i Haldun 
Üniversitesinde mütevelli heyet başkanlığı görevi-
ni sürdürmektedir. İrfan Gündüz hoca evli ve üç 
çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça, İngilizce ve 
Farsça bilmektedir.

KİMDİR

Hazırlayan: Ahmet Musa Bala

Fotoğraf: Bilal Işıkakdoğan

ahmetmusabala

bilalisikdogan@gmail.com

Müslüman, elin-
den ve dilinden 
herkesin emin 
olduğu kişidir. 
“Gönüllerin fethi” 
dediğimiz esas 
budur. 



İrfan Gündüz7 AĞUSTOS  2020

ğu gelmeli: “Müslüman, elinden ve 
dilinden herkesin emin olduğu kişidir”. 
Bu güveni vermiyorsanız o zaman sizin 
Müslümanlığınızda şüphe uyandırılır. 
“Gönüllerin fethi” dediğimiz esas budur. 
Mesela Peygamber Efendimize daha 
peygamberlik gelmeden önce bütün 
Kureyşlilerin nezdinde ne diyorlar; “o 
Muhammed-ül emin” “o asla yalan 
söylemez”. En güvenilir adam, araların-
da anlaşmazlık olduğunda  Peygamber 
Efendimizin hakemliğine müracaat 
ediyorlar. Peygamber Efendimizin 
dahiyâne ve herkesi memnun eden bir 
usûl ve üslubu var. Buna karizma mı 
diyorsunuz bugün, değer yargısı mı 
diyorsunuz?  Ne diyorsanız deyin,  işte 
esasen ‘gönüllerin fethi’ dediğimiz şey 
budur.

Gönülleri Fetheden Şefkat ve Mer-
hamet Medeniyeti

Kuzguncuk’ta kilise ve cami duvar 
duvara, altı yüz yıldır yan yana duruyor. 
1895 Senesinde Sultan Abdülhamid 
Han’ın Okmeydanı’nda Darülaceze’yi 
kurduğu noktada sinagog, cami ve 
kilise yan yana. Bunlar İslam’ın ve 
Osmanlı Medeniyetinin farklı inançlara 

gösterdiği toleransın en güzel göster-
gesidir. Suriye’de, Irak’ta ilk bombala-
dıkları yerler tarihi camiler. Yıkılan 
minareleri görün siz. Şimdi bunlar 
diyorlar ya, biz dört yüz yıl İspanya’da 
kalmışız Endülüs’te. Peki, neden Endü-
lüs’te bir tane eser yok! Kurtuba Cami 
bugün kilise yapılmış. Bunların bize 
söyleyecek ne lafı var? Hani derler ya; 
‘bana tan eden bari Müslüman olsa’ 
bunların bize söyleyecek hiçbir lafı yok 
ama esas bizim içimizdeki onların 
maşaları ve uşakları var. Onlar cambaza 
bak diyerek; ya Avrupa ne der ya da 
Amerika ne der diyerek bizim kendi 
içimizdeki camilerimize zincir vurmuş-
lardır. Osmanlı mirası eserleri kazımaya 
gayret etmişler. Kültürel yönden 
kazıdılar bir de onları medeniyet olarak 
kazıdılar. Medeniyet dediğimiz ne? 
Medeniyet bir inancın ve düşüncenin 
kurumsal kimlik kazanarak hayata 

yansımasıdır. Vakıflar bunun işaretidir, 
merhamet ve şefkat yuvaları kurmaz-
sanız, kurum olarak bu sadece lafta 
kalan bir merhametle, lafta kalan bir 
şefkatle kimseye bir faydanız olmaz. O 
yüzden Cenabı Hakk’ın ayet-i kerime-
lerdeki emrettiği hayırlar mutlaka bir 
kuruma dönüşmüş, o kurumlar toplum-
sal yararlar sağlamıştır. Peygamber 
Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde ifade 
ettiği konular sadece lafta tavsiye 
olarak kalmamış, kurumsal bir kimlik 
kazanarak toplumu kuşatmıştır. Vakıf 
medeniyeti, merhamet medeniyeti 
böyle zuhur etmiştir. Bizim medeniyeti-
miz gerçekten bir merhamet medeni-
yetidir. Şefkat medeniyetidir. Bugün 
Elhamdülillah ocaklar çok, bugün 
okullarımız çok, üniversitelerimiz çok, 
yaşayan dergâhlarımızda var. Ben öyle 
inanıyorum ki Ayasofya-i Kebir Cami, 
Ayasofya-i Kebir Medresesi’ne ve 

üni-

versitesine dönecek. Orada bir arkada-
şımızın Profesör olarak imamlığa atan-
ması da bunun bir ilanı gibi geliyor 
bana. Artık Çamlıca’yı, Süleymaniye’yi, 
Fatih Sultan Mehmet Camisi’ni, Ayasof-
ya-i Kebir Camisi’ni bir akademiye 
dönüştürmemiz lazım. Camileri halka 
açık, toplumu besleyen ve onların 
kültür seviyesini yükselten birer akade-
miye dönüştürmemiz lazım. Kur’an 
kurslarımızı sadece kuru kuruya Kur’an 
okuyan değil Kur’an-ı anlayan ve aynı 
zamanda anlatan bir akademiye 
dönüştürmemiz lazım. Ben bu açılışta 
bunun işaret fişeğini aldım.

Ayasofya-i Kebir Cami’nin açılışının 
nesiller arası farklı etkiler uyandır-
dığını söyleyebilir miyiz? 

Kızıl elmamız Ayasofya’dır. Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın ve fethin bize, 
İslam alemine en büyük hediyesi ve 

 Medeniyet, 
bir inancın ve 
düşüncenin 
kurumsal 
kimlik kazana-
rak hayata 
yansımasıdır. 

Artık Çamlıca’yı, Süleymaniye’yi, Fatih Sultan Mehmet Camisi’ni, Ayasofya-i Kebir Cami-
si’ni bir akademiye dönüştürmemiz lazım. Camileri  halka açık, toplumu besleyen ve onla-
rın kültür seviyesini yükselten birer akademiye dönüştürmemiz lazım.
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emaneti Ayasofya’dır. Ayasofya, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesidir.  
İslam hukukunda “şart-ı vâkıf nass-ı 
şâri gibidir.”  Vakfedenin koyduğu şart, 
Allah’ın koyduğu kanunu gibidir asla 
değiştirilemez. Vakıflar da ancak gaye 
maddesinde gösterilen doğrultuda 
kullanılabilir. Bunun dışında kullanıla-
maz. Kullananlara, ister bilerek ister 
bilmeyerek bu vakfiyeyi değiştirenle-
re, vakıf mallarını gayesinden başka bir 
yerde kullananlara bütün lanet ediciler 
lanet etsin diye de vakfiyede Sultan 
Muhammed Han’ın laneti var. Sadece 
Fatih Sultan Muhammed Han’ın vakfi-
yesinde değil, bütün vakfiyelerde var 
bu. Şimdi bir defa düşünün ki 1453’ten 
beri Cami olan ve Fatih’in bize emaneti 
olan böyle bir mabet, kubbeleri 
suskun, minareleri suskun, Cami’nin 
kendisi mahzun. Hep bu burukluğu 
yaşadık, çok mitingler yaptık.

Tabi burada eğer geçmişe dönük 
bakarsak Osman Yüksel Serdengeçti-
ler, Necip Fazıllar, Mustafa Yazganlar, 
Sezai Karakoçlar, Kadir Mısıroğulları… 
Onlar bize bu konuda Ayasofya’nın ne 
kadar önemli olduğunu, bunun açılma-
sı gerektiğini, bunun kapatılmasının ne 
anlama geldiğini, açılırsa ne anlama 
geleceğini anlattı, çünkü Ayasofya bir 
sembol. Mesela Rahmetli Necip Fazıl, 
“Annemin cennet kokulu başörtüsünü 
Paris’in şanzelize gece kulüplerindeki 

seviyeden daha aşağıya indiren bir 
zihniyetin Ayasofya’yı müzeye döndü-
rüp çevirdiğini” ifade eder. Bu şekilde 
bizim ruh kökümüzü yoğuran üstatla-
rın uyarıları, ikazları bizde de bir kızıl 
elma gibi hep hedeflerimizde kaldı. 
Ayasofya’nın mutlaka aslına döndürül-
mesi, ezanın aslına döndürülmesi gibi...
 
Yıllardır bu hasreti çeken nesiller 
için Ayasofya bir Kızılelma iken, 
günümüz ve gelecek nesiller için 

ihtivası ne olmalıdır?

Z kuşağına verilecek en önemli mesaj; 
insanlar geçmişlerinden güç alarak 
geleceğe doğru yürümelidir. Geçmişin-
den utanan, ecdadından utanan, onu 
hor ve hakir gören, aşağı gören bir 
anlayıştan kurtularak, geçmişinin 
değer yargılarına sahip bir şekilde 
geleceğine yön vermelidir evlatlarımız. 
Ben buna diyorum ki düne yaslanaca-
ğız, bugüne basacağız, geleceğe de 

İnsanlar geçmişlerinden güç alarak geleceğe doğru yürümelidir. Geçmişinden utanan, 
ecdadından utanan, onu hor ve hakir gören, aşağı gören bir anlayıştan kurtularak, 
geçmişinin değer yargılarına sahip bir şekilde geleceğine yön vermelidir evlatlarımız.

Düne yaslana-
cağız, bugüne 
basacağız, ge-
leceğe de ba-
karak yürüye-
ceğiz.
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bakarak yürüyeceğiz. Bu Yahya Kemal 
merhumun bize vasiyetidir. Temâdî 
diyor buna, değişerek gelişme ve 
gelişerek değişme. Bir “kültürel 
kesme” gelmiş bizim tarihimizde, çınar 
ağacı gibi bir medeniyetin evlatları 
olarak bizler kökümüzden koparılmışız. 
Sonra ondan bir dal alınmış saksıya 
koymuşlar ya da seraya koymuşlar. Şu 
anda bizim Z kuşağı dedikleri kuşağı-
mız vazo bitkisi gibi, saksı çiçeği gibi, 
sera bitkisi gibi… 

Bunu güçlü hale getirmenin yolu 
nedir?
Ağaçların kökü ne kadar derin ise 
yaprakları da o kadar yücelerdedir. 
Düne düşmanlık yaparak hiçbir yere 
varılmaz. Düne yaslanacağız biz; ama 
bugüne basacağız, geleceğe de baka-
cağız. Bu anlayışın yeni kuşaklara 
egemen olması lazım. İstikbal hep 
göklerde değil, aynı zamanda da 
köklerdedir diyorum. Köklerimizden 
güç alarak yürümeliyiz. Genç kuşakları-
mız geçmişimizle bağlarımızı teker 

teker kurmaya devam edecek inşallah.

Gençler! Hazreti Ali (r.a.) Gibi Olun.

Tasavvufta gençlere ayrı bir yol çizilmiş 
“Fütüvvet Tariki” diye. Fütüvvet Tariki; 
gençlerin elinden tutan, onları hem 
hayata hazırlayan hem de gençliğin ve 
delikanlılığın o coşkun dünyasından 
sıyırmadan; ama aynı zamanda da 
savurmadan yetiştiren bir anlayış. 
Fütüvvette de pirimiz, idolümüz Hz. 
Ali’dir. Her gence Hz. Ali rol model 
olarak gösterilir, onun gibi olacaksın 
denir. 

Hz. Ali gibi olmak ne demek?

Hz. Ali evvela, Peygamber Efendimizin 
damadı, damad-ı şehriyârîsi. Dolayısıy-
la Hz. Peygamber’e Hz. Ali gibi yakın 
olmalıyız. İkincisi Hz. Ali hem ilmin hem  
şecaatin, hem cesaretin hem de ilmin 
sembolü. Gençlerin her biri kendilerini 
yetiştirecekler hem de kendi içinde 

bulundukları şartlara göre değil, belki 
de geleceğin şartlarını dikkate alarak 
kendilerini yetiştirecekler. 
Fütüvvet zaviyelerinde her gence 
yeteneğine göre bir sanat, bir meslek 
öğretilir ve genç hiç kimseye yük 
olmaz, kendi el emeği ile geçinir başka-
larını da geçindirir. Ondan sonra 
dervişliğe geçer. 
Bunların yanı sıra gençler cesur olacak-
lar. Korkaklık çok kötü bir şey. Ölüm-
den korktunuz mu, her koktuğunuzda 
bir defa daha ölürsünüz. Hâlbuki kork-
mazsanız bir defa öleceğiz zaten, o 
korkuyu silersiniz, ölüm bir sefere 
mahsus başınıza gelir. Öyleyse Hz. 
Ali’deki bu şecaati bizim gençliğe 
aktarmamız lazım. Bu yüzden Hz. Ali, 
idol bir genç. Gençlerin ilk Müslüman 
olanlarından. Canı pahasına Hz. 
Peygamberi koruyan insandır. Velhasıl 
tekrar söylüyorum. Gençler! Hazreti Ali 
idolünüz olsun.
 
Teşekkür ederiz.

İstikbal hep göklerde değil, aynı zamanda da köklerdedir diyorum. Köklerimizden güç 
alarak yürümeliyiz. Genç kuşaklarımız geçmişimizle bağlarımızı teker teker kurmaya 
devam edecek inşallah.

Gençler kendilerini içinde bu-
lundukları şartlara göre değil, 
geleceğin şartlarını dikkate 
alarak yetiştirmeliler.

diyor buna, değişerek gelişme ve 
gelişerek değişme. Bir “kültürel 
kesme” gelmiş bizim tarihimizde, çınar 
ağacı gibi bir medeniyetin evlatları 
olarak bizler kökümüzden koparılmı-
şız. Sonra ondan bir dal alınmış saksıya 
koymuşlar ya da seraya koymuşlar. Şu 
anda bizim Z kuşağı dedikleri kuşağı
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güç alarak yürümeliyiz. Genç kuşakları-
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Gençler! Hazreti Ali (r.a.) Gibi Olun.
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gençlerin elinden tutan, onları hem 
hayata hazırlayan hem de gençliğin ve 
delikanlılığın o coşkun dünyasından 
sıyırmadan; ama aynı zamanda da 
savurmadan yetiştiren bir anlayış. 
Fütüvvette de pirimiz, idolümüz Hz. 
Ali’dir. Her gence Hz. Ali rol model 
olarak gösterilir, onun gibi olacaksın 
denir. 

Hz. Ali gibi olmak ne demek?

Hz. Ali evvela, Peygamber Efendimizin 
damadı, damad-ı şehriyârîsi. Dolayısıy-
la Hz. Peygamber’e Hz. Ali gibi yakın 
olmalıyız. İkincisi Hz. Ali hem ilmin hem  
şecaatin, hem cesaretin hem de ilmin 
sembolü. Gençlerin her biri kendilerini 
yetiştirecekler hem de kendi içinde 

bulundukları şartlara göre değil, belki 
de geleceğin şartlarını dikkate alarak 
kendilerini yetiştirecekler. 
Fütüvvet zaviyelerinde her gence 
yeteneğine göre bir sanat, bir meslek 
öğretilir ve genç hiç kimseye yük 
olmaz, kendi el emeği ile geçinir başka-
larını da geçindirir. Ondan sonra 
dervişliğe geçer. 
Bunların yanı sıra gençler cesur olacak-
lar. Korkaklık çok kötü bir şey. Ölüm-
den korktunuz mu, her koktuğunuzda 
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olanlarından. Canı pahasına Hz. 
Peygamberi koruyan insandır. Velhasıl 
tekrar söylüyorum. Gençler! Hazreti Ali 
idolünüz olsun.
 
Teşekkür ederiz.

İstikbal hep göklerde değil, aynı zamanda da köklerdedir diyorum. Köklerimizden güç 
alarak yürümeliyiz. Genç kuşaklarımız geçmişimizle bağlarımızı teker teker kurmaya 
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Gençler kendilerini içinde bu-
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alarak yetiştirmeliler.

diyor buna, değişerek gelişme ve 
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kesme” gelmiş bizim tarihimizde, çınar 
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     Kıraat ilmi, genel hatlarıyla sahih rivayetler 
çerçevesinde Kur’an kelimelerinin okunuş 
şekillerini bildiren bir ilim olarak tanımlanabilir. 
Bu ilim dalında ülkemizde özellikle Cumhuriyet 
sonrası dönemde temayüz etmiş şahsiyetler-
den biri merhum Reîsülkurrâ Abdurrahman 
Gürses hocaefendidir. Gürses, İstanbul Tariki 
Ahmed es-Sûfî Mesleği diye bilinen ve Kur’an 
kıraatlerinin elde edilmesinde bir eğitim-öğre-
tim metodunu ifade eden bu yöntemde kendi 
döneminde öne çıkmış bir şahsiyettir. Hem kārî 
hem mukrî olan Gürses, teselsülen fem-i 
muhsin olan üstatlarından almış olduğu 
okuyuş inceliklerini aynı hassasiyetle tilavete 
yansıtmış, aynı zamanda bu incelikleri diğer 
insanlara öğretmiş, böylece kitâbî ve daha çok 
şifâhî olarak devam edegelen kıraat geleneği-
nin aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

1909 yılında Hendek’in Soğuksu kasabasında 
doğan Gürses, 13-14 yaşlarında hâfızlığını 
babası Said efendide bitirmiş, aynı yıl ve onu 

takip eden sene babasının görev yaptığı 
camide mukabele okumuştur. 14-15 yaşlarında 
da Hendek’e gitmiş, bir yandan Abdurrauf 
hocadan talim-tecvid, diğer yandan Hendek 
Yeni Camii medresesinde, dönemin müftüsü 
müderris Ali Niyazi Konuk hocadan sarf, nahiv 
ve fıkıh dersleri almıştır. Bu dönemde İstan-
bul’a gelerek Ayasofya Soğukçeşme Medrese-
leri’nde bir müddet okumuş, medreselerin 
kapatılmasının ardından Hendek’e dönmüştür. 
1934 senesine kadar burada kalan Gürses, aynı 
yıl bir ziyaret maksadıyla gittiği İstanbul’a 
yerleşmiş, Üsküdar’da ikamet etmiştir. Burada 
dönemin Üsküdar Müftüsü Boyabatlı Hilmi 
efendinin delaletiyle Üsküdar Selimiye Camii 
baş imamı Fehmi efendiden üç yıl aşere ve 
takrîb ilmini tahsil edip 1937 senesinde icazet 
almıştır.

1938 sonlarına doğru Fatih Mihrimah Sultan 
Camii’nde resmi olarak imamet vazifesine 
başlayan Gürses, bir ay geçmeden Teşvikiye 

Camii’ne geçmiş, burada yaklaşık beş yıl görev 
yaptıktan sonra 22 Mayıs 1944 tarihinde Beya-
zıt Camii’ne tayin edilmiştir. Buradaki görevi 6 
Haziran 1979 tarihinde emekli oluncaya kadar 
devam etmiştir. İmamlık vazifesinin yanı sıra 
Beyazıt Camii Kur’an Kursu başta olmak üzere, 
Nuruosmaniye Kur’an Kursu’nda ve İstanbul 
İmam Hatip Lisesi’nde talim, tashih-i huruf ve 
kırâat derslerine devam etmiştir. Yine Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Haseki Eğitim 
Merkezi’nde (bugünkü adıyla Haseki Abdur-
rahman Gürses Eğitim Merkezi’nde) yaklaşık 
yirmi üç yıl kırâat dersleri vermiştir. Ayrıca 
kendi evinde ve talebelerinin evinde, hatta 
ziyaret amacıyla gittiği mekânlardan biri olan 
Yûşâ Tepesi’nde bile Kur’an eğitim-öğretim 
faaliyetlerine devam eden Gürses, 1998 sene-
sinde hastalanıp yatağa düşmüş, yaklaşık bir 
buçuk yıl evinde tedavi görmüş, 10 Ağustos 
1999 yılında vefat etmiştir. Naaşı otuz beş yıl 
görev yaptığı Beyazıt Camii’nin haziresine 
defnedilmiştir.

Reîsülkurrâ Abdurrahman Gürses
“Bizim işimizin resmen veya re’sen emekliliği olsa da fiilen emekliliği olmaz.
Tabuta kadar gider. Öyle olması lazım, eski hocalarımız öyleydi.”

                                                                                               (Abdurrahman Gürses)
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yetinmemiş, 1940’lardan itibaren Kur’an 
(talim-tecvid) ve kıraat eğitim-öğretim faali-
yetlerinin bizzat içinde bulunmuş, pek çok 
talebenin yetişmesine vesile olmuştur. Bunun 
yanı sıra 1991-1999 arası Reîsülkurrâlık vazife-
sinde bulunmuş, hem örnek tilavetiyle hem de 
güçlü bir temsil yönüyle öne çıkmış, bu itibarla 
Kur’an tilavetinin ve kıraat ilminin teselsülen 
sahih bir biçimde aktarılmasında önemli bir 
misyon üstlenmiştir. Yaşadığı dönemde genel-
de din eğitimi, özelde Kur’an ve kıraat eğitimi-
nin hangi şartlar altında sürdürüldüğü dikkate 
alındığında bu durum daha net anlaşılacaktır. 
Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki şayet Gürses, 
böyle bir vazifeyi üstlenmemiş olsaydı ülke-
mizdeki kıraat eğitim-öğretiminin geldiği 
nokta bu düzeyde olmayacak, dahası İstanbul 
Tarîki Ahmed es-Sûfî Mesleği Türkiye’de belki 
de unutulacaktı. Diğer yandan Gürses, Haseki 
Eğitim Merkezi’nde açılan aşere ve takrîb kurs-
larıyla kırâat ilminin tedrisinin Cumhuriyet 
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bazı hususları Mekke-i Mükerreme’de kırâat 
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Merkezi’nde, ya Beyazıt Camii’nde veya bir 
hafızlık veya kıraat cemiyetindedir. Seksen 
yaşlarında iken kendisiyle yapılan bir mülakat-

ta, “Cenâb-ı Hak sağlık ve afiyet verdiği müd-
detçe, tayin etmiş olduğu ömür içinde hep bu 
hizmeti sürdürmeyi düşünüyorum.” şeklinde 
sarf ettiği cümleler onun Kur’an’a hizmet aşkıy-
la dolu bir insan olduğunu göstermektedir. 
Gürses herkes tarafından örnek alınan bir 
şahsiyettir. Duruşu ve yaşayışıyla sadece 
yakınlarını ve öğrencilerini değil, kendisini 
tanıyan herkesi etkilemiştir. Gürses’in yetiştir-
miş olduğu talebeleri, dönemin en seçkin 
Kur’an üstatları ve kārîleri olmuşlar, onlar da 
gerek yetiştirdikleri talebeleriyle gerek örnek 
tilavetleriyle hayru’l-halef olarak Kur’an’ın 
güzel okunmasına ve kırâat ilminin öğretilme-
sine katkıda bulunmuşlar/bulunmaktadırlar. 
Son olarak yirmi birinci vefat yıldönümü müna-
sebetiyle Gürses hocaefendiyi ve kıraat silsile-
sinde yer alan kurrâ-i kirâmı rahmetle yâd 
ederken, berhayat olanlara da sıhhat ve afiyet-
ler dileriz.2 

Dipnot

1) "Kırâat ilminin tahsili ülkemizde Mısır/Şâtıbiyye Tarîki ve 

İstanbul/Teysîr Tarîki olmak üzere iki kanaldan devam 

etmektedir. Bunlar da ikişer mesleğe/eği- tim metoduna 

ayrılmaktadır. Ülkemizde kıraat tahsili İstanbul Tarîki’nin 

iki meto- dundan biri olan Ahmed es-Sûfî Mesleği ve Mısır 

Tarîki’nin iki yönteminden biri olan Şeyh Atâullah Mesleği 

çerçevesinde yapılmaktadır."

2) Abdurrahman Gürses’in Türkiye’de kıraat ilmi eğitimi 

açısından taşıdığı değerle ilgili geniş bilgi için bk. Naci 

Demirci, Abdurrahman Gürses’in Kıraat İlmi Eğitimindeki 

Yeri, (basılmamış yüksek lisans tezi), Rize 2013.
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    Ayasofya özgürleşmeden özgürüm deme 
boşuna, deyip duruyordum her yerde.
86 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu Ayasofya 
sonunda. Allah'a sonsuz şükürler olsun.
24 Temmuz  2020 milat oldu.
24 Temmuz bayram günü, düğün günü, vuslat 
günü oldu. 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir 
kilometre taşı oldu. 
Türkiye’nin neyi yitirdiğini hatırlatan hayatî bir 
gösterge oldu.

Tarih Yapılıyordu, O Ânı Yaşamak Gerekiyordu 
Bunu Anlayabilmek İçin...

Türkiye’nin dört bir köşesinden yüreği özgürlük 
ateşiyle atan; kalbi, zihni ve ruhu hakikat aşkıyla 
çarpan yüzbinlerce Müslüman Ayasofya’ya akın 
etti...
Hasret bitti. 
Ayasofya’nın açılışı, Türkiye’nin yaşadığı ontolojik 
yok oluş felâketinin sonunun başlangıcı olarak 
tarihe geçti.
O yüzden, Cuma’ya Ayasofya Camii'ne gelebilenler 
ayrı bayram etti, gelemeyenler ayrı...
Yaşanan coşku, heyecan, neşe anlatılacak gibi 
değildi; yaşamak gerekiyordu. Tarih yapılıyordu 
çünkü. Tarihin yapıldığı anlar anlatılmaz, yaşanır'dı 

ancak. Yaşandığında anlaşılır'dı hakkıyla.
Cuma’da yaklaşık yarım saate yakın mukabelelerle, 
farklı makamlarda ezanlar okundu; ruhlar kanat-
landı uçtu; insanlar mest oldu; hüzün ve coşkuyla 
doldu taştı Ayasofya bugün.
Parya olmak nedir, hür olmak nedir o ân orada 
hissettim iliklerime kadar ilk defa...
Bu toprakların bağımsızlığının fiilen değil zihnen 
elinden alındığını, bu toprakların çocuklarının fiilen 
değil zihnen köleleştirildiğini, celladına âşık edildiği-
ni ilk defa ürpererek yaşadım bütün hücrelerimle.
Hür olmanın ne demek olduğunu, Ayasofya’nın 
hürriyetine kavuştuğu gün, ilk defa bu kadar aşikâr 
bir şekilde anladım, ilk defa bu kadar açıkça yaşa-
dım. 
Ağladım, ağladım, hüzün ve sevinç gözyaşlarına 
boğuldum.
Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felâket, 
başına ne geldiğini bilememesidir, deyip duruyor-
dum.
İşte bunu, burada, Ayasofya’da kavradım tam 
anlamıyla.

Türkiye, Dışardan Fiilen Sömürgeleştirilmedi, 
İçerden Zihnen Sömürgeleştirildi!

Bu toplum sömürgeciler, emperyalistler tarafından 
işgal dışarıdan fiilen edilmedi; ama içeriden zihnen 

işgal edildi,  zihnen köleleştirildi. 

Dünyada hiç bir toplumun başına gelmeyen bir 
ontolojik felâketin eşliğime sürüklenmesiydi bu, 
bu toplumun: Önce Tanpınar'ın “kültürel inkâr” 
dediği, sonra zamanla kültürel intiharın eşliğine 
sürüklendiği gözlenen bir kendi kendini sömürge-
leştirme cinayetiydi bu. 

Tanzimat'la yönünü yitiren bu toplumun, Cumhu-
riyet’le tepeden, jakoben yöntemlerle kimlik ve 
kültür değiştirmeye soyunması ve yörüngesini 
yitirmesi, zamanla, bugün gelinen noktada ruhunu 
yitirme tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi... Dünya-
da sömürgeleştirilemeyen bir ülkenin kendi kendi-
ni sömürgeleştirme trajedisiydi yaşadıklarımız. 
Dahası, trajediyle de kalmadı, trajikomik bir hâl 
aldı: Türkiye’nin önce entelijansiyası, sonra da 
sömürgeci eğitim sistemi, mankurtlaştırıcı medya 
rejimi ve yozlaştırıcı kültür dünyası ile celladına 
âşık edildi. 

Batılılar bu ülkeyi işgal etmiş olsalardı aslâ yapa-
mayacakları böylesine yıkıcı, kendi kendini, mede-
niyet dinamiklerini ve ruhunu inkâr edici epistemo-
lojik ve ontolojik bir yıkım gerçekleştirildi. 
Osmanlı’nın ruhu fetih fikrinin, dünya barışının ve 
bağımsızlığımızın sembolü, Ayasofya’nın aslî 

AYASOFYA'NIN
AÇILIŞI
Bize Neyi Yitirdiğimizi
Hatırlattı



YORUM AĞUSTOS  2020 12
Yusuf Kaplan yenisafakwriter

    Ayasofya özgürleşmeden özgürüm deme 
boşuna, deyip duruyordum her yerde.
86 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu Ayasofya 
sonunda. Allah'a sonsuz şükürler olsun.
24 Temmuz  2020 milat oldu.
24 Temmuz bayram günü, düğün günü, vuslat 
günü oldu. 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir 
kilometre taşı oldu. 
Türkiye’nin neyi yitirdiğini hatırlatan hayatî bir 
gösterge oldu.

Tarih Yapılıyordu, O Ânı Yaşamak Gerekiyordu 
Bunu Anlayabilmek İçin...

Türkiye’nin dört bir köşesinden yüreği özgürlük 
ateşiyle atan; kalbi, zihni ve ruhu hakikat aşkıyla 
çarpan yüzbinlerce Müslüman Ayasofya’ya akın 
etti...
Hasret bitti. 
Ayasofya’nın açılışı, Türkiye’nin yaşadığı ontolojik 
yok oluş felâketinin sonunun başlangıcı olarak 
tarihe geçti.
O yüzden, Cuma’ya Ayasofya Camii'ne gelebilenler 
ayrı bayram etti, gelemeyenler ayrı...
Yaşanan coşku, heyecan, neşe anlatılacak gibi 
değildi; yaşamak gerekiyordu. Tarih yapılıyordu 
çünkü. Tarihin yapıldığı anlar anlatılmaz, yaşanır'dı 

ancak. Yaşandığında anlaşılır'dı hakkıyla.
Cuma’da yaklaşık yarım saate yakın mukabelelerle, 
farklı makamlarda ezanlar okundu; ruhlar kanat-
landı uçtu; insanlar mest oldu; hüzün ve coşkuyla 
doldu taştı Ayasofya bugün.
Parya olmak nedir, hür olmak nedir o ân orada 
hissettim iliklerime kadar ilk defa...
Bu toprakların bağımsızlığının fiilen değil zihnen 
elinden alındığını, bu toprakların çocuklarının fiilen 
değil zihnen köleleştirildiğini, celladına âşık edildiği-
ni ilk defa ürpererek yaşadım bütün hücrelerimle.
Hür olmanın ne demek olduğunu, Ayasofya’nın 
hürriyetine kavuştuğu gün, ilk defa bu kadar aşikâr 
bir şekilde anladım, ilk defa bu kadar açıkça yaşa-
dım. 
Ağladım, ağladım, hüzün ve sevinç gözyaşlarına 
boğuldum.
Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felâket, 
başına ne geldiğini bilememesidir, deyip duruyor-
dum.
İşte bunu, burada, Ayasofya’da kavradım tam 
anlamıyla.

Türkiye, Dışardan Fiilen Sömürgeleştirilmedi, 
İçerden Zihnen Sömürgeleştirildi!

Bu toplum sömürgeciler, emperyalistler tarafından 
işgal dışarıdan fiilen edilmedi; ama içeriden zihnen 

işgal edildi,  zihnen köleleştirildi. 

Dünyada hiç bir toplumun başına gelmeyen bir 
ontolojik felâketin eşliğime sürüklenmesiydi bu, 
bu toplumun: Önce Tanpınar'ın “kültürel inkâr” 
dediği, sonra zamanla kültürel intiharın eşliğine 
sürüklendiği gözlenen bir kendi kendini sömürge-
leştirme cinayetiydi bu. 

Tanzimat'la yönünü yitiren bu toplumun, Cumhu-
riyet’le tepeden, jakoben yöntemlerle kimlik ve 
kültür değiştirmeye soyunması ve yörüngesini 
yitirmesi, zamanla, bugün gelinen noktada ruhunu 
yitirme tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi... Dünya-
da sömürgeleştirilemeyen bir ülkenin kendi kendi-
ni sömürgeleştirme trajedisiydi yaşadıklarımız. 
Dahası, trajediyle de kalmadı, trajikomik bir hâl 
aldı: Türkiye’nin önce entelijansiyası, sonra da 
sömürgeci eğitim sistemi, mankurtlaştırıcı medya 
rejimi ve yozlaştırıcı kültür dünyası ile celladına 
âşık edildi. 

Batılılar bu ülkeyi işgal etmiş olsalardı aslâ yapa-
mayacakları böylesine yıkıcı, kendi kendini, mede-
niyet dinamiklerini ve ruhunu inkâr edici epistemo-
lojik ve ontolojik bir yıkım gerçekleştirildi. 
Osmanlı’nın ruhu fetih fikrinin, dünya barışının ve 
bağımsızlığımızın sembolü, Ayasofya’nın aslî 

AYASOFYA'NIN
AÇILIŞI
Bize Neyi Yitirdiğimizi
Hatırlattı

YORUM13 AĞUSTOS  2020

v

hüviyetini yitirmesi, kimliksizleşmesi, bu ülkenin 
aslî hüviyetini yitirmesinin ve kimliksizleşmesinin

 göstergesiydi.
Sömürgecilerin işgal ettiklerinde yapamayacakları 
yıkımı biz kendi ellerimizle yaptık. İyi de, sömürge-
cilerin işgal ettiklerinde cesaret bile edemeyecekle-
ri yıkımı biz kendimiz kendi ellerimizle yaptı isek, 
kurtuluş savaşını niçin, kime karşı vermiştik biz 
öyleyse?
Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılması, bu 
toplumun kendini, ruhunu, yitirdiklerini hatırlaması 
bakımından bir milat olarak geçti tarihe...

Ayasofya Camii'nin yeniden açıldığı gün, Ayasofya 
Camii'nde Ayasofya'nın nasıl da parya muamelesi 
gördüğünü, dolayısıyla bu toprakların çocuklarının, 
ruhlarının nasıl yok edilerek paryalara dönüştürül-
düğünü duydum, hissettim bütün hücrelerimle...
Bu ülke fiilen sömürgeleştirilmemişti; ama zihnen 
sömürgeleştirilmiş ve sömürgecilere, celladına âşık 
edilmişti.
Eminim herkes benim yaşadıklarımı yaşıyordu 
Ayasofya Camii'nin içinde ve dışında...
Hüzün ve sevinç gözyaşları sel olup akıyordu...
Ayasofya'nın zincirleri kırıldı. Ayasofya’nın zincirle-
ri, bizim de zihnimizin prangalı olduğunu gösteri-
yordu...

Ayasofya’nın özgürlüğüne kavuşmasından kim 
rahatsız olabilir?
Ama bu da oldu. 
Ayasofya, yeniden cami olarak açıldı, Yunanistan 
yas ilan etti.
Bunu anlarım.

Ama içimizdeki türedilerin Ayasofya’nın açılmasın-
dan ötürü çılgına dönmelerini anlayamam!
Sahi, siz bu ülkenin çocukları değil misiniz?
Bu nasıl bir şizofrenidir! Bu nasıl bir patolojidir!

Darülislâm'in İfadesi Ayasofya, Dünya Barışı-
nın Sembolüdür

Ayasofya Camii, bu toprakları vatan yapan, bütün 
dünyaya adalet ve hakkaniyet sancağını dalgalan-
dırmamıza imkân tanıyan, medeniyet iddialarımı-
zın sembolik anlam haritalarının tapusudur.
Ayasofya Camii, bu toprakları vatan yapan ruhun, 
bu topraklarının çilekeş ruhunun tapusudur. 
Ayasofya Camii, bu toprakların darülislam yapılışı-
nın tapusudur; darülsilamın yani herkese hayat 
hakkı tanıyan medeniyet fikrinin ve hükümranlık 
uygulamasının sigortası hem de tapusudur.
Ayasofya Camii, Müslümanların birliğinin, dirliğinin, 
yeniden dirilişinin ve Türkiye’nin liderliğinin hem 

sembolü hem de tapusudur.
Ayasofya Camii, herkese, bütün farklı dinlere, 
kültürlere, medeniyetlere hayat hakkı tanıyan tek 
medeniyetin, İslâm medeniyetinin en son ve en 
sofistike temsilcisi Osmanlı medeniyet ruhunun ve 
iddialarının bütün insanlığa yeniden adalet, barış 
ve hakkaniyet armağan edecek en muhkem, en 
güçlü, en sarsılmaz kapısıdır.

Sözün özü: Göklerden gelen bir karar, bir ayar 
vardır!
Ya Rab! Sana ne kadar şükretsek azdır! 
Ayasofya’nın açılışı, bize, neyi yitirdiğimizi hatırlat-
tı çünkü.



SANAT ESERLERİNİN POLİTİK KURGUSU:
TALANCILAR ve MİRASÇILAR ARASINDA
      Müzelerin kurulması ve müze bilincinin yerleş-
mesiyle birlikte “sanat eseri duyarlılığı” genel 
olarak artarak kitleselleşti.  Sanata duyarlılığın 
sanat eserine duyarlılık şeklinde geniş çerçeveye 
taşınması, başka sorunları da ayrıca beraberinde 
getirdi. Toplum ve sanat eseri ilişkisi birçok girift, 
karmaşık alanlara uzanmasına rağmen özellikle 
eski sanat eserlerine karşı “ortak” bir anlayışın, 
kanaatin oluştuğu da görüldü. Bu kanaat yüzünden 
şimdi kimse eserlerin talan edilmesine iyi gözle 
bakamayacaktır fakat siyaset işin içine girdiğinde 
bu konuda kitlelerdeki mahşeri vicdan, iktidar 
merkezli bir konumla perdelenebilir. Böylelikle 
eserlere yönelik fiili talanlar, küçük bir detay olarak 
kalabilir. Canın kurtulamadığı yerde eserlerin 
kurtulamamasının, detay kalmasının, doğal ve 
haklı bir gerekçesi tabii ki vardır. Düzey açısından 
bakıldığında ise; fiili savaş ve talan yaşayanların 
tepkileriyle, savaş ve talana devletin-iktidarın 
gözüyle bakanlar arasında düzey farklılıkları 
bulunur. Farklılık ne denli açık olursa olsun çizgiler, 
sanat eseri üzerinde ilginç biçimde aynılaşıp birleşir. 
Yani can havliyle sanat eserini görmemekle, 
devlet-iktidar kurgusuyla sanat eseri silikleştirmek, 
kurban etmek, sonuç olarak aynı yerde buluşur. 
Olan, talan olan eserlere olur.

İçinde bulunduğumuz coğrafya çağdaş (post) 
kolonyal durumla yağma ve talan merkezine 
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İstanbul, 2. Baskı) detaylı anlatmıştır. Irak’ta 
dünyanın en büyük ve önemli Prehistorya Müzesi 

bulunmaktaydı. Bu müze, talan edilenlerden 
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buralara saldırdığını, ardından kundakçıların gelip 
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yurtdışına kaçırılmasında başrol oynamıştır. Zaten 
bu faaliyetler, coğrafyanın genel talanının önemli 
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yor. Çünkü hem yağma da hem de kundaklamada 
coğrafyanın kendi unsurları kullanılmıştır. O halde 
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ya da Ara Talancılar (Yağmacılar, Kundakçılar, 
Aracılar -lejyonerler- ) olarak ayırabiliriz. İkinci 
gruba giren Ara Talancıları da kendi içinde; a) Pasif 
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Talancılar b) Aktif Talancılar olarak sınıflayabiliriz. 
Şayet bu sınıflamayı göz önüne alırsak, önümüze 
daha ağır problemler çıkar. Mesela; Mirasçı olarak 
başta ikiye ayrılanlar yani fiili operasyonlara maruz 
kalıp eserleri unutanlar ve devlet-iktidar oyunlarıy-
la eserleri unutanlar dahil kısacası tüm mirasçılar 
öyle ya da böyle Talancılara dahil edilmiş olur. Dahil 
olma; ya iç/dış ya büyük/küçük ya dolaylı/dolaysız 
şeklinde düzenlenebilir. Sınıflamalar ne denli 
karmaşık olursa olsun aslında olgu nettir. Post-mo-
dern, Post-yapısal söyleme referansla olguyu; 
bulanıklaştırmaya, karartmaya, kaybetmeye 
ihtiyaç duymak gerekmez. Şayet Talancıları/Miras-
çıları Post-yapısal gözle okumuş olsa, sonunda şu 
bile iddia edilebilirdi: “Gerçekte Talancı ya da Miras-
çı yoktur”. Neden bu sonuca ulaşılırdı? Çünkü analiz 
ilerledikçe Mirasçıların eriyip Talancılara katıldığı 
yahut Talancıların Mirasçılardan çıktığı görülebilir, 
böylelikle farkın yok olduğu yerde ayrımın kolay 
kolay yapılamayacağı, öne sürülebilirdi. Peki bunlar 
kendi içinde erirken/eritilirken, sınırlarını kaybeder-
ken, neden Talanın ve büyük Talancının kendisi bir 
türlü eriyip kaybolamaz? Çok basit. Çünkü Talanın 
ve Talancının kendisi bir söylemden daha büyük 
olarak ortada durur. 
Sanat ve kültürel eserlerle ilgili olarak; İkinci Dünya 
Savaşında görülen bazı başarıların yaşadığımız 

coğrafyada yıllar sonra bile sergilenmemiş olması 
düşündürücüdür. İkinci Dünya Savaşı, Avrupa’daki 
çoğu ülke için büyük bir felaket olmuştu fakat tüm 
sanat ve değerli eserlerin kaçırılmasına karşılık da 
bazı önlemler alınmıştı: Eser envanterleri dökümlü 
olarak takip edilmiş, çalınan eserlerin izi sürülmüş, 
istenmiş, Uluslararası mahkemelere konu edilmiş-
tir. Savaş sonrası çok detaylı çalışmalar yapılmıştır. 
Taşınır-taşınmaz eserlerin dökümleri güncellenmiş, 
hasar kayıtları oluşturulmuştur. Üstelik mimari 
alanda tavizsiz Re-konstrüksiyon bir yöntem ve 
çözüm yolu olarak ısrarla denenmiştir. Bilhassa 
savaştan en yıkıcı hasarla çıkan Almanya, bu 
konuda başarılı olmuştur. Avrupa genelinde ortada 
muazzam denebilecek bilinçli bir yapılanma görül-
müştür. 
Coğrafyamız her türlü talan ve çeşitlerine, kolonya-
lizmin en kaba formuna maruzken halen taşın-
maz/taşınır eserlerin durumu hakkında karanlığın 
olması, en hafifinden bir bilinç kaybı ve yetersizlik-
tir. Komşu Devletlerarası iktidar savaşları ayrıca 
politik kurguyla yok edişe büyük hizmetler sağla-
mıştır ve sağlar. Siyasal değil kültürel olarak İslam 
Tarihi ve Medeniyeti açısından en önemli iki 
merkezin gözümüzün önünde açıkça talan edilmesi 
oldukça trajiktir. 57 devletin katılımıyla oluşan 
İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) en büyük örgütlenmeye 

ve potansiyele sahipken çaresiz, sessiz kalması 
ayrıca üzücüdür. Hatta teşkilat içindeki devletlerin 
coğrafyanın talanı için çeşit çeşit hesaplarda yer 
alması, kelimelerin ötesine uzanan bir durumdur. 
Politik kurgu içinde ve onun parçası olarak kalındı-
ğı müddetçe coğrafyadaki talanı engelleyebilmek 
imkansız görünür. Bu noktada belirsizlikten 
kurtulmak için; sanatın- eserlerin politik anlamını, 
onun politik yağmanın kurgusundan ayırmak 
gerekir. 
Genel olarak sanatın bir politik anlamı daima içerik 
olarak ya da bazı göstergesel alanlar içinde ortaya 
çıkar ve belirli bir anlamda da ondan ayrılamaz. 
Burada sanat politik bir sembolü gösterebilir yahut 
sembolün politiği olarak kendini sunabilir. Dolayı-
sıyla coğrafyadaki talanı sanatın politik anlamını 
yok ederek ya da yok sayarak değil sanat ve kültü-
rel eserler üzerinden bazı politik kıskaçları kırarak 
aşabilme imkanı bulunabilir. Yine bu anlamda 
eserleri; Ulus devletleri ve onların hesapları dışına 
kaçırmak, onların tapulu malı olmaktan çıkarmak 
gerekir. Eserlere karşı; devletleri hukuksal yaptı-
rımlarla maddi-manevi zorlamak, onları sahip değil 
hizmetkar sorumluluğuyla sıkıştırmak, sistematik 
yağmayı kurutmaya yönelik bir hedefin vazgeçil-
mez adımı sayılabilir. 
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      Geçtiğimiz asrın önemli edebiyat eleştirmenle-
rinden Ralph Fox’a göre roman salt bir kurmacadan 
ibaret değildir, Fox romanın “insan hayatının 
düzyazısı” olduğunu söyler. Elbette roman Batı’da 
insanı konu alan ilk tür değildir, fakat insanı farklı 
veçheleriyle ve realizm çerçevesi içinde ele alan ilk 
türdür. Bu nedenle, hatırı sayılır bir romanı sadece 
bir kere okumak bize çoğu zaman bir şey katmaz, 
onu tekrar tekrar okumak gerekir. Gerçeğe bu denli 
nüfuz etmiş ve hayatın farklı evrelerinde birden çok 
kere okunması gereken romanlardan biri de Dosto-
yevski’nin Ecinniler (bu romanın Türkçe’ye Cinler 
başlığı ile tercüme edildiğini de aklımızda tutalım) 
isimli eseridir şüphesiz.
İlk olarak şunu söylememiz gerekir, Rus romanları 
sadece birer kurgudan ibaret değildir. Hemen her 
Rus romanını siyasi birer manifesto veya bir risale 
gözüyle okumamız yerinde olacaktır. Toplumsal bir 
mesaj ve ideolojik bir eserdir hemen hepsi zira. 
Dostoyevski’nin Ecinniler’i de bir toplumsal serüve-
ni anlatır bize. Dostoyevski’nin varoluşsal sıkıntılar 
çeken karakterlerine aşinayız ve burada da böylesi 
karakterler elbette vardır. Kirillov veya Stepan 

Trofimoviç’te varoluşu anlamlandırmaya çalışan 
ifadelere rastlarız örneğin.
Romanın özetini bu yazıda vermek oldukça zor 
olacaktır, fakat birkaç cümleyle temas etmek 
adetinden içtinap etmemekte fayda var. Temelde 
ise eser özgürlük arayışında olan bir toplumun 
tasviridir. Kitabın ana karakterlerinden olan Pyotr 
Stepanoviç Verhovenski, bağlı olduğunu söylediği 
bir örgütün, bir nevi temsilcisidir. Kendisi beşli bir 
örgüt kurmuş ve bağlı olduğunu söylediği örgütün 
böyle beşli alt gruplar kurarak çalıştığını söylemiştir 
her bir üyeye. Verhovenski’nin amacı Rusya’da 
yönetimi ele geçirmektir. Fakat kendisini değil, bir 
başka roman kahramanını, Nikolay Vsevolodoviç 
Stavrogin’i yönetimin başına geçirmek ve insanla-
rın onun etrafında toplanmasını sağlamak ister. 
Cinayetlerin, kaçışların ve pişmanlıkların yaşandığı 
serüvenin sonunda ana karakter Stavrogin önce-
sinde bir katedrale kendini kapatır fakat sonrasında 
burayı da terk eder.
Henri Troyat’ın, özelde Ecinniler romanı genelde ise 
Dostoyevski hakkında söyledikleri bize roman ve 
yazarı hakkında genel bir usul, bir kaide sunmakta-

dır. Ecinniler romanı içindeki entrikalar nedeniyle 
değil, romanı besleyen genel düşünceler sebebiyle 
bir değer taşımaktadır. Troyat Dostoyevski 
romanlarındaki her bir karakterin bir düşünce 
olduğunu söylemektedir. Budala’da, Karamazov 
Kardeşler’de olduğu gibi Ecinniler’de de her kişi, 
her karakter bir düşüncedir.
Bu karakterlerden Verhovenski, söz konusu 
düşüncelerin mahiyeti hakkında bize yeteri kadar 
şey anlatmaktadır. Öncelikle öğretim düzeyinin, 
bilimlerin ve kabiliyetlerin seviyesinin indirilmesin-
den yana olduğunu söyler Verhovenski. Üstün bir 
seviye demek üstün kafalar demektir ve Verho-
venski’nin örgütünün öyle üstün kafalara ihtiyacı 
yoktur.
Bir diğer yansa ilahî ve tamamen insanî olan 
iştiyaklara yönelik düşüncelerdir. İlâhî olanın 
ortadan kaldırılmasından yanadır örgütün esas 
yönlendiricisi Verhovenski. Peki sadece bu kadar 
mı? Aile de aşk da olmamalıdır. Verhovenski’ye 
göre aile ve aşk isteği mülkiyet isteği ile sonuçlanır. 
Bütün bunların yok olmasını isteyen örgüt her tür 
dizginsizliği ise serbest bırakmaya teşnedir, hatta 

Pişmanlık ve 
Kaçış: 
Raskolnikov ve Verho-
venski’nin Haddini 
Aşan ve Onları Pişman 
Eden Herzeleri
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bunu arzulamaktadır. Verhovenski’den aktaralım: 
“…biz ayyaşlığı, kara çalmaları, hafiyelikleri serbest 
bırakacağız; biz dizginsiz bir ahlaksızlığa izin vere-
ceğiz; biz daha çocukluktan öldüreceğiz kişisel 
özelliği. Her şey aynı paydaya indirgenmeli, eksizsiz 
eşitlik.”
Buram buram sosyalizm kokan bir yan var elbette 
bu cümlenin sonunda ve Dostoyevski burada da 
sosyalizm karşıtlığını eserine aktarmaktadır. Aynı-
sını Karamazov Kardeşler’de de gördüğümüz bir 
karşıtlıktır bu. Dostoyevski Karamazov Kardeş-
ler’de sosyalizmin gökyüzünü yeryüzüne indirme 
sevdasından başka bir şey olmadığını söylemişti. 
Burada da “her şeye izin verilmiştir”in ayartması ile 
“eksiksiz eşitlik”, biri anarşizme diğeri sosyalizme 
değen iki ifadedir. Özgürlüğü burada aramaktadır 
Ecinniler’deki bu örgüt ve sosyalizm bir din haline 
gelir. Burada Walter Benjamin’in kapitalizm için 
söylediğini aklımıza getiremez miyiz? Benjamin’e 
göre kapitalizm bir tür dindi. Dostoyevski’ye göre 
de sosyalizm bir tür dindir ve öyle değerlendirilme-
si gerekir.
Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı Napolyon olmak 
isteyen bir karakterin ferdî hikâyesi ise şayet 
Ecinniler’i de aynı iştiyakın toplumsal hikâyesidir. 
Peki nedir bu iştiyak? Temel bir soru aslında: İnsan 
(veya toplum) için sınırı aşmanın münasip olduğu 
bir an var mıdır? Suç işlemenin yasak olmadığı bir 
nokta, bir sınır bulunmakta mıdır? Raskolnikov bu 
soru ile cebelleşir durur. Tıpkı Ecinniler’deki örgüt 
gibi.
Yazının başında Dostoyevski’deki karakterlerindeki 
varoluşsal kaygılardan bahsetmiştik. Her ne kadar 

toplumsal bir eser olsa da aynı kaygıların Ecinni-
ler’in kimi karakterlerinde de olduğunu söylemek 
mümkündür. 
Kirillov bu karakterlere bir örnek olarak gösterilebi-
lir. Hayat, ölüm ve özgürlük düşüncesi ile hesaplaş-
tığı sahneleri ele alabiliriz örneğin. Kirillov’a göre 
özgürlüğe kavuşmanın tek şartı yaşamak ile yaşa-
mamak arasında bir farkın kalmadığı düşüncesine 
erebilmektir. Temel itibariyle hayat acı ve korkudur 
Kirillov’a göre. Bir gün, henüz var olmayan o insan 
gelecektir. Kirillov’un o insan dediği insan yaşamak 
ile yaşamamak arasında hiçbir farkın olmadığını 
gören insandır. Devam eden satırlarda Kirillov’un 
özgürlüğü ve bağımsızlığı insanın kendini öldürme-
sinde gördüğünü okuruz. Modern insandaki Yara-
danlaşma arayışının bir timsalidir Kirillov. Kişinin 
kendini öldürmesi Tanrı olması demektir ona göre 
ve romanın ilerleyen sayfalarında Kirillov’un kendi-
ni öldürmeyi kafaya koyduğunu okuruz. Elbette 
Tanrı olmak için!
Burada Kirillov karakterini, muzır Verhovenski’nin 
babası olan Stepan Trofimoviç ile mukayese edebi-
liriz. Kirillov’un bir anlamda huzuru yaşamak ile 
yaşamamak arasındaki farkta bulur, fakat ölümü 
yadsımaz. Stepan Trofimoviç’e göreyse ölümsüz-
lük ve sonsuzluktur insan için gerekli olan. Kirillov 
kendini öldürerek Tanrı olmak ister, Stepan Trofi-
moviç ise Tanrı var olduğu için zaten ölümsüz oldu-
ğunun bilincindedir.
Toplumsal anlamda ise Ecinniler’in bize öğrettiği 
şey bir toplumun/halkın oluşum ve hareketinin 
temelinde yatan saik veya nitelik ile ilgilidir. Roman 
bir halkı meydana getirmede bilimin ve aklın her 

zaman ikincil planda olduğunu anlatır bize. Toplu-
mu meydana getiren ve ona hangi durumda nasıl 
hareket edeceğini telkin eden şey bilimden ve salt 
akıldan çok daha farklı, görülmez, metafizik bir 
güçtür. Bu güç topluma egemendir.
Sonuç olarak Ecinniler ile Suç ve Ceza’da birbirini 
tamamlayan bir yan vardır. Kabaca şöyle tekrarla-
yalım: Bir insan (veya Ecinniler özelinde bir 
toplum) yasanın ötesine geçebilir mi? Daha doğru-
su yasanın önüne geçmeye izin veren koşullar var 
mıdır bu hayatta? Suç ve Ceza’da olduğu gibi 
Ecinniler’de de bu “sınırı aşma” fiilinin sonucu 
hüsrandır. Suç ve Ceza’da Raskolnikov kafasına 
koyduğu cinayeti işledikten sonra, ilk olarak ne 
yapacağını bilememiş sonrasında ise pişmanlık 
içinde debelenip durmuştu. Ecinniler’de ise önce 
bir örgüt kuran bir insan kurduğu bu örgütten ve o 
örgütün amaçlarından kaçacak yer aramaya 
başlar. Burada ise Mary Shelley’nin Frankenstein 
romanı ile bahsettiğimiz diğer iki roman arasında 
bir benzerlik görürüz. Mary Shelley’deki Dr. Fran-
kenstein, kendi eliyle yaptığı canavardan bir nokta-
dan sonra korkar ve adeta kaçar ondan. Tıpkı 
Dostoyevski’nin karakterlerinin kendi eliyle işlediği 
cinayetin onda uyandırdığı sonuçlardan veya 
kurdukları örgütten kaçmaları gibi. Peki bunun bize 
telkin ettiği bir şeyler yok mudur? Elbette vardır. 
Modern insan önce “yaratma” sevdasına kapılan 
sonrasında ise yarattığını sandığı şeyden hızla 
uzaklaşmak için tabana kuvvet diyen anlaşılması 
güç bir haslete sahiptir. 
.
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     Cennet mekân Fatih Sultan Mehmet Han, 
Akşemseddin ve  rivayet odur ki, Ayasofya’nın  
kıblesini düzeltmek için mermer sütuna parmağını 
bir hamura batırır gibi batırıp, koskoca Ayasofya’yı 
yerinde döndürerek kıbleyi düzelten Hızır aleyhis-
selam ve İstanbul’u fetheden Fatih’in mübarek 
askerleri, şehitler, Mimar Sinanlar, hepinizden özür 
diliyoruz!..
İslam askerleri, aman dileyene merhamet eder ve 
onlara dokunmazdı. Kendilerine silah çekmeyen, 
kılıç kuşanmayan kimselerin beldelerine girdikle-
rinde onların malları, mülkleri, ırz ve namusları 
güvence altına alınır, inançları ve ibadethanelerine 
dokunulmazdı. Kendilerine silah çeken, kılıç kulla-
nan, İslam ordusuyla savaşanların beldeleri fethe-
dildiğinde ise o beldede bulunan en önemli ibadet-
haneleri, bir remz, bir sembol olması hasebi ile 
hemen camiye çevrilir ve İslam’ın ibadethanesi 
olma şerefi bahşedilirdi. İşte buna kılıç hakkı denilir-
di. Cennet mekân Fatih Sultan Mehmet Han İstan-
bul’u fethetti ve kılıç hakkı olarak Ayasofya’yı 
İslam’ın yeryüzündeki işareti ve çivisi, “İslam’ın ruh 
inceliği ve bütünlüğünün merkezi” olan camiye 
çevirdi ve ilk Cuma namazını orada kıldı. Ayasofya, 
o günden sonra tam dört yüz seksen beş yıl ihya 
olmaya devam etti. Peygamber övgüsüne mazhar 
olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın; sanki başına 

geleceklerden haberdar gibi Ayasofya Camii’nin  
vakfiyesine, ona ihanet edilmemesi için onun cami 
kimliğini yok etmeye yeltenenlere büyük, büyük, 
bedduaları var. Ayasofya’nın cami ile şereflenme-
sinden 485 yıl sonra, değerlerimizi bizden bir bir 
alan Hıristiyan alemi sanki 485 yılın hıncını alır gibi, 
İslam ve İslam alemi ile bağımızı kopardılar; ve sıra 
fethin, İslam’ın muzafferiyet sembolü olan Ayasof-
ya’ya geldi. Bir milletin, küllerinden çekinen Hıristi-
yan alemi, Ayasofya’yı tekrar kilise yapmaktan 
çekinmiş; ama cami olarak kalmasına da müsaade 
etmeyerek İslam dünyasından ve özellikle de 
Müslüman Türk milletinden intikamını almış, 
Ayasofya’yı müzeye çevirtmiştir. 
Müslüman Türk milletinin ve İslam aleminin bu 
umursamaz tavrı sürerken, suni teneffüsle ayılan 
bir baygın misali bu milleti, yavaş yavaş doğrult-
maya çalışan, tüm hayatını davasına adamış, bir 
fikir efesi çıkar ve bayılan bu milleti doğrultmaya 
çalışır. Allah demenin ve Ayasofya’dan bahsetme-
nin düşünülemeyeceği bir dönemde tüm bedelleri-
ne razı olarak ortaya çıkıp, Müslüman Türk gençli-
ğine Ayasofya’nın ne idiğünü ve niçinini anlatır. 
Ayasofya’nın neden kapatıldığını ve neden tekrar 
camii ile şereflenmesi gerektiğini bıkmadan, usan-
madan, vazgeçmeden anlatır ve tohumunu saçar. 
İşte bu adam hepinizin tahmin ettiği gibi, gerçek bir 

fikir efesi olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’ten 
başkası değildir. Üstadın dışında bu konuya 
değinen birkaç yiğit olmuşsa da sesleri hep cılız 
kalmıştır. Fikir hayatının her safhasına adım atan 
birilerinin Üstad’la hesaplaşmadan bir yere vara-
mayacağı iddiamız Ayasofya için de aynen geçerli-
dir. Yani diyoruz ki; Ayasofya konusunda da 
Üstad’la hesaplaşmadan bir yere varılmaz. 

Ayasofya niçin kapatıldı? Neden açılmalıdır?

Dilerseniz bu sorulara Üstadın Hitabeler’inden 
iktibaslarla cevap arayalım. Üstad, zihnen de ruhen 
de Batıyı ve Batılıyı iliklerine kadar anlamış ve 
anlatmıştır. Ayasofya’yı cami olmakla şereflendi-
ren Fatih’i, koyduğu yere lütfen dikkat kesilelim:                                     
“Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetçiliğine 
kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ 
ve (aksiyon) adamı Fatih,”  diyen Üstad, Ayasofya 
için de:
“İşte bütün bunları sembolize eden, remzlendiren 
de cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi 
Ayasofya... 
Demek ki, Ayasofya, ne taş, ne çizgi, ne renk, ne 
cisim, ne de madde senfonisi; sadece mâna, yalnız 

Ömrünü 
Davasına
Adayan Adam…
(Ayasofya ve Necip Fazıl Kısakürek)
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mâna...” diyerek; Ayasofya’nın önemini ve manasını 
olanca açıklık ve derin çizgileriyle izah etmiştir. Yine 
Üstad, Sultan Fatih’in Ayasofya hakkındaki ferase-
tini şu sözleriyle aktarıyor:
“Fatih Sultan Mehmet, bu hikmeti sezdi; ve Ayasof-
ya'yı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde, 
güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti.”
Fatih Sultan Mehmet Han’ın hikmetini sezerek bize 
emanet ettiği Ayasofya Camii’ni kapatıp müzeye 
çevrilmesine göz yuman bizler ne yazık ki, Ayasof-
ya’nın kafirle Müslüman arasındaki manasını 
anlayamadık!..
Üstad üzülerek der ki;
“Bana öyle geliyor ki, yalnız mânayı anlasak, yalnız 
onu yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır 
taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılma-
sın; ondan sonra her şey, küçük bir tatbikat işinden 
ibaret kalır.”       
Ve manayı anlamamız için;
“Kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp, iki 
dizkapağımıza yerleştirmenin ve sonra ikinci bir 
başla onu seyretmenin, kısaca ulvî nefs muhasebe-
sine girişmenin artık günü geldiğini kabul etmemi-
zi” ister.

Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 
85 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları 

tutuşturan lanetine hedef olmaktır.

“Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber 
açılmalıdır.”

“Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem!

Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, 
kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş 
masumlar gibi onun içinden fırlayacak!..
Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük 
etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele 
geçecek...

Ayasofya açılacak!... 
Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar 
arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki 
gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açıla-
cak...

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürledi-
ği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe 
yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne 
kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü 
dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin 
kalbi gibi açılacak...

Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak...

Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel 
yakındır.

Fatih ve Onun Yeni Nesline Selam!
Son söz: Sevgili üstadım, nur içinde yat. Mekanın 
cennet olsun, aşık olduğun Efendimize komşu 
olasın. Mutlaka haberdar olduğunu biliyoruz; bu 
hitabeleri verdiğinde, anlatmak istediklerini 
anlamaya çalışanlar, Ayasofya’yı tekrar cami olma 
şerefine kavuşturdular. Emeği geçenlerden Allah 
razı olsun. Minnettarız, minnettarız…
Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürledi-
ği Ayasofya, kalbi mühürlenmemiş olanlar tarafın-
dan açılıyor. Kapandığı günden bu güne kadar 
içerisinde kilitlenen ve dışarıya çıkamayan; İslam 
adına tüm manaları, açıldığı günden itibaren bizleri 
sarması temennisi ile bu güne kadar manasını 
anlayamadığımız ve açılması için gereken çabayı 
gösteremediğimiz, 485 yılını İslam’a ve Müslüman-
lara hizmet etme şerefine nail olan Ayasofya’dan, 
Fatih Sultan Mehmet Han’dan defaatle özür diliyor, 
açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve 
tüm dualarımıza katıyoruz.
Vesselam…
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       Günümüzde sosyal medya kullanımı her geçen 
gün daha da yükseliş göstermektedir. Bu yükseliş, 
uzun metinlerin ve karmaşık bilgilerin kullanıcılar 
tarafından benimsenmediğini göstermektedir. 
Karmaşık bilginin analiz edilmesi ve anlaşılabilmesi 
için görselleştirmelerin kullanımı günümüz iletişim 
ortamında oldukça işlevsel bir yöntemdir. Komp-
leks verilerin analiz edilmesi ve daha geniş kitleler-
ce anlaşılabilir olması için grafik sunumlarıyla artık 
sıkça karşılaşılmaktadır.

İnfografikler bilgi ve tasarımın birlikte kullanıldığı 
ve öğrenmeyi kolaylaştıran görselleştirme 
seçenekleridir. İnfografiklerin hızla yayılması günü-
müz ajans ve medya kuruluşları başta olmak üzere 
birçok kurumun uzun bilgileri yalın bir şekilde ifade 
edebilmesine yol açmıştır. Einstein “Bir şeyi basitçe 
anlamamışsan yeterince anlamamışsındır” demek-
tedir. Günümüzde bilginin kolay ulaşılabilirliği 
oldukça önemlidir. Ancak bilginin sistemli şekilde 
aktarılması ve öğrenilmesine bu karmaşık bilgi 
çağında oldukça ihtiyaç vardır.

Görsel iletişim tasarımlarının bir ürünü olarak bilgi 
mimarlığı ve infografik tasarımlar; düzensiz bilgi 
bütününü örgütlemek, sınıflandırmak ve sunmak 
için yardımcı kavramlar olarak kabul edilmektedir. 
Bu şekilde bilginin anlaşılırlığı da kolaylaşmaktadır. 
Görsel iletişim ürünlerinde bilgi, infografik tasarımı 
ile sunulduğunda okumanın ve anlamanın daha 

kolay ve daha hızlı gerçekleştiği, yapılan birçok 
araştırmanın sonucunda ortaya konulmuştur. 
(Denli, 2016: 42) İnfografikler günümüzde reklam, 
duyuru, pazarlama, habercilik gibi alanlarda gitgide 
yaygınlaşmaktadır. Bu durum, kişilerin bilgiye 
ulaşımını ve daha kolay düşünüp analiz edebilmesi-
ni sağlamaktadır.
İnsan algılama sistemi 3 boyut ile kısıtlanmakta ve 
daha yüksek boyutlu veri yapıları, insanın algılama 
sınırlarının dışına çıkmaktadır. Görselleştirme saye-
sinde çok boyutlu veriler boyut indirgemesi yapıla-
rak 2 ya da 3 boyuta indirgenerek daha anlaşılır 
hale getirilir  (Bilgin ve diğerleri,  2008).   Paivio’nun 
İkili Kodlama Kuramına göre (İKK) günümüz eğitim 
sistemlerinde öğrencilere uygun bağlamsal ipuçları 
sunulduğunda veya öğrenci imgeleme yöneltildi-
ğinde, sistemler-arası yönlendirme bağlarının 
oluşturulması (referential connections) olasılığı 
artırılabilir. İnsan beyninin görsel bilgiyi metinden 
60.000 kat daha hızlı işlediği bilinmektedir.

Günümüzde infografikler ve hareketli grafiklerin 
kullanımı eğitim sistemlerinde henüz tam anlamıy-
la temellendirilmemiş olsa da; ticaret, reklam, 
duyuru ve sosyal mecrada sıkça bu çalışmalara 
rastlıyoruz. Yazının devamında dünyadan ve Türki-
ye’den örneklerle bazı infografikler yer alacak.

Statista, pazar ve kanaat araştırma enstitüleri 
tarafından toplanan verileri ve ekonomi sektörün-
den elde edilen verileri ve resmi istatistikleri İngiliz-
ce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak sunan 
bir Alman çevrimiçi portalıdır. Statista, infografik 
çalışmalarına fazlasıyla önem veren bir kuruluştur. 
Aşağıdaki örneklerde göreceğimiz üzere, gayet 
anlaşılır ve bilginin karmaşıklığını giderici grafikler-
le konuları özetlemektedir.

İnfografiklerin
Anlam Dünyası
Üzerine 

(İnfografik: 1, Coronavirus’ün etkili olduğu
5 ülkede son durum)

(İnfografik: 2, ABD’nin silah ihraç ettiği ülkeler)



Anadolu Ajansı, infografiklerin dünyasına hızlı giriş yapan ajanslardan biri oldu. 
Ajans infografik çalışmaları oldukça önemsiyor. Yapılan çalışmalar oldukça 
açıklayıcı ve estetik görünmektedir. Kültür, sanat, spor, siyaset, sağlık gibi birçok 
alanda yapılan grafikler gelişen bilgi mimarlığına örnek teşkil etmektedir. Aşağı-
da Anadolu Ajansı’nın infografiklerinden bazı örnekler yer almaktadır.

İnfografik 9’da bahsedilen haberde, bilgi karmaşıklığının analiz edilip infogra-
fikle ifade edilmesinin güzel örneklerinden birine rastlıyoruz. 

 
Sağlık Bakanlığı, bir devlet bakanlığı olarak en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda 
bilgi kirliliğinin önüne geçmek maksadıyla aşağıda göründüğü üzere kolay 
anlaşılabilir bir infografik hazırlamıştır.

İnfografikler, günümüzde tüm kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları ve ilgi 
alanlarını kolayca ifade edebileceği bir görsel iletişim aracı olarak hayatımızda 
yer almaktadır. Hareketli-hareketsiz infografikler, zamanla kendini daha fazla 
hissettiren çalışmalar olarak hayatımızda yer almaya devam edecektir.
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(İnfografik: 4,Yenilenebilir enerji
yatırımında dünya örnekleri)

(İnfografik: 5,6, Savunma  Sanayii'nde yerli üretim)

 (İnfografik: 7, Ülkelerin tanıtımları)  (İnfografik: 8, Ülkelerin tanıtımları)

(İnfografik: 9, Akıncı Üssü iddianamesinde gelinen nokta)

(İnfografik: 10, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs önlemlerini ifade ettiği grafik)

(İnfografik: 3, T.C Savunma Sanayii
güdümlü füzelerine dair)



YORUM AĞUSTOS  2020 22
Salih Canbaz _SalihCanbaz

   Türk sosyoloji tarihinde çeşitli tarzlarda yerli 
sosyoloji anlayışı tesis etmeye çalışan birçok isim 
olmuştur. Temelde hepsi Türk toplumunun sorun-
larına yoğunlaştığını söylese de, icraatler bize 
bunun tam olarak böyle olmadığını gösteriyor.  Bu 
yüzden, bir yerli sosyolojinin imkanı veyahut bir 
Türk sosyolojisinin imkanı her zaman tartışılmıştır. 
Türk sosyolojisinin imkanının sorgulanacağı bu 
makalede öncelikle yerli sosyolojisinin Türk toplu-
muna getirdiği yerli olmayan katkılara bakalım. Bu 
çerçevedeki konuları modernleşme, çok-kültürlü-
lük ve toplumsal cinsiyet başlıkları altında değer-
lendirebiliriz.

Modernleşme

Türkiye’deki toplumsal değişme yeni bir olgu olma-
yıp Halil İnalcık’a göre bunun 1699 yılına kadar geri 
götürülmesi mümkündür. Halil İnalcık’a göre önce-
sinde Dünya’nın en kudretli devleti olan Osmanlı 
Devleti kendisini Batı karşısında da üstün durumda 
görüyordu, ne var ki 2. Viyana başarısızlığından 
sonra imzalanan Karlofça Antlaşması bu tutumun 
değişmesi adına bir dönüm noktasıydı (İnalcık, 
2016, s. 13).
Halil İnalcık bu durumu ‘kültürleşme’ (akültüras-
yon) ve ‘kültür elemanlarının alışverişi’ (kültürel 
yayılma) kavramlarıyla açıklamaktadır. Akültüras-
yon “Difüzyon sürecine giren öğelerin birbirini 

etkilemesi ile ilişkiye giren iki tarafın da birtakım 
değişikliklere uğramasıdır. Ama esas değişiklik 
kültürel baskıya maruz kalan tarafta olur”. Buna 
karşılık kültürel yayılma ise “Toplumda maddi veya 
manevi kültür öğelerinin, sürekli olarak –içten dışa 
ya da dıştan içe doğru- yayılmasıdır” (Arslantürk ve 
Amman, 2017, s. 260). Yani Karlofça öncesi Osman-
lı’nın Batı’yla etkileşimi kültür elemanlarının alışve-
rişinden ibaretken, Karlofça sonrasında zihinler 
artık Batı’nın kültürel değerlerine kaymıştı.

Çok Kültürlülük 

Modernleşmeyi mukallit yollarla alan Türkiye, 
modernleşmenin eleştirisini de aynı şekilde yaptı. 
Modern ulus devletin gerektirdiği türdeşliğin 
ortaya çıkardığı sorunları çözmek adına bu sefer 
Batı’nın çok-kültürcülük modeli taklit edilmeye 
girişildi. Peki Amerikan çok-kültürcülüğü Türki-
ye’de ne kadar mümkündür? 
Bu durumu etnisitenin soykütüğüne inerek açıkla-
yabiliriz: Etnisitenin sosyal bilimler literatürüne 
yeni girmiş bir terim olduğu bilinse de kökenlerinin 
Antik Yunanlar’ın kendilerini tanımlamak için 
kullandıkları έθνος (ethnos) ve ötekileri tanımla-
mak için kullandıkları εθνικός (ethnikos) terimleri-
ne uzandığı görülmektedir.  (Malesevic, 2004, s. 1). 
Ethnos, genel tanımı itibariyle millet anlamına 
gelmekle birlikte, Ethnikos ise milli veya milletle 

ilgili olan şeklinde tercüme edilebilebilir. ABD’de 
yaşanan yoğun göçler asimilasyonist modeli kaldı-
ramadığı için Antik Yunan’daki ethnikos kavramı 
anaakım toplumdan farklı olan göçmenleri ifade 
etmek için etnisite şeklinde yeniden tanımlandı 
(Malesevic, 2004, s. 1).
Amerika’da etnisite olarak adlandırılan gruplar 
göçle sonradan gelmiş gruplar oldukları için anaa-
kım toplumdan farklılık arz etmektedirler. Etnisite 
her ne kadar ABD’nin toplumsal gerçekleri bağla-
mında, yani her birinin birbiriyle tarihsel, kültürel 
dilsel bağı bulunmayan toplulukları tanımlamak 
için kullanıma açılıp küreselleşmenin etkisiyle 
bütün dünyada yaygınlaşmış olsa da Türkiye’de 
garip bir şekilde bin yıldır birlikte yaşayan alt-kül-
tür gruplarını tanımlamak için kullanılması önerildi. 

Toplumsal Cinsiyet 

Batı’da feminizmin ortaya çıkışına bakıldığında, 
klasik rivayet şudur ki; tarım toplumunda kadın da 
erkek de birlikte çalışırdı. Sanayileşmenin ortaya 
çıkışıyla birlikte fiziksel gücün üstünlüğünden 
dolayı fabrikalarda sadece erkeklerin çalışması 
uygun görüldü, böylelikle de kadınlar kamusal 
alandan izole edildi. Birinci dalga olarak adlandırı-
lan feminizm bu gerçek üzerine kuruluydu.  (Slat-
tery, 2015, s. 137-152) Meseleyi ele ala bilmek adına 
ilk dalgayı bilmek yeterli olduğu için ikinci ve 
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üçüncü dalgalara girmeyeceğim. 
Bununla birlikte, Batı toplumlarında cinsiyet kavra-
mı biyolojik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet 
(gender) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayrım 
muhtemelen Batı felsefesinin hayatı ikilikler 
üzerinden okuma yatkınlığından kaynaklanmakta-
dır. Fakat hayatı ikilikler üzerinden değil de bütün-
cül bir şekilde okuyan bir topluma toplumsal 
cinsiyet kavramının neden ikame edildiğini bir türlü 
anlayamıyorum. Kavramın kendisinin Batı’da tek 
bir kelimeyle (gender) ifade edilmesine rağmen 
Türkiye’de sonradan yapay bir şekilde üretildiği için 
zorlama bir şekilde toplumsal cinsiyet denilen bu 
kavramın Türk toplumuna bu kadar kolay ikame 
edilmesi gerçekten hayretimucip. 
Gender kavramının bu kadar kolay benimsenme-
sinden sonra Batı’da feminizmi ortaya çıkarmış 
toplumsal değişmelerin Türkiye’de de yaşanmış 
gibi Batı’da oldukları haliyle Türk toplumuna uyar-
lanmaları bir diğer garip unsur. Bir töre cinayeti 
nasıl oluyor da yukarıda saydığım feminizm türle-
riyle açıklanabiliyor?
***
Türkiye’de Türk sosyolojisi yapma derdinde olsun 
olmasın, sosyologlardaki umumi eğilim Türk toplu-
munun kendi gerçeklerini görememek veya 
görmezden gelmek şeklinde olmuştur. Bütün bu 

gerçekler ışığında Türkiye’de yerli sosyoloji yapma 
çabasının Batı’ya cevap verme arzusundan kaynak-
lanan Nietzscheci anlamda bir güç istenci olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat, bu durum sosyolojinin ontolo-
jisinden değil, Türk düşüncesinin ontolojisinden 
kaynaklanmaktadır. Zira günümüzde Türk düşün-
cesi diyebileceğimiz bir durum olmadığı için sosyo-
loji de Batı düşüncesi doğrultusunda icra edilmeye 
devam ediyor. Bu yüzden günümüzde ontolojik 
anlamda bir Türk sosyolojisinin varlığından bahset-
mek mümkün değildir. Bunun mümkün olması 
içinse ilk önce Türk sosyolojisinin ontolojisinin 
oluşturulması gerekmektedir.
Böyle bir ontolojiyi tesis edebilmek için sosyoloji-
nin, en başta herkesin yararlanabileceği bir disiplin 
olarak kabul edilmesi gerekir. Bir zamanlar Batı’dan 
bağımsız düşünülememesinin sebebi sosyolojinin 
Batı’nın çocuğu olması değil, Batı-Merkezci kıskaç-
tan kurtulamamasıdır. Hüsamettin Arslan’ın 
deyişiyle ise Türk sosyologlarının da kendi sosyal 
gerçekliklerini Batılı sosyal bilimcilerin bakış açısını 
merkeze alarak (okülersentrizm) bakmalarındandır 
(1999). Bilgi hep merkez-çevre ilişkisiyle ele alınmış 
ve bu şekilde de bir batı dışı sosyolojiden bahset-
mek imkânsız hale gelmiştir. Demek ki, sosyolojinin 
Batı’dan bağımsız düşünülememiş olması, sosyolo-
jiyi Batı’nın kendi amaçları için kullanma çabasın-

dan kaynaklanmıştır. O halde, bir yerli sosyoloji-
den bahsedilecekse, bu ancak sosyolojinin yerli 
meseleleri dert edinip yerli amaçlar için kullanıl-
ması durumunda mümkün olacaktır (Şan, 2012). 
Zaten Batı’da da sosyoloji bu şekilde gelişmiş, 
günümüze kadar da bu şekilde ulaşmamış mıdır?
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   Türk sosyoloji tarihinde çeşitli tarzlarda yerli 
sosyoloji anlayışı tesis etmeye çalışan birçok isim 
olmuştur. Temelde hepsi Türk toplumunun sorun-
larına yoğunlaştığını söylese de, icraatler bize 
bunun tam olarak böyle olmadığını gösteriyor.  Bu 
yüzden, bir yerli sosyolojinin imkanı veyahut bir 
Türk sosyolojisinin imkanı her zaman tartışılmıştır. 
Türk sosyolojisinin imkanının sorgulanacağı bu 
makalede öncelikle yerli sosyolojisinin Türk toplu-
muna getirdiği yerli olmayan katkılara bakalım. Bu 
çerçevedeki konuları modernleşme, çok-kültürlü-
lük ve toplumsal cinsiyet başlıkları altında değer-
lendirebiliriz.

Modernleşme

Türkiye’deki toplumsal değişme yeni bir olgu olma-
yıp Halil İnalcık’a göre bunun 1699 yılına kadar geri 
götürülmesi mümkündür. Halil İnalcık’a göre önce-
sinde Dünya’nın en kudretli devleti olan Osmanlı 
Devleti kendisini Batı karşısında da üstün durumda 
görüyordu, ne var ki 2. Viyana başarısızlığından 
sonra imzalanan Karlofça Antlaşması bu tutumun 
değişmesi adına bir dönüm noktasıydı (İnalcık, 
2016, s. 13).
Halil İnalcık bu durumu ‘kültürleşme’ (akültüras-
yon) ve ‘kültür elemanlarının alışverişi’ (kültürel 
yayılma) kavramlarıyla açıklamaktadır. Akültüras-
yon “Difüzyon sürecine giren öğelerin birbirini 

etkilemesi ile ilişkiye giren iki tarafın da birtakım 
değişikliklere uğramasıdır. Ama esas değişiklik 
kültürel baskıya maruz kalan tarafta olur”. Buna 
karşılık kültürel yayılma ise “Toplumda maddi veya 
manevi kültür öğelerinin, sürekli olarak –içten dışa 
ya da dıştan içe doğru- yayılmasıdır” (Arslantürk ve 
Amman, 2017, s. 260). Yani Karlofça öncesi Osman-
lı’nın Batı’yla etkileşimi kültür elemanlarının alışve-
rişinden ibaretken, Karlofça sonrasında zihinler 
artık Batı’nın kültürel değerlerine kaymıştı.

Çok Kültürlülük 

Modernleşmeyi mukallit yollarla alan Türkiye, 
modernleşmenin eleştirisini de aynı şekilde yaptı. 
Modern ulus devletin gerektirdiği türdeşliğin 
ortaya çıkardığı sorunları çözmek adına bu sefer 
Batı’nın çok-kültürcülük modeli taklit edilmeye 
girişildi. Peki Amerikan çok-kültürcülüğü Türki-
ye’de ne kadar mümkündür? 
Bu durumu etnisitenin soykütüğüne inerek açıkla-
yabiliriz: Etnisitenin sosyal bilimler literatürüne 
yeni girmiş bir terim olduğu bilinse de kökenlerinin 
Antik Yunanlar’ın kendilerini tanımlamak için 
kullandıkları έθνος (ethnos) ve ötekileri tanımla-
mak için kullandıkları εθνικός (ethnikos) terimleri-
ne uzandığı görülmektedir.  (Malesevic, 2004, s. 1). 
Ethnos, genel tanımı itibariyle millet anlamına 
gelmekle birlikte, Ethnikos ise milli veya milletle 

ilgili olan şeklinde tercüme edilebilebilir. ABD’de 
yaşanan yoğun göçler asimilasyonist modeli kaldı-
ramadığı için Antik Yunan’daki ethnikos kavramı 
anaakım toplumdan farklı olan göçmenleri ifade 
etmek için etnisite şeklinde yeniden tanımlandı 
(Malesevic, 2004, s. 1).
Amerika’da etnisite olarak adlandırılan gruplar 
göçle sonradan gelmiş gruplar oldukları için anaa-
kım toplumdan farklılık arz etmektedirler. Etnisite 
her ne kadar ABD’nin toplumsal gerçekleri bağla-
mında, yani her birinin birbiriyle tarihsel, kültürel 
dilsel bağı bulunmayan toplulukları tanımlamak 
için kullanıma açılıp küreselleşmenin etkisiyle 
bütün dünyada yaygınlaşmış olsa da Türkiye’de 
garip bir şekilde bin yıldır birlikte yaşayan alt-kül-
tür gruplarını tanımlamak için kullanılması önerildi. 

Toplumsal Cinsiyet 

Batı’da feminizmin ortaya çıkışına bakıldığında, 
klasik rivayet şudur ki; tarım toplumunda kadın da 
erkek de birlikte çalışırdı. Sanayileşmenin ortaya 
çıkışıyla birlikte fiziksel gücün üstünlüğünden 
dolayı fabrikalarda sadece erkeklerin çalışması 
uygun görüldü, böylelikle de kadınlar kamusal 
alandan izole edildi. Birinci dalga olarak adlandırı-
lan feminizm bu gerçek üzerine kuruluydu.  (Slat-
tery, 2015, s. 137-152) Meseleyi ele ala bilmek adına 
ilk dalgayı bilmek yeterli olduğu için ikinci ve 
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    İstifadenize sunacağımız bu seri ile birlikte 
Ayasofya Câmii’ni bilinen ve pek bilinmeyen bazı 
yönleri ile ele almaya çalışacağız. Fakat biliyoruz ki; 
Ayasofya’yı ne kadar anlatırsak anlatalım yine de 
yeterli olmayacaktır. Bu sebeple genele bakıldığın-
da Ayasofya girizgâhı niteliğinden kendini kurtara-
mayacak serinin ilk yazısında, kısaca Ayasofya’nın 
tarihinden ve Ayasofya Külliyesini oluşturan 
bölümlerin bazılarından bahsedeceğiz…
Ayasofya denilince benim aklıma hiç şüphesiz, 
Merhum Prof. Dr. Halûk Dursun hocamız gelir... 
Nasibimiz yokmuş, kendisini dünya gözü ile görme 
fırsatım olmadı. Yalnız yazmış olduğu kitapları 
dolayısıyla ve kedi olalı bir fare tutan teknoloji 
vasıtasıyla hakkında az çok bir bilgiye (şükür ki) 
ulaşabildim. Fakat ne kadar bilgiye ulaştıysam 
hakikatte tanışamamış olmanın verdiği keder 
bende o nispette arttı... Serileri okurken sizler de 
fark edeceksiniz ki, Ayasofya’ya uzun yıllar hizmet 
etmiş olan Halûk hocamızdan ve yaptıklarından 
bildiklerim doğrultusunda sıkça bahsettim. İnşaal-
lah hocamızın her fırsatta değindiği meseleleri 
dikkate alanlardan oluruz. Son olarak yazıya başla-
madan önce sizlerden ufak bir ricada bulunacağım. 
Geçtiğimiz yıl 19 Ağustos’ta aramızdan ayrılan 

Halûk Dursun hocamızı Fâtihalar ve Yâsinlerle 
analım, duâlarımızı hocamızdan eksik etmeyelim 
inşallah… 

Hepimizin bildiği üzere, Ayasofya ismindeki “aya” 
kelimesi “kutsal, azize” anlamlarında iken, “sofya” 
(sophia) kelimesi ise (Eski Yunanca’da ‘sophos’ 
kelimesinden gelmektedir) “bilgelik” anlamına 
gelmektedir. Yani bütüne baktığımızda Ayasof-
ya,“kutsal bilgelik” yahut “İlahî Hikmet” demektir.
Ayasofya’nın ilk binasının IV. Yüzyılda, yedi tepeli 
İstanbul’un (o dönemdeki adı ile Konstantinopolis 
yahut Konstantiniyye ), 1. tepesi yani akropolis’i 
olan Zeytinlik Tepesi’nde Roma İmparatoru I. 
(Büyük) Konstantinos (324-337) döneminde 
yapımına başlanır. Kırma ahşap çatılı bir bazilika 
şeklinde yapılan Ayasofya, ancak İmparator’un 
oğlu II. Konstantios (337-361) döneminde tamam-
lanmış olup kilise 15 Şubat 360’ta açılmıştır. Fakat 
20 Haziran 404’te çıkan bir ayaklanmada kilise 

yanar. Bunun üzerine II. Theodosius (408-450) 
binayı beş nefli (sahn) biçimde yeniden yaptırır ve 
kiliseyi 10 Ekim 415’te tekrar açar. Çok geçmeden 
532 yılı 13-14 Ocak gecesi, At Meydanı’nda(hipod-
rom) patlak veren Nika Ayaklanması sonucu, 
kilisenin bir bölümü maalesef yine yanacaktır. 
Dolayısıyla I. Iustinianos (527-565); Batı Anadolulu 
iki mimar olan Trallesli (Aydın) Anthemios ile 
Miletoslu (Milet-Balat) Isidoros’u, kaderleri malum 
olan ilk iki kiliseden daha büyük ve muhteşem bir 
kilise inşa etmeleri için görevlendirir. 10.000 işçinin 
çalıştığı inşaat 537 yılına kadar sürer ve 27 Aralık 
günü kilise yeniden açılır. Hatta kilisenin açılış 
töreninde İmparator I. Iustinianos’un imparatorluk 
kapılarından Ambon’a kadar koştuğu ve “Tanrı’ya 
şükürler olsun, böyle bir yapıtı gerçekleştirmeme 
izin verdi! Seni yendim Süleyman!” dediği de 
bilinmektedir.

Ayasofya’nın yapımının sonrasında bazı sıkıntılar 
baş gösterir. Klasik Hristiyan dinî yapılarının siste-
mi genelde bazilikadır. Bazilika şeklinde yapılan 
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kiliselerin ise kırma çatı ile (1. Ayasofya’da olduğu 
gibi) tamamlanması gerekmektedir. Fakat Ayasof-
ya, çapı yaklaşık 31-33 metreyi bulan basık bir 
kubbe ile tamamlanır ve kubbe bazilika planına 
uygun olmadığından bir zaman sonra çöker.  İlerle-
yen dönemlerde meydana gelen depremlerden de 
fazlasıyla zarar gören Ayasofya, bu mahzûn 
mabed, nihayetinde Fâtih Sultan Mehmed’in 29 
Mayıs 1453’de İstanbul’u fethetmesiyle birlikte 
şehrin en büyük kilisesi olması hasebiyle Câmii’ye 
çevrilir. Fâtih, Ayasofya’nın tahribinin büyük ölçüde 
önüne geçer ve burada ilk namazı kıldıktan sonra 
câmiyi kendi hayratının ilk eseri olarak vakfeder. İlk 
minareyi de (ahşap olduğu söylenir) yine kendisi 
yaptırmıştır. 1574 tamirinde bu minarenin kaldırıldı-
ğı söylenmektedir. Câminin güneybatı köşesindeki 
tuğla minarenin II. Bayezid döneminde ve güney-
doğu köşedeki yivli minarenin de Mimar Sinan 
tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Mimar Sinan 
aynı zamanda takviye payandalarla yapıyı destek-
lemiştir. Daha sonra pek çok padişah tarafından 
tekrar tekrar onarımı yapılan Ayasofya’ya eklenen 
binalarla birlikte Ayasofya Külliyesi oluşmaya 
başlamıştır.
Şimdi külliyeyi meydana getiren bazı bölümlerden 
bahsetmeye çalışalım. 

AYASOFYA CÂMİİ ŞADIRVANI

Ayasofya Câmii Şadırvanı, kaynakça: arkeofili.com
Sultan I. Mahmud tarafından 1153 (1740-41) yılında 
yaptırılan şadırvanı neresinden anlatmaya başla-
malı bilemiyorum. Osmanlı devri Klasik Türk sana-
tının en büyük ve en ihtişamlı tek şadırvan örneği 
olan bu şadırvan üzerine bir kitaplık yazı yazılabi-
lir… İçerisine yazılan su manzumelerinden, “Kasî-
de-i Bürde” beyitlerine, tunç kafesin tepesinde lâle 
biçiminde istiflenmiş “Biz her şeyi sudan yarattık”, 
(el-Enbiyâ 21/30) âyeti yazılı bir âlemden, Ahmed 
Ârif Efendi ta‘lik hatlarına kadar neler neler… Şadır-
vanın ortasında mermer su havuzu bile bulunmak-
ta… Görenleri kıskandıracak bu güzellik için İstan-
bul halkı pek tabiî şiirler yazmıştır. Onlardan en 
ünlüsü şöyledir: “Bin konak yerden sayılır / Her 
gören ona kapılır / Böyle bir ra‘nâ şadırvan / Ne 

yapılmış ne yapılır”   

AYASOFYA CÂMİİ SIBYAN MEKTEBİ

Yine Sultan I. Mahmud tarafından inşa ettirilen 
Sıbyan Mektebi’nin 1155 (1742) yılına doğru yaptırıl-
dığı söylenmekle birlikte yapım tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Şadırvanın sağında yer alan bu 
bina iki katlı olup taş ve tuğlalardan oluşmaktadır. 
Şadırvanın yanında bulunması hasebiyle şadırvanın 
övüldüğü bir başka şiirde bu mütevazı güzele de 
yer verilmiştir: “Bahtı müsait, kevkeb gibi / Su 
kandırır çeşme gibi / Hem yanına kıldı bina / Sıbyan 
nâzik mektebi // Misli yok devran içinde / Su çağlar 
her an içinde / Tâlim için dolu sıbyan / Mekteb-i 
irfân içinde.”
Halûk hocamız burada sıbyanlara(çocuklara) “Aya-
sofya Dersleri” vermiştir.

AYASOFYA CÂMİİ MUVAKKİTHÂNESİ

Muvakkithâneler; namaz vakitlerinin tespitinin, 
saat ve takvim hesaplamalarının ve Ramazan 
imsakiyelerinin yapıldığı yerler idi. Genelde câmii 
ve külliyelerin bahçelerinde yer alan bu nâzenîn 
yapılarda hava olaylarının da izlendiği hatta ve 
hatta talep edene basit astronomi derslerinin de 
verildiği söylenmektedir. Emevîler Dönemi’nde 
ortaya çıkması hasebiyle ilk Muvakkithâne, Şam 

Emeviyye Câmii’nde kurulmuştur. 
Bizans devrinde (6. Yüzyıl) bahsini ettiğimiz 
muvakkithânelere çok benzer olmasa da, Ayasof-
ya’nın güneybatısında horologion olarak bilinen 
bir saat kulesinin bulunduğu söylenmektedir. 
Fakat sonraki dönemlerde bu yapı yıkılmıştır. 
Şayet Ayasofya’ya gidersek göreceğimiz muvak-
kithanenin ise Sultan Abdülmecid döneminde, G. 
Fossati’ye yaptırılan Ayasofya tamiratı sırasında 
(1849) inşa edildiği söylenmektedir. Muvakkithâne 
avlu kapısının sağ yanındadır.

Kaynakça: 

EYİCE, Semavi, Ayasofya Câmii, TDVİA, 

DAYIOĞLU, Server, İstanbul Muvakkithâneleri, İstanbul 

Büyükşehir Bld. Kültür A.Ş. , 2010

PAVLOS, Mabeyinci, Ayasofya’nın Betimi, Kırmızı Kedi 

Yayınları, İstanbul, 2018

Dipnotlar

 1)  Külliye; bir câmiinin etrafında câmiiyle birlikte yapılan 
medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphâne, hamam, 
aşevi, kervansaray, çarşı, okul, hastane(darüşşifa), tekke, 
zaviye binaları, sebil vb. yapıların tamamına verilen addır.

2)  M.S 337’de İmparator I. Konstantin'in ölümü hasebiyle 
şehrin adı onun şerefine “Konstantin'in şehri” anlamına 
gelen “Konstantinopolis” olmuştur. 

3)  Roma İmparatorluğu, Hz. İsa’dan yaklaşık olarak 300 
sene sonra Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul 
etmiştir. Bunun öncesinde Hristiyan dinine mensup olan 
bazı kimseler ibadetlerini gizli bir şekilde, mağara 
oyuklarında inşa etmiş oldukları kiliselerde sürdürmüşler-
dir. Bu sebeple Ayasofya Kilisesi devletin ilk resmî 
kilisesidir.

4)  Nika Ayaklanması’nda 30 ila 50 bin kişinin öldüğü 
söylenir. Bkz. Mabeyinci Pavlos, Ayasofya’nın Betimi, 
Kırmızı Kedi Yayınları, s.14

5)  Ambon; eski Hristiyan kiliselerindeki vaiz kürsüsüdür.

6)  Mabeyinci Pavlos (Silentarios Pavlos) yine bu duruma 
ünlü manzumesinde şöyle değinmiştir; ” 185 Çok güçlü 
temeller üstünde durmasına karşın yıkılmıştı kubbenin 
güzelim yuvarlaklarından biri. Tapınağın bütün çevre 
duvarları sarsılmış, kentteki tüm yapılar da temelden 
ürpermişti. Uzun iniltiler geldi o sırada topraktan.” 
Ayasofya’nın şimdiki kubbesinin mimarının da Mimar 
Sinan olduğu söylenmektedir.

7)  Detaylı bilgi için bkz. TDV İslâm Ansiklopedisi

6

7

Ayasofya Câmii Şadırvanı
(K. Yusuf Ünal koleksiyonu), kaynakça:TDVİA

Ayasofya Câmii Sıbyan Mektebi, kaynakça: TDVİA

Ayasofya Câmii Muvakkithânesi, kaynakça: TDVİA
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      Üzerinde yaşadığımız dünya; zamanı ve mekânı 
sıkıştıran, bu olguların yeniden tanımlanmasını 
zorunlu kılan, küreselleşen bir dünyadır. İçerisinde 
yaşadığımız çağ ise tarım ve sanayi devriminden 
sonra telekomünikasyon teknolojilerinin ortaya 
çıkış, gelişme ve yayılma aşamalarının hız kazandığı 
bilgi çağıdır. Bilgi çağını şekillendiren ve aynı zaman-
da bilgi çağı tarafından şekillenen bilgi toplumu, 
medya araçlarının çeşitlenmesi ve “veri” ağının 
gelişim göstermesiyle birlikte bir kuşatma/kuşatıl-
ma durumu ile karşı karşıyadır. Söz konusu olan ise 
geleneksel medyanın geri planda kaldığı, ‘yeni med-
ya’nın ve yeni medya tarafından üretilen bilginin bir 
gerçeklik oluşturma durumudur. Özellikle internetin 
insan hayatına girmesi ile birlikte değişimin hızı ve 
etkisi kontrol edilemez bir hal almıştır. Sınırların ve 
(büyük oranda) denetimin ortadan kalktığı siber 
uzayda yeni medyanın bir uzantısı olarak karşımıza 
çıkan sosyal medya, farklı alanlarda ve birçok türde 
kendisini hissettirmektedir. İnternetin ortaya çıkışıy-
la birlikte toplumsal hayatımız köklü değişikliklere 
şahitlik etmektedir. Bunda telekomünikasyon 
teknolojilerinin internet sayesinde hızlı gelişiminin 
etkili olmasının yanı sıra küresel ölçekte insanlar 
tarafından kabul görmesi de etkili olmuştur. Klasik 
medyanın tek yönlü iletişimine karşılık yeni medya-
nın karşılıklı ve interaktif iletişime olanak sağlaması 
son birkaç yılda sayıları milyarları aşan (ve her geçen 
gün hızlıca artan) insanların yeni medyanın sosyal 
paylaşım araçlarında kendine bir alan oluşturmasına 
imkân sağlamıştır. Hal böyle iken günümüzde 

milyarlarca insanın sosyal medya araçlarını kullanı-
yor olması da yukarıda bahsettiğimiz zaman ve 
mekân olgularının dönüşümünün yanı sıra vasat 
insani durumların kabul edildiği bir düzleme olan 
ihtiyacı beraberinde getirmiştir.
İlmihal kavramına ilk baktığımızda karşımıza, ilm-i 
hâl yani hal’in ilmi, davranış bilgisi anlamına geldiği 
çıkmaktadır. “Belirli başlı ilkelerin, davranış kuralla-
rın bir arada bulunmasını” geçerli önerme olarak 
kabul edersek, bu bağlamda bilgi çağında neredeyse 
gündelik hayatının merkezinde yer alan yeni medya 
araçlarının ilmihalini düşünme vakti gelmiştir. Sosyal 
medya araçlarının yöneticileri, devletlerin ve bütün 
dünyadaki bu uygulamaları kullanan insanların 
evrensel bir uzlaşısının imkansız(a yakın) olduğunun 
farkındayım. Bazılarımız devletleri bu işe özgürlükle-
rimizi kısıtlamaları için mi karıştırıyorsun diye sorabi-
lir. Sizin ya da bir yakınınız hakkında yanlış bilgi, 
yalan haber, basit bir photoshop paylaşımını yapıl-
ması durumunda sosyal medya şirketi paylaşılan o 
içeriği kaldırmaktan ve paylaşımı yapan o hesabı 
kapatmaktan başka neler yapabilir. Whatsapp grup-
larına kazara düşen bir görüntünün koronadan hızlı 
dünyaya (hatta aynı kapıya tekrar tekrar uğrayarak) 
yayıldığını söylemek bu pandemi günlerinde şaşırtıcı 
ve yanlış olmaz herhalde. Doğru bilginin ve hakikatin 
alıcısının olmadığı bir zamanda hakkınızda yalan bir 
haberin, olumsuz bir görselin paylaşımını yapacak 
kişiyi, bu eylemin sonucunda hukuki müeyyide 
yaptırımından daha güçlü dünyevi hangi durum 
durdurabilir. 

Kullanıcı açısından böyle bir sorunsal var iken şirket-
ler açısından da kişisel bilgilerin satılması ya da kulla-
nıcıların manipüle edilmesi de önemli bir sorun. 
Mesela geçenlerde “Twitter, ABD Başkanı Trump'ın 
pandemiyle ilgili yanlış bilgi paylaştığı gerekçesiyle 
seçim ekibinin hesaplarını dondurdu. Facebook da 
Trump'la ilgili benzer bir içeriği sildi.” şeklinde haber-
ler çıktı. Twitter’a, Facebook’a ya da diğer sosyal 
medya şirketlerine doğru ile yanlışın belirlenme 
yetkisini kim veriyor. 
Sadece Google bile yaptığımız aramalardan, izleme, 
okuma ve dinlemelerimizden hatta konuşmaları-
mızdan bile bizi bizden çok tanıdığını söyleme 
hakkın elde etmesini sağlayan bilgilerimize sahip 
olsa da diğer bir taraftan devletlerin güvenlik gerek-
çesi ile her bilgiye sınırsız erişme arzusu da yok değil 
tabi ki.
Vatandaş, devlet, şirket girdabında hal böyle iken 
evrensel bir sosyal medya ilmihali kaçınılmaz bir 
durum olarak, imkansızlığı da bir gerçeklik olarak 
karşımızda duruyor. Bu satırlar küresel bir soruna 
evrensel bir çözüm bulma iddiasında değil. Ancak bir 
soru ile işe başlayabiliriz: “Yeni medyanın evrensel 
bir ilmihali mümkün mü?”
Yeni medyanın evrensel bir ilmihalin ihtimali bir 
ütopya şeklinde olsa dahi gündemimizde yer etmeli. 
Gün gelir toplumsal hafıza, özgürlük güvenlik gerili-
mi yaşayan modern dünyanın daha iyiye doğru 
gitmesi için atılan adımları ve varılan hedefleri 
anlamlı kılar.

YENİ MEDYANIN EVRENSEL BİR İLMİHALİ
MÜMKÜN MÜ?

@TawfiqAliKeeper
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Yıllar evvel Anadolu’da bir anne ve oğlunun 
muhabbetine şahit olmuştum. Ne zaman ki 
Ayasofya’nın bir yıldız gibi hilalin ardında durduğu-
nu gördüm, o şahitlik ettiğim muhabbet aklıma 
geldi. Ayasofya’ya baktığımda her dâim onu hatır-
larım. Muhabbet şuydu;
Anadolu’nun köylerinin birinde bir gece vakti küçük 
bir çocuk gökyüzünü seyrederken annesine sordu, 
anne neden hilalin arkasında tek bir yıldız duruyor.?
Anne mütedeyyin bir şekilde cevap verdi; oğul bu 
hayrın habercisi ve hayrın alametidir. Ne zaman ki 
bir yıldız hilalin ardında dursa bil ki orada bir hayır 
vardır ve hayır da yakındır. Bu şekilde aktarınca 
beliğ bir şekilde anlaşılmayabilir. Anadolu’da üç 
ayların geldiğini ve mübarek Ramazan ayına vasıl 
olunduğunun habercisi olarak görürler. Ramazan 
ayına nail olunduğunda ise yıldız hilalin kalbine 
gark olur ve inkişaf eder. Aşağıda da göreceğiniz 
üzere  yine bir gece vakti Ayasofya’nın çekilmiş bir 
fotoğraf karesi vardı. Hilâlin ardında bir yıldız gibi 
duruyordu.

Nedense benim için bu hayrın habercisi gibiydi. 
Ayasofya’nın üzerine sinen bu sükûnet ve bu gara-
bet-nüma halin ortadan kalkması muhakkak ki 
yakındı. Çünkü bu sükûnet ve garabet hâli göğsü-
müzün üzerinde bir namahrem elin elim bir şeklide 
durmasının nişanesi idi. Bugün biri bana sual etse, 
mâbedler için ve bilhassa Ayasofya Camii için Mev-

lâ’dan bir muradın var mıdır? Bütün ruh u cânımla 
Merhum Mehmed Akif’in İstiklal marşında ifade 
ettiğini murâd ederdim;

“Ruhumun senden, ilahi, şud� ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.”

Mahzun olmak sadece insana müşahhas bir şey 
değildir. Ruhu ve kalbi olan her şey mahzun olabilir. 
Bütün mabedler bir beden olsa, Ayasofya o mabe-
din kalbi olur, ruhu olur. Bundandır ki Ayasofya 
üzerinde hep bir mahzuniyet vardı. Her ne kadar bir 
yapı olarak karşımızda duruyor olsa da mabed 
olarak kullanılmaması, ibadete kapalı olması 
feraset sahibi her Müslüman için bir davâ olmuştu. 
Çünkü bir mabedte -her ne kadar sağlam olsa da- 
ibadet edilmemesi onu virane olmaktan kurtarmı-
yor. Birçok kesim için müze olarak telakki ediliyor. 
Oysa Ayasofya’ya müze demeye bile bizim gönlü-
müz el vermiyor. İnsanlar, bir mabedi ibadet için 
değil de sırf ziyaret için görmek istiyor. Müslüman-
lar için ibadete açılmasını diğer dinleri hakir görmek 
ve onlara hakaret etmek olarak algılıyor. Oysa bir 
ibadethânede ibadet edilmemesi bütün dinleri 
hakir görmektir. Keşke bunun bilincinde olsalar. 
Ama yok, içleri rahat etmiyor. Asıl hakir görenlerin 
onlar olduğunun farkında bile değiller. Neymiş 
efendim, Müslümanlar önce diğer camiileri doldur-
sunlar. Neymiş efendim, Müslümanlar Ayasof-

ya’nın asli dokusunu bozacaklar. Diğer camiilere 
bakın, vay o camiilerin hâline. Fatih Sultan 
Mehmed hiçbir şekilde Ayasofya’nın dokusuna 
zarar verdirtmedi, muhafaza ederek ibadete açtır-
dı. Şüphemiz yok ki yine öyle olacaktır.

Ayasofya Camii Bizim İçin Neden Bu Kadar 
Mühim

Ayasofya Camii sadece bir fetih alameti olarak 
mühim değil, Bediüzzaman’ın da veciz bir şekilde 
ifade ettiği gibi bir devir teslimidir; “ Ayasofya, 
Hristiyanlığın, İslamiyet’e devir ve tesliminin bir 
âbidesidir. Bunun için kilise iken cami olmuştur. 
Elbette tekrar camiye çevrilecektir.” Eğer bir 
hoşgörü olarak algılanması gerekiyorsa İslamiyet’e 
saygı olarak kabul edebilirler. Çünkü yıllardır 
Müslümanlardan beklenen hoşgörüyü kendilerini 
“medeni” olarak  tanıtan veya gösteren ülkelerden 
ve insanlardan bir türlü göremedik. Müslümanlara 
ve mâbedlerine olup bitenden bihaberler yahut 
umurlarında değil.

Dünya’nın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yıllardır 
istibdatlar uygulanıyor. Salimen ibadet edilmeleri 
yasaklanıyor. İbadethâneler yakılıyor, yıkılıyor ve 
asli vazifesine yerine getirilmesine izin verilmiyor. 
İbadet edilmesine kapatılıyor. İş bu insan haklarını 

AYASOFYA;
GÖĞSÜMÜZÜN ÜZERİNDEKİ
MÂBEDvv



konuşmaya geldiğinde “herkes ibadetini yapmakta 
özgürdür” deniliyor. Fakat gerçekte Müslümanlar 
için çoğu zaman öyle olmadı ve olmuyor.  Bundan 
dolayı Ayasofya’nın ibadete açılması bu vaziyetin 
ortadan kalkması için bir öncü olacaktır. Bu vaziye-
te ışık tutacaktır. Kapatılan mâbedler, Ayasofya’nın 
ruhu ile tekrar neşv ü nemâ bulacaktır. Diğer 
Müslüman ülkeler için de aynı şekilde bir misal 
oluşturacaktır. Üzerlerindeki istibdadı kaldırmak, 
bir Müslüman duruşuna tekrardan sahip olmak ve 
bizde var olan hasletleri hatırlamak. Çünkü mâbed-

lerin ibadete kapatılmasında Müslüman olan 
herkes pay sahibidir. Her ne kadar siyasi zemin 
üzerinde duruyor olsa da “Ayasofya Camii” mese-
lesi, bilhassa Türkiye’deki Müslümanların suskun 
kalmasında ve birlik olmamasından dolayı bunun 
payı büyüktür. 1934’ten bu yana açılması için çeşitli 
girişimlerde bulunuldu fakat çoğu zaman hüsranla 
sonuçlandı. Yine bunun bir sebebi de Türkiye’deki 
cemaatlerin, siyasi partilerin ve STK’ların arasındaki 
hilaflardan dolayı birlik olamayıp bir araya geleme-
meleridir. Ümitvarız ki Ayasofya Camii’nin tekrar 

ibadete açılması bu Müslümanlar arasındaki bu 
hilaf ve nifak tohumlarını ortadan kaldırır ve yerini 
Muhammedi bir muhabbete bırakır. Biliriz ki 
İslamiyet muhabbet dinidir, husumet dini değil ve 
biliriz ki Ayasofya da bu muhabbetin bu topraklar-
daki mahfilidir, mabedidir. Şükrediyoruz ki yeni bir 
fecre susamış Ayasofya’nın ibadete açılması 
bugüne nasib oldu. Bu zamana nasib oldu. Allah 
vesile olanlardan ebeden razı olsun.
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     İstanbul`un tarihsel süreci içerisinde kıdemli 
camilerine baktığımızda yakın zaman öncesine 
kadar tartışmalara konu olmuş Rumeli Hisarı Camii, 
bir diğer adıyla Fetih Camii iyi bir örnek teşkil eder. 
1452 Senesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafın-
dan inşa ettirilen bu cami, zaman içinde tahrip 
olmuş ve sadece minaresi günümüze kadar 
ulaşmıştı. İlerleyen zamanlarda bu alan açık hava 
konserleri yapılabilecek teknik bir alt yapı ile dona-
tıldı. Bu süreçte minaresi de birçok sefer kulis 
olarak kullanıldı.

Cami’nin İhyası Neden Önemlidir?

 Caminin zamanla yıkıldığı, dolayısıyla bu alanın da 
işlevsel halinin değiştirilerek, başka bir boyuta 
taşınıp, insanlığın hizmetinde farklı şekilde kullanılı-
yor olması, bazı sorunlara sebebiyet vermektedir. 
Bu sorunlardan en başatı "vakıf kültürü, vakıf duası 
ve vakıf bedduası"nı içeren yani vakıfla ilgili proto-
kollerdir. Başat problem göz önüne alınınca vakıfla 
ilgili içeriksel olarak bazı şartların ve yükümlülükle-
rin yerine getirilmesi zorunlu olur. Zira Fatih Sultan 
Mehmet Han Rumeli Hisarı Camii’nin arazisini 
Müslümanların ibadethanesi (cami) olarak vakfet-
miştir. Bu hususla arazi tahsis edilmiş ve gerekli 
şartlar konmuştur. Vakfettiği şartların aksi duru-
munda ise vakıf kültürünün tarihsel belirleyiciliği 
akla gelir. V akıf Bedduası`nı da bu noktada hatırla-

yabiliriz:
“Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz 
olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, 
Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu 
vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, 
başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale 
getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal 
olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi 
veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir 
yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal 
eder ve değiştirilmesi için
 uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüş-
türülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha 
girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece 
günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldık-
ları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik 
(Cehennem Meleği) onların isteklisi, zebaniler 
denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın 
hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu 
değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. 
Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez..."
Bu arazi, 2016 yılında 5357 sayılı Vakıflar Kanunu 
sebebiyle vakıflara geçmiş ve Rumeli Hisarı Camii 
tekrar ihya edilmişti. Konuyla ile ilgili tartışmaları 
hatırlayacak olursak eğer, caminin ihyasına yönelik 
karşıt bazı eleştiriler hatta yer yer alay etmeler 
gözümüze çarpar. Mevzu bahis olan Rumeli Hisarı 
için, "Mescid olur mu?", “Konser alanımıza mescid 
yaptırmayacağız,

 tarihimize sahip çıkacağız”, “Rumeli Hisarına 
Mescid! İstanbul’un tek eksiği giderildi(!)” vb. alay 
ve eleştirilerle karşılaşıldı.
Oysaki tekrar ve tekrar hatırlatmakta fayda görü-
len husus şudur ki; bu ihya çalışması, tarihin kendi-
sini korumak ve Fatih`in emanetine sahip çıkmak-
tır. Fatih Vakfiyesi(vakıf senedi) bize bunu açıkça 
göstermektedir. Kaynak olarak Fatih`in Vakfiye-
si`nde geçen Rumeli Hisarı Camii bahsini burada 
aktaralım:

 “...himmetlerine yaraşır bir şekilde, Hazret-i Halil 
İbrahim aleyhisselam’ın sünnetine uyarak “kendile-
ri aç oldukları halde elden ayaktan düşmüşleri, 
yetim ve esirleri doyururlar” ayet-i kerimesinde 
işaret buyurulan ebrar (iyiler) ipine dizilenlerden 
olmak için camii şerif civarında iki yüce imaret 
yaptırdılar ki, “Baktığın zaman orada büyük bir 
nimet ve mülk görürsün” akla getirirler ki, her biri 
yegane müsafirhanedir, cennet nimetleri gibi 
kesintisiz olup Allah’ın rahmeti gibi vermekle eksil-
mez. Bunlardan birine Daruşşifa, diğerine İmaret 
adını verdiler ki, tarifi imkansızdır. Bu hayrat 
binaları ki, her biri ehl-i taatin mabedidir. Yer 
yüzünde Allah’ın gölgesi, zengin fakir herkesin 
sığınağı Yüce Hünkar, yukarıda anılan Ayasofya 
Camii, Molla Zeyrek Camii, Galata Camii, Silivri 
camii, kendisi için saadetle yaptırdığı Yeni Cami
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 Fethin Müjdesi “Rumeli Hisarı Camii”
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(Fatih Camii), Şeyh Vefa Camii ve Rumeli Hisarı 
Camii, bu yedi cami ve mescid ve bunların dışındaki
 kilise ve havraları “Allah rızası için ve onun azabın-
dan korkarak malın ve oğulların fayda vermediği, 
ancak ter temiz bir kalb getirenlerin kurtulacağı 
günde, elem veren cezasından kaçmak için “Ayakta 
ve otururken Allah’ı anarlar, rüku ve secde ederek 
mescidlerde itikaf ederler” ayet-i kerimesi doğrul-
tusunda, cemaat olmaları, farz, vacib ve sünnetleri 
eda etmeleri için ehl-i İslam ve Allah’ın bütün kulla-
rına vakfettim.”

İstanbul'un fethinde sembol bir yer teşkil eden 
Rumeli Hisarı ve Rumeli Hisarı Camii`nin aslına 
uygun bir şekilde yaşatılıyor olması oldukça önem-
lidir. Bu türlü eserlerin aslına uygun yaşatılıyor 
olması, Nurettin Topçu'nun da bir hayalini dillendi-
rir:
“Bu şehri bir kere daha fethetmemiz lâzım. Beş yüz 
yıllık vücuduna sahip olduğumuz bu şehir şimdi 
şaşkındır. Onu ve onunla birlikte Anadolu’yu kurta-

racak hamle nereden gelecek?" (Nurettin Topçu; 
Büyük Fetih (Bütün Eserleri 11), Dergah Yayınları, 
İst. ,s. 39.)

Aynı bakış açısından devam edersek, Ayasofya-i 
Kebir Camii için de şunları söyleyebiliriz:
 Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinde zikretti-
ği Ayasofya Camii de Rumeli Hisarı Camii’nde 
olduğu gibi benzer yükümlülükleri taşır. İstanbul’un 
fethinin kendi içerisindeki kronolojisine baktığımız-
da bu iki caminin gösterge bilimsel olarak temsil 
ettikleri sembolik değerleri dikkate almamız gere-
kir. Rumeli Hisarı Camii, İstanbul’un fethinin hazırlık 
evresi, tabiri caizse ilk cümledir. Ayasofya-i Kebir 
Camii ise bütün hazırlıkların bittiği, artık sonucun 
ortaya çıktığı tabiri caizse son cümledir. Bu son 
cümle; barışın, emniyetin, düzenin sembolüdür. 
Zira fetih gerçekleşmiş, suhulet tesis edilmiştir.
Rumeli Hisarı Camii ve Ayasofya-i Kebir Camii’nin 
‘orijinal’ halinin ve işlevselliğinin sürdürülmesi, 
gelecek için bir umut teşkil etmekle beraber 

yükümlülüklerimizi ve olabileceklere
 karşı maddi, manevi hazırlıklarımızı tamamlama-
mızı bizlere hatırlatır.

24 Temmuz 2020’den Hatıra Kalanlar

İstanbul’un ortasında, beş asırlık bir minareden 
Hafız Yunus Balcıoğlu’nun okumaya başladığı 
Dilkeşhaveran Salâ’yı duyan bir başka Hafız abinin 
akıttığı boncuk boncuk göz yaşları hâlâ
 gözümün önünde, Nihavend makamında okunan 
Fatiha ve Elif Lâm Mim surelerinin ihtişamı hâlâ 
kulağımda, caminin büyük avlusunda halkın fevc 
fevc getirdiği tekbirler hâlâ zihnimde. Ha! Bu arada, 
minareden aceleyle inerken, heyecandan ceketini 
duvarlara sürtüp boydan boya

 kirletmiş Mustafa kardeşimin de diğer hocalarla 
münavebeli okuduğu Uşşak ezan İstanbul’un gök 
kubbesinde...
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Bu vatan t�rağın k�a bağrında
Sıradağl� gibi d�anl�ındır,
B
 t�ih b�unca �un uğrunda
Kendini t�ihe v�enl�ind
.

Tutuşup kül �an ocakl�ından,
Şahlanıp köpüren ırmakl�ından,
Hudutl�da gaza ba�akl�ından
Alnına ışıkl� v�anl�ındır.

Ardına bakmadan y�l�a düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Hudu�an hududa y� bulup koşan,
Cepheden cepheyi s�anl�ındır.

İl�i atılıp sell�cesine
Göğsünden v�ulup tam �cesine,
B
 gül bahçesine g
�cesine
Şu k�a t�rağa g
enl�ind
.

T�ihin dilinden düşmez bu destan,
Neh
l� gazid
, dağl� kahraman,
H� taşı yakut �an bu vatan
Can v�me sı�ına �enl�ind
.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi b
 k�u ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
T�un namlusundan görenl�ind
.

Orhan Şaik Gökyay


