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– —ÇAKMAK, Dursun
(1928-2003)

Nuruosmaniye Camii müezzini,
dinî mûsiki bestekârý, hânende.˜ ™

Trab zon’un Of il çe si ne bağ lı İl van kö yün-

de doğ du. Nü fus kay dın da do ğum ta ri hi 

10 Ma yıs 1928 ola rak kay de dil miş se de 

ai le si onun 1926’da doğ du ğu nu söy le mek-

te dir. Ba ba sı ge mi ci lik ve in şa at iş le rin de 

uzun yıl lar ça lış mış Şük rü Efen di, an ne si 

Sâbi re Ha nım’dır. İki ya şın da iken ai le si İs-

tan bul’a göç et ti ve Fa tih’te Ci ba li Hay dar 

ma hal le si ne yer leş ti. Ci ba li İl ko ku lu’nda 

ta mam la dı ğı ilk öğ re ni mi nin ar dın dan Sul-

ta nah met Sa nat Oku lu’na gir mek is te diy-

se de gö zü nün iyi gör me di ği ge rek çe siy le 

bu ra ya alın ma dı. Böy le ce resmî eği tim ha-

ya tı so na er miş ol du. Da ha son ra Ka pa lı 

Çar şı’da bir gü müş iş le me ci si nin ya nın da 

ça lış tı ve ku yum cu kak ma lı ğı ala nın da us-

ta ola rak ye tiş ti. On beş-on al tı yaş la rın da 

iken Ka pa lı Çar şı’da se si nin gü zel li ği ni far-

ke den gay ri müs lim es naf tan ba zı la rı nın 

ona şar kı okut tuk la rı nı gö ren müs lü man 

es naf da gü zel ezan oku ya ca ğı nı dü şü ne-

rek onu ya kın da ki Nu ru os ma ni ye Ca mii’ne 

gö tür dü. O sı ra da ca mi nin ba şi ma mı olan 

Ha san Ak kuş ve baş mü ez zin Hay dar Efen-

di oku yu şu nu be ğe nin ce za man za man 

ca mi de ezan oku du. Bu es na da ca mi mü-

ez zin le rin den Ab dül ka dir Ak şa hin has ta la-

nın ca iki yıl mü ez zin ve kil li ği yap tı. As ker 

dö nü şü adı ge çen mü ez zi nin ve fat et me si 

üze ri ne 1954’te Nu ru os ma ni ye Ca mii’ne 

mü ez zin ta yin edil di. Ca mi de ki va zi fe si ne 

ve Ka pa lı Çar şı’da ki işi ne de vam eder ken 

bir yan dan da Ha san Ak kuş’tan Kur’an tâ-

li mi ders le ri al dı. 1955’te Hü se yin To lan’la 

ta nış tık tan son ra onun yö ne ti min de ki Çar-

şı lı İlâhi Gru bu’nun ça lış ma la rı na ka tıl dı. 

1977’den iti ba ren bu top lu lu ğu ken di si 

yö net me ye baş la dı. Ha ya tı bo yun ca mü ez-

zin li ğin ya nı sı ra dinî mûsi ki sa ha sın da pek 

çok öğ ren ci ye tiş ti ren Dur sun Çak mak, 1 

Ey lül 2002 ta ri hin de be yin tü mö rü ame-

li ya tı ge çir me si nin ar dın dan 24 Tem muz 

2003’te ve fat et ti ve Bey ler be yi Me zar lı-

ğı’na def ne dil di.

Ezan ko nu sun da Tür ki ye’de ta vır sa hi bi 

isim le rin en önem li le rin den olan Çak mak 

چ
Ç

yaz dı ğı eser le rin al tı na, “Bi-iz nillâhi teâlâ 

muh te rem kar de şi me, ilmî bir de ğe ri 

olma yıp sa de ce âciz bir du yu şun kâğıt 

üze rin de ki ifa de si dir” iba re si ni ek ler di.

182 adet dinî bes te si bu lu nan Dur sun 

Çak mak’ın güf te si Ah met Rem zi Ak yü-

rek’e ait, “Müj de mü’min ler si ze mâh-ı 

guf ran dır ge len” mıs ra ıy la baş la yan acem-

aşi ran ra ma zan ilâhi si; güf te si Tev fik Ça-

pa cı oğ lu’na ait, “Âşı kız Mu ham med’e” 

mıs ra ıy la baş la yan uş şak ilâhi; güf te si 

Nu ri Baş’a ait, “Yâ Resûlel lah firâkın yak tı 

ben sol dum bu gün” mıs ra ıy la baş la yan 

uş şak ilâhi; güf te si Hâfız Me cid Se si gür’e 

ait, “Se beb-i hil kat-i âlem yü ce den ses le-

ni yor” mıs ra ıy la baş la yan rast ilâhi; güf-

te si Gafûrî’ye ait, “Sü rüp dergâhı na rûy-i 

si yâ hım” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî ilâhi; 

güf te si Ke mal Edip Kürk çü oğ lu’na ait, 

“Geç ti bir yıl yi ne bir mâh-ı mu har rem 

gel di” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî mu har-

rem ilâhi si; güf te si Sul tan II. Mus ta fa’ya 

ait, “Dil-i şeydâyı söy let sen Resûlul lah’a 

âşık tır’’ mıs ra ıy la baş la yan rast tevşîhi bi-

li nen eser le rin den ba zı la rı dır.

Dur sun Çak mak’ın tiz per de ler den 

muh rik eda sıy la ve pü rüz süz se siy le 

oku du ğu ezan lar dö ne min en çok yan kı 

uyan dı ran oku yuş la rıy dı. İs tan bul’un gü-

rül tü den uzak ol du ğu yıl lar da onun Nu ru-

os ma ni ye’ de oku du ğu ezan la rın Be yoğ lu, 

Kum ka pı gi bi semt ler den din len di ği söy le-

nir. Çar şı lı İlâhi Gru bu’nda ki ça lış ma la rı nı 

bü yük bir di sip lin içe ri sin de de vam et ti rir, 

eser le rin bil has sa usul vu ru la rak meş ke-

dil me si ne özen gös te rir di. Özel lik le mûsi-

ki ta ri hinde şöh ret bul muş bes tekârla rın 

tevşîh ve ilâ hi le ri ni meş ke der, po pü liz me 

fır sat ver mez di. Nu ru os ma ni ye Ca mii’nde 

cum hur mü ez zin li ği ka ide le ri çer çe ve sin-

de va kit na maz la rı mü ez zin li ği ni ve bil has-

sa ra ma zan lar da ki es ki te ra vih uy gu la ma-

la rı nı önem ser, ta le be le rin den bu ko nu ya 

dik kat et me le ri ni is ter di. Rad yo ve te le viz-

yon lar da ki Çar şı lı İlâhi Gru bu prog ram la rı 

Sa det tin He per’den onay alın dık tan son ra 

ya yım la nır dı. Onun ezan oku ma tav rı bu-

gün Hâfız Ne ca ti Ya man, Hâfız Dur sun 

Taş gi bi öğ ren ci le ri ta ra fın dan ya şa tıl ma-

ya ça lı şıl mak ta dır. Irak Cum hur baş ka nı 

Ab dur rah man Ârif’in, Su udi Ara bis tan 

Kra lı Fay sal’ın, İslâm Kon fe ran sı Teş kilâtı 

dinî mûsi ki de ki bes tekârlı ğı ve ho ca lı ğıy la 

da öne çık mış tır. İl ko kul yıl la rın da Ci ba li 

Hay dar ma hal le sin de ki ca mi nin ima mın-

dan Kur’an oku ma yı öğ ren miş, mûsi ki ye 

yö ne li şin de bu ho ca nın da et ki si ol du ğu-

nu söy le miş tir. İlk mûsi ki ders le ri ni Âdil 

ad lı bir mûsi ki şi nas tan al mış, da ha son ra 

Sa det tin Kay nak, Hü se yin To lan, Ke mal 

Gür ses, Mus ta fa Ro na, Fik ret Boz do ğan, 

Ha lil Can, Ya man De de ve Ne zih To lan’dan 

al dı ğı ders ler le ken di ni ye tiş tir miş tir.

Ömer Er doğ du lar’ın an lat tı ğı na gö re 

Ha lil Can bir gün Nu ru os ma ni ye Ca mii’nin 

ya nın dan ge çer ken Dur sun Çak mak’ın 

eza nı nı din le dik ten son ra onu pa zar gün-

le ri evin de yap tı ğı meşk ça lış ma la rı na ça-

ğır mış ve Çak mak uzun yıl lar bu ev de ki 

mûsi ki ders le ri ne de vam et miş tir. İlk bes-

te ça lış ma la rı na 1977’de güf te si M. Nu ri 

Gen ços man’a ait, “Nûrun se beb-i hil kat-i 

ek van dır efen dim” mıs ra ıy la baş la yan hi-

caz tevşîhiy le baş la mış, ar dın dan ca mi 

mû si ki si for mun da ilâhi ler bes te le miş, 

güf te le ri ni da ha çok Yûnus Em re, Âdi le 

Sul tan, İbrâhim Hak kı Er zurûmî, İsmâil 

Hak kı Bur sevî, Müc tebâ, Aşkî (Muzaf fer 

Ozak), Nu ri Baş, Asım Kök sal gi bi ki şi-

ler den seç miş, bes te le ri ni tevşîhler, ra-

mazan, mu har rem, hac ve an nem ilâhi le-

ri di ye sı nıf lan dır mış tır. Ken di el ya zı sıy la 

Dursun

Çakmak
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Mo ğol do nan ma sı nı ge ri püs kürt tü. An-

cak Çam pa 1312’de An nam kra lı nın iş ga-

li ne kar şı ko ya ma dı. Vi et nam kuv vet le ri 

Çam’ın mer ke zi Vi ja ya’yı 1471’de ele ge çi-

re rek şeh ri tah rip et ti ler. Bu kan lı sa vaş ta 

Çam kra li yet ai le si da hil 30.000 ki şi esir 

alın dı ve en az 60.000 ki şi öl dü rül dü. Çam 

hal kı nın bir kıs mı Kam boç ya’ya göç et-

mek zo run da kal dı. Kat li am dan kur tu lan 

krali yet ai le sin den bir prens Ma laka’ya, 

bir di ğe ri Açe’ye kaç tı. İs yan eden Çam 

li de ri Che Nang ise Vi et nam lı lar’a ye nil dik-

ten son ra an ne si nin mem le ke ti olan Ca-

va’ya sı ğın dı. Vi et kra lı Çam pa top rak ları-

nı küçük eya let le re böl dü ve Çam lar’dan 

ge ri ka lan ara zi le re Vi et nam lı çift çi le ri 

yerleştir di.

Vi ja ya’nın düş me si nin ar dın dan gü nü-

müz de ki Nha Trang şeh ri ya kın la rın da 

bu lu nan gü ney de ki es ki Ka ut ha ra şeh ri 

ye ni Çam mer ke zi ol du. Çam kral la rı VI II. 

yüz yıl dan iti ba ren XVII. yüz yı lın son la rı-

na ka dar bu böl ge ye hâkim di ler. An cak 

sü rek li gü ne ye doğ ru iler le yen Vi et Kral lı-

ğı 1653’te Ka ut ha ra’yı da iş gal edip top-

rak la rı na kat tı. Çam lı tüc car, sa vaş çı ve 

mül te ci ler Por te kiz li ler’e kar şı Ma lay lı ve 

En do nez ya lı müs lü man lar la iş bir li ği yap-

tı lar. Hat ta bu ra da ki Çam kra lı, 1594’te 

Ma lay ya rı ma da sı nın ucun da ki Co hor 

(Jo hor) Sul tan lı ğı’nın Por te kiz li ler’in de-

ne ti min de ki Ma la ka’ya sal dı rı sın da Co-

hor’a yar dım gön der miş ti. 1692’de Vi et 

hal kı nın sı kış tır ma sı ve son Çam baş şeh ri 

Pan du ran ga’yı da ele ge çir me siy le bir lik te 

Çam kra li yet ai le si ve 5000 ka dar bir Çam 

top lu lu ğu Kam boç ya’ya göç et ti. Vi et kral-

la rı nın nü fu zu al tın da var lı ğı nı sür dü ren 

Çam lar’ın son ka le si Pan du ran ga da an cak 

1832 yı lı na ka dar ba ğım sız lı ğı nı ko ru ya bil-

di. Böy le ce ku zey den gü ne ye doğ ru ya yı-

lan Vi et nam Kral lı ğı, Çam pa top rak la rı nı 

1835’te ta ma men ele ge çi rip Çam lar’ın 

ba ğım sız lı ğı na son ve rin ce Çam hal kı böl-

ge de bir azın lık du ru mu na gel di.

Çam pa’da İslâmi yet. Çam lar’ın müs-

lü man ol ma sın da, IV-VI. (X-XII.) yüz yıl lar 

ara sın da böl ge de yo ğun fa ali yet gös te ren 

Arap, İran, Hint asıl lı müs lü man tüc car 

ve da vet çi ler le VI II. (XIV.) yüz yı lın son la rı-

na doğ ru ti ca ret ama cıy la böl ge ye ge len 

Ma lay lı müs lü man la rın önem li rol le ri nin 

bu lun du ğu ge nel lik le ka bul edi lir. II. (VI II.) 

yüz yıl dan iti ba ren Çam pa sa hil le rin de ki 

li man şe hir le ri do ğu dan ge len müs lü man 

tâcir ler ta ra fın dan bi lin mek tey di. Ni te kim 

III (IX) ve IV. (X.) yüz yıl lar da ki müs lü man 

coğ raf ya cı la rın eser le rin de Sanf ve onun 

ba tı sın da yer alan Ko mar’dan bah se di lir. 

da ya lı ilk ya zı la rı nı icat et ti ler. IV. yüz yı la 

ait, Qu ang Nam böl ge sin de ki Çam lar’a ait 

ba zı kitâbe ler de Hint al fa be sin de ya zı lan 

Gü ney do ğu As ya’nın en es ki me tin le ri dir. 

Çam lar inanç ba kı mın dan uzun asır lar Hin-

du izm’in te si rin de kal dı lar; Hint tan rı la rı 

Şi va, Brah ma ve Viş nu’yu yer li leş ti re rek 

Nha Trang tan rı ça sı olan Po Ino Na gar’ı 

Şi va’nın yol da şı Uma ile öz deş leş tir di ler.

Çam pa kral lık la rı ku zey den gü ne ye doğ-

ru Lin yi, In dra pu ra, Vi ja ya, Ka ut ha ra ve 

Pan du ran ga li man şe hir le riy le on la rın çev-

re sin de ki böl ge ler de ku rul du. Bun lar dan 

en es ki kral lık bu gün kü Hue şeh ri çev re-

sin de yer alan ve Çin ce adıy la Xi ang lin ola-

rak bi li nen Lin yi olup 192 yı lın da Çin li ler’e 

kar şı bir is ya nın ar dın dan Han hâne dan lı-

ğı nın de ne ti min den sıy rı lıp ba ğım sız lı ğı nı 

ka zan dı. Çam pa kral la rı kom şu dev let ler le 

si ya sal iliş ki ler ge liş tir di ler ve Ca va’ya dos-

ta ne zi ya ret ler de bu lun du lar. Çin ta rih-

çi le ri 657’de Çin’e ge len bir Çam bağ lı lık 

he ye tin den bah se der. My Son ad lı ta pı-

nak ta ki 658 yı lı na ta rih le nen Sans krit çe 

bir kitâbe de Kam boç ya’yı zi ya ret eden ve 

Kimer pren se siy le ev le nen bir Çam pren-

sin den söz edi lir.

Çam lar her za man Çin li ler’in, Vi et nam-

lı lar’ın ve Kimer ler’in (Khmerler) bas kı sı ve 

teh di di al tın da kal dı lar. An nam’da ki Vi et 

Krallı ğı 980’ ler den iti ba ren, Ang kor’daki 

Kimer Kral lı ğı da gü ney den Çam lar’ı sı-

kıştırmaya ve on la rın top rak la rı nı iş gal 

etmeye baş la dı. X ve XI. yüz yıl lar da ku-

zey de Annam’da ki mer kez le rin den Dai 

Vi et Kral lı ğı, Çampa’ ya sal dı rıp on la rı 

mağlûp et ti ve XI. yüz yıl da Çam pa ku-

zey de ki top rakları nın ço ğu nu An nam’a 

kap tır dı. Çam pa kralla rı, en so nun da In-

dra pu ra’yı ter kedip baş şehri gü ney de ki 

Vi ja ya’ ya ta şı mak zorun da kal dı lar. Do la-

yı sıy la XI. yüz yıl dan iti ba ren Çam pa’nın 

ana mer ke zi da ha gü ney de yer alan Binh 

Dinh böl ge sin de ki Vi ja ya ol du. XII. yüz yı-

lın or ta la rı na doğru Kimer Kra lı II. Sur ya-

var man, Vi ja ya’yı işgal ederek Çam pa’ nın 

ku zey top rak la rı nı 1145 yı lı na ka dar hâki-

mi ye ti al tın da tut tu. Çam lar’ın 1178’ de 

Kimer ler’in baş şeh ri Ang kor’u yağ ma la-

ma sı, Kimer Kra lı VI. Ja ya varman’ın XII. 

yüz yı lın son la rın dan iti ba ren Çam pa’ ya bir 

di zi as ke rî sal dırı dü zen le me si ne yol aç tı 

ve 1203-1220 yılların da Çam pa yi ne Kimer 

ege men li ği al tın da kal dı.

Si yasî ba kım dan ge ri le me si ne rağ men 

de niz ti ca re ti sa ye sin de Vi ja ya XI II. yüz yı-

lın son la rın da böl ge de önem li bir güç ola-

rak var lı ğı nı sür dür dü ve 1292’de Ku bi lay 

Han’ın ku man da nı So ga tu li der li ğin de ki 

ve İslâm ül ke le ri nin üst dü zey tem sil ci le-

ri nin Tür ki ye zi ya ret le rin de Sul tan Ah met 

Ca mii’nde kı lı nan cu ma na maz la rın da iç 

ezan la rı Dur sun Çak mak okur du. Ay nı za-

man da mü zi ka li te si güç lü bir ka si de han 

olan Çak mak pek çok öğ ren ci nin mûsi ki 

ala nın da ye tiş me si ne kat kı sağ la mış tır.
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ÿAb dur rah man Düz can

– —ÇAMLAR

Kamboçya ile Vietnam’da yaþayan
ve günümüzde çoðunluðu 
müslüman olan topluluk.˜ ™

Or ta Vi et nam’da ku ru lan kral lık la rı ifa-

de et mek için kul la nı lan Çam pa (Cham pa), 

coğ rafî ola rak en ge niş sı nır la rıy la ku-

zey de ki Ho anh Son’dan gü ney de ki Phan 

Thi et’e ka dar uza nan 1000 km. uzun lu-

ğun da ki bir ala nı kap la mak tay dı. Do ğu-

dan de niz le, ba tı dan yük sek dağ lar la çev-

ri li olup si yasî ba kım dan Or ta Vi et nam’ın 

bü tün sa hil le ri bo yun ca ne hir ağız la rın da 

ku ru lan bir kaç kü çük şe hir dev le ti ni için de 

ba rın dı rı yor du. Adı nı Çam pa kral lık la rın-

dan alan halk Çam (Cham) adıy la bi li ni yor-

du. Çam lar dil yö nün den Avus tro nez ya 

dil ai le si nin alt ko lu olan Ma lay-Po li nez ya 

gru bu na men sup tur. Ma lez ya, En do nez-

ya ve Fi li pin ler’de ya şa yan top lum lar la dil 

ve kül tür ba kı mın dan ben zer lik le ri var dır. 

Çam di li böl ge de ki dil ler den en çok Açe 

di li ni an dır mak ta dır. İlk za man lar da de niz 

in san la rı ola rak anı lan Çam lar, milâttan 

ön ce 1000’li yıl lar da Bor neo ada sı nın ba tı 

sa hil le rin den Gü ney Çin de ni zi ne göç ede-

rek bu gün kü Vi et nam’ın or ta ke sim le rin-

de bu lu nan sa hil le re yer leş ti ler.

Milâttan ön ce ki de vir ler de Çin ve Hin-

dis tan sa hil le ri ara sın da ge li şen ti ca ret-

ten Çam lar da is ti fa de ede rek milâttan 

ön ce II. yüz yıl da bu gün kü Vi et nam’ın sa-

hil li man şe hir le rin de ken di kü çük kral lık-

la rı nı kur du lar. Kül tü rel ba kım dan da ha 

çok Hint et ki si al tın da ka lan Çam lar, Or ta 

Vi et nam’da Nha Trang ya kın la rın da mev-

cut ka lın tı lar da or ta ya çık tı ğı üze re milâdî 

III. yüz yıl da böl ge de Sans krit al fa be si ne 




