


11

KARİYE MÜZESİ - EDİRNEKAPI

“İnsanın yaşadığı yerde turist olması zordur.  
Zira, orada kendini kalıcı bilir. Görülecek her yeri, 

yaşanacak her şeyi yarına erteler.”

Kasım ayının sonlarıydı, belli ki İstanbul’un kışı çetin geçecekti. 
Bahar tadında yaşanan mevsim birden dönmüş, yılın ilk karı o gece 
düşmüştü çatıların üzerine. 

Kalın tabanlı yürüyüş ayakkabılarının içine giydiği yün çorapla-
rına rağmen ayakları hafiften üşümeye başlamıştı. Annesinin küçük 
yaştan itibaren her sabah aç karına bir kaşık üzerine birkaç damla 
limon damlatarak içirdiği üzüm pekmezini içmeyi bıraktığından 
beri çok çabuk üşür olmuştu. Bu sabah tam da zamanıymış annemin 
sihirli kan yapıcısını içmenin, diye geçirdi içinden. Çoğu zaman 
hastalarına ilaç yerine bu doğal karışımı önerirdi. Göze almıştı; 
çalıştığı ilaç firmalarının haberi olsa, onu topa tutarlardı. 

Kulağındaki kulaklıktan gelen cızırtı ile düşüncelerinden sıyrı-
larak, dikkatini tur rehberinin dediklerine yoğunlaştırdı.

“İnsanın yaşadığı yerde turist olması zordur. Zira, orada kendini 
kalıcı bilir. Görülecek her yeri, yaşanacak her şeyi yarına erteler... 
Genç Bizans sanatının başyapıtını, İstanbul’un en kıymetli hazi-
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nelerinden birini görmek ve dinler tarihinde yolculuğa çıkmak 
üzere, bu sabah sıcak evlerinizi bırakarak Kariye Müzesi turumuza 
katıldığınız için pişman olmayacaksınız sevgili misafirlerimiz.”

Rehber sözlerini sanki onun için söylemişti; dünyanın birçok 
yerini gezip görmüş, kendi şehrini gezmeyi nedense ertelemişti. 
Hatta bu başyapıtın varlığını bir yabancıdan duymuştu.

“Edirnekapı semtinin ara sokaklarından birinde İstanbul’un 
1400 yıllık eserini bir İtalyan’ın tavsiyesi ile görmeye gelmek!”

İçinden söylediklerine yine kendi içinden cevap verdi: “Ayıp 
Aslı! Ayıp!”

Hayatı anında yaşamayı sevenlerdendi. Aklına düşeni hemen 
uygulamaya geçer ve ardından yeni fikirlere yelken açardı. Aceleciy-
di, tahammülsüzdü, hızlıydı, inatçıydı, meraklıydı. O pazar sabahı 
da havanın ayazına bakmadan kendini sokağa atmış, haftanın yor-
gunluğunu uykuda gidermek yerine müze gezmeyi tercih etmişti. 

O sırada kırı bol, siyah uzun saçlarını başının arkasında bir 
lastikle toplayan, kilolu olduğu halde boyu sayesinde çok abartılı 
durmayan göbeğini askeri desenli parkasının önünü kapatarak 
gizleyen rehber, her gezi öncesi yaptığı gibi tura katılacak olanlara 
dağıttığı kulaklık sistemlerini kontrol etmek ve elindeki listeden 
katılımcıların isimlerini teyit etmek için tek tek gelenlerin yanına 
uğramaya başladı. 

“Merhaba, ben Poyraz. Daha evvel turlarıma hiç katılmadınız 
sanırım. Hatırlayamadım sizi!”

Rehberin uzattığı elini sıkarken oturduğu yerden cevap verdi 
genç kadın. 

“Merhaba, Aslı ben. Doğrudur, tanışmadık sizinle. Maalesef, 
ilk kez yurt içinde böyle günübirlik bir tura katılıyorum.” 
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Çelik mavisi gözler genç kadının üzerinde kilitlendi kısa bir 
süreliğine; ona bakan siyah kirpiklerle çevrelenmiş bir çift amber 
rengin uyumuna hayran kalmıştı. 

“Keyif alacağınızı düşünüyorum. Artık daha sık bekleriz o 
zaman.”

Gülümsedi Aslı:

“Bundan sonra başka turlarınıza da eşimle birlikte geliriz.” 

İstemsizce sakallarını düzeltti Poyraz:

“Tabii ki, memnun olurum. Her zaman beklerim.”

Aslı’nın masasının önünde ayakta duran rehber Poyraz, misafir-
lerini tanımak adına öğrendiklerini bir yandan ufak not defterine 
yazıyordu. 

“Ayakta kaldınız, oturmaz mıydınız?”

“Teşekkürler, böyle iyiyim. Sizi Kariye’ye hangi rüzgâr attı Aslı 
Hanım?”

“Merak!” dedi sadece. 

Poyraz tek kaşını kaldırdı, başıyla “Eeee devamı!” der gibi bir 
işaret yaptı.

Aslı tebessüm etti:

“Tarihi eserlere olan merakım,” dedi.

Karşısındaki adamın daha fazla sorgulamaması için:

“Bu kadar!” diye ilave etti hemen. 

“Kariye Müzesi, önemli turistik yerlerin başında olmasına rağ-
men yerli turistlerce çok bilinmeyen bir müze. Ziyaretçilerin ço-
ğunluğu yabancı turistler. Gerek tarihi gerek sanatsal değeri ve de 
bana göre mistik-manevi atmosferi açısından tanınmalı, tanıtılmalı.”
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“Doğru yerdeyim o zaman.” dedi Aslı. 

Başıyla tasdik etti rehber Poyraz.

“Peki bana nasıl ulaştınız? Tavsiye mi?” diye ısrarla sordu ar-
dından.

“Google sağ olsun. ‘Kariye-Balat turu’ diye yazınca hemen üst 
sıralarda çıkıyor adınız.”

Adam omuzlarını hafifçe dikleştirdi, daha bir heybetli gözüktü 
böyle durunca. İşittiği bu cümleden hoşnut hâlde tebessüm etti.

“Kulaklıkta bir sorun var mı?”

“Yok hayır, sesinizi net duyabiliyorum.”

“Peki, o zaman size iyi bir tur diliyorum Aslı Hanım. Umarım 
gezimiz beklentinizin üstünde olur. Görüşmek üzere,” diyerek ba-
şıyla selam verdi ve Aslı’nın karşısında oturan orta yaş üzerindeki 
kadına döndürdü bakışlarını. 

“Hoş geldiniz Müzeyyen Hanımcım. Sizi burada tekrar görmek 
ne güzel.” 

***

Aslı’yı o sabah Kariye Müzesi’ne yollayan hikâye herkesinkinden 
daha farklıydı; iki hafta evvel duymuştu Kariye’nin adını, hem de 
bir yabancıdan. 

İtalya’nın kuzeyinde, Milano’da yer alan Santa Maria delle Gra-
zie* Kilisesi ve Dominikan Manastırı’nı kocası Demir’le birlikte 
gezmeye gitmişlerdi. Buraya turistlerin ilgisini çeken şey; tarihi 
dokusu, mimarisi ve önemli isimlerin fresklerinin** şapel duvar-

* Santa Maria delle Grazie: Kutsal Meryem Ana
** Fresk: Kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla, yeni sıvanmış ıslak bir duvar yü-

zeyinde resim yapma tekniği.
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larında ve manastırda olmasının dışında, Rönesans’ın en önemli 
sanatçılarından Leonardo da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” isimli 
eserinin manastır duvarında yer almasıydı. Kiliseye giriş ücretsizdi 
ama sanatçının en az “Mona Lisa” tablosu kadar önemli olan, Hz. 
İsa’nın (as) Romalı askerlerce tutuklanmasından önceki gece on iki 
havarisi ile yediği son akşam yemeğini tasvir eden bu eseri görmek 
için bilet almak gerekiyordu. Haftalar öncesinden internet üzerin-
den aldıkları bilet ellerinde, içeriye giriş sırasındaydılar. Beklerken 
arkalarındaki İtalyan kadınla sohbet etmeye başladılar.

Kadın, onların İstanbul’dan geldiğini öğrenir öğrenmez, “İs-
tanbul... Ayasofya... Kariye...” diye sevgi gösterisinde bulunmuştu. 
Ayaküstü sohbetlerinde; İstanbul’a geldiğinde ilk ziyaret ettiği yerin 
Kariye Müzesi olduğunu, Doğu Roma sanatına ait en iyi mozaik 
ve freskleri orada gördüğünü ballandıra ballandıra anlatmıştı. 
Demir ve Aslı kadını sadece dinlemekle kalmışlar, Kariye Müzesi 
hakkında hiçbir yorumda bulunamamışlardı, çünkü ikisi de burayı 
bilmiyordu. Sonrasında aralarında karar almışlardı; yurda dönüşte 
buldukları ilk boşlukta Kariye Müzesi’ne gidilecekti. 

İşte buradaydı. Demir ise şehir dışında bir toplantıda.

“Sen erteleme, git hayatım. İlk fırsatta birlikte de gideriz,” 
demişti.

İnternetin arama motorundan, “Günübirlik Kariye-Ayvansa-
ray-Balat Turu” başlığında bulduğu rehber eşliğindeki özel bir tura 
hemen kaydını yaptırmış, ücretini göndermiş ve o pazar sabahı 
erkenden buluşma noktasına gelmişti. 

***

Rehber Poyraz’ın masadaki kadınla bol kahkahalı sohbeti ve 
ardından diğer masalardaki tur katılımcılarıyla da aynı samimi 
hava içinde devam ederken kalabalık epeyce artmıştı. 
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Az önce, karşısındaki konuşmaya hevesli kadın, “Her yer dol-
muş, gelecek kimseniz yoksa masanızı paylaşabilir miyim?” diye 
en sevecen sesiyle yanına gelmiş ve olumlu yanıt alınca da Aslı’nın 
tam karşısına geçip oturmuştu. 

Toplanma yerine geldiğinde henüz kimse yoktu. Müze girişinin 
hemen önündeki çay bahçesi görünümlü kafeterya buluşma nok-
tasıydı. Otantik dekore edilmiş mekânın iç kısmı oldukça büyük 
olmasına rağmen, bu mevsimde oturma grupları bahçeye taşmıştı. 
Üzerlerine çok renkli etnik kilim desenli örtüler serilmiş masalar 
ve aynı desenden yapılmış minderle kaplanmış tahta iskemleler, 
boş haliyle terk edilmiş bir köy yerini andırıyordu. Sabahın serin-
liği masaların arasına serpiştirilmiş şemsiye görüntülü ısıtıcılarla 
bastırılacak gibi değildi. 

Önü açık kabanını kavuşturdu, beresinden fırlayan saçlarını 
eliyle düzeltti, bir ara içeriye geçip oturmayı düşündü ve sonra 
dışarıdaki masalardan birini seçti Aslı. Mekân yarım saat içinde 
dolmuş, bahçede bile boş yer kalmamıştı. Ayakta bekleyenlerin 
olması, dört kişilik masada tek başına oturan Aslı’yı huzursuz etse 
dahi pek oralı olmadı. Demli bir çay sipariş etti. Müze giriş bileti 
alırken gişede satışa sunulan kataloglardan, “Beklerken okurum,” 
düşüncesiyle satın aldığı kitapçığı incelemeye koyuldu. 

“Kariye Müzesi, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında 
tanınmaktadır. Doğu Roma resim sanatının son döneminin önemli ve 
güzel örneklerini sunar. Mozaiklerdeki derinlik fikri ve figürlerdeki 
hareketli üslup; Orta Çağ’da Rönesans Dönemi’ni haber veren üstün 
bir sanatsal değer taşır.

Kariye, Eski Yunancada kent dışı (kırsal alan) anlamındaki Chora 
sözcüğünün Türkçeleşmesiyle ortaya çıkmış bir isimdir. Çünkü 
eski kilise ve manastır Konstantin surları dışında kalmaktaydı. 
Kariye Müzesi, 6. yüzyılda İmparator Justinianus döneminde inşa 
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edilmiştir. Onarımlar ve eklemeler orijinal planı oldukça değişikliğe 
uğratmıştır. Bugünkü bina 14. yüzyıldan kalmadır...”

İşte bu esnada, masasını paylaşmak isteyen kadının sesiyle du-
raksadı.

“Her yer dolmuş, gelecek kimseniz yoksa masanızı paylaşabilir 
miyim?”

“Buyurun...” dedi. 

“Geç de kalmadım ama hiç boş yer yok!”

“Evet...” dedi.

“Bilseydim daha erken gelirdim.”

“Hı... Hı...” dedi.

“Siz civardan mısınız?”

Aslı, çayından büyükçe bir yudum aldı. Sırf masayı paylaşmakla 
kalmayacağız anlaşılan, diye geçirdi içinden. Müze kataloğunu 
kapatıp elinden bıraktı. 

“Çok yakın sayılmaz,” diye cevapladı. Oturduğu sandalyeye iyice 
yerleşen kadının meraklı bakışlarından bu cevapla tatmin olmadığı 
belliydi ama muhabbetin kendi üzerinden devam etmemesi için 
ona çevirdi aynı soruyu:

“Siz bu semtte mi oturuyorsunuz?”

“Çok yakınım, Lonca’dayım,” diye cevapladı güleç yüzlü kadın.

“Dediğiniz yeri hatırlayamadım, daha önce oraya gitmedim 
sanıyorum.”

Aslı’nın tek kelimelik cevaplardan uzun cümlelere geçişi, kadını 
heveslendirdi; ortamı samimi bir havaya dönüştürme çabası içine 
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girdi. Daha bir güldü, bu sefer adamakıllı ortaya çıktı iri yapılı, 
düzgün sıralı beyaz dişleri. 

“Hani şu meşhur dizinin çekildiği yer canım, her hafta gösteri-
yorlar ya!” ve sonra gururlu bir edayla hemen ilave etti. “Ayvansaray, 
Lonca’dan başlar. Çocukluğum buralarda geçti.” 

“Ben televizyon seyretmiyorum.”

Bu söz kulağına oldukça yabancı gelmiş gibi dudağını büzdü 
kadın, ekran bağımlısı iri gözleri iki kat büyüdü. Zamanının önemli 
bölümünü işgal eden televizyondan uzak kalabilen birini görmek 
hayrete düşürmüştü onu. 

“Niye ki?”

***

Rehber işte tam bu anda gelmişti yanlarına. Cevabı alamamak 
kadını daha fazla meraklandırmıştı. Poyraz’ın uzaklaşmasının ar-
dından aynı soruyu tekrar etti kadın. 

“Niye ki?”

Aslı ise elindeki broşüre çoktan geri dönmüştü.

“Bizans’ın son altın çağının en güzel, en zengin mozaik ve fresk 
örnekleri Kariye’de yer almaktadır. Kariye’de iç narteksteki* Hz. 
Meryem’in yaşam öyküsüyle, dış narteksteki Hz. İsa’nın hayatına dair 
kutsal olaylar ve mucizelerini anlatan mozaikler dönemin en güzel 
örnekleridir. Kilise bu mozaik ve freskleri ile büyük ün kazanmıştır...” 

“Aslı Hanım!”

“Bana mı dediniz? Kusura bakmayın, okumaya dalmışım.”

* Narteks: Erken dönem kiliselerinde genellikle yapının batı yönünde bulunan giriş 
bölümüdür.
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Kadın masanın üzerine iki dirseğini dayayıp ellerini çenesinin al-
tında birleştirmiş, çok önemli bir şey öğrenecekmiş gibi bekliyordu.

“Neden televizyon seyretmiyorsunuz?”

Aslı kendini tutamayıp gülmeye başladı.

“Yoğun tempoda çalışıyorum, eve geç geliyorum çoğu zaman.”

Kadın aynı ciddiyette, pozisyonunu bozmadan duruyordu; 
öğrenmeden bırakmayacaktı.

“Ne iş yapıyorsunuz?”

“Doktorum.”

Onun sormasına fırsat vermeden devam etti Aslı:

“Çocuk doktoruyum. Hastanede gece nöbetlerim oluyor.”

Kadının az evvelki şaşkın bakışlı hali, memnun yüz ifadesine 
dönüştü. Karşısında bir doktor olması hoşuna gitmişti; belli ki 
öğrenmesi gereken birçok mevzusu vardı. 

Tam yeni bir soruya hazırlanmıştı ki rehber Poyraz’ın anonsu, 
ardı arkası kesilmeyecek gibi gözüken bu sorgulamadan genç ka-
dını kurtardı.

“Evet sevgili konuklar, müze açılmak üzere. Güvenlik önünde 
yığılma olmadan yerimizi alalım, saat tam 09.00’da sırayla içeriye 
girmeye başlayacağız. Giriş biletiniz veya müze kartınız elinizde 
hazır olsun. İçerisi büyük bir alan olmadığı için sayı ile alıyorlar, 
ilk kafilede yer alırsak bu soğukta fazla beklemeyiz. Beni rahatça 
duyabilmeniz için dağıttığım kulaklıklarınızı turumuz bitene kadar 
çıkarmayın lütfen. Önce buranın kısa bir tarihini, ardından da 
göreceğiniz tüm eserleri tarihi sırayla sizlere aktaracağım.”
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Kudüs- Birinci Gün 

Şehir girişlerine kurulmuş kontrol merkezleri, her köşeye yerleş-
tirilmiş gözetleme kuleleri, kameralar, elleri uzun namlulu otomatik 
silahlı, yüzleri asık, gözleri kin kusan askerler ve her an arkalarından 
gelebilecek postal sesleri... 

Birçok ülkeye turistik gezi yapmış Aslı için ne kadar da yaban-
cıydı bu manzara. 

Gün aydınlanmış, Kudüs Eski Şehir’e gelmişlerdi. Otobüslere 
ayrılan bir meydanda, yine rehberin kuralları hatırlatması ile toplu 
halde Eski Şehir’in içine doğru ilerlemeye başladılar. 

Rehberin sıralamasına göre kahvaltıdan sonra Hz. Dâvud (as) 
kabri ve külliyesini ziyaret edecekler, tarihi Ermeni ve Hristiyan 
mahallelerini geçerek Selahaddin Eyyubi Mescidi ve itikâfa girdiği 
mağarayı ziyaret edecek, sonrasında Hristiyanlar için çok büyük 
önemi olan ve Hz. İsa’nın (as) naaşının bulunduğuna inanılan 
Kıyamet Kilisesi’ne gideceklerdi. Hz. Ömer Camii ziyaretinden 
sonra Tarihi Kudüs Çarşısı’nı gezerek “Silsile Kapısı”ndan Mescid-i 
Aksa’ya girecek, içerideki tüm İslami eserlerin tanıtımı ve gezilmesi-
nin ardından günün bitiminde konaklayacakları otele geçeceklerdi. 
Tüm vakit namazları Mescid-i Aksa’da kılınacaktı. 

Etrafı taş surlarla çevrili şehrin kapısından geçerken başka bir 
âleme girmekte olduğunun farkındaydı Aslı ve tabii diğerleri de. 
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Taş duvarlar, taş zemin ve dar sokaklardan ilerleyerek üzeri kapalı 
çarşının içine vardılar. Hepsi aynı görüntü ve renkteki onlarca 
koyu yeşil demir kapının önünden geçtiler. Yan yana sıralanmış 
dükkânların birçoğu kapalıydı, henüz gün başlamamıştı. 

Aslı kabanının içinde vücudunun titrediğini hissetti. Sabahın 
serinliği veya boş çarşıda yanlarından gelip geçen askerlerin ayak 
sesleriydi onu böyle üşüten. Kimse konuşmuyordu. Grubun önünde 
ilerleyen Metin, büyük oymalı tahta kapısı ardına kadar açılmış olan 
bir dükkânın önünde durdu. Uzun boylu, iri cüsseli, bembeyaz 
saçı ve sakalı olan, ellili yaşlarında bir adamla önce tokalaştılar, 
ardından dostça sarıldılar. Metin kısa bir açıklama yaptı:

“Kahvaltımızı Abdulkâdir El-Said Usta’nın restoranında ya-
pacağız arkadaşlar. Ben ona Said Usta diyorum, siz de öyle hitap 
edebilirsiniz.” 

Said Usta, Metin’i onaylarcasına başını önüne doğru iki kez 
salladı. 

Eşikten adımını atan herkese tek tek selam veriyor, güler yüzle 
buyur ediyordu.

“Hoş geldiniz. Allah’ın selamı üzerinize olsun Türk kardeşlerim. 
Dükkânıma sefalar getirdiniz. Sizler buranın gerçek sahiplerisiniz. 
Buyurun, dilediğiniz yere oturabilirsiniz.”

Herkes sırayla kapıdan içeri doğru geçerken bir ayrıntı Aslı’nın 
dikkatinden kaçmamıştı; düşüncelerini ve merakını dile getirmeden 
duramadı.

“Hoş bulduk Said Usta. Ben Aslı. Ne kadar güzel bir karşılama 
bu böyle. Sanki bir saray kapısından adımımı atıyormuş gibiyim. 
Sizin restoranın kapısı diğerleri gibi yeşil demir değil, heybetli ve 
tahtadan yapılmış. Neden?”
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Said Usta’nın esmer yüzü bir anlığına aydınlandı ve duyduğu 
cümlelerden hoşnut olup cevap verdi hemen:

“Burası çarşıdaki diğer dükkânlardan çok farklı da o yüzden. 
Yüzyıllar öncesinden atalarımdan miras kalan tarihi bir yapı. Ye-
mekten sonra arzu ederseniz detaylı bilgi verebilirim.”

“Tabii ki isterim, çok memnun olurum hem de,” diyerek, ar-
kasında bekleyenlere yol vermek için ilerledi Aslı. 

Girişten itibaren boylu boyunca uzayan lokantanın içi adeta bir 
mağarayı andırıyordu. Antik çağdan bu yana pek çok tarihi yapıda 
kullanılmış kubbemsi görüntüdeki tonoz çatı, mekânı olduğundan 
daha derin gösteriyordu. Yığma taş duvarlar, zeminden başlayarak 
tavanla birleşmiş ve ortamın tamamını kaplamıştı. 

Aslı buraya hayran kalmıştı. Etrafına bakarken arkasındaki du-
varı kaplayan Türk bayrağını fark ettiğinde gayriihtiyari elini uzatıp 
bayrağa dokundu ve usulca okşadı. Birden gözlerinin dolduğunu 
fark etti. Çok özel bir yerde olduğunu anlaması için bu kadarı 
dahi yeterdi. Kudüs’e gelmek için tek bu anı yaşamak bile kâfiydi. 
Said Usta’nın anlatacaklarını şimdi daha çok merak ediyordu. Bu 
sevecen Filistinli adamın Türkiye hayranlığını, Türkçeyi nasıl bu 
kadar akıcı ve güzel konuştuğunu, bu yapının bunca yıl elinde 
nasıl kaldığını...

***

Herkes yerine oturmuştu. Yirmi kişi için hazırlanmış uzun 
kahvaltı masası Kudüs yöresel yemekleri ile donatılmıştı. Sıcak 
pideler, challah ekmeği, humus, falafel ve kahvaltılıklar. 

Nohut ve baklagillerin çeşitli baharatlarla karışımından yapılan 
bir tür köfte olan falafel, Aslı’nın önceden adını duyduğu ve merak 
ettiği tatlardandı. Sofrada görünce şaşkınlığını dile getirmekten 
çekinmedi. 
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“Ustacım, falafel yemek için sabırsızlanıyordum ama kahval-
tıda karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim. Her şeyi çok özenle 
hazırlamışsınız, ellerinize sağlık.”

Onun bu açık sözlülüğü hoşuna gitti Said Usta’nın, gülümsemesi 
tüm yüzüne yayıldı.

“Türkiye’den gelen misafirlerimiz bizim başımızın tacıdır. Sizler 
misafir değil ev sahibisiniz, bizim kardeşimizsiniz. Afiyet olsun, 
doya doya yiyin hepsinden.”

“Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz!” dedi gruptan biri.

“Uzun yıllar yaşadım ülkenizde, benim ikinci vatanımdır Türki-
ye.” Ustanın verdiği bu cevap, samimi havanın daha da artmasına 
sebep oldu. Herkes iştahla yemeye başladı. 

İki genç garson hizmette kusur etmemek için masanın etrafında 
sürekli koşturuyordu. Bitmeden doldurulan çaylar, dumanı tüten 
pideler ardı arkası kesilmeden ikram ediliyordu. Karınlar doyunca 
kakuleli kahvelere ve kahve yanında edilecek sohbete sıra geldi. 
Herkesin illa bir sorusu vardı işletmenin sahibine ama ilk soru 
Kudüs’teki yaşamın nasıl olduğuydu. 

“Tavşan uykusu gibidir bizim uykularımız. Gecenin bir yarısında 
kimin kapısı vurulacak, içimizden kim yatağından alınıp sorgu 
odasına çekilecek diye tetikte bekler dururuz. 

Akşam bir sofranın etrafında tamsak, evlatlarımızdan biri tu-
tuklanmamış, bir sebeple alıkonulmamışsa eğer, o zaman yediğimiz 
katıksız ekmek ziyafet olur. Ama bu kadarla bitmez, burada geceler 
var ki her Müslüman Filistinli için hemen hemen aynı geçer. Ka-
ranlık çöküp el ayak çekilince, geceyi yaran acı siren çığlıkları, silah 
patlamaları içinde sıra kimde sorusu kemirir beynimizi. Sokakta 
dolaşan postal sesleri kapımıza dayanacak mı diye uyku tutmaz 
gözümüzü.
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Bizler şanslıyız, işimiz var. Ailemle birlikte babadan kalma bu 
dükkânı işletiyoruz. Tabii hiç kolay olmuyor, yani görüldüğü gibi 
değil hiçbir şey.

Zordur Kudüs’te yaşamak. Ama bizler için artık, zor kelimesi 
kullanımdan kalktı. Onun yerine, amaç var, hedef var. 

Amaç, bu toprakların yine bir İslam devletinin yönetimine 
geçmesi ve böylece özgürce ibadetimizi yapabilmemiz. Bu uğurda 
yapılacak hiçbir şey zor değil, imkânsız hiç değil. Artık bir avuç dahi 
verilecek toprak parçamız yok. Buna bedel dökülecek kansa kan, 
verilecek cansa can ama malımızı, toprağımızı alamazlar bizden. On-
lar istiyorlar ki Kudüs’te Müslümanlar azınlıkta kalsın. Bu yüzden 
olduğundan daha yaşanmazmış gibi, sanki daimi savaş halindeymiş 
gibi gösteriyorlar ki Müslüman turistler buraya ziyarete gelmesin. 
Arada özellikle kaos ve kargaşa yaratıyorlar korkutmak, kaçırmak 
için. Ülkeye girişte zorluk çıkarıyorlar, ufacık bir şeyi bahane ede-
biliyorlar sorguya çekmek, gözaltına almak için. Müslümanlar 
çekilsin, onlar ele geçirsinler, plan bu. Kudüs’ü Yahudileştirmek 
için Filistinlilerin elinden evlerini, işyerlerini vergi borcu çıkartıp 
veya başka bir sebeple zorla da olsa almaya çalışıyorlar. Sahipsiz 
bir yer bulduklarında hemen el koyuyorlar. 

İşte tam da bu yüzden Mescid-i Aksa’nın boş kalmaması gereki-
yor. Gelen Müslüman kardeşlerimizi bağrımıza basışımız bu yüzden. 
Sizlere çok şey borçluyuz. Kudüs’ü unutmayın, unutturmayın. 
Bizleri yalnız bırakmayın. Duamız, dileğimiz bu toprakların tıpkı 
eskiden Osmanlı İmparatorluğu idaresinde olduğu gibi yeniden 
Türklerin idaresine geçmesi, Türk devletinin yönetmesidir. Bizler 
Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyoruz.”

Hem duygulanmış hem de öfkelenmişlerdi duydukları karşı-
sında. Türkiye’de televizyon ekranlarından izlendiği gibi değildi 
hiçbir şey. 
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Abdulkâdir El-Said Usta, sonrasında da kendisinin ve aile ocağım 
dediği dükkânının hikâyesini uzun uzun anlattı.

“Biz sekiz kardeşiz, dördü kız dördü erkek. En büyükleri benim. 
Gençken okumak için ailemi bırakıp Türkiye’ye gelmiştim. Makine 
mühendisliği son sınıftayken babam hastalandı, burayı emanet 
edecek kimse yoktu. Beni çağırdı, hiç düşünmeden atlayıp döndüm. 
O gün bugündür bu aile yadigârını işletiyorum. Yıllardır babadan 
oğula geçerek bugünlere geldi. Tabii ki mülkün sahibi Allah’tır.

Burası İslam eseri, tarihi bir mekân. Stratejik açıdan da çok 
kıymetli. Mescid-i Aksa’ya elli adım mesafede ama daha da önemlisi 
dükkânın içinde Mescid-i Aksa’ya açılan bir tünel var. İsrailliler 
burayı bizden almak için akla hayale gelmeyecek şeyler yaptılar. 
Açık çek verdiler satın alabilmek için. Paranın geçerli olmadığını 
görünce zora baş vurdular. Vergi borcu çıkardılar, kaçak işletme 
diye kapatmaya kalktılar, arkeolojik kazı sahası diye mahkemeye 
başvurdular, farklı sebeplerle beni defalarca tutukladılar, hem fiziksel 
hem psikolojik işkenceye tâbi tuttular, yıllarca ailemle beraber çeşitli 
baskılara maruz kaldık ama elimizden alamadılar dükkânımızı. 
Benden sonra da oğullarım bu savaşı verecek eminim. Ve yine 
eminim ki onlar da canları pahasına buraya sahip çıkacak. Bizler, 
Mescid-i Aksa’yı korumak adına bu yerin bekçileriyiz. 

Rahmetli babamın vasiyetidir:

‘Bu kapı hiç kapanmayacak. Kapımızı her çalana yardım edi-
lecek, parası olsa da olmasa da aş verilecek.’ 

Zaten burası bizim değil, tüm Müslümanların. Peygamberimi-
ze Alak Suresi’nin ilk beş ayeti vahyedildikten sonra gelen ikinci 
vahiyde buyrulur ki: 
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“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece rabbinin büyüklüğünü 
dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.” *

Müddessir Suresi’nde Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’e ve onun 
şahsında tüm Müslümanlara verdiği emirdir:

‘Kalk ve uyar!’

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeri-
finden imanın mertebelerini biliriz. 

“Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiş-
tirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü 
yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf 
derecesidir.” ** 

İyiliği emretmek, kötülüğü men etmek İslam ümmetinin ortak 
sorumluluğudur. Müslüman olmanın şartıdır, imanın merhalesidir. 

Kalkın ve uyarın!

Görmeyenlere, duymayanlara, bilmeyenlere... İnsanlara burada 
olup bitenleri anlatın.

‘Bilip de sessiz kalmak, o kötülüğe iştirak etmekle birdir,’ derdi 
babam. 

Biz sessiz kalmayacağız. Tüm İslam âleminin de Allah’ın (cc) 
bu yüce emrine itaat etmesini diliyoruz.” 

***

Aslı, Said Usta’nın dükkânından çıktığında düşünceleri de 
duyguları gibi karışmıştı. “Bizler ne kadar kolay yaşıyormuşuz 
meğerse,” diye geçirdi içinden. İnsanın farkında olmaması en kö-
tüsü olmalıydı. Elindeki değerlere, sevdiklerine, malına, yurduna... 

* Müddessir Suresi, 74:1-5
** Müslim, Îmân 78; Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17
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Hayatta hâlâ paranın satın alamayacağı şeylerin olduğunu gör-
mek ise insanlık adına umut vericiydi. 

“Çok şükür Allah’ım,” dedi. 

Cep telefonunu açıp yanıt geleceğini umarak, Demir’e kısacık 
bir mesaj gönderdi.

“Günaydın...” 

Bir yandan da vedalaşırken Said Usta’nın okuduğu ayet kulak-
larında yankılanıyordu:

“Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. 
Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?” * 

Said Usta’nın inancına, ilmine, gücüne, sabrına, umuduna 
hayran kalmıştı Aslı. “Said Usta’dan öğrenecek ne çok hayat dersi 
var, ah keşke daha uzun sohbet etme imkânımız olsaydı...” diye 
geçirdi içinden. 

Düşüncelerin de bazen dua yerine geçeceğinden habersizdi.

* Enbiyâ Suresi, 21:10


