
geçiren Rabih tarafından bölgeye vali ta
yin edilen Muhammed es-SenGsi, İslami
yet'in yerliler arasında yayılması için gay
ret gösterdi. Fransız işgali öncesinde İsla
miyet, Orta Afrika'nın bütün bölgelerinde 
yayılmış bulunuyordu. 

Fransız sömürgeciliği döneminde Kato
lik ve Protestan misyonerierin yoğun bir 
faaliyet alanı olan Orta Afrika, 1950'li yıl
larda bütün Sahraaltı Afrika'sında görü
len İslami uyanıştan etkilendi. Yerliler ara
sında İslamiyet'in yayılışı hızlandığı gibi 
hıristiyanlardan da İslam dinine girenler 
oluyordu. Bu gelişme kilise çevrelerini ha
rekete geçirdi ve yönetimin desteğiyle ba
zı tedbirler alındı. Günümüzde ülkede hı
ristiyanların bayramları resmi tatil kabul 
edilirken müslümanların ramazan ve kur
ban bayramıyla mevlid kandilinin resmi 
tatil yapılması yönündeki talepleri yöne
tim tarafından reddedilmiştir. 

1979'da Libya'nın başlattığı Orta Afri
ka'daki müslümanlara destek kampanya
sına daha sonra Suudi Arabistan, Küveyt, 
Sudan, Mısır, Fas ve İran da katılmış, Or
ta Afrika Cumhuriyeti 1997 yılında İslam 
Konferansı Teşkilatı'na gözlemci üye ola
rak kabul edilmiştir. İslamiyet kısmen yer
liler arasında da yayılmıştır. Tamamına ya
kını Maliki mezhebine bağlı olan Orta Af
rika müslümanları arasında Ticaniyye ve 
Mürldiyye tarikatları oldukça yaygındır. 
Nüfusun % 15'ini teşkil eden müslüman
lar günümüzde siyaset ve askerlik mesle
ğinden büyük ölçüde uzak tutulmaktadır. 

Birkaç önemsiz bakanlık hariç yönetim 
hırıstiyanların elindedir. Bununla birlikte 
müslümanlar özellikle elmas ve altın tica
retinde olmak üzere ticari hayat, tarım ve 
hayvancılık alanında önemli bir yere sa
hiptir. 

Orta Afrika müslümanlarının kurduğu 
teşkilatların başında Orta Afrika Müslü
man Görevlileri Cemiyeti (ACCM) ve Orta 
Afrika Müslümanları Birliği (UMCA) gel
mektedir. Bu kuruluşlar dini hizmetlerde 
çalışacak elemanları yetiştirme. müslü
manların kültür seviyesini yükseltecek il
mi ve dini toplantılar tertiplemenin yanı 
sıra müslümanların sosyoekonomik yön
den kalkınması için de faaliyet göstermek
tedir. Okuma yazma oranının % 60 civa
rında olduğu, tek bir üniversitenin bulun
duğu ülkede müslüman çocukları en fazla 
liseyi okuma imkanına sahiptir. 
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ORTAAKSAK 

Dokuz zamanlı 
aksa k usu lüyle bestelenmiş bir eserin 

icra sırasında ha ngi hızda olması 

~erektiğini bildiren b ir hareket t abiri:J 

Dörtlük mertetedeki aksak usulüne "ağır 
aksak" adı verilir. Özellikle sözlü eserlerde 
besteleme tekniği de farklı olan bu usulle 
bestelenmiş eserler ağır bir hareketle icra 
edilir. Aksak usulünün sekizlik mertete
siyle bestelenen eserlerde ise eserin ha
reketiyle ilgili olarak 8'lik, 16'lık, 32'lik gi
bi hız belirten mertebe farkının 9/8, 9/16. 
9/32 şeklinde belirtilmesi gerekirken di
ğer bazı usullerde de olduğu gibi bunlar 
kullanılmamış, bunun yerine "aksak", "or
ta aksak", "yürük aksak" gibi tabirler ter
cih edilmiştir. Bu uygulamanın "metronom" 
kullanılmadığı devirlerde aksak usulünde
ki bir eseri 16'lık veya 32'lik mertebede 
yazmanın getirebileceği deşifre ve icra güç
lüğünü bertaraf etme düşüncesinden kay
naklandığı açıktır. Bunda Türk mOsikisin
de notanın gecikerek kullanılmış olmasının 
da rolü olduğu düşünülebilir. 

Diğer usullerin bazılarında da olduğu 
gibi bir eserin usulünün hareketini mer
tebe ve metronornla tesbit edip belirtmek 
en doğru bir davranış olmasına rağmen es
kiden bunun yerine usulün başına "ağır, 
orta, yürük" gibi sıfatiarın kullanılması yu
karıda açıklanan sebeplerle tercih edilmiş 
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ve hatta bazan "az ağır, biraz yürük, çok 
yürük" gibi daha ayrıntılı tabirler de kulla
nılmıştır. Bu duruma göre orta aksak ta
biri aksak usulünün ağır hareketiyle yürük 
hareketi arasında yer alan bir hareketi ifa
de etmektedir. Ancak herkesin ritim, ağır
lık, yürüklük anlayışı farklı olabileceğine 
göre bu ifade bilimsel bir tabir olmaktan 
uzaktır. Bununla birlikte genel olarak ak
sak usulüyle bestelenip özel bir ağırlık ve
ya yürüklük gerektirmeyen eserlerin bü
yük çoğunluğu için orta aksak tabiri kul
lanılabilir. 
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İstanbul Fatih 'te 
esası XVI. yüzyıla a it olup 

XX. yüzyılın başlarında 
yeniden inşa edile n cami. 

_j 

İskenderpaşa semtinde yer alan bugün
kü yapı kapısı üzerindeki kitabeye göre 
1331 (1913) yılında yaptırılmıştır. Esası Et
meydanı'nda Yeni Odalar adıyla bilinen ye
niçeri odalarının ortasında inşa edildiğin
den bu adı alanmabed Cami-i Miyane, Et
meydanı Camii, Ahmediye Camii gibi isim
lerle de anılmaktadır. 1527 yılına tarihle
n en ilk şekli Sadrazam Makbul (Maktul) 

İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Or
ta Cami ile Etmeydanı'nda kasap ve aşçı
ların ibadetleri için inşa edilen Etmeyda
nı Mescidi birbiriyle karıştırılmıştır. Mabe
din önceleri mescidken Kanuni Sultan Sü
leyman döneminde camiye dönüştürüldü
ğünü öne süren araştırmacılar yanında 
(DBİst.A, VII , 467) pek çok m üellif iki ya
pıyı ayrı ayrı ele almış ve yeniçerilerin asıl 
ibadet mekanının Orta Cami olduğu görü
şünde birleşmiştir (Ayvansarayl, I, 36; Öge!, 
s. 68; DİA, XI, 497). ll. Osman'ın tahttan in
dirilmesi sırasında gelişen olaylarda Yeni
çeriler daha iyi koruyabilmek için ı. Mus
tafa'yı ve daha sonra ll. Osman'ı Orta Ca
mi'ye getirmiştir. Evliya Çelebi'den yüksek 
fakat kubbeli olmadığı öğrenilen bu ilk ya
pının mimarı hakkında bilgi yoktur. Semti 
harap eden 1918 yangınından kurtulmuş 
olması zor görünmekle birlikte birinci ulu
sal mimarlık döneminde inşa edilmiş olan 
bugünkü yapının üslGbu itibariyle Mimar 
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Kemaleddin Bey ya da öğrencileri tarafın
dan ele alınmış olması muhtemeldir. 

Kesme taş malzemeyle yapılan caminin 
avlusunu sınırlayan kuşatma duvarı üze
rinde yer alan kare gövdeli babaların üstü 
pahlanarak sekizgen forma dönüştürül
müş ve yine sekiz meyilli, piramidal baş
lıklarla son bulmuştur. Cami avlusunun gü
neybatı yönünde abctest alma yeri ve hela, 
batı yönünde iki meşruta, yapının altında 
Bizans döneminden kalma bir sarnıç var
dır. Kuzey cephesindeki kapının basık ke
merinin üstünde "Üdhulüha bi-selamin 
aminin" ayetiyle 1331 (1913) tarihini taşı
yan kitabesi bulunmaktadır. Caminin se
kiz köşeli gövdesinin üzeri içten ahşap kub
be, dıştan sekiz meyilli, kurşun kaplı çatı 
ile örtülüdür. Önde yer alan ahşap son ce
maat yeri üç meyilli ve kiremit çatılıdır. 
Yirmi dört pencereye sahip olan caminin 
minarenin bitişik olduğu batı cephesi dı
şında her cephesinde alt kısımda iki adet 
hafif sivri, üst kısımda yine iki adet sivri 
formlu olmak üzere dört pencere açıklığı 
yer almakta, fakat girişin bulunduğu ku
zey cephesiyle mihrap çıkıntısının yer al
dığı güney cephesinde alt pencereler ke
sintiye uğramaktadır. Doğu ve batı duvar
larında yer alan birer pencere yuvarlak 
kemerli formlarıyla diğerlerinden ayrılır. 

Enine dikdörtgen planlı son cemaat ye
rinden bir kapıyla geçilen harim ahşap ör
tüsü ve mahfillerin konumu itibariyle tek
kelerdeki meydan ortasına benzetilir (Ögel. 
s. 68). 8,40 m. çapındaki ahşap kubbenin 
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örttüğü orta mekanın dışında kalan bö
lümlerin üst örtüsü de ahşap tavandır. Ta
vanla her cephe arasında birer ahşap eli
böğründe yer alır. Ayrıca sekiz adet de
mir çubuk merkezde birleşerek üst örtü
yü takviye eder. Harime geçişi sağlayan 
kapının batı ucundan ahşap korkuluklara 
sahip bir merdivenle kuzey yönünde üç 
duvar önünde şekillenen kadınlar mahfi
line ulaşılır. Ahşap korkuluklu mahfili ta
şıyan sekizgen formlu dört ahşap direğe 
basık kemerler oturmaktadır. Bu taşıyıcı 
sistemin arkasında yer alıp girişin iki ya
nına adeta paylaştırılmış olan yan mahfil
ler ahşap korkuluklu birer sekiyle yüksel
tilmiştir. Doğudaki mahfilin köşesine geç 
dönemde ahşaptan bir oda eklenmiştir. 
Harimin ve son cemaat yerinin duvarları 
günümüzde alt pencerelerin başlangıç se
viyesine kadar ahşapla kaplanmıştır. Ha
rimin batı cephesinin ortasında minareye 
açılan kapı yer alır. 

Caminin ahşap ve kalem işi olarak grup
landırılabilecek süslemelerinin tamamı ha
rimde toplanmıştır. Ku b be, mihrap, min
ber ve vaaz kürsüsünün yanı sıra mahfil 
ve merdiven korkulukları devrinin sanat 
zevkine uygun ahşap süslemelere sahip
tir. Ayrıca pencere, mihrap ve kapı çevre
lerinde kalem işi süslemeler vardır. Canlı 
renklerle yapılan bitkisel kompozisyonlu 
süslemeler geç döneme ait olsa da muh
temelen yapının inşa edildiği devirde sa
hip olduğu süslemelerin renk ve kompo
zisyon yönünden takipçisidir. Minarenin bi
tişmesi sebebiyle pencere açıklıklarının bu
lunmadığı batı cephesinde yapının dörtlü 
pencere düzeni kalem işiyle aynen devam 
ettirilmiştir. 

Ahşap mihrap üç köşeli olup üst kısım
da Bursa kemeri formunda dikdörtgen 
açıklıklar ve bunun üzerinde kasetli şerit 
yer alır. Zarif bir süslemeye sahip ahşap 
minberin külahı sekizgen formludur. Ge
rek köşk gerekse pabuçluk kısmı Bursa 
kemeri kullanımıyla değerlendirilmiştir. 
Korkulukları özenli bir işçilik gösteren min
berio tepeliği ise bir sıra bakiava formuyla 
tezyin edilmiştir. Mihrabın doğusunda yer 

alan ahşap vaaz kürsüsü yeni olup küçük, 
kare bir tabana oturur ve üste doğru ön
ce üç, ardından beş köşeli bir şekil alır. 

Batı duvarına bitişik beş köşeli kürsü
sünün üzerindeki papuç bölümü yedi kö
şeli silindirik gövdeli kesme taştan mina
re günümüzde sıvalı ve kurşun külahlıdır. 
Minarenin şerefe altındaki dışbükey form
lu geçiş öğesinin beş köşeli kaidenin batı 
cephesineyamuk bir planla bitişınesi düz
gün sekizgen plana sahip yapıda bir nevi 
çarpıklıktır. Yapının altında yer alan Etmey
danı Samıcı dikdörtgen planlı olup yaklaşık 
14,00 x 11 ,50 m. boyutlarındadır. İç me
kan yalın başlıklara sahip üç sıra halinde 
dokuz sütunludur. Tuğla kemeriere otu
ran pandantifli on altı tuğla kubbe sarnı
cm örtü sistemini oluşturmaktadır. 

Orta Cami aynı plana sahip camiler için
de sekizgen formunun bütünlüğünü ko
ruması, ahşap kubbeli camiler içinde de 
kubbesinin gayet sade olarak ele alınma
sıyla farklılık göstermektedir. Mahfillerin 
harimi üç yönlü sarması, örtü sistemi ve 
sekizgen tasarım yapının döneminde tek
ke işlevi de üstlenmiş olabileceğini düşün
dürmektedir. 
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ORTAOYUNU 

Sahne, perde ve dekor kullamlmadan 
halkın arasında oynanan 

çok aktörlü, çalgılı, geleneksel 

L 
Türk tiyatrosu. 
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Kol oyunu, meydan oyunu, meydan-ı 
sühan, zuhOri. zuhOri kolu olarak da ad
landırılan bu oyunun ne zaman ortaya çık
tığı konusunda farklı görüşler ileri sürül
müştür. Raşid Mehmed Efendi'nin tari-


