Ahmed Yesevî, ilk defa bestelenmiş ilahileri ile Kocaeli’de anılıyor
Türk-İslam kültürünün mimarı ve Yesevîliğin kurucusu Hoca Ahmed Yesevî, hayatından
kesitlerin sunulacağı ve ilk defa bestelenmiş ilahilerinin icra edileceği çok yönlü bir sahne
performansıyla anılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin himayesinde organize edilen, genel sanat yönetmenliğini Murat
Özer’in üstlendiği ve Kadimsanat Grubu tarafından hazırlanan “Türk İrfânının Pîri Hoca Ahmed
Yesevî” adlı proje, gerçekleştirilen akademik çalışmaların tanıtımı ve hazırlanan özel etkinlikle 3 Mart
2017 Cuma günü saat 19.30’da Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezinde izleyicilerini bekliyor.
2016-2017 yıllarının Hoca Ahmed Yesevî Yılı olarak ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen
projeler arasında en kapsamlı faaliyet olma özelliğine sahip bu çok yönlü kültür-sanat etkinliği,
bünyesinde pek çok etap barındırıyor. Alanında uzman bir kadro ile hazırlanmış prestij bir kitap ile
temellendirilen proje, Yesevîlik kültürünün izlerini aktaracak bir kurumsal kimlik üzerine
şekillendirilmiş. Oldukça ince elenip sık dokunmuş bir tasarımla okuyucuyu, bir kitap okumaktan öte
adeta Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nin duvarları arasında dolaştıracak bu kitapta türbenin tezyinat
detayları büyük bir başarıyla kullanılmış. Kitap çalışmasının içinde yer alan bir adet Audio CD’de ise,
dünyanın çeşitli coğrafyalarında, farklı müzik kültürleri tarafından yorumlanmış Yesevî ilahileri bir
araya getirilmiş durumda. İlahilerin ilk defa bestelenmiş olmasının yanında bu çalışmaların Türk
dünyasındaki farklı coğrafyalardan beslenmiş olması da albüme önemli bir ayrıcalık katmakta.
Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı, hikmetleri ve öğretilerinin, Emin Olcay ve Cemalettin Tül’ün epik
anlatımlarıyla işleneceği özel etkinlikte ise, müzik CD’sinin solistleri olan İrfan Gürdal ve İbrahim
Suat Erbay Türk coğrafyasında bestelenmiş bu Yesevî ilahilerini ilk defa toplu olarak icra edecek.

Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetleriyle feyizlenme gayesiyle şekillenmiş olan bu çok yönlü proje,
şimdiye kadar gerçekleştirilmiş kitap ve CD çalışmalarından oldukça farklı bir muhteva ve tasarımla,
en önemlisi de sahip olduğu kendine özgü özellikleriyle Ahmed Yesevî Yılı’na dair önemli bir hatıra
olarak Türk kültür literatüründe yerini alacaktır.
Ahmed Yesevî kimdir?
Bugünkü Kazakistan’ın Sayram şehrinde dünyaya gelen Hoca Ahmed Yesevî, XI. yüzyılda yaşamış ve
Türk-İslam kültürünün temellerini atmış bir Türk mutasavvıfıdır. Babası Hz. Ali soyundan gelen Şeyh
İbrahim’i henüz yedi yaşındayken kaybettikten sonra Arslan Baba ve Buharâ’nın en büyük
âlimlerinden olan Yûsuf Hemedânî’nin elinde yetişmiştir. İlim sahibi, tasavvuf ehli, ileri görüşlü bir
zât olan Ahmed Yesevî’nin, sade bir Türkçe ve alçakgönüllülükle söylemiş olduğu hikmetleri ile Hint
ellerinden Anadolu ve Balkanlara kadar tesirleri görülmektedir. Hikmetlerinin derlenmiş olduğu
Dîvân-ı Hikmet adlı eseri ise Karahanlı Türkçesiyle kaleme alınmış ve kendisinden sonra gelen Hacı
Bektaş Veli, Yunus Emre gibi Anadolu alperenleri için gerek düşünce bazında gerekse edebî sahada
sağlam bir zemin olmuştur.

Kadimsanat Grubu 2002 yılında, “geleneksel” niteliğini kazanmış kültür-sanat projeleri geliştirmek amacıyla temellerini
atmıştır. Kurumsal niteliğini kazanmadan evvel de pek çok projeye katkısı olan Kadimsanat Grubu, çok sayıda kültür-sanat
projesinde münferit ve toplu şekilde danışmanlık ve icra hizmetleri vermiştir. 2007 yılından itibaren ise, kurumsal kimliğini
kazanmak amacı ile bir araya gelerek yaratıcı projeler masaya yatırmış ve bünyesini de günden güne artırmıştır. Bugün ise,
pek çok müzik adamı, müzikolog, hattat, müzehhip, sanat danışmanı, edebiyatçı, medya uzmanı, sanat tarihçisi ve geleneksel
sanat araştırmacısının bünyesinde bulunması ile çok yönlü bir disiplin anlayışı ile geleneksel kültürümüzü tanıtan projelerin
teliflerine devam etmektedir.

