AGLAMA
Ağıtlar. en çok yedi. sekiz ve on birli
hece vezni ile söylenmekte. kafiye yapıları değişebilmekte ve kafiyesiz olanlarına da rastlanmaktadır . Saz şairleri
nin aruzla söyledikleri örnekler de mevcuttur.
Ağıt. Ağıtlar edebi yave ezgileriyle birlikte bir bütünlük arzederler ve ağıtçıların törenlerdeki vücut hareketleri de anlamlarını tamamlar. Ağıtların ezgileri. gerçekte söyleyenin hafızasında eskiden kalan bir nevi
"melodi kalıpları"dır. Ağıt yakma deyimi
ise "yas töreni sırasında ağıtı yakanın,
hafızasında yer etmiş bulunan mahallT
melodi kalıplarına söz döşemesi" olarak
tanımlanabilir. Bu sebeple ezgi kalıpla
.rı hem bölgenin ritim, melodi, diyalekt.
tavır ve üslüp özelliklerini yansıtır. hem
de söyleyenin şahsi üslübunu taşır . Genellikle ağıtların söz ve ezgi cümleleri
içinde "ah", "of", "aman". "anacığım".
"kuzum", "babamın oğlu" gibi anlamlı
ve anlamsız terennümler de bulunur.

Türk MOsikisinde

pı

Tamamen serbest ağızia ve serbest
bir ritimle söylenen ağıtlar. Türk halk
müziğinin "uzun hava " formu içinde telakki edilmektedir. Bu çeşit ağıtlar oldukça fazladır ve adeta ritimli bir ezgi
gibi belli durak yerlerine sahiptir. Tiz
seslerden başlayarak çoğunlukla inici
bir melodik seyir takip eden ağıtların
ses genişliği genel olarak bir oktav kadardır: ancak bundan daha dar ve daha geniş ses sahalı olanları da bulunur.
Serbest ritimli ağıtların son bölümlerinde karar sesine olan süratli melodik
düşmeler. ağıtların ortak özelliklerindendiL Ağıtlar. uzun hava tarzında ve
tamamen serbest ritimde oldukları gibi, kırık hava tarzında ve düzenli bir
ritimde de olabilirler. Ana usul, birleşik
usul ve karma usulde örnekler çoktur.
Bunların dışında , serbest başlayıp sonradan usule giren. saz bölümleri belli
bir usulde, söz bölümleri ise serbest ritimli ağıt örnekleri de bulunmaktadır.
Türk halk müsikisinin zengin çeşitleri
arasında ölüm olaylarının sözsüz olarak
yalnız saz ile tasvir edildiği bazı örnekler de yer almaktadır.
Derlenmiş olan türkülerin bir kısmı
konu itibariyle ağıttır. Bu durum. ağıt
ların zamanla türkü haline dönüştüğü
nü göstermektedir. Kıtaları arasında
başka halk şairlerinin şiirlerinden. daha
eski ağıtları;tan ve meşhur türkülerden
parçalar bulunan ağıt örnekleri de dikkat çekmektedir.
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Hayatın her döneminde insanların
tepkilerini göstermede özel bir yeri
olan ağlamanın dini hayatta da önemi
vardır. Rivayete göre Hz. Adem cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirilince, işle
diği günaha o kadar çok ağiarnıştı ki
bütün melekler ona acımışlardı. Sonunda bu kadar çok ağlaması affedilmesini
sağiarnıştı ibk. Ahmed b. Hanbe l, s. 611
Kur'an-ı Kerim, Hz. Ya'kub'un sevgili
oğlu Yüsufun hasretiyle çok ağlama
sından dolayı gözlerine perde indiğini

haber vermektedir ibk. Yüsuf 12 / 841. Hz.
Davüd'un da günlerce ağladığı nakledilir 1b k. Ahmed b . Hanbel. s. 611 Diğer
peygamberlerin de ağladıklarına dair
rivayetler vardır. Bütün semavl dinlerde
aşırı derecede gülrnek hoş karşılanma
mış, buna karşılık ağlamak tavsiye edilmiştir. Nitekim Kur'an da az gülmeyi,
çok ağlamayı tavsiye eder [bk et-Tevbe
91 821. Ağlayarak yere kapananları öven
ve bu hareketin saygı duygusunu artır
dığını ifade eden Kur'an-ı Kerim. bu suretle ince ve hassas kalbi över ibk. elisra 17 1 ı 091; kaba ve duygusuz kalbi
taşa benzeterek yerer (bk . ei-Bakara 2/
74 ; Al-i imran 3/ 159 . el-Hac 22 / 35, eiHadTd 57 1 161 Hz. Peygamber. "Benim
bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağ
lardınız " 1Buhar!, "Küsılf" , 2 ; Müslim. "Küsuf", li

buyurmuştur.

Ağlamanın

sebebi Allah korkusu ve
sevgisi. cehennem. kıyamet ve ölüm endişesi, cennet nimetleri olduğu gibi.
dünya ile ilgili üzüntü ve acılar da olabilir. Nitekim Hz. Ya'kub oğlu Yusuf için
ağladığı gibi Hz. Peygamber de oğlu
ibrahim'i can çekişirken kucaklayarak
öpmüş, koklamış ve onun için göz yaşı
dökmüş, bunu gören çevresindeki sahabfler de ağlamışiardı ıbk. BuharT. "Cena 'iz", 44; Müs li m. "Feza 'il", 621 Yine
Hz. Peygamber annesinin kabrini ziyareti sırasında ağlamış (bk Nesa!. "Cena 'iz", ı oll, ölen bir torun u için de göz
yaşı dökmüş (bk Buhar!, "Cena 'iz", 33,
Müslim, "Cena 'iz", 121, koma halinde
bulunan Sa ~d b. Ubeyde'yi ziyaret ettiğinde gözleri yaşarmış ve orada bulunanlar da ağlamışiardı lbk Buhar!, "Cena 'iz", 54, Müslim. "Cena 'iz", 121. Ayrıca Osman b. Maz'Qn'un naaşını yaş
lı gözlerle öpmüştü (bk. Tirmizi, "Cena'iz", 141.
islam'da bedeni, ailevr. dünyevl felaket ve acılara ağlamayıp sabır ve tahammül göstermek tavsiye edilmekle
birlikte. bu durumlarda taşkınlık yapmadan ağlamak yasaklanmamıştır. Buna karşılık nevha yani isyanı andıracak
şekilde bağırıp çağırarak, saçını başını

kesin olarak haram kı
Kalben üzülmek ve göz yaşı
dökmekte ise dinen mahzur yoktur. Nitekim Hz. Peygamber, oğlu ibrahim'in
ölümüne ağladığı için kendisine hayretini ifade eden bir sahablye. "Kalbimizde acı, gözümüzde yaş var; ama dilimiz
Allah'ın rızasına aykırı bir söz söylemez"
buyurmuşlardı (Buhar!. "Cena 'iz", 43 ;
Müslii-n. "Feza 'il", 621
yolarak

ağlama

lınmıştır.
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AGLAMA
İslam 'da dinf his ve heyecanla ağla
mak tavsiye edilmiş ve bu tür ağlama
lar karşılığında büyük sevap vaad edilmiştir. Mesela kimsenin bulunmadığı
bir yerde Allah ' ı zikredip ağlayan müminin ahirette Allah'ın özel lutfuna nail
olacağı ibk Buhari, "Rek.a 'ik", 24; Müslim. "Zeka.t", 911. Allah korkusundan ağ
layan kişinin cehennemden azat edileceği ibk Tirmizi. "Feza'ilü'l-cihad", 8. 12:
Nesiii. "Cihad", 81. Allah'ın, kalbi hüzünlü ve gözü yaşlı olanlara azap etmeyeceği ibk Buhari, "Cena 'iz", 45 ; Müslim.
"Cena 'iz", ı 21. Allah korkusundan ağla
yan. harama bakmayan ve askerde nöbet tutan kimselere cehennem ateşinin
haram olduğu ibk. Darimf. "Cihad", ı 5 :
Nesai , "Cihad", ı ı ı hadislerde belirtilmiştir. Hz. Peygamber. "Kur'an hüzünle
nazil oldu" buyurarak onu okurken veya dinlerken yerine göre hüzünlenmeyi ve ağlamayı tavsiye etmiştir ibk. İ bn
Mace. "İk_ame", ı 761. Nitekim kendisi de
İbn Mes'Od Nisa süresinin 41. ayetini
okurken dolu dolu göz yaşı dökmüş
tü ibk. Buhari, "Feza 'ilü'l-Kur 'im", 35;
Müslim, "Şalatü'l -müsatirin", 24 7-2481.
Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın ayetleri
okunduğunda ağlayarak secde edenler
övülmüştür (bk . Meryem ı9 / 58L Hz.
Ömer. kız kardeşi Fatıma'nın evinde
dinlediği ayetlerin tesirinde kalarak ağ
lamış ve müslüman olmuştu (bk. ibn Hişa m , ı . 2301. Hz. EbO Bekir'in de yufka
yürekli olduğu, Sevr mağarasında ağla
dığı, Hz. Peygamber'in vefat edeceğini
sezince göz yaşı döktüğü bilinmektedir
(bk. Buharf, "FeZfı 'ilü aşJ::ı.abi'n-Nebi", 2;
Müslim. "Feza 'ilü'ş-şahi'ıbe", 21. Hz. Peygamber. kendisine kurtuluşun yolunu
soran Ukbe b. Amir'e. işlediği günahlardan dolayı ağlamasını tavsiye etmişti
(bk. Tirmizi, "Zühd", 60) . Tebük seferine
katılamayan Ka'b b. Malik. Mürare b.
Rebf' ve Hilal b. Ümeyye kusurlarını affettirmek için hüngür hüngür ağlamış 
Iardı (bk ibn Hişa m . ı v. 9451.
İçinden gelerek ağlayamayanlara ağ
lar bir tavır takınmaları tavsiye edilmiş
tir (bk. İbn Mace. "Zühd", 6; Müslim. "Cihad", 581. Bununla birlikte lüzumsuz.
zamansız ve yersiz ağlamalar. riya sayılması ihtimali bulunan göz yaşları yasaklanmış ve bu türlü ağlamaların şey
tandan kaynaklandığı bildirilmiştir (bk.
Müsned, V. i35). Nevhanın ve ağıtçılığın
yasaklanmasının sebebi de bu tarz ağ
lamaların din ve dünya bakımından zararlı oluşudur. İslam ' ın bu konudaki görüşü , olur olmaz şeylere ağlamamak.
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başkalarını

kendine acındırmak için göz
dökmemek. sabır ve tahammül
ederek kendine hakim olmak. yeri ve
zamanı gelince de ağlayarak içini boşaltmak şeklinde özetlenebilir. Bu dini
temele bağlı olarak özellikle tasawufta
hüzünlü bir tavır içinde bulunma ve ağ
lamaya büyük önem verilmiş, hatta ilk
zahid ve mutasawıflar arasında bazıları
bu halleriyle meşhur olmuşlardır { ayr ı ca
yaşı

bk. AGIT, BEKKAINL
BİBLİYOGRAFY A :

Abdullah b. Mübarek. Kitaba·z-Zühd ın ş r .
Hablbürrahman el-Azam i l. Haydarabad ı 386
- Beyrut, ts. IDarü 'I-Kütübi'l-ilmiyyel. s. 40 ;
İbn Hişam. es-S fre. Kah ire 1963, ı . 224, 230;
IV, 945 ; Ahmed b. Hanbel. Kitabü'z.Zühd, Bey·
rut 1983, s. 61 ; Müsned, V, 235; Darimi. "Cihad", 15 ; Bu ha ri. "Küsılf", 2, "Cena ' i z", 33,
44, 45, 54, "Reka 'ik", 24 , "Feza ' ilü'l-Kur'an", 35, "FeZiı ' Uü ~shabi ' n-Nebi", 2; Müslim. "Küsılf", ı. "Feza\t", 62, "Cena 'iz", 12,
"Zekat", 91, "Salatü'l-müsatirin", 247-248,
"Feza 'ilü 'ş-şat_ı..ibe", 2, "Cihad", 58; İbn Mace. "ikame", 176, "Zühd", 6 ; Tirmizi. "Cena'iz", 1·4. "Feza ' ilü'l-cihad", 8, 12. "Zühd", 60;
Nesai. "Cena 'iz", ı oı , "Cihad", 8, ı ı; Ebü
Talib e ı -Mekki. Kutü'f-kul üb. Kahi re 196 1, ı .
477; Gazzali. ihya', Kahire 1938, ı . 283, 292;
IV, 160.

Iii

Sü LE YMAN ULUDAG

ACilAMA DUVARI

L

Yahudilerin Beit ha-Mikdaş
(Beytülmakdis) dedikleri milbedden
günümüze kalan
ve kutsal kabul edilen duvar.
_j

Bu duvarın ait olduğu Süleyman Mabedi'nin (Beit ha-Mikdaş) inşasına ilk defa Hz. Süleyman tarafından saltanatı
nın dördüncü yılında başlanmış ve yedi yıl altı ayda (yakl aş ık m. ö. 967 veya
9531 tamamlanmıştır Ib k. ı. Krallar. 6 / ı.
381. Babilliler'in Kudüs'ü işgali sırasında
(m .ö. 587 veya 5861yağmalanan ve yakı 
lan mabed. milattan önce 537-515 yıl
ları arasında yeniden yap ı lmıştır. Bu
ikinci yapıya Zorababel Mabedi de denilmektedir. Mabed, Kral Hirodes'in
(Herode) milattan önce 20 yılında baş
lattığı çalışma ile eski ölçüleri daha da
genişletiterek yeniden yaptırılmışsa da
milattan sonra 70 yılında Kudüs'ün Romalılar tarafından kuşatılması sırasın

da tekrar ya kılıp yıkılm ı ştır. Ağlama duvarı , Hirodes'in yaptırdığı mabedin çevresini kuşatan duvarın bir kısmıdır ve
Kudüs'ün doğu kesiminde, Kubbetüssahra'nın da bulunduğu Harem-i şerifin
batı ta rafında Tyropean vadisinin kayalık tabanı üzerinde yer alır. Yahudile-

rin ha-Kotel ha-Ma'aravi (ing. Western
Wall ~b at ı duvarı) dedikleri bu duvar.
Batı literatüründe Hıristiyanlığın tesiriyle "ağlama duvarı" (ing. Wailing Wall;
Fr. Mur des lamentations; Al m. Klage mauer) olarak adlandırılmıştır.
Ağlama duvarı yaklaşık 485 m. uzunluğundadır. Toprak seviyesinin üstünde
yirmi dört büyük taş sırası ile yer altın
da kalan on dokuz taş sırasından oluşur. Yüksekliği toprak seviyesinden itibaren 18 m. olup 6 metresi mabed alanının seviyesini aşmaktadır. Taşlardan
bazılarının uzunluğu 12. yüksekliği 1
m .. ağırlığı ise 100 tondan fazladır (b k.
EUn. , XX. 1439 1. Altı Gün Savaşı'na kadar 119671. çevresindeki yapılar sebebiyle sadece 30 metrelik kısmı ibadet için
kullanılmaktaydı. Bugünkü haliyle duvarın en üstünde bulunan on bir sıra.
İslamf dönemden kalmadır. Geri kalan
kısım ise Hz. Süleyman döneminden
kalma olmayıp Hirodes dönemi mimari
özelliklerini taşımaktadır ı b k. Frederick
C Grant. EAm .. XXVIII , 263; W. F. Stinespring, /DB, IV. 5541.
Milattan sonra ı. yüzyıldan itibaren
yahudilerin bu duvara karşı saygı duydukları . önünde ibadet ettikleri bilinmektedir. Onlar. Kudüs'ün ve mabedin
yakılıp yıkılışını. esir olarak Romalılar
tarafından başka ülkelere sürülüşlerini
anmak. hatıralarını tazeleyip kinlerini
bilemek, mabede yeniden kavuşup yahudi hakimiyetini kurmak hayali içinde
dua ve göz yaşı ile yaslarını sürdürmüş
lerdir. Tevrat tefsirlerine göre bu duvar
yıkılmayacak ve Rab mabedin batı duvarını asla terketmeyecektir ibk. Midraş . Say ıl a r . ı ı 1 31. Bununla birlikte. ilk
dönemlerde duvarın yanında herhangi
bir ibadet yeri yapılmamış, hatta VII.
asra kadar yahudiler in Kudüs'e girmeleri bile yasaklanmıştı . Müslümanların
idaresindeki Kudüs'te, muhtemelen tapınak alanında veya batı duvarındaki
bir kapının yanında yahudilerin bir sinagogları vardı ve bu sinagog, Kudüs'ün
Haçlılar tarafından zaptedildiği zamana
kadar (ı 099) ayakta kalmıştı. 1173 yı 
lında Kudüs'e uğrayan Benjamin de
Tudele. bütün yahudilerin dua için ağla
ma duvarına geldiklerini nakleder ibk.
EUn., XX, 1439)
Osmanlılar'ın Kudüs'ü fethetmelerinden ve İspanya'dan kovulan yahudilerin Kudüs'e göçme veya burayı ziyaret
etme imkanının doğmasından sonra,
1520'1ere doğru. ağlama duvarı yahudiler için sürekli bir dua yeri haline gel-

