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Âdâb-ı muâşeret kuralları, toplumların görünmez koruma kalkanı gibidir. İnsanın huzurla ha-
yat içinde dolaşmasının, toplumun harmoni içinde devam etmesinin sihirli harcı olagelmiştir. 
Hızın, teknoloji kullanımının ve kalabalığın arttığı günümüz şehirlerinde ise en çok aşınan, ne-
redeyse hayatın her dokusundan elini eteğini çeken olgulardan biri oldu. Hayatın içinde nefes al-
madığı, toplum içinde serpilip gelişmediği, insanları inceltmediği ve muhatabını tebessüme sevk 
etmediği içindir ki, bu onurlu kuralları artık konuşuyor, eksiklik ve elzemliğine işaret etmek için 
dergilerimize konu yapıyoruz.

Şehre ve şehir içinde olan her şeye dair düşünce üreten dergimizin 12. sayısını, şehir yaşamını 
insani, hayatın onurlu ve huzurlu akmasını sağlasa da toplumun artık mutabık olmadığı muâşe-
rete ayırdık. Hemen herkesin bu konuyla ilgili bir tecrübesi, bir sözü ve yargısı olduğu halde pra-
tiğine karşı gönülsüzlüğü de vardır. Yokluğunda kolluk kuvvetlerinin boşluğunu doldurduğu bu 
alanı, bütün yönleriyle size ulaştırmayı amaçlayarak bu kavramı makale, deneme, söyleşi, aka-
demisyenler toplantısıyla geçmiş ve günümüz karşılaştırmasıyla, sanatsal ve sosyolojik açıdan 
irdeledik, size ulaştırdık. Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tandır.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



“Birbiri ile toplumsal ilişkiler içinde bulunma” olarak 
tanımlanan muâşeret hoş ve iyi geçinme anlamlarını 
da ihtiva etmektedir.  Bu tanımlamada yer alan top-
lum halinde olmak, toplumsal halde yaşamak ve iyi 
ilişki içinde olmak şehrin olmazsa olmaz unsurların-
dandır.  “Şehirli” olmanın da gereği kabul edilen bu 
davranışların tamamı aynı zamanda bir kültürel kod-
lamayı barındırmakta ve muâşeret olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

İnsanın insanlar, insanın mekânlar ve mekânın 
mekânla ilişkileri de bu kodlama içinde değerlendiril-
mektedir. Bir bilinç düzeyini de ifade eden muâşeret 
çok karmaşık ilişkiler ağını yöneten şehrin görünmez 
normlar düzenini de oluşturmaktadır. 

Karşılıklı etkileşim sürecinde ilişkilerin sağlıklı yürü-
tülebilmesi ve sağlıklı kentsel çevrenin oluşabilmesi 
için yazılı ve/veya yazılı olmayan kuralların varlığına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılı olanları hukuk, ikincile-
ri ise muâşeret olarak tanımlamaktayız. Mekânsal ve 
ekonomik olmanın yanında büyük bir toplumsal or-
ganizasyon olan şehir, sürekliliğini bu kuralların var-
lığına borçludur. 

İlk insan Hazreti Adem’den günümüze kadar bozu-
lan insan ilişkilerini yeniden onarmak için Allah, pey-
gamberler ve onlarla birlikte kutsal kitaplar gönder-
miştir. Kur’an-ı Kerim’de oldukça fazla sayıda ayet-i 
kerime insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzen-
lemeye dair olup, kapıyı çalmadan eve girmemeye ve 
ses tonuna kadar bir çok ayrıntıyı düzenlemişlerdir. 
Önceki kutsal metinlerde de benzeri durumları gör-
mek mümkündür. 

Şehirde ortaya çıkan, gelişen ve yaşayan ilişkileri ede-
bi olarak anlatan metinler de aslında muâşerete işa-
ret etmektedirler. Ümmi Sinan ilişkilerin en üst dinî 

ve ahlâkî normlara göre belirlendiği bir şehri şu şekil-
de tasvir etmektedir:

Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül

Bu ilişkide kimse kimseyi kandırmamakta, tica-
ret dinin emrettiği kurallara gore yerine getirilmek-
tedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle emredilmektedir: 
“Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tar-
tın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de da-
ha güzeldir.” Ticaret için konulmuş bu kural “güzel 
geçinme” olarak özetlenebilir, her ilişkiye uyarlanabi-
lir. Şehrin varlığı ise ancak bu şekilde devam edebilir. 
Öte yandan hazım kapasitelerinin çok üzerinde göç 
alan şehirlerimizde ilişki biçimleri ve düzeyleri açısın-
dan ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Geldikleri çevreye 
yabancı, gerekli olan yeni davranış kurallarına uyum-
da sorunlar yaşayan bireyler, başta kendileriyle ol-
mak üzere, diğer bireyler ve mekânla da bazı sorunlar 
yaşamaktadırlar. Bütün bu sorunlara çözüm sunabil-
me adına bu sayımızda muâşeret konusu ele alıyoruz. 
İtiraf etmeliyiz ki, bugüne kadar en çok zorlandığımız 
konu bu oldu. Gerek gelen yazıların içerik uygunluğu, 
gerekse yazılara uygun resimler bulmak meselesi edi-
töryal olarak oldukça zorlanmamıza sebep oldu. 

Bu zorluğa rağmen çok değerli yazarlarımızın katkı-
sıyla elinizdeki bu sayı ortaya çıkmış oldu. Umuyor 
ve diliyoruz ki, daha güzel ilişkilerin, daha hoş ge-
çimlerin olduğu şehirler yapabiliriz. Bunun için kı-
rılmadan, bıkmadan ve asla vazgeçmeden çalışmaya 
devam etmek gerekmektedir. Esnafının “Ben siftah 
ettim, komşuma git.” dediği, çarşı pazarı gül olan, 
komşusu aç iken tok yatmayan insanların yaşadığı 
şehirlere olan özlemle hepinize saygılar sunuyoruz. 

DÜŞÜNCE-
DEN
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Haber

Esenlerli çocuklar, güvenli, 
eğitici ve eğlenceli ikinci bir 
sokağa daha kavuştu. Esen-

ler Belediyesi, daha önce hizme-
te açtığı ve içerisinde Anne Çocuk 
Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk 
Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk 
Bahçesi gibi alanları bulunun Tür-
kiye’nin ilk Çocuk Sokağı’na bir 
yenisini daha ekledi. Esenler Fa-
tih Mahallesi 243. Sokak trafikten 
arındırılıp yeniden düzenlenerek 
Çocuk Sokağı haline getirildi. Tür-
kiye’nin ve Esenler’in ikinci Çocuk 
Sokağı Gençlik ve Spor Bakanı Os-
man Aşkın Bak’ın da katıldığı bir 
törenle hizmete girdi.

Törende ilk konuşmayı AK Par-
ti Esenler İlçe Başkanı Umut Öz-
kan yaptı. Özkan, Esenler’e bir ço-
cuk sokağı daha kazandırdığı için 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu’ya teşekkür ettikten sonra, 
“En güzel hizmet çocuklara yapılan 
hizmet. Çünkü onlara yapılan hiz-
met geleceğe yapılan hizmet. Ço-
cuklarımıza çok daha güzel bir Fa-
tih Mahallesi, çok daha güzel bir 
Esenler, çok daha güzel bir Türki-
ye” şeklinde konuştu.

Yeni Çocuk Sokakları 
Gelecek
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu konuşmasında Türkiye’yi 
ilk defa Çocuk Sokağı ile Esenler 
Belediyesi’nin tanıştırdığını söy-
ledi. Türkiye’nin ilk Çocuk Soka-
ğı’na dünyanın çeşitli ülkelerinden 
temsilciler gelerek  inceledikleri-
ni, bir çok üniversitede Çocuk So-
kağı ile ilgili akademik çalışmalar 
yapıldığını belirten Göksu, “Şim-
di sevinçle takip ediyorum ki, ba-
zı belediyelerimiz kendi ilçelerinde 
belli sokakları Çocuk Sokağı yap-
maya başladılar. Menderes Mahal-
lesi’nden sonra ikinci Çocuk Soka-
ğı’mızı burada Fatih Mahallesi’nde 

yapıyoruz. Allah nasip ederse, ço-
cuk sokaklarımızı her bölgeye her 
mahalle gelecek şekilde çoğaltmak 
istiyoruz. Bu çok önemli bir çalış-
ma. Bizim gibi yapılaşma stoğunun 
çok yüksek olduğu, alan anlamın-
da problem yaşayan ilçelerimizin 
çocuklara hasredilen sokakların ol-
ması çocuklarımızın güvenle bü-
yümesi açısından önemli bir hiz-
mettir. Fatih Mahallemiz donatı 
konusunda en çok ihtiyaç duyan 
mahallerimizden birisidir. Bu açı-
dan bu Çocuk Sokağı’nın Fatih Ma-
hallesi için ayrı bir önemi var. An-
neler çocukları ile burada güven 
içinde hoşça vakit geçirebilecekler. 
Sokakları çocuklar için inşa ediyo-
ruz. Şimdi sadece çocuklara ait bir 
park yapıyoruz. İçine sadece anne 
ve çocukların girebileceği Atışalanı 
bölgesinde çok özel bir park yapı-
yoruz.” şeklinde konuştu.

Sokak Bireysellikten 
Kurtarır  
Programda son konuşmayı Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 
yaptı. “Çocuklar, gençler bizim ge-
leceğimiz” diyerek sözlerine baş-
layan Bak, “Çocukların mutlu ol-
ması, ailelerin mutlu olması bizim 
için çok çok önemli. Biz (sokaklar 
bizim) diyoruz. Çünkü sokaklar-
da yetişmek, sokakların o güzel at-
mosferini paylaşmak çok kıymetli. 
Bu atmosferin yaşandığı bir soka-
ğı da bugün burada hizmet açıyo-
ruz. Birincisinin açılışına da ka-
tılmıştım. Çocuklarımız teknoloji 
bağımlılığı nedeniyle artık biraz bi-
reyselleşmeye başladı. Evlerde bile 
ayrı odalardan birbirimizle mesaj-
laşarak iletişim kuruyoruz. Bu de-
ğerlerimizin kaybolmasına sebep 
oluyor. Evlerde görülen bu birey-
sel yapıyı engellememiz gerekiyor. 
Bunu da bu tür sokaklar engelleye-
cek.” dedi.

ESENLER’E BİR ÇOCUK SOKAĞI DAHA
Esenler Belediyesi, açtığı Türkiye’nin ilk çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerine  ikinci çocuk 
sokağını da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı bir törenle hizmete açtı.

İSTANBUL KÜLTÜR ÇALIŞTAYI 11-12 MAYIS’TA DÜZENLENDİ
İstanbul Kültür Çalıştayı’nda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bizim, 
İstanbullulara nasıl bir şehirde yaşadıklarını idrak ettirmemiz lazım.” dedi.

İstanbul Kültür Çalıştayı Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da gerçekleşti. Açılışını Kültür 

ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un yaptığı çalıştayda 
Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, İstanbullu Olmak: 
Şehir, Kimlik, Şuur komisyonunda 
konuşma yaptı.

İstanbul’un kimliğini oluşturan 
tüm unsurların masaya yatırıldı-
ğı  İstanbul Kültür Çalıştayı’nda 
“İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, 
Şuur”, “İstanbul: Mimari Miras”, 
“İstanbul’un Kültürel Ortak Yöne-
timi: Yerel, Ulusal, Küresel”, “İs-
tanbul’u Tasarlamak: 2023’ten 
2053’e”, “İstanbul: Kültür ve Dip-
lomasi”, “İstanbul: İnsanlar”, “İs-
tanbul: Edebiyat”, “İstanbul: Sa-
nat”, “İstanbul: Gündelik Yaşam”, 
“İstanbul: Kültürel Mekanlar”, “İs-
tanbul: Yayıncılık Kültürü” konula-
rı tartışıldı.

İstanbul’da yaşayanların İstanbul’u 
idrak etmeleri gerektiğini vurgula-
yan Başkan Göksu, “Esenler’deki 

okullarımızda şehir dersleri ve İs-
tanbul dersleri veriyoruz. Bu şehir 
derslerini İstanbul’daki tüm okul-
lara koyduğumuzda inanıyorum 
ki, insanlar İstanbul gibi bir şehir-
de yaşadıklarını fark ederler, etraf-
larında neler olduğunu görmeye 
başlarlar. Bu farkındalığı oluştur-
mamız lazım. Bizim, topluma ön-
ce nasıl bir şehirde yaşadığını idrak 
ettirmemiz lazım. İdrak ettirdiği-
miz bu şehri nasıl inşa ettiğimizi 

ve nasıl ihya edeceğimizi anlatma-
mız gerekiyor. Sonra da insanlara 
nasıl bir şehir bırakacağımızı dü-
şünmemiz gerekiyor. Bu ve ben-
zeri tedbirler alınabilirse ve ken-
dimize bir İstanbul tanımlaması 
yaparsak hem beşeri anlamda hem 
de diğer unsurlarda şehrin esteti-
ğine katkıda bulunuruz. Şehrin es-
tetiğine katkıda bulunurken ken-
dimiz de o estetikten faydalanmış 
oluruz.” diye konuştu.
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Terbiyetü’l-Etfal Risalesi - Çocuklara Hayat Bilgisi
Yazar: Edhem İbrahim Paşa

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

25 ders, giriş yazısı, sonuç yazısı ve oğlu İsmail Bey'in okumasına tahsis edil-
miş beş ders ile 30 derste nihayet bulan bir eğitim kitabıdır Edhem İbrahim 
Paşa'nın Terbiyetü'l-Etfal Risalesi.

Eser, Osmanlı Paşa'sı olan Edhem İbrahim'in oğluna ve tüm çocuklara yazdığı 
öğütlerden meydana gelmekte. Eserde bazı tarihi ve coğrafi olaylar, ruh ve 
beden gelişimine ilişkin tavsiyeler, hikâye ve nasihatler, ibret alınacak haber-
ler, insanlık ve medeniyetçe bilinmesi gerekli hususlar çocuklar için kaleme 
alınmış. Mısır'da vazifeli iken göz hastalığına yakalanan ve tedavi için İngilte-
re, Fransa, İtalya, İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerini dolaşan Edhem İbrahim 
Paşa kitapta bu ülkelerden örneklere de yer vermektedir. 

Edep Eğitimi - Mekteb-i Edeb
Yazar: Muallim Naci 

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

Yolu edep mektebinden geçmeyen toplumlar çürümeye mahkumdur. Edep 
mektebinden nasiplenmemiş şehirlerde rahat yoktur insaoğluna. Edep mek-
tebinden bihaber çarşılar pazarlar bereketsizdir.  Mekteb-i Edeb adlı kitabın 
ilk baskısı 1886 yılında yapıldı. Yazar Muallim Naci insaoğlunun dünden bu-
güne hiç değişmeyen kronik problemlerine belli kavramlar üzerinden yorum-
lar getirmekte; mutluluğun maddi şeylerde değil, maneviyat ve ahlakta oldu-
ğunu çeşitli örneklerle, çeşitli tarihi şahsiyetlerin hayatlarıyla ve ayrıca dini 
menkıbeler üzerinden anlatmaktadır.

İşte o kavram ve başlıklar: Ana Babaya Muhabbet ve Hürmet, Vaadini Yeri-
ne Getirmek, İlim Tahsili-Okumak Arzusu, İnsaniyetperverlik-Nezaket-Zara-
fet, Minnettarlık-Nankörlük, Ayıplayıcılık-Kınayıcılık, İstişare Etme-Danışma, 
Barış ve Esenlik-Nifak ve İhtilaf, Lütuf ve Kerem �dâbı, Cenab-ı Hak'tan Ser-
vet ve Azamet Değil İlim ve Hikmet İste, Tevazu ve Riayet-Tekebbür ve İhanet, 
Felaketlere Sabır ve Mukavemet. 

ŞEHRE YANSIYAN MEDENİYET EDEBİYATA YANSIYAN ŞEHİR  
Yazar: Mehmet Güneş 

Yayınevi: Hece Yayınları

Şehir kavramı çoğu zaman medeniyet/uygarlık kavramıyla birlikte anılır; şe-
hirlileşme ve medenileşme kavramları da benzer çağrışımlara ve anlamsal 
örüntülere sahiptir. Şehirler geçmişten geleceğe ait oldukları medeniyetle-
rin maddi ve manevi değerlerini yansıtırken çoğu zaman içlerindeki abidevi 
eserlerle temsil edilir. Türk edebiyatının zirve şahsiyetleri Yahya Kemal Be-
yatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar da şehirlerin portresini medeniyetle, kendilik 
bilinciyle, anneyle, sevgiliyle, vatanla, yoğurarak tamamlarlar. Her iki sanat-
kârın şehre bakışı, şehir ve medeniyet ilişkisini işleyiş tarzı benzerdir. Onlara 
göre şehirler, tıpkı sanat eserleri gibidir. Şiir gibi okunur; resim, heykel, mi-
mari eserleri gibi seyredilir; musiki gibi dinlenir; açık hava müzesini andırır. 
Bu çalışma tamamlandıktan sonra şu fark edilmiştir ki iki sanatkârın metin-
leri adeta birbirini tamamlamakta, karşılıklı olarak soru ve cevaplar içermek-
tedir. Sanki kader bu iki ismi aynı görevde buluşturmuş; şehirleri de onların 
hayatlarına şehirler adına konuşmaları için dâhil etmiştir.

ŞehirKitaplığı
İÇİMDE AVM VAR!
Yazar: Sadettin Ökten

Yayınevi: Tuti Kitap

Eskilerde kaldı medeniyet tasavvurumuzu yansıtan şehirler… Önce… Daha huzur-
lu, daha sakin, daha insânî ve daha güvenliydik. Kul hakkı, hizmet, tevazu, merha-
met, iyilik, sevgi, saygı, komşuluk, mahalle kültürü, yardımlaşma, olabildiğince az 
alıp çok verme gibi değerleri konuşmaya gerek duymaz, yaşardık… Sonra… Bizim 
olmayan bir medeniyet tasavvuruna özenip onun zihniyetine ait yapılar inşa et-
tik… AVM'ler… Şehirleri canavarlaştıran… Gökdelen(cik)ler… Bir servet gösterisi 
sunan… Apartmanlar… Komşuluğu öldüren… Vahşi mekânlar…

Ve… İçimizdeki değerlerin yerini de kapitalizmin bize "çağın ihtiyaçları" olarak 
sunduğu cicili-bicili oyuncaklar, nefsânî-bireysel tüketim, hırs, daha iyi bir hayat 
ümidi ve daha çok para kazanma arzusu aldı… 

Halbuki İslam Medeniyeti'nin değerler sistemi bütün insanlık için tek ümit kayna-
ğı! O zaman düşünmemiz lazım: "Yaradan, bize bir kapı açıp yol gösterdi de biz 
farkında mı değiliz?" Ve bize, "Haydi bakalım! Şimdi inancınızla ve kapitalizmin 
size sunduğu biçimlerle çözüme ulaşın." mı diyor?

YARALI BİLİNÇ - Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni
Yazar: Daryush Shayegan

Yayınevi: Metis Yayınları

Asya ve Afrika ülkelerinin 300 yıldır tatilde olduğu bu zaman diliminde, deği-
şim karnavalına katılamayıp, tarihin ve bilginin sahipliğinden dışlandığı tespitin-
de bulunan Shayegan, teknik ve bilginin ithal edilmesinin bir sonucu olarak, bi-
lincin yaralandığını ve geleneksel toplumlarda kültürel bir şizofreni oluştuğunu 
savunur.

Daryush Shayegan ‘Yaralı Bilinç’in neye karşılık geldiğini ise  şu satırlarla ifade 
etmektedir: "Yaralı Bilinç, tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılma-
mış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir. Varlığını İrani-İslami 
dünyadaki kişisel deneyime borçlu olmasına rağmen, bu kitabın menzilinin yalnız 
o dünyayla sınırlı olmadığını ve bir bakıma, zihinsel yapıları hâlâ geleneğe bağlı 
olan ve modernliği sindirmekte güçlük çeken uygarlıkların çoğunu ilgilendirdiği-
ni düşünüyorum.

MAHALLE - Yeni Bir Paradigma Mümkün mü? 
Yazar: İmre Özbek Eren

Yayınevi: Tuti Kitap

Mahalleyi mahalle yapanın ne olduğu sorgulandığında, temsilinin bir huzur 
mekânı olduğu söylenebilir pekâlâ veya bir yerde olma ya da ortak değerler. Oy-
sa mahalle bugünlerde biraz yılgın, geleceği muğlak gibi, sorular çok… Ortak de-
ğerlerin yansıma bulduğu “mahalle”yi nasıl bir gelecek bekliyor? Değişen zaman 
ve mekan içerisinde ‘mahalle’ olmak hâlâ önemli mi? ‘Mahalle’nin geleceği var mı 
yok mu, ‘mahalle’ için yeni bir kuram mümkün mü? Yazar İmre Özbek Eren’in  söz 
konusu eseri bu soruları ve cevapları tartışıyor… ‘Hesaplaşma’ henüz sona erme-
miş olmalı ki tartışmalar sürmekte… Ve ancak ‘bugün ve insan’ bağlamında yapı-
lacak bir ‘okuma’yla insanların içinde mutlu olacağı hakiki toplumsallıklar, mekân 
olasılıkları, ‘yer’ler söz konusu olabilir. Kitabın tartışması bu eksende; mahallenin 
bir yönüyle zamana zorunlu bağlı, öte taraftan yarına bağlı; hepsinden ötede de 
insana bağlı olduğu gerçeğine ve bir arayışa odaklanmakta.

Şehir Kitaplığı
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dep, Arapça “edebe” 
kökünden türemiş 
bir kelimedir. Keli-
menin anlamı “ter-
biye, incelik ve zara-
fet” demektir. Aynı 

zamanda “ağırlamak ve ağırlama 
kurallarına riayet etmek” gibi an-
lamları da olan kavram en geniş 
anlamıyla sahip olduğunuz mede-
niyetin yazılı olmayan kurallarına 
kusursuz bir şekilde riayet etmek 
demektir.

Çoğulu “âdâp”tır. Âdâb-ı muâşeret, 
sosyal hayatın gerektirdiği nezâket 
kurallarıdır. Sahip olduğumuz me-
deniyet değerlerinin gündelik ha-
yatta gerektirdiği kurallardır.

Edep veya âdâp konusu her ne ka-
dar bahsedildiği gibi sahip olunan 
medeniyetin gerektirdiği genel 
görgü kurallarını içeren bir ifade 
olsa da bizim ülkemizde ve bu coğ-
rafyada kavram, daha çok tasav-
vufî pratikler ve dergâh erkânına 
dair kurallara işaret eder.

Mutasavvıflar arasında “edep” sı-
fatı, esasında iki temel hususa işa-
ret eder: Sınırsız fedakârlık ve titiz 
itaat ki zaten İslam dininde de en 
temel prensiptir; “kendi nefsi için 
istediğini din kardeşi için de talep 

etmek”. Ancak burada işaret edil-
mek istenen fedakârlık, kendini 
tüm inananlara adamaktır.

Mutasavvıflar arasında yaygın ola-
rak söylenen Hz. Ebubekir’in kı-
yamet gününde tüm müminleri 

E

Edep, en geniş anlamıyla sahip olduğunuz medeniyetin 
yazılı olmayan kurallarına kusursuz bir şekilde riayet etmek 
demektir.
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kurtarmak için kendisini pey akçe-
si olarak teklif edeceği rivayeti de 
bu konuya mebnidir.

İtaat ise Yunus Emre’nin tekkeye 
odun taşıma vazifesini icra eder-
ken göstermiş olduğu zarafet ve in-
celik ile somutlaşır. Mesele sadece 
odun taşımak değil, en iyisini taşı-
mak, yapmaktır. Elbette emre itaat 
var ama en iyi şekilde yerine getir-
mektir asıl gaye.

Kısaca “âdâb” denilince ilk akla ge-
len, toplumsal kurallara riayettir. 
Ancak işin dinî-tasavvufî bir bo-
yutu olduğu da çok açıktır. Litera-
türde de kavram iki eksende bahse 
konu edilir. Bundan dolayıdır ki ta-
savvuf geleneğinde de kendine öz-
gü bir karşılığı olan ifadedir âdâb.

Özetle, tarikata giren bir müridin 
uyması gereken kurallar, kaideler, 
gelenekler ve yapmakta sorumlu 
olduğu vazifelerdir. Keşânî, edebin 
“ahlâkın güzelliği ve davranışla-
rın terbiyesi” demek olduğunu di-
le getirmiştir. Davranışlar da ikiye 
ayrılırlar; birincisi, niyet de deni-
len kalbî yani bâtınî olanlar, diğeri 
ise insanın görünen eylemlerinden 
oluşan zâhirî olanlardır. Keza Hâce 
Abdullah Ensârî de edebin zâhirî ve 
bâtınî fiillerin düzeltilmesi olduğu-
nu söyler1. Edep güzel hasletlerin 
müridin üzerinde toplanmasıdır2. 
Bu hasletler nelerdir? Ebu Nasr 
Serâc bu soruyu, müridin kendine 

hâkim olarak şehvanî arzulardan 
uzak durması yoluyla nefsini diz-
ginlemesi şeklinde cevaplar. Ay-
rıca gönlün temiz olması, sırların 
tutulması, verilen söze sadık kalın-
ması, zamanın değerinin bilinerek 
boş işlerle uğraşılmaması ve iba-
det makamında samimi olunması 
da bu hasletlerdendir.3 Hücvirî ise 

sûfîlik âdâbını Allah Teâlâ’nın tev-
hidî (birlenmesi), kendine iyi dav-
ranmak ve çevresine karşı konuş-
malarında edepten ayrılmamak 
olarak üç kısma ayırmıştır. Bu üç 
kısım birbirinden farklı değildir 
ve bunlardan birine riayet edilme-
si diğerlerine de riayeti gerektirir.4 
Yine meşhur mutasavvıflardan 

Necmüddîn-i Kübrâ da zâhirî ve 
bâtınî âdâbdan bahsetmiştir. Ona 
göre zâhirî âdâb, hırka giymeyi, 
oturmayı kalkmayı bilmeyi, ye-
mek âdâbına riayeti, misafirliğin 
âdâbına uymayı, sema dinlemeyi 
ve yolculuk âdâbına riayet etmeyi 
gerektirir.

Yine ona göre bâtınî ahlâk ise bam-
başka bir meseledir. Farklı başlıkla-
rı ve aşamaları içerir. Kübrâ, bâtınî 
ahlâk ile aşina olmak için Hace Ab-
dullah Ensârî’nin Menâzilü’s-sâirîn 
isimli eserini önermiştir. Ancak 
sâlik (tasavvuf yolunun yolcusu, 
mürit) menzile sadece bu kitap-
la erişemez. Zira aslolan söz değil 
ameldir. Çünkü, su hakkında bilgi 
sahibi olmak susuzluğu gidermez5. 
Tasavvuf erbabına göre seyrü sülû-
kun her bir merhalesinin kendine 
has âdâbı vardır. Bu konuda Ebu 
Hıfs Haddâd “tasavvuf bütünüyle 
âdâbdır.” der.6 Bu âdâbın kaynağı 
Hz. Muhammed’in sünneti, ahlâ-
kı, ahvâli, eylemleri ve söyledikle-
rinden başka bir şey değildir.7 Şe-
büsterî de benzer bir şekilde seyrü 
sülûkta önemli olanın tasavvuf 
âdâbına riayet ve şeriata bağlılık 
olduğunu dile getirir.8 

Tasavvufta edep sadece ahlâkî bir 
olgu değil sâlik için yürüyeceği yo-
lun adıdır. Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî de edebi zâhirî ve bâtınî ol-
mak üzere ikiye ayırır. Bunlardan 
ilki avam içindir. İkincisi ise ta-
savvuf ehlinin sahip olması ve ri-
ayet etmesi gerekendir.  Tasav-
vufta edep zâtî bir değerdir ve bu 
noktada bir insanın, hayvanın ya-
hut bitkinin varlığı bizatihi saygı 
gerektirir.

ظاهرست بر ادب تن اهل پیش
ساترست را نهان زیشان خدا که

“Ten ehlinin edebi zâhirîdir 
Çünkü Hüdâ bâtını bunlara 
setretmiştir.”

باطنست بر ادب دل اهل پیش
فاطنست رسایر بر دلشان زانک

“Gönül ehlinin nazarında edep 
batınidir. 
Çünkü kalpleri sırlara açıktır.”

“Âdâb” denilince ilk 
akla gelen, toplumsal 

kurallara riayettir. 
Ancak işin dinî-

tasavvufî bir boyutu 
olduğu da çok açıktır. 
Literatürde de kavram 
iki eksende bahse konu 
edilir. Bundan dolayıdır 
ki tasavvuf geleneğinde 

de kendine özgü bir 
karşılığı olan ifadedir 

âdâb.



Mevlânâ yukarıdaki beyitlerinde 
zâhirî edebi reddetmemekle bera-
ber bunu tek başına yeterli görme-
mektedir, çünkü tasavvuf ehlinin 
avamın hedefleriyle yetinmesi söz 
konusu olamaz. Yakîn için avam-
dan değil havastan olmak gerekir. 
Bu da, zâhirî olanla yetinmeyip 
bâtının güzelliklerine ulaşmayı ge-
rektirir. Bu nedenle havas ehli için 
Gülistân9 ve Kâbûsnâme10 gibi ayrı 
nasihatnameler yazılmıştır.

Bizim kültürümüzde de zaten 
“edep” ve “âdâb” ifadeleri görece 
daha çok mutasavvıflar arasında 
ve özellikle de dergâhta uyulma-
sı gereken kurallar için kullanılır 
ve bundan dolayı da hemen he-
men her tekkenin en görünür ye-
rinde dikkat çekici bir hat sanatı ile 
“Edep Ya Hû” yazılıdır.

Yunus Emre’nin;

Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım 
talep,
Dediler ilim geride, illa edep illa edep.

dizeleri, yaşamaya dair tüm pratik-
lerimizi içeren bir yol haritası ola-
rak da edebin en yüksek insanî de-
ğer olduğuna işaret eder.

Edebe mugayir davrananları nezâ-
kete davet etmek de âdâbın içeri-
ğindendir ve bu konudaki en klasik 
hikâye büyük şair, mutasavvıf Yu-
suf Nabi’ye yani Urfa’lı Şair Nâbî’ye 
aittir.

Rivayete göre Nâbî, İstanbul’da bu-
lunduğu sırada Musâhib Mustafa 
Paşa’ya intisap eder ve yeteneği ile 
çok kısa zamanda da Divân Kâti-
bi olur ve şiirleriyle IV. Mehmed’in 
dikkatini çekerek padişahın av se-
ferlerine davet edilir. Devlet erkâ-
nının içinde yer alan Şair, 1678 
yılında, beraberinde büyük bir he-
yet ile de hacca gider.11 İşte onun 
ününü arttıran olaylardan birisi de 
bu yolculuk esnasında heyette bu-
lunan paşalardan birisinin âdâba 
mugayir olan hâl ve hareketlerini 
ikaz etmek için yazdığı beyittir.

Divan’ındaki bu beyti, Medine’ye 
yaklaştığı sırada kafilede bulunan 
Eyüplü Râmi Mehmed Paşa’nın o 

esnada kıble tarafına doğru ayakla-
rını uzatıp yatması üzerine yazdı-
ğı söylenir. “Bunun anlatıldığı gibi 
gerçekleşmesi güçse de bizim hal-
kımızın muhayyilesinde canlı bir 

tablo olarak yıllar yılı yaşamış ve 
nesilden nesile aktarıla gelmiştir. 
Hadise şudur, Nabi’nin içinde bu-
lunduğu Hacc kafilesi Medine’ye 
yaklaştığında vakit gece olmuştur. 
Bir yerde konaklanır. Kutsal top-
raklara bir an önce ulaşma arzusu 
ile Şairimizin gözüne uyku girmez. 
Bu arada kafilede bulunan devlet 
adamlarından birinin ayaklarını 
kıbleye doğru uzatarak uyuduğu-
nu görür. Şair gördüğü bu manzara 

karşısında o anda son derece üzü-
lür. Bu üzüntüsünü irticalen söyle-
diği bir şiirle dile getirir”:12

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı 
Hudâ’dur bu
Nazargâh-ı İlâhîdür makâm-ı Mus-
tafâ’dur bu

Felek mâh-ı nev bâbü’s-selâmun 
cilvegâhıdur
Bunun kandîlidür hûr matla’-ı nûr u 
ziyâdur bu

Habîb-i kibriyânun hâbgâhıdur 
faziletde
Tefevvuk-kerde-i ‘arş-ı cenâb-ı kib-
riyâdur bu

Bu hâkün pertevinden oldı deycûr-ı 
‘adem zâ’il
‘Amâdan açdı mevcûdât çeşmi tûtiyâ-
dur bu

Mürâ’at-ı edeb şartiyle gir Nâbî bu 
dergâha

Metâf-ı kudsiyândur bûsegâh-ı en-
biyâdur bu13

Burası; Allah Sevgilisi’nin belde-
si, Hazret-i Peygamber’in Cenâb-ı 
Hakk’ın nazar buyurduğu Temiz Bah-
çe’si (Ravzâ-i Nebî)dir; (öyleyse) edep 
hatası işlemekten (tir tir titreyerek) 
sakın!

Bu gökteki yeni ay, Selâm Kapısı’nın 
(Bâbu’s-selâm) yüreği yanık aşığıdır; 
(Öyle ki, göklerdeki) Cevza Yıldızı 

Bizim kültürümüzde 
“edep” ve “âdâb” 

ifadeleri görece daha çok 
mutasavvıflar arasında 
ve özellikle de dergâhta 

uyulması gereken 
kurallar için kullanılır ve 
bundan dolayı da hemen 
hemen her tekkenin en 
görünür yerinde dikkat 
çekici bir hat sanatı ile 
“Edep Ya Hû” yazılıdır.
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bile ışığını, onun kandilinin nurun-
dan almaktadır.

Bu, Allah’ın yüce Sevgilisi’nin müba-
rek İstirahatgâhı (Türbesi)’nın fazile-
ti öyle yüksektir ki, Cenâb-ı Hakk’ın 
izni ve rızasıyla arşına çıkartılmıştır.

İnsanlık karanlıktan, bu toprağın ışı-
ğı sayesinde kurtuldu. Çünkü o, mev-
cudatın gözlerine şifa veren bir sür-
medir; o nur sayesinde görmeyen 
gözler bile açılır.

Nâbî, (kimin huzuruna çıktığını bir 
düşün ve) bu dergâha; edep şartla-
rına eksiksiz riayet ederek gir! (Zi-
ra) burası meleklerin bile (çok büyük 
bir edep ve saygıyla) tavaf ettikleri ve 
Peygamberler’in (öpercesine) tecelli 
ettikleri bir yerdir.

Yine rivayete göre bu beyti duyan 
Paşa gözünü açar, toparlanıp ken-
dine gelir ve Şair’e dönerek sorar:

- Ne zaman yazdın bunları? Sen-
den başka duyan oldu mu onları? 

Yusuf Nâbî:

- Bunları daha önce herhangi bir 
yerde söylemiş değilim. Şimdi, sizi 
bu halde görünce elimde olmadan 
yüksek sesle söylemeye başladım. 
İkimizden başka bilen yok! der.

Paşa:

- Öyleyse bu aramızda kalsın, di-
ye ikaz eder. Nâbî susar ve yola de-
vam ederler.

Kafile, sabah ezanına yakın Hz. 
Resûlullah’ın mescidine yaklaşır. Bir 
de bakarlar ki, mescidin minârele-

rinden müezzinler, ezandan önce, 
Nâbî’nin: “Sakın terk-i edepden...” 
beyitiyle başlayan nâtını okumak-
talar. Nâbî ve Paşa hayret ederler. 
Mescide girip, namazı kıldıktan 
sonra, hemen müezzinin yanına 
koşarlar. Nâbî, heyecanla:

- “Allah adına, peygamber aşkına 
söyle, sen ezandan önce okudu-
ğun o beyitleri kimden, nereden 

ve nasıl öğrendin?” diye sorar. 
Müezzin önce cevap vermek iste-
mez, Nâbî ısrarla sorup rica edin-
ce, müezzin:

- “Resûl-i Kibriyâ (s.a.v.) Efendi-
miz, bu gece bütün müezzinlerin 
rüyasını şereflendirerek: ‘Ümme-
timden Nâbî isimli birisi beni ziya-
rete geliyor. Bana olan aşkı her şe-
yin üzerindedir. Kalkın, ezandan 
önce, onun benim için yazdığı be-
yitleri okuyarak kendisini karşıla-
yın, mescidime girişini kutlayın!’ 
buyurdu. Biz de Efendimiz’in emir-
lerini yerine getirdik”, der. Nâbî, 
hepten şaşırır, heyecanlanır, daya-
namayıp ağlar. Gözyaşları içinde 
müezzine dönerek:

- “O iki cihanın Efendisi, gerçekten 
Nâbî mi dedi, ‘O benim ümmetim-
dendir’ mi buyurdu?” diye sorar. 
Müezzin:

- “Evet, Nâbî dedi; ‘O benim üm-
metimdendir’ buyurdu” deyince, 
Nâbî bu iltifata daha fazla dayana-
maz, sevincinden düşüp bayılır. Bir 
zaman sonra ayıldığında Paşa’yı ve 
müezzini yanında ağlarken bulur.14

Söz, Nâbî ve nezâketten açılmış-
ken, Urfa yöresinde dilden dile do-
laşan diğer hikâyeyi de anlatmasak 
eksik kalır. Zira bu hikâye hem ede-
bi, hem de edebin nasıl kazanılaca-
ğına ilişkin de yol ve yöntemi içe-
ren kısa bir darb-ı meseldir.

Malum, saray erkânına dâhil olan 
Nâbî, günün birinde kardeşini de 
huzura götürür. Padişah her ikisi-
ne de iltifatlarda ve ikramlarda bu-
lunur. İkram edilen elmayı buyur 
edilmeden alıp yiyen kardeşin du-
rumuna hem Nâbî hem de Padişah 
şaşırırlar ve fakat sohbetin insica-
mını bozmazlar. Daha sonra Şa-
ir kardeşini ikaz eder, “Padişahın 
huzurunda biraz dikkatli ol, her 
ikram edileni hemen alma, müm-
künse öp başına koy, teberruken 
cebine koy yanında götür” der.

Derken ikinci kez yine birlikte hu-
zura çıkarlar ve bu kez kardeş ken-
disini affettirmek de niyetindedir. 
Dikkatli davranıp bir önceki kaba-
lığını telafi etme çabasındadır.

Edebe mugayir 
davrananları nezâkete 
davet etmek de âdâbın 

içeriğindendir ve bu 
konudaki en klasik 
hikâye büyük şair, 
mutasavvıf Yusuf 

Nabi’ye, Urfa’lı Şair 
Nâbî’ye aittir.



Çorba ikram edilir ve kardeş kâseyi 
öper başına koyar ve kürkünün ce-
bine çorbayı döker.

O zaman usta şair o meşhur ifade-
yi kullanır.

Padişahım! Nabi’yi Nabi eden bir 
hüsn-ü nazar
Yoksa Urfa çöllerinde nezaket ne 
gezer.

Halk arasında anlatılan bu hikâye-
de esas vurgu “hüsn-ü nazar” ifa-
desidir. Zira edebin ancak bir der-
vişin nazarında; bir postnişinin 
gözetiminde ve himmetinde müm-
kün olacağına olan inancı ifade 
eder. Kezâ Nâbî’nin de sahip oldu-
ğu peygamber aşkı ve edep erkân 
bilgisi de onun bir nefis terbiyesi 
eğitiminden geçtiğine işaret eder.

 

Kıssadan hisse, “peygamber aşkı” 
ve “hüsn-ü nazar” insana bilmedi-
ği konuların bile edep ve erkânını 
öğretirler.

Bu iki duygunun gönüllere ekildi-
ği mekânların en görünür yerinde 
asılıdır “Edep Ya Hû” ifadesi. Ya da 
sadece “Hû”. 
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dâb-ı muâşeret, gör-
gü kuralları ve pro-
tokol bilgisi başlığı 
altında yazılan bir-
çok kitap var. Günde-
lik yaşam estetiğinin 

önemli bir parçası âdâb-ı muâşeret 
olarak kabul edilmekte. Toplumun 
birbiriyle güzel bir şekilde geçinme-
sini sağlayan bu görünmez kurallar 
kümesini nasıl tanımlayabiliriz?

İnsan toplumsal yaşamak mecbu-
riyetinde olan bir varlıktır. Top-
lumsal yaşamada vazgeçilmez bir 
olgu olarak karşımıza çıkan beşerî 
ilişkiler hususunda diğer her türlü 
ilişkide olduğu gibi birtakım kural-
ların bulunması gerekir. Bu kural-
lar beşerî ilişkileri kolay istenir ve 
hatta cazip hale getirir. İnsan de-
ğimiz mahlûk çoğu kez çok metîn, 
sarsılmaz ve ciddi göründüğü hal-
de gayet hassas ve kırılgandır. Sert 
bir söz, soğuk bir bakış, hatta ken-
disi ile hiç ilgisi olmayan sert bir 
davranış onu endişeye, alınganlığa 

ve üzüntüye kolaylıkla sevk eder. 
Beşerî ilişkilerin sağlıklı ve rahat 
bir biçimde yürütülebilmesi için 
birtakım davranış biçimleri, hitap 
şekilleri ve selamlaşma usulü geliş-
tirilmiştir. Burada gaye, yukarıda 

da sözünü ettiğimiz gibi beşerî iliş-
kilerin sağlıklı ve rahat bir ortam-
da gerçekleştirilebilmesidir. Bu sö-
zünü ettiğimiz hususun dışında 
İslam medeniyeti, beşerî ilişkilere 
çok daha farklı bir boyuttan bakar. 

Â

İnsan değimiz mahlûk çoğu kez çok metîn, sarsılmaz ve ciddi 
göründüğü halde gayet hassas ve kırılgandır.
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Eski büyüklerimizin dilinde şöy-
le bir özdeyiş vardı: “Her karşılaş-
tığını Hızır, her geceyi Kadir bil”. 
Yahut bir başka özdeyiş ise şöyley-
di: “İnsan insana emanettir”. Yi-
ne İslam medeniyet tasavvurunda 
insan eşref-i mahlûkat olarak ta-
nımlandığı için size emanet edil-
diğinde bu yüce varlığı şefkat ve 
hürmetle taltif etmek mecburiye-
tine olduğunuzu hissederdiniz. Se-
küler Batı’da beşerî ilişkilerin rahat 
bir ortamda gerçekleşmesi gibi iş-
levsel bir nedene dayanan muâşe-
ret, İslam medeniyet tasavvurun-
da Yüce Yaratıcı’nın insana verdiği 
değerin takdiri ve o kadrin bilin-
mesi gibi muhterem bir inancın 
tezahürüdür. 

Âdâb-ı muâşeret şehir kültürünün 
özgün bir yorumu mudur? Kırsal 
alanda onu izleyebilir miyiz? Âdâb-ı 
muâşeretin ortaya çıkışı, gelişmesi 
ve sürdürülebilirliği açısından kent 
ve kır mekânsal ayrımı neyi ifade 
eder? Âdâb-ı muâşeretin murat et-
tiği şey nedir? Esas aldığı ölçü nedir 
ve ne olmalıdır?

Burada da yine toplum yapısını 
oluşturan temel ögelerin farkını 
belirtmekle başlamak gerekiyor. 
Batı toplumu sınıfsal bir toplum ol-
duğu için ve bu sınıf farkını maddî 

ögeler tanımladığından dolayı bu 
toplumda âdâb-ı muâşeret ayrımı 
da çok ciddi bir kesinlik ve keskin-
lik gösterir. Elitist şehirli için kır-
salın rençberi basit ve kabadır. Bu 
anlayış bir yandan elitist şehirliyi 
beslerken diğer yandan da kırsalın 
rençberini bulunduğu muâşerete 
hapseder. İslam medeniyet tasav-
vurunda insanların yüceliği maddî 

ögelere göre belirlenmez. Oradaki 
temel kavram “takva” kavramıdır. 
Kimin daha muttaki olduğunu ise 
sadece Allah bilir. Dolayısıyla İs-
lam toplumunun muâşeretinde 
temelde şehir ve kırsal ayrımı söz 

konusu değildir. Ancak birey yaşa-
dığı toplumsal çevreden birtakım 
biçimler alarak etkilenir. Kadim 
toplumumuzda muâşerete dair 
herhangi bir hitapta şehirli ile köy-
lü farkı vardı ancak bu fark sadece 
biçimde olan bir farktı. O biçimin 
gerisindeki öz aynı değerden kay-
naklandığı için ikisinde de muâşe-
retin özü değişmemekteydi. 

Selamlaşma bahsini açabilir miyiz? 
Şehir kültürümüzün içinde selam-
laşmanın yeri, önemi, faydası ve bi-
çimsel farklılıkları hakkında neler 
söylersiniz? 

Gerçekte selamlaşma beşerî ilişki-
lerin çok önemli bir başlangıcıdır. 
Merhum Mahir İz Bey’den dinle-
diğim bir yorumu aktarmak iste-
rim. Merhum hoca derlerdi ki; “Se-
lam iki insan arasında vazgeçilmez 
bir başlangıçtır. Müslüman selamı 
üç unsuru haizdir; birinci unsur, 
ben sizi bir insan olarak biliyor ve 
tanıyorum; ikinci unsur, benden 
size bir zarar gelmez, sizin hak-
kınızda iyi şeyler düşünüyorum; 
üçüncü unsur ise sizin için dua et-
mekteyim”. Burada dikkat edilecek 
husus selam veren kişinin Müslü-
man olduğudur. Selam verilen ki-
şi Müslüman olmayabilir, lakin yu-
karıda zikrolunan üç unsur o kişi 
için de geçerlidir. Çünkü Müslü-
man olmayan da benim Rabbimin 
kuludur ve insandır, her ne kadar 
asi olsa da… Benden ona bir zarar 
gelmemesi gerekir ve onun hak-
kında, daire-i hidayete girmesi için 
dua etmek elbette üzerime vazife-
dir. Hoca devam ederdi; “Selam bir 
emanettir, emaneti ehline tevdi 
ediniz, herkese aynı selamı verme-
yiniz. Bir Müslümanı Allah’ın sela-
mı ile selamlarken bir gayrimüsli-
mi onun alışık olduğu bir üslup ile 
selamlayınız ama tavrınız, ses to-
nunuz ve gönlünüz yukarıdaki üç 
unsuru mutlaka ihtiva etsin”. 

Âdâb-ı muâşeret zaman içerisinde 
değişir mi? Bunda etkili olan unsur-
lar nelerdir?

Zaman daha doğru bir tabir-
le dönem, bütün biçimleri değiş-
meye mecbur bırakır. Dönemin 

Seküler Batı’da beşerî 
ilişkilerin rahat bir 

ortamda gerçekleşmesi 
gibi işlevsel bir nedene 

dayanan muâşeret, 
İslam medeniyet 

tasavvurunda Yüce 
Yaratıcı’nın insana 

verdiği değerin takdiri 
ve o kadrin bilinmesi 

gibi muhterem bir 
inancın tezahürüdür.

Sultan Kabus 
Camisi, 

Muscat, 
Umman



gereklerine göre değişmeyen bi-
çimler ya hayatın dışına itilir ve-
ya toplumun üzerinde ağır bir 
yük teşkil eder. İnsanlar muâşere-
ti eylemlerle yani biçimlerle ifade 
ederler; bu biçimler şüphesiz deği-
şecektir ve değişir. Ancak bu biçim-
lerin arkasındaki değer veya öz de-
ğişmemeli, sabit kalmalıdır. Çünkü 
o öz, kimliği tayin edendir. Sınıflı 
Batı toplumunda Ortaçağ’da top-
rak sahipleri, asiller ve bu toprakta 
çalışmak mecburiyetinde olan self-
ler vardı. Sanayi Devrimi’nde sınıf-
lar “patronlar ve işçiler” olarak ay-
rıldı. Postmodernitede ise hareket 
edebilen elitler ve yerele bağlı ola-
rak yaşamak zorunda kalan köleler 
var. Tabii ki bunların muâşeretleri 
de biçim ve öz itibariyle birbirin-
den farklıdır. İslam medeniyet ta-
savvurunda yukarıda belirttiğimiz 
gibi öz sadece Allah’ın takdir etti-
ği bir takva kavramı olduğuna göre, 
zaman içinde muâşeretin biçimle-
ri değişse de esasının değişmeme-
si icab ediyor. İslam medeniyet 
tasavvuru günümüzde modernite-
den etkilenip biraz bulanıklaştığı 
için bu olguyu muâşeretimizde de 
görüyoruz. Ümit ve niyazımız za-
manla değişen biçimlerin “hoşça 
bak zâtına” kavramsal yapısından 
asla ayrılmamasıdır. 

Sizde hatırası olan âdâb-ı muâşe-
rete dair güzel örnekleri anlatır 
mısınız?

Liseye gittiğim yıllardı, hani insa-
nın kendisine gelip “Yahu ben de 
varım artık, beni de adam yerine 

koyun” dediği yıllar. Merhum pe-
der ve yaşça en büyük dayım Hâ-
fız Cevdet Efendi ile birlikte soh-
bet ediyorlar ve ben de büyük bir 
dikkatle onları dinliyorum. Da-
ha sonra hissettim ki bu dikkatim 
hoşlarına gidiyor fakat belli etmi-
yorlar. Nasıl olduysa bilmiyorum, 
kontrolümü kaybedip ayak ayak 
üstüne atmışım; peder önce bana 
baktı, bir şey söylemedi, ben niye 
baktığını anlayamadım, sonra öm-
rüm boyunca unutmayacağım bir 
cümle işittim: “İndir o ayağını, bü-
yüklerinin yanında öyle oturmak 
edebe mugayirdir”. Bu hatırayı bu 
röportaj münasebetiyle nakleder-
ken aklıma bir başkası daha geldi: 
Merhum Nurettin Topçu her hafta 
belli bir gece bizim eve gelir, peder-
le sohbet ederlerdi. Bendeniz de 
onlara hizmet etmeye çalışırdım. 
Merhum Hoca’yı merhum pede-
rin karşısında, koltuğun ucuna iliş-
miş, iki dizi birbirine bitişik ve el-
leri dizlerinin üzerinde görürdüm. 
Gecenin geç saatinde de Merhum 
Topçu bu oturuşunu hiç değiştir-
memiştir. Bu da yine oturmakla il-
gili bir muâşeret edebidir. 

Ehl-i diller arasında aradım kıldım 
talep
Her hüner makbul imiş, illa edep illa 
edep

İnsanlar muâşereti 
eylemlerle yani 

biçimlerle ifade ederler; 
bu biçimler şüphesiz 

değişecektir ve değişir. 
Ancak bu biçimlerin 

arkasındaki değer veya 
öz değişmemeli, sabit 

kalmalıdır. Çünkü o öz, 
kimliği tayin edendir.

Shanghai, Çin
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bdullah Amca der-
di ki, “Bizim köyde 
herkes yere tükürür-
dü. Sonra nasip oldu 
İstanbul’a geldim. 
Baktım ki bizim bü-

tün köy burada.” 

Bir ara Abdullah Amca, çaycı olarak 
bir şirkette çalışıyordu. Çay ocağı-
nı arayan mühendis, kendisinden 
temiz, güzel bir Türk kahvesi isti-
yor. Nefis mi nefis, temiz mi temiz 
kahvenin fincanını almaya gittiğin-
de içinde söndürülmüş veya içine 
atılmış sigara izmaritini görünce 
bütün devreleri yanıyor Abdullah 
Amca’nın. Bu nasıl bir okumaktı! 
Yeri geldikçe anlatır ve anlattık-
ça aynı şaşkınlığı ve akıl almazlığı 
yaşardı. 

Selahaddin Amca, Abdullah Am-
ca’nın babası. Köylerinde koyun 
yetiştirip sattıkları zamanlarda, 
koyunların ahırları, yalakları, üst-
leri ve başları öyle temiz olurmuş 
ki, hayvanlar neredeyse başka 

yerden su içmez, yem yemez olur-
larmış. “Ahırda bile yatsan yatılır” 
derdi Abdullah Amca. Hayvanlara 
iyi bakmayan insanlara koyunları 
pahalı satmak yerine iyi bakanlara 
daha ucuz satmayı yeğlermiş Sela-
haddin Amca. 

Biri okuma yazma bilmeyen; köyde 
yetmiş, büyümüş bir garip insan. 
Diğeriyse, diplomasının hatırına 
kahve içen ve sigarasını fincan ta-
bağına atan mühendis. “Bir insan 
nasıl böyle olur!?” der dururdu, ak-
lına geldikçe. 

A

Bizim köyde herkes yere tükürürdü. Sonra nasip oldu 
İstanbul’a geldim. Baktım ki bizim bütün köy burada.
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Muâşeret denildiği zaman hatır-
ladıklarımın başındadır Abdullah 
Amca. Eğri odunla işi olmaz; gönül 
kırmaz, kırılmaz. Kendisi bakıma 
muhtaçken babasına bakar, üşen-
mez ve darılmaz. Yük olmaz. 

Bunları bir şehirlinin vasıfları gibi 
aldığınızda günlük hayatın kolay-
laştırıcı, ferahlatıcı hâlini düşünün. 
Şehirde yaptıklarını hayal edin. İn-
san, onun elinden çıkan şehirler-
den ne güneşe yeşile, ne de havaya 
suya hasret kalır.  

“Dağdan inmiş eşkıya, bir de dü-
rüst esnaf arıyor.” derdi Abdullah 
Amca. Herkes kendi savurganlığı-
nı, iş bilmezliğini, haram-horluğu-
nu, laylaylomluğunu görmez ama 
başkasından işi tam ister. Kendisi 
kandırır ama kandırılmak istemez. 
Böyle insan tiplerinin kurduğu şe-
hirler nasıl olurdu acaba!? Böyle 
şehirlerin doğurduğu insanlar, gör 
şehirde neler doğurur!

Yunus Emre’den şu beyitleri dev-
ralmış ve bihakkın hayatında 
göstermiştir: 

Benüm bunda karârum yok ben bun-
da gitmege geldüm 
Bezirgânam metâ‘um çok alana sat-
maga geldüm  

Ben gelmedüm da’vîyiçün benüm 
işüm seviyiçün 

Dostun evi gönüllerdür gönüller yap-
maga geldüm

(Yunus Emre Divanı, Gazel, 
179/1-2)

Bu manayı devralan bu zatın temel 
şiarı, “Minareden düşenin parçası 
bulunmuş, gönülden düşenin bu-
lunmamış.” idi. Bunu kendisinden 
ilk duyduğumda imeylimin imza 
kısmına eklemiştim. Her gören de 
sevdi bu sözü. Gönle girmek ve gö-
nülde yaşamak onun için hayatın 
kendisiydi, doğal akışıydı. Bunun 

için ayrıca düşünüp taşınmasına 
gerek yoktu. Acaba o yer senin, 
bu yer benim köşe kapmaca oyna-
yan kafalar, gönle girmenin ne de-
mek olduğunu Abdullah Amca kı-
vamında hissederler mi? Şehrin 
muâşeretine katkı sunmak ve ona 
uymak bunlardan bağımsız gerçek-
leşebilir mi? 

Burada işlediğimiz mevzu için Ab-
dullah Amca’dan bahsetmek; sa-
dece onun sözlerini ve lisân-ı hâ-
lini anlatmak bile kâfi bir iştir; 
ancak işbu konu başlığı altında bir 
de Nâbî’nin (1642-1712) Hayriy-
yesi’nden1 de bahsetmek yerinde 
olacaktır. 

Bir yandan insanla ilgili vasıfla-
rı anlatırken diğer yandan İstan-
bul’un şerefinden ve özellikle-
rinden bahseder Nâbî. Şehir ve 
şehirlinin şerefi ve özellikleri bir-
birini tamamlayan ve yücelten 
iki unsur iken bunların olumsuz 
halleri birbirini çürüten unsurlar 
olabilmektedir. 

Urfalı Şair Nâbî, Hayriyye adlı ese-
rini Halep’te iken oğlu Ebü’l Hayr 
adına telif etmiştir. Eser, Nâbi’nin 
en tanınmış eseridir. Bu mesne-
vi bir görgü, öğüt ve ahlâk kitabı-
dır denilmektedir. Bu sebeple eser 
yüzyıllarca okunan ve istifade edi-
len bir kaynak olmuştur. Tabii 

1 Şâir Nâbî, “Hayriyye”, Haz. İskender Pala, Be-
dir Yayınevi, İstanbul, 1989.

Herkes kendi 
savurganlığını, 
iş bilmezliğini, 

haram-horluğunu, 
laylaylomluğunu görmez 
ama başkasından işi tam 

ister. Kendisi kandırır 
ama kandırılmak 

istemez. Böyle insan 
tiplerinin kurduğu 

şehirler nasıl olurdu 
acaba!? Böyle şehirlerin 
doğurduğu insanlar, gör 
şehirde neler doğurur!

Abdullah Demir 



eserde zaman zaman insan ve top-
luma ait ahlâk ve görgü kuralları iş-
lenmekle beraber zaman zaman da 
şehre ait özellikler, ahlâkî değerler 
işlenmektedir. Mesela, Der-Beyân-ı 
Şeref-i İstanbul başlığıyla İstanbul 
hakkında bazı noktaları anlatır. 

Nâbî’ye göre ilim ve marifet, ken-
dine İstanbul’da yer bulduğu ve 
kabul gördüğü kadar başka bir şe-
hirde kabul görememiştir. Hüner 
bağının meyvesinden tatmak, on-
dan istifade etmek hususunda İs-
tanbul’un misli-benzeri yoktur. 
Bütün işlerin derin fikirleri onda-
dır. Bu şehir, yüksek irade sahiple-
rinin menşei ve kendilerini ortaya 
koydukları yerdir. Muhtelif millet-
lerin yerleştiği ve terbiye gördüğü 
evdir: 

İlm ile ma‘rifete cây-ı kabûl
Olmaz illâ ki meger İstanbûl

Olmağa meyve-hor-ı bağ-ı hüner
Olmaya şehr-i Sitanbûl kadar 

İtsün İstanbûl’ı Allah ma‘mûr
Andadur cümle meâlî-i umûr

Mevlîd ü menşe-i ashâb-ı himem
Terbiyet-hâne-i asnâf-ı ümem  

Ne kadar vâr ise ashâb-ı kemâl
Hep Sitanbûl’da bulur istikbâl

(Hayriyye, b. 365-369)

İnsanlarda bulunması gereken va-
sıflar veya uymaları gereken muâ-
şeret kuralları sıralanırken aslın-
da İstanbul üzerinden bir şehirde 
olması gereken vasıfların ve muâ-
şeretin ölçüleri sıralanmaktadır. 
Muâşeret kurallarının temelinde 
birlikte yaşayıp hoş geçinme, kar-
şılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurma 
var olduğuna göre, bunların içinde 
şehrin ve şehirlinin üzerine düşen 
vazifeler de var demektir. Hayriy-
ye’nin işte aşağıdaki satırlarında iyi 
ve güzel ilişkiler kurma noktasında 
şehre düşen görevler zikredilmeye 
devam eder. Buna göre her hüner 
onda olgunlaşır, gelişir. Yücelik ve 
şeref mertebesi ondandır. Ondan 
başka yerlerde ömür boşuna tüke-
tilmiş olur. Hiçbir hüner orada asla 
kaybolmaz:

Her kemâl anda bulur mi’yârın
Her hüner anda görür mikdârın

Andadır mertebe-i izz ü şeref
Gayri yerlerde bulur ömr telef

Hep revâcını bulur bî-teşvîş
Zâyî‘ olmaz hüner anda kem ü bîş  

(Hayriyye, b. 370-373)

Burada dikkate değer olan şey, şeh-
rin insana en uygun şartlarda ya-
şama ve kabiliyetlerini geliştirme 
imkânı sunmasıdır. Şehir sade-
ce ekmek kavgasının döndüğü bir 

meydan değil; bunun da ötesinde, 
içinde hayat süren varlıkların kabi-
liyetlerini geliştiren ve sonra da on-
ların kabiliyetleriyle gelişen bir or-
ganizmadır. Dolayısıyla şehirdeki 

muâşeret doğrudan şehirli ile iliş-
kilidir; şehirde akıl ve gönül birlik-
teliğinden doğan nezaket kuralları 
geçerlidir. Zira şehir, hüner sahip-
lerini bağrında yetiştirmektedir. 
Yetiştirdiği bu meyvelerden istifa-
de etmek konusunda (meyve-hor-ı 
bağ-ı hüner) mahirdir. Ancak bu-
rada şehirli, edepsizlik edip kabili-
yetini kendi çıkarlarına hasretme-
melidir. Şehirle-şehirli arasındaki 
muâşeretin böyle bir edep ölçüsü 
vardır. Kişisel menfaatlerin dön-
dürdüğü çark, zamanla şehri men-
faatler çatışmasının yaşandığı bir 
alana dönüştürecektir. Bu da şeh-
rin, kabiliyetleri değil menfaatleri 
geliştiren bir yapıya dönüşmesine 
sebep olacaktır. 

Şehir, kendine düşeni hakkıyla ye-
rine getirir; sadece ilimde değil sa-
nat ve zanaatta da hünerleri işler 
ve geliştirir. Buradaki incelik şudur 
ki, şehir sadece bir kesime, bir sını-
fa ya da bir ilim ve sanat alanına il-
tifat etmez. Hem ilme, hem sanata 
hem de zanaata aynı şekilde değer 
ve itibar katar. Şehir bu yönüyle bir 
bütündür:

Ne kadar var ise aksâm-ı hüner
Hep Sitanbûl’da bulur revnak u fer

Nakş u tasvîr ü hutût u tezhîb
Hep Sitanbûl’da bulur zînet ü zîb

Dolayısıyla şehirdeki 
muâşeret doğrudan 
şehirli ile ilişkilidir; 
şehirde akıl ve gönül 

birlikteliğinden 
doğan nezaket 

kuralları geçerlidir. 
Zira şehir, hüner 

sahiplerini bağrında 
yetiştirmektedir.

Gravür, 
Haliç, İstanbul 
(1819)
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Mâ-hasal cümle sınâât u hıref
Hep Stanbûl’da bulur izz ü şeref 

Dahı nice vardur envâ-ı hüner
Taşrada nâmını da bilmezler

(Hayriyye, b. 376-379)

İstanbul’un her yönüyle her şe-
yi kucaklayan taraflarını anlatan 
Nâbî, ayrıca insanların ruhlarına 
ve gönüllerine verdiği neşeyi de 
anlatmakla bitiremez. Dimağında-
ki tadı ancak cennette görebileceği-
ni ifade eder. Buradan şu çıkmak-
tadır ki, şehir, şehirliye, kadim ve 
eskimez bir tabirle “zevk-i selim” 
vermelidir. Günlük yaşantısın-
da ferahlık duyabileceği, ruhunu 
arındırabileceği; havası, suyu, gü-
neşi ve toprağıyla hemhal olacağı 
bir imkân sunmalıdır. Zira Hayriy-
ye’deki İstanbul böyle bir şehirdir. 
Bazı güzelliklerini anlattıktan son-
ra şunu ekler: 

Görmedük mislini bir milketde
Ola bu neş’e meger cennetde

(Hayriyye, b. 393)

Burada sorulması gereken soru, 
“Şehirlilerin şehirleriyle aralarında 
böylesine tatlı bir neş’e ilişkisi var 
mıdır?” şeklinde olmalıdır. Şehir-
li, şehrindeki tabiat güzelliklerini 

yaşamakta mıdır? Şehir, insanın 
iç dünyasında nasıl bir his oluş-
turmaktadır? Bunların cevapları 
şehrin, şehircilik ve güzellik gibi 
her açıdan düzen ya da düzensiz-
liğini; kıvamını veya eksikliğini 
gösterecektir. 

Şehrin sahip olması gereken vasıf-
ları Nâbî’nin gözüyle İstanbul üze-

rinde görmekteyiz. Bunun yanında 
insana dair bazı hususlar da şai-
rin beyitlerinde yerini almaktadır. 
Bunlardan bir bölümü, “İyi Muame-
le ve Cömertliğin Şerefi Hakkındadır” 
(Der-Beyân-ı Şeref-i Lutf u Kerem). 
Bu kısımda özellikle insanlara karşı 
gösterilmesi gereken hassasiyetler 

ve nasihatler zikrolunmuştur. Ba-
zıları şöyledir: Komşularına yan 
bakma; mahrum ve düşkünlere 
iltifatta bulun; komşunla iyi ge-
çin, hakkını gözet; kimse senden 
incinmesin:

Geç nigâh eyleme hem-sâyelere
İltifât eyle tehî vâyelere

İmtizâc ile gözet hakk-ı civâr
Çekmesün kimse yüzünden âzâr

Hüsn-i hâl ile geçin herkes ile
Hoş-dil ol herkes ü nâ-kes ile

Yâr ol dostlarına bâr olma
Sû-i hulk ile dil-âzâr olma

(Hayriyye, b. 529-539)

Yukarıdaki beyitlerin ortak noktası 
kimseyi incitmemek, kimseye yük 
olmamak, kimsenin hakkını yeme-
mektir. Bir şehirlinin, hayatının 
her noktasında bu kurallara büyük 
bir incelikle riayet etmesi beklen-
mektedir. Nâbî’nin dediğine göre 
birinin güneş, hava, su ve toprak 
hakkını yemek şehirli birine yakış-
maz. Gerçi insan türüne yakışmaz 
ama mevzu şehir ve şehirli üzerine 
olduğu için bu şekilde sınırlandır-
mış olduk. 

Yine düşünülmesi gereken nok-
ta: Acaba şehirde yaşayan, ister 

Nâbî’ye göre, çatık kaş 
ve kırışık alın, yani 

surat asmak, iyi ahlâka 
münasip düşmez. Bunun 

aksine güler yüzlü 
olmak lazımdır. Çünkü 
güler yüzlülük rahmete 

vesile olmaktayken, ekşi 
suratlılık nefrete sebep 

olmaktadır.

Louis 
François 

Cassas 
Resmi,

İstanbul



yetkili ister yetkisiz, ister makam 
sahibi ister makamsız bütün in-
sanlar, bunlara riayet ediyor mu? 
Zira bunlar, şehir muâşeretinin en 
temel noktaları olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Şair Nâbî, “Güzel Ahlâkın Şere-
fi Hakkındadır” (Der-Beyân-ı Şeref-i 
Hulk-i Hasen) başlığı altında ba-
zı güzel huylara temas eder. Bun-
ların ortak amacı, şehir ahalisinin 
birbiriyle olan ilişkilerini saygı ve 
sevgi çerçevesine oturtmak ve bu 
çerçevede tutmaktır. Dile kolay ge-
len bu özellikler insanların en çok 
zorlandıkları özelliklerdir. Bunlar-
dan bazılarını zikredelim. Nâbî’ye 
göre, çatık kaş ve kırışık alın, ya-
ni surat asmak, iyi ahlâka müna-
sip düşmez. Bunun aksine güler 
yüzlü olmak lazımdır. Çünkü güler 
yüzlülük rahmete vesile olmaktay-
ken, ekşi suratlılık nefrete sebep 
olmaktadır: 

Hüsn-i ahlâka degül erzânî
Çîn-i ebrû girih-i pîşânî

(Hayriyye, b. 554)

Hande-rûluk eser-i rahmetdür
Turş-rûluk sebeb-i nefretdür

(Hayriyye, b. 556)

Beyitten anlaşıldığına göre, Türk-
çedeki “turşu suratlı” deyimi, Fars-
ça’da da geçerli bir deyimdir. Zira 
“turş”, Farsça bir kelimedir. Yüz an-
lamına gelen “rû” kelimesiyle yan 
yana gelince “turşu surat” manası-
nı karşılamaktadır. 

“Turşu surat” yerine “hande yüz” 
(güler yüzlü) olmak, şehrin insan-
larının kısa yollarını uzatmayacak; 
uzun yollarını kısaltacaktır. Turşu 
suratlılığın sebep olduğu nefret, 
yolları tıkarken; güler yüzlülüğün 
vesile olduğu rahmet, yollar aça-
caktır. Denilebilir ki, bu işler bu ka-
dar basit mi? Değil elbet. Ama bil-
meli ki, Sait Faik’in dediği gibi “Her 
şey sevmekle başlar.” ve “Sevmek-
ten zarar gelmez.” Sevmekle başla-
yan insanın yürüdüğü trafik sanı-
rım nefretle başlayana göre daha 
geniş, daha ferah ve daha akıcı 
olacaktır. 

Şehir, her hünerin yetişip kemâl 
bulduğu bir mekân olunca orada 
makamlar ve mansıplar da o de-
rece büyük olmaktadır. Bu nokta-
da hikmet şairi Nâbî’nin diyecekle-
ri vardır. Demektedir ki, “kibir ve 
gurur insanın yaratılışında mev-
cuttur. Bunlar müzmin bir hasta-
lık ve bir nasır yarasıdır. Bunlara 
düşen kişi iflah olmaz. Bu hastalık 
düzeltilmesi çok zor bir hastalık-
tır. Sakın ola ki, makam ve merte-
be sarhoşu olma! Senin makamın 
dokuzuncu kat göğe çıksa da bil 
ki, sen Allah’ın normal bir kulu-
sun. Halkı sert ve kaba bir şekilde 
kapından kovma! Kimseye el etek 
öptürme! Merteben ve yerin ne 
derece yüksek olursa olsun eteğini 
öpülmekten uzak tut. İnsan olarak 
sana düşen yüzünü yere sürmen-
dir. Hele el etek öptürmek de asla 

kula düşmez. Halka yumuşaklık ve 
alçakgönüllülükle selam ver, onlar-
la buluş ve onları zorla ayağa kalk-
maya mecbur etme”:

Tab‘-ı âdemde olur kibr ü gurûr
Maraz-ı müzmin ü zahm-ı nâsûr

Düşen ol vâdiye iflâh olmaz
Maraz-ı nikbeti ıslâh olmaz

Tutalum çarha irişmiş câhun
Yine ednâ kulısun Allah’un 

Unf ile halkı kapundan sürme
Kimseye dâmen ü dest öpdürme 

Ne kadar câhun olursa âlî
Dâmenün bûseden olsun hâlî 

Sana lâzım yire yüz sürmek
Kula düşmez el etek öpdürmek

Halka vir rıfk u tevâzu‘la selâm
Zor ile eyleme teklîf-i kıyâm

(Hayriyye, b. 564-578) 

Urfalı Şair Nâbî’nin Hayriyye adlı 
eserinde, gerek şehirle ilgili gerekse 
halk ve idarecilerle ilgili daha bir-
çok özellik sıralanmaktadır. Hepsi-
ni burada zikretmek mümkün de-
ğil elbet. Bütün bunlar, “şehrin ve 
şehirlinin ahlâkı” olarak okunabi-
lir. Her bir özellik, insanların güzel 
bir şehirde, güzel ölçüler içerisin-
de yaşamasını sağlayan gereklilik-
lerdir. Bunlara ister muâşeret, ister 
ahlâk kuralları diyelim; isterse baş-
ka tarif ve tanımlar bulalım bun-
lar evrensel ölçülerdir aslında. Şe-
hirde kimsenin rahatsız olmadığı 
şartları oluşturmak her şeyden ön-
ce insanî ölçüleri dikkate almakla 
başlamaktadır. Şiirde geçen özel-
likler tam da insanî olan bu ölçüle-
ri aklımıza ve irfanımıza arz eder. 
Önemli ve hayatî olan, bunları çok 
konuşmak, çok dillendirip iptizale 
uğratmak, yani laçkalaştırmak ye-
rine, az konuşmak ve günün şart-
larına ve ihtiyaçlarına göre uygula-
maya dönüştürebilmektir. 

İşe tebessüm etmekle başlayabi-
liriz mesela. Zira Efendimiz aley-
hi’s-salâtü ve’s-selâm “Hikmetin 
başı yüze gülmedir.” buyurmuştur 
ve hâlâ da buyurmaktadır. 

Urfalı Şair Nâbî’nin 
Hayriyye adlı eserinde, 

gerek şehirle ilgili 
gerekse halk ve 
idarecilerle ilgili 

daha birçok özellik 
sıralanmaktadır. Hepsini 

burada zikretmek 
mümkün değil elbet. 

Bütün bunlar, “şehrin ve 
şehirlinin ahlâkı” olarak 

okunabilir.

Sait Faik Abasıyanık
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar-Şair 

BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ
YAHUT ŞEHİR ÂDÂBI

DENEME



ehrin, tepede, sur 
içerisindeki mahal-
lesinde doğup büyü-
müş olan yaşlı terzi, 
içini çekerek bütün 
müşterilerine şöyle 

bir yakınmayı dile getirirdi: 

“Eskiden böyle miydi ya şehrin 
muâşereti? Ben daha ilk mektep sı-
ralarındayken, merkezdeki bir Er-
meni terzinin yanına çırak olarak 
verilmiştim. Meslek adına ne öğ-
rendiysem ondan öğrendim. 

Evden sefer tasımla birlikte çıktı-
ğım zaman, annemin hayır duası 
ve arkamdan serptiği suyun zer-
reciklerinden bana yansıyan fe-
rahlıkla yola düşerdim. Yol boyu 
rastladığım bütün esnafı tanırdım. 
Önce Tanrıverdi Bakkaliyesi sahi-
bi Mamoş Dayı’yı selamlardım, ar-
dından bitişiğindeki Eğinli kasap 
Hüseyin Amca gelirdi. Yol boyu 
kepengi açılmış bütün dükkânlara 
yönümü döner bakırcıyı, kundura-
cıyı, berberi, fırıncıyı ve tuhafiyeci 

Yakob’u selamlayarak bizim terzi-
haneye ulaşırdım. Bizim terzihane-
ye eğer “selamün aleyküm” deme-
den girmişsem ustam Mıgırdıç’dan 
azar işitirdim. “Bereketimiz kaçar, 
selamsız girersen”, derdi.

Şimdi nerede, bu mahallede otuz 
sekiz yıldan bu yana terzilik yap-
maktayım. Daimi müşterilerim 
bile kapımın önünden geçerken, 
görünüp selam vermesinler diye 
süratle buradan uzaklaşıyorlar.”

Ş

Eskiden böyle miydi ya şehrin muâşereti?

Guillaume 
Berggren 
Fatih’te bir 
Çeşme ve 
Süleymaniye
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Şehir esnafından söz açmışken Ahî 
Evran’ı ve de Ahîlik teşkilatını ha-
tırlamamak olmaz. Bilindiği ka-
darıyla bir tekke sahibi olan Şeyh 
Nasreddin Mahmut el-Hoyi, bir ri-
vayete göre de şu bildiğimiz Nas-
reddin Hoca’nın ta kendisi sanılan 
bu zat, şehir çarşılarında uygula-
maya koyduğu bir tür esnaf ahlak 
felsefesiyle ünlüdür. Selçuklular 
döneminde sergilemeye başladığı 
Ahî felsefesi, Osmanlılar dönemin-
de de varlığını sürdürmüştür.

Bir şehrin âdâb-ı muâşereti belki 
mekteplerde teorik anlamda öğ-
renilebilir. Ancak bunun en sık 
ve mutlaka uygulanması gereken 
alanlarının başında çarşılar gelir. 

Şehir çarşıları muamele ve müna-
sebetlerin, alış verişin, beşerî te-
masların en yoğun yaşandığı böl-
gelerdir. Muâşeret, eğer bir arada 

hoşça geçinerek yaşama kültürü-
nün adı ise, onu en fazla görünür 
kılacak alandır çarşılar.

Çarşı esnafı, şehrin ileri gelenleri-
dir aynı zamanda. Hemen her aile-
den bir esnaf vardır çarşıda. Bilinir-
lik ve tanınırlık bakımından, şehir 
ahalisinin en fazla temasta bulun-
duğu çarşı esnafı, Ahîlik felsefesi-
nin gereği sayılan ahlâk ve muâşe-
reti ayakta tutarlar. Bu muâşeret 
en fazla onlardan öteki insanlara 
aktarılır. Söz gelimi müşterisine, 
halka güleryüz göstermeyen bir es-
naf çarşıda uzun boylu tutunamaz. 
Geçimsiz birisiyle kim muhatap ol-
mak ister ki!?

Ahî felsefesinde, sabahın erken 
saatinde siftah yapan bir esnafın, 
kendisine uğrayan ikinci müşteri-
yi, siftah yapmamış olan komşusu-
na göndermesi esastır. 

Elbette şehir, çarşılardan ibaret 
değildir. Camileri, meydanları, so-
kakları, mahalleleri, parkları, oyun 
ve eğlence alanlarıyla bir bütün-
dür. Banliyösünden merkezine ka-
dar bir şehirde, insan ayağı değen 
her alanda, beşerî münasebetlerin 
bir biçimi yaşanmaktadır. Her in-
san her ne kadar biricik yaratılmış 
bulunsa da, hepsi bir toplumun 
üyesidir. Bir aileye, kabileye, kav-
me ve millete mensubiyet ve aidi-
yet, kişisel tercihle gerçekleşmiyor. 

Şehir çarşıları muamele 
ve münasebetlerin, 
alış verişin, beşerî 

temasların en yoğun 
yaşandığı bölgelerdir. 

Muâşeret, eğer bir arada 
hoşça geçinerek yaşama 
kültürünün adı ise, onu 
en fazla görünür kılacak 

alandır çarşılar.

Kapalıçarşı

Cuma Pazarı, 
Üsküdar



Bu verili vasatın ortasına doğan 
herkes, ister istemez toplumun ge-
nel düşünce, anlayış ve ahlakından 
şu veya bu biçimde etkilenecektir. 
Toplumun yaşama modeli, dünya 
görüşü, ahlak anlayışı böylelikle 
çoğaltılır ve sürdürülür. 

Toplum hangi tür muâşereti yay-
gın halde yaşıyorsa, arada bir aykırı 
davrananlar çıkacak olsa da, büyük 
kitle, bu ahlakı yaşanır kılmakta 
devam edecektir. 

Muâşeret, fıtrî midir yoksa öğre-
nilebilen bir şey midir? Bütün in-
sanların fıtrat üzere doğduğunu 
biliyoruz. Ancak bir kültürü yük-
lenmiş olarak gelmiyorlar yeryü-
züne. Fıtrat, bütün insanlarda, 
potansiyel olarak eşyaya isim ver-
me, soyutlama kabiliyeti, düşünce 
ve irade hürriyetini haizdir. Kabi-
liyetler, başlangıçta nötr nitelikte 
ve tertemizdir. Onları kirletmeden 
kullanmaya kalkışanlar, fıtratları-
nın gereğini yapmış olurlar. Ancak 
kirletenler, kalbinin ve vicdanının 
sesini işitmemek amacıyla, onla-
rın üzerini örterler. Böylece kalple-
rini mühürletenlerin bir muâşeret 
ve de geçinme kültürüyle ilişkileri 
kalmayacaktır.

Toplumsal yaşamın olmazsa ol-
maz hukuk ve ahlak ilkeleri vardır. 

Âdâb-ı muâşeret dediğimiz, bir 
arada yaşama ve hoşça geçinme 

kültürü, insanların yoğun yaşadı-
ğı şehirlerde, neredeyse bölgenin 
ömrünü uzatacak öneme sahiptir. 
Şehir hayatı başka türlü sürdürü-
lebilir olamaz. Kaos çıkar, insan-
lar birbirine düşer, şehir çalkalanır, 
nüfus hareketleri, kaçışlar, göçler 
başlar. Bugün, tarihin çöplüğüne 
atılmış bulunan, yerlerinde yeller 
esen, baykuşların öttüğü, kabris-
tandan başka görüntüsü bulun-
mayan nice kadim şehirden söz 
edilebilir. 

İstanbul, 
1960’lar

Bursa

Âdâb-ı muâşeret 
dediğimiz, bir arada 

yaşama ve hoşça 
geçinme şehrin 

ömrünü uzatacak 
öneme sahiptir. Şehir 

hayatı başka türlü 
sürdürülebilir olamaz.
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Şehirler boşu boşuna, tesadüfen 
mevcut mevkilerine konumlan-
mamışlardır. İnsan topluluğunu 
o bölgeye çeken mutlaka yeterin-
ce besin kaynağı, uygun zemin, 
korunma içgüdüsünü doyuracak, 
emniyeti sağlama imkânı suna-
cak iklim ve coğrafya parçası olma-
lı, yerleşecek nüfus arasında da bir 
muâşeret âdâbı bulunmalıdır. 

Şehir denildiğinde onun bir tarihi 
var demektir. Nevzuhur ve hatıra-
sız şehir yoktur; belki kentleri, şu 
yeni tabirle marka kentleri, birbiri-
ni kopyalayan metropolleri bu se-
riden sayabiliriz. Hiçbirisinin kim-
liği, kişiliği ve de hatırası yoktur. 
Olmadığı gibi oluşturulması da 
mümkün değildir. Çünkü hatıralar, 
insanların müşterek duygu ve dü-
şünce paylaşımları, aynı paydada 
buluşmaları sonrasında doğmakta-
dır. Şehrin tarihi ne kadar uzunsa 
muâşeret kültürü de o kadar kök-
lüdür. Kentlerin, metropollerin bir 
kökü bulunmamaktadır; sözün en 
doğrusu budur. 

Muâşeret, negatifi olmayan bir 
kavramdır. Onun mevcudiyeti her 
zaman olumlu bir varoluşun sin-
yallerini taşır. Yani kötü muâşeret 
yoktur, muâşeretsizlik vardır, ge-
çimsizlik anlamında. 

Kentler, metropoller üzerinden 

meseleyi düşündüğümüz vakit ay-
nı sonuçlara varabilir miyiz? Yazı-
nın başlangıcındaki terzi örneği 

hatırlandığında, doğrusu bu su-
ale olumlu cevap verebilmek pek 

mümkün görünmemektedir. Özel-
likle İslam şehirleri farklı bir hassa-
siyeti her yerde muhafaza etmiştir. 
Yapıları, hem aile hem aile üyesi bi-
reyin mahremiyetini hesaba katan 
bir mimari üslupla inşa etmişler-
dir. Aileler, hanelerini, başkalarına 
görünmeden, kimseyi görmeden, 
mahremiyeti azami ölçüde gözete-
rek yaşayabilecek bir düzene göre 
konumlandırmışlardır. 

Herkesin kendisine ait özgürce 
dolaşabileceği, yaşayabileceği kü-
çük büyük bir avlusu, bahçesi bu-
lunmaktadır. Evet, evler bir so-
kağa açılmakta ve bir mahallede 
bulunmaktadır. Zaten muâşeret de 

Şehir denildiğinde onun 
bir tarihi var demektir. 
Nevzuhur ve hatırasız 

şehir yoktur; belki 
kentleri, şu yeni tabirle 

marka kentleri, birbirini 
kopyalayan metropolleri 

bu seriden sayabiliriz.



sokağa çıkıldığında, mahallenin bir 
parçası olmaya başlandığında ara-
nan bir ahlak ve kültürdür. 

Kent ve metropollerde bunu sağ-
lamak mümkün olamamaktadır. 
Apartman kültüründe, daha baş-
langıçta, bitişik daireden gelen her 
tıkırtı sizin kulaklarınıza ulaşacak-
tır. Beton duvarlar arasında, avlu-
suz, bahçesiz, bunalımı gidermek 
amacıyla çıkılan balkon ya yanda-
ki ya da tam karşıdaki dairenin ya-
tak odasıyla akraba gibidir. Apart-
manlarda yaşayan herkesin ortak 
bir şikâyeti vardır: “Kimse kimse-
ye selam vermiyor”. Asansörde bi-
le merhabalaşmıyor, birer yabancı 
olarak ikâmet ettiğiniz kata çıkı-
yorsunuz. Burada nasıl bir muâşe-
ret gelişecektir?

Sokaklarında, meydanlarında, çar-
şı olmaktan çıkarak markete, gi-
derek de AVM’ye dönüşmüş alış-
veriş merkezleri, ışık hücumu ve 
kirliliğiyle insanı uyuşturma öde-
vi görmektedir. Tezgâhtarlar tem-
bihlidirler, müşteriyle konuşmaz-
lar, müşteri raflar arasında güya 
serbestçe dolaşır. Aslında etraf-
tan bir yardım, destek bekler. Ama 
yalnız olmaya mahkûm edilmiştir. 
Tıpkı apartman dairesinde, beton 
duvarlar arasındaki mahkûmiyet 
gibi bir mahrumiyeti yaşamakta-
dır. İnsan sıcaklığı ve muhabbetin 

eksik olduğu hatta tatlı bir pa-
zarlığa dahi meydan bırakmayan 

soğuk alışverişi sıfır muâşeretle, 
sanki robotlarla yapmış gibi kopup 
gidersiniz. 

Şehirleri küçültmek, devasa biçim-
de büyümesini engellemek, dikine 
dikine, gökyüzünü kirleterek değil, 
yatay biçimde yayılarak yerleşmek 
tek çaredir. Mahalleleri ve çarşıla-
rı yeniden inşa ettiğinizde, kelime 
anlamı kardeşlik olan Ahîlik kül-
türünü de ahlak haline getirdiği-
nizde, âdâbın ve muâşeretin nasıl 
yaygınlaştığı görülecektir. Herke-
sin herkesi tanıdığı, aşina yüzlerin 
birbirine gülerek, selam çakarak, 
yarenlik ederek hayata katıldığı şe-
hirleri ne kadar özlüyoruz! 

Apartmanlarda 
yaşayan herkesin ortak 

bir şikâyeti vardır: 
“Kimse kimseye selam 
vermiyor”. Asansörde 
bile merhabalaşmıyor, 

birer yabancı olarak 
ikâmet ettiğiniz kata 
çıkıyorsunuz. Burada 

nasıl bir muâşeret 
gelişecektir?
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oğaziçi fethe ka-
dar, Bizans’ın yal-
nızca savunma hat-
tı olarak kullandığı 
bir geçit statüsün-
dedir. İstanbul Bo-

ğaz’ı, İstanbul’un fethiyle kültürel 
bir değer kazanır. Bizans döne-
minde şehir merkezinin surlarla 
çevrili olan yarımadada olması ve 
Anadolu yakasının zaman zaman 
farklı devletlerin eline geçmiş ol-
ması, Boğaz’ın coğrafî ve strate-
jik konumun ötesine taşınmasına 
engel teşkil etmiştir. Bizans İm-
paratorluğu döneminde Altınşehir 
olarak anılan Üsküdar’da, Osman-
lı orduları tarafından işgal edildi-
ğinde “sadece büyük ve önemli bir 
manastır” (Eyice, 2007: 63) bulun-
maktadır. “Üsküdar Bizans devrin-
de Anadolu içlerine uzanan kervan 
yolunun başlangıcı, bitimi ve karşı-
ya geçişin iskelesi karakterini ala-
madığı gibi bir yerleşme yeri olarak 

da tarihe adı geçmemiştir. Kısaca-
sı Üsküdar’ın başlı başına bir şehir 
görünüşü alması ve bütün askeri 
ve ticaret yollarının düğüm nokta-
sı olarak en önemli bir iskele başı 

olarak gelişmesi ancak Türk dev-
rinde olmuştur” (Eyice, 2007: 65). 

1453 yılında İstanbul’un fethi-
ne kadar Boğaz, şehir kültürünün 

B

İstanbul Boğaz’ı, İstanbul’un fethiyle 
kültürel bir değer kazanır.

Boğaziçi 
Gravürü
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bir parçası olamaz. Zira Boğaz’ın 
iki yakası olan Üsküdar ve Beşik-
taş-Sarıyer kıyılarında yerleşim 
çok azdır. “Üsküdar’ın, [Bizans] 
imparatorlu[ğu] tarihinde sur için-
deki İstanbul ve Beyoğlu gibi ka-
lıcı bir yerleşim yeri olduğu[nun] 
görünme[si]” (Sipahioğlu, 2007: 
33) ve fethe kadar iki yaka arasın-
da bir bütünlük oluşmamış olması 
Boğaz kıyılarında bir şehrin kurul-
mamış olduğunun göstergesidir. 
“Fetihten sonra Üsküdar[’ın] Ana-
dolu’dan, İran ve Arabistan’dan ge-
len kervanların sayesinde büyük 
bir ticari merkez haline dönüştüğü 
bilinmektedir” (Saraç, 2012: 257). 
Bizans, Boğaz sularını bir savunma 
hattı olarak değerlendirir. Surlar-
la çevrelediği şehir merkezini su-
dan uzak tutar ve suyla kültürel 
bir etkileşime girmez. “Erken dö-
nemlerde Üsküdar Salacak Burnu 
civarındaki surlarla çevrilmiş bir 
bölge dışında kayda değer bir yer-
leşme görülmemektedir. Boğaziçi 
yamaçları çıplaktır, vadi içlerinde-
ki küçük yerleşmeler dışında belir-
gin iskân alanı bulunmamaktadır” 
(Genim, 2017). Fetihle birlikte Bo-
ğaz’ın iki yakası arasında kültürel 
bir bütünlük sağlanır ve Boğaz’da 
özgün bir medeniyet oluşumu baş-
lar. Boğaz’ın kıyılarına inşa edilen 
yalılar hem mimarî üslubun geliş-
mesini sağlamış hem de Boğaz’da 
yeni ve üst düzey bir kültürün 

gelişmesinin başlangıcını oluştur-
muştur. “XVI. asrın ortalarına ka-
dar Boğaziçi, İstanbul’un hayatına 
hemen hemen uzaktan karışır. Va-
kıa her hükümdar şu veya bu köyü 
tercih ederek bir bahçe veya köşk 
yaptırır. Büyük vezirler ve devlet 
adamları bazen siyasi icaplarla, ba-
zen de zevkleri için bazı köylerin 

imarına çalışırlar. Diğer taraftan 
Boğaziçi, İstanbul’un her tarafı gi-
bi ve hattâ biraz fazla müstahsildir, 
bu yüzden kendiliğinden teşekkül-
ler olur” (Tanpınar, 1996: 75). Ya-
lı kültürü asıl yükselişini Lale Dev-
ri’nde yaşar; Boğaz’da görkemli 
yalılar yükselir. Boğaz’ın iki yakası 
boyunca inci misâli dizilen yalılar, 
Boğaziçi’nde başlayan müstesna 
kültürün müsebbibidirler. II. Selim 
döneminde başladığı kabul edilen 
Boğaziçi mehtap seyirleri (Mazak, 

2010: 7), Boğaz medeniyetinin eğ-
lence kültürünü teşkil etmekte-
dir. Saz eşliğinde, ay ışığında, ka-
yık üstünde yapılan Boğaz gezileri 
sanatsal üslubun hayatla birleşmiş 
hâlidir. Zevk-i selim ile yaşama-
nın timsâlidir mehtap zamanla-
rı. Boğaz’da kayık gezileri yalnızca 
mehtapla sınırlı kalmamaktadır. 
Mevsim uygun olduğu müddetçe 
Boğaz, kayık gezilerine ev sahipliği 
yapar. “Güzellikler, ruhun ihtiyaç-
larını çoğaltarak ve incelterek ge-
çen zamanlar, ruhları genişleterek 
ölen saatler dünyanın, en güzel fa-
kat hüzünlü bir köşesi olan Boğa-
ziçi’ne pek yaraşır ve burada, tam 
yerindedirler” (Hisar, 1997: 34). 
Boğaziçi; durgunluğun, olgunlu-
ğun, duyarak yaşamanın, sükûne-
tin, nezaketin ve zevkin terkibidir. 
Orada kâmil bir medeniyetin özü 
görülür. Tanpınar, İstanbul mima-
risinin tüm yönleriyle Boğaz man-
zarasında görülebildiğini söyler. 
Boğaz, İstanbul’un bercestesidir. 
Ona göre İstanbul bütün özellikle-
riyle ve özüyle Boğaz’dadır:

“Boğaz’da ise her şey insanı kendi-
ne çağırır, kendi derinine indirirdi. 
Çünkü burada terkibi idare eden 
şeyler, manzara, kalabildiği kadar 
da olsa mimarî, hepsi bizimdi. Bi-
zimle beraber kurulmuş, bizimle 
beraber olmuştu. Burası küçük ca-
mili, bodur minareli ve kireç sıva-
lı duvarları o kadar İstanbul semt-
lerinin kendisi olan küçük mescitli 
köylerin, bazen bir manzarayı uç-
tan uca zapteden geniş mezarlıkla-
rın, su akmayan lüleleri bile insana 
serinlik duygusu veren ayna taşla-
rı kırık çeşmelerin, büyük yalıların, 
avlusunda şimdi keçi otlatan ahşap 
tekkelerin, çıraklarının haykırışı, 
İstanbul ramazanlarının uhrevîli-
ğini yaşayan dünyadan bir selâm 
gibi karışan iskele kahvelerinin, 
eski davullu, zurnalı yarı bayram 
kılıklı pehlivan güreşlerinin hatı-
rasıyla dolu meydanların, büyük 
çınarların, kapalı akşamların, fecir 
kızlarının ellerindeki meşalelerle 
maddesiz aynalarda bir sedef rüya-
sı içinde yüzdükleri sabahların, ga-
rip, içli aksisedaların diyarıydı.

Tanpınar, İstanbul 
mimarisinin tüm 
yönleriyle Boğaz 

manzarasında 
görülebildiğini söyler. 

Boğaz, İstanbul’un 
bercestesidir. Ona 

göre İstanbul bütün 
özellikleriyle ve özüyle 

Boğaz’dadır.

Üsküdar
Gravürü



Zaten Boğaz’da her şey bir akisti. 
Işık akisti, ses akisti; burada insan 
bile zaman zaman bilmediği bir yı-
ğın şeyin aksi olabilirdi” (s.124)1. 

Huzur’da Boğaz, kültürün, ‘biz’in, 
geçmişin, tarihin, şehrin aksidir. 
Boğaz, İstanbul’un özünü yansı-
tan bir aynadır. “Bir medeniyeti 
kendine ait bir macera gibi yaşa-
mış bir yer[dir]” (s. 123). Huzur’da 
Tanpınar, Boğaz çocuklarının ya-
ni Boğaz’da bir evde doğmuş, bü-
yümüş çocukların özel bir terbiye 
ile yetiştiğine dikkat çeker. Boğa-
ziçi, yetiştirdiği nesle özel bir ya-
şam terbiyesi verir. Bu, estetik ve 
pratik manada hayata yansıyan bir 
üsluptur. Boğaz’da yetişen bir in-
sanda muhakkak klasik mûsıkî ile 
halk müziği repertuarı ve zevki ol-
malıdır. Mûsıkî terbiyesini almış 
kayık sahibi Boğaz insanı, mehtap 
sefalarının zevkini duyar ve anla-
mını bilir. O, mehtap sefalarının 
yalnızca geçici bir zevk zamanı ol-
madığını, bunun, coğrafyanın ve 
ait olduğu medeniyetin bir sem-
bolü olduğunun bilincindedir. Bo-
ğaziçi insanı için lüfer yalnızca bir 
balık değildir. Lüfer aynı zamanda 
İstanbul’da sonbahar seremonisi-
nin adıdır. Boğaz insanı için konut 
yalnızca geleneksel yapının inşa 
edilmesiyle sınırlı olmaz. Boğazi-
çi konut yapısı yalıdır. Boğaz insa-
nı doğuşundan itibaren bu mimarî 
terbiye ile büyütülür.

Huzur’da bilhassa Nuran karakte-
rinde “Boğaziçi çocuğu olma” özel-
liği öne çıkarılır. Boğaz bir terkip 
medeniyeti olan İstanbul’un (Tan-
pınar, 1996: 21) sergi sahnesidir. 
Boğaz’da İstanbul terkibini oluştu-
ran unsurların bütününü bir ara-
da görmek mümkündür. Bu se-
beple Boğaz’da yetişmiş olan çocuk 
bu medeniyetin çocuğudur ve özel 
bir anlam, ciddi bir misyon yükle-
nir. Boğaz çocuğu oranın mima-
risine bağlıdır. Yalıda oturur. Yalı 
adetlerini benimser ve ona göre ya-
şar. Boğaz’da yetişmiş bir çocuğun 

1 Bu makalede “Huzur” romanının Dergah ya-
yınlarından çıkan 2013 yılına ait yirminci baskısı 
kullanılmıştır.

denizle, suyla bağı çok kuvvetli-
dir. Tıpkı “Nuran Hanım[‘ın] de-
nizden vazgeçeme[yeceği]” (s.218) 
gibi. Bununla birlikte Boğaz çocu-
ğunun suyla ilgili olan her şeyle ba-
ğı vardır. Balıkçılık ve kayık kültü-
rüne hâkimdir. Kayıkçıların elinde 
büyümüş Nuran (s.217), Boğaz’ın 
sonbahar sembollerinden olan lü-
fer avına aşinadır (s.219). Boğaz’ın 
sesleri olan saza ve bestelere, şarkı-
lara hâkim olmalıdır Boğaz çocuğu. 
Nuran’ın babası tarafından Mev-
levî, annesi tarafından Bektaşî ol-
ması (s.127) hasebiyle o, ırsî mana-
da da bir terkiptir ve bu terkibin bir 
getirisi olarak hem klasik mûsıkîyi 
hem de halk türkülerini bilmekte-
dir (s.160). Nuran’da klasik müzik 
merakı dedesi, Mahur Beste’nin 
yazarı Talat Bey’den gelmektedir. 
Bunun yanı sıra Nuran, Bektaşî 
anneannesinden nefesleri ve halk 
türkülerini öğrenmiştir (s.160). 
Nuran, dayısı Tevfik Bey’den de 
zeybek öğrenmiştir ve Anadolu 
oyunlarının çoğunu da bilmektedir 

(s.166). Romanda, Nuran’daki kül-
türel çok yönlülük Boğaz’ın temsi-
li olarak verilir. Tanpınar Nuran’ı 
ideal bir Boğaz çocuğu olarak çizer. 

Nuran, klasik mûsıkîye tüm ma-
kamları ve besteleriyle hâkimdir. 
O iyi bir dinleyici ve iyi bir yorum-
cudur. Romanın ‘Suat’ bölümünün 
başında Mümtaz’ın evinde verilen 
mûsıkî faslında Nuran hem ruhu-
nu doyurmuş hem de sesini duyur-
muştur (s.298). Nuran ve Müm-
taz aşklarını klasik Türk mûsıkîsi 
eşliğinde yaşamaktadır. Buluşma-
larındaki tını, Nuran’ın sesinden 

Mahur Beste’dir; İsmail Dede Efen-
di ya da Tab’î Mustafa Efendi’den 
gazellerdir. Üsküdar gezintileri sı-
rasında bir kahvede Mümtaz, Nu-
ran’dan “Çıkmaz derûn-i dilden 
efendim muhabbetin” ile başlayan 
Tab’î Mustafa Efendi’nin bayâtî-
den aksak semaisini dinlemiştir. 
Âşıklar, mûsıkînin bıraktığı etki-
ye binaen kahveye ‘derûnidil’ adı-
nı verirler. Onlara göre, “Kuleli’nin 
önündeki ağaçların suda yaptığı o 
çok değişik gölge Nühüft beste”dir 
(s.179). Mümtaz da Nuran’ın evi-
ni “acemaşiran bestenin son bey-
tindeki cennet” (s.162) olarak gö-
rür. Mehtap dahi ikilinin aşkında 
bir mûsıkîdir. Dolunay zamanın-
da açık yaz gecesinde ay “ferahfe-
za peşrevi[ndedir]” (s.195), onlara 
göre. İki Boğaz insanı aldığı terbi-
yenin bir aksi olarak elbette aşkı-
nı mûsıkî ile yaşayacak, Mümtaz’a, 
sevgilisini beklerken Naili’nin “Ka-
dem kadem gece teşrifi Naili o me-
hin/Cihan cihan elem-i intizara 
değmez mi…” beyti eşlik edecektir 
(s.177). Zira Boğaz terbiyesi haya-
tın her noktasını kendi geleneksel 
estetiğinde yaşamayı telkin eder. 
Boğaz terbiyesini almış olan insan; 
ruhunda, kalbinde ve zevkinde bu 
terbiyenin akislerini bulur. Bu se-
beple Boğaz insanı tüm benliğiyle 

Boğaz insanı için konut 
yalnızca geleneksel 

yapının inşa edilmesiyle 
sınırlı olmaz. 

Boğaziçi konut yapısı 
yalıdır. Boğaz insanı 
doğuşundan itibaren 
bu mimarî terbiye ile 

büyütülür.
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bu terbiyenin mahsulüdür. Boğaz 
insanı aşkında, duyarlılığında ya 
da estetiğinde Boğaz terbiyesinin 
yansımalarını gösterir.

Kayık, Boğaz’da yalnızca bir ula-
şım aracı değildir. Boğaz medeni-
yetinin bir parçasını teşkil eden 
kayık bu oluşumun bir ürünüdür. 
Kayık, “bütün hayatı içine alan bir 
sanat terkibi”dir (Tanpınar, 1996: 
101). Boğaz insanı için kayık ade-
ta bir uzuv gibidir. Tanpınar, Bo-
ğaz insanının bir sandalla2 dün-
yaya gelmemesini şaşılacak bir 
durum olarak niteler (s.129). Bo-
ğaz terbiyesinde yetişmiş Mümtaz 
ve Nuran aşk gezintilerinin bir kıs-
mını kayıkla yaparlar. Günlük ge-
zintilerinin bir kısmını muhakkak 
kayıkla Boğaz’da dolaşmak teşkil 
eder (s.179). Boğaz’da kayığın ma-
nası yaz gecelerinde mehtap sey-
ri ve mûsıkî sefası ile anlaşılır. Bo-
ğaz’da mehtabı yaşama zevki kayık 
üstünde en zirve noktasına ulaşır. 
Zamansızlığın ve mekânsızlığın 
enfes boşluğunun yaşandığı andır 
kayık üstünde gece. “Kayıklar, dün-
yanın en ince ve emsalsiz güzelliği-
ni gözler ve ruhlar için yaşanmış 
bir rüya haline getirmek üzere ya-
pılmışlardır ve sanki ancak rüyalar-
da binilen birtakım salıncaklardır” 
(Hisar, 1997: 20). Boğaz’ın sesini 

2 Tanpınar “sandal” ve “kayığı” aynı anlamda 
kullanır.

çoğunlukla ya mehtap gecelerin-
de kayıklardan yükselen gazeller, 
şarkılar, türküler oluşturur ya da 
bütün mevsimlerde duyulabilecek 
yalılardan gelen saz âlemlerinin 
sesi. Yazın mehtaplı gecelerinde 
Boğaz’da düzenlenen mehtap se-
falarının kendine has bir kültürü 
vardır. Üç gün sürecek mehtabın 
davet sahibi ve konukları önceden 
ayarlanarak mûsıkîyi temin edecek 
ekipten de söz alınıp gerçekleştiri-
len mehtap sefaları Boğaz insanı-
nın aldığı terbiyenin bir mahsulü-

dür. Tanpınar, mehtap sefalarını 
şu cümlelerle anlatır: “İşte tabiata 
ve beraber yaşamaya bu açılıştır ki 
sonunda zevk tarihimizin en dik-
kate değer icadı olan mehtap âlem-
lerinin doğmasını sağlar. Bütün bir 
âdâb ve teşrifatı bulunan her meh-
tap gecesi bir yalı tarafından yap-
tırılan bu âlemler maşeri bir ope-
ra, bir nevi ay ışığı ibadeti gibi bir 

şeydi ve şehir onunla, Venedik do-
jlarının denizle evlenme merasimi 
gibi kendi güzelliğini, yaşama tar-
zını, kendi sanatını, bütün hususi-
yetini aldığı denizle tebcil ediyor-
du. Hissi hayatımızda o kadar yeri 
olan ve bize bir yığın asil içlenme-
yi telkin eden burada en yüksek sa-
natlarımızdan biri olan musiki ile 
birleşiyordu”(Tanpınar, 1996: 100-
101). Boğaziçi terbiyesinde en te-
mel nokta incelik ve estetiktir. Bu 
terbiyede yetişmiş her Boğaz insa-
nı mûsıkî, kayık ve mehtap terkibi-
nin oluşturduğu üst düzey estetik 
hazzı duyabilmektedir. Huzur’da 
Mümtaz ve Nuran’ın mehtap gezi-
sinde “mehtap denize bir altın oluk 
gibi boşanırken” (s.198), Boğaz bir 
sefanın vecdi içindendir. 

Boğaz, sonbaharda lüfer avına çık-
mış şehir sakinleriyle süslenir. Bo-
ğaz’da lüfer avı bir mevsimdir. Bü-
tün Boğaz’ı harekete geçiren bir 
zaman dilimidir lüfer mevsimi. 
Bütün bir şehir lüfer avında bulu-
şur. Aynı anda herkes aynı his, lez-
zet ve eğlence dünyası içindedir. 
“Lüfer, belki Boğaz’ın en cazip eğ-
lencesidir” (s.211). Boğaz terbiye-
sinde büyümüş olanlar için lüfer 
mevsimi geniş bir zaman dilimi-
ni kapsayan bir çeşit seremoni gi-
bidir. Boğaziçi insanı bir faaliyetle 
daha ait olduğu medeniyet terbi-
yesini sergilemiş olur. Zira Boğaz 
halkı lüfer mevsimini bir “şehrayin 
ve bayram” (Tanpınar, 2006:169) 
havasında yaşamaktadır. Huzur’da 
Nuran, Mümtaz ve Nuran’ın dayısı 
Tevfik Bey ile çıkılan lüfer avı, son-
baharda Boğaz’ın tadını almak için 
bir vesile olur. Nuran, lüfer avının 
büyüsünü çocukluğunda yaşamış 
bir Boğaz çocuğudur (s.211). Nu-
ran’ın çocukluğundan yirmi yedi 
yaşına gelene dek değişmeyen bu 
mevsim eğlencesi tüm şehir için ol-
duğu gibi nesiller arasında var olan 
ortak bir değerdir. Geçen zaman 
içinde Nuran için lüfer avının ne 
anlamı ne de büyüsü değişir. Yir-
mi yıl önce olduğu gibi, belki yüz-
yıllar öncesinde de “lüfer mevsimi” 
ve “sonbahar” aynı anlama gelmek-
teydi, kim bilir!

Boğaziçi terbiyesinde en 
temel nokta incelik ve 

estetiktir. Bu terbiyede 
yetişmiş her Boğaz 

insanı mûsıkî, kayık 
ve mehtap terkibinin 

oluşturduğu üst 
düzey estetik hazzı 
duyabilmektedir.

 İngiliz Mimar 
Thomas 

Allom’un 
Boğaziçi 
Gravürü



Boğaziçi’nin mimarî terbiyesi de 
kendine özgüdür. Yalnızca Boğaz 
kıyılarına ait bir konut türü ola-
rak yalı bir medeniyetin temsilcisi-
dir. “Eski Boğaziçi’nin yalıları güya 
hendesî bir hesap neticesi değil de 
bir kalbin temayülleri, bir hevesin 
alâkaları”dır (Hisar, 1997: 13). Bü-
yük boğaz ailesinde boy boy yalılar 
vardır. Abdülhak Şinasi Hisar, yalı-
ların boyutlarını anlatırken onlara 
hususiyet veren benzetmeler kul-
lanır: “Yalıların, tabiata aykırı bü-
yümüş, devleri hatırlatan pek bü-
yükleri, gözleri bir intizam hissiyle 
tatmin eden ortancaları ve oyun-
caklarla çocukları hatırlatan küçü-
cükleri vardı” (1997: 13). Boğaz’da 
yetişmiş olan bir insan için yalının 
anlamı daima bir konuttan ötedir. 
İç mahallelerde görkemli bir ko-
nak, sayfiyede gösterişli bir köşk 
veya Beyoğlu’nda modern bir da-
ire hiçbir surette Boğaziçi terbi-
yesi almış bir insan için yalının 
yerini tutamaz. Çünkü yalı, aynı 
zamanda bir yaşam tarzıdır. Yalı; 
kayıktır, mûsıkîdir, mehtaptır. Bu 
sebeple Nuran’ın Mümtaz’la evle-
neceği haberini alan ve Nuran’ı ço-
cukluğundan beri tanıyan kayık-
çılar, Nuran’ın muhakkak yalıda 
oturacağını, çünkü onun “deniz-
den vazgeçeme[yeceğini]” (s. 218) 
söylerler. 

Boğaziçi medeniyetinin kendi-
ne has bir insan yetiştirme usulü 
vardır. Boğaz kendi insanını terbi-
ye eden hususiyetlere sahiptir. Bu 
nadide coğrafyanın oluşturduğu 

masalsı manzaranın içinde yaşa-
yan karakterler de bu manzaraya 
mutâbık olmalıdır. Boğaz’ın au-

rası ve birbirini tamamlayan es-
tetik oluşumları Boğaz’da yaşa-
yan insanlar için tabiî bir mektep 

hükmündedir. Boğaziçi’nin terbiye 
esasları estetik ve incelik üzerine 
kuruludur. 

Boğaz’ın terbiye ediciliğinin ve 
bu terbiye üzerine yetişmiş nes-
lin 1950’lerden sonra sona erdi-
ği söylenebilir. Kayıkların Boğaz 
hayatından çekilmesi ve Boğaz’ın 
ışıklandırılması ile mehtap sefala-
rı sona ermiştir. Yalıların, mirasye-
dilerin elinde ziyan edilmesiyle de 
mûsıkî fasıllarının Boğaz ve yalılar-
dan çekildiği söylenebilir. Mûsıkî, 
mehtap ve kayığın yokluğunda Bo-
ğaz’ın esas hüviyetini kaybettiği 
açıktır. Günümüzde, tüm bu yitiril-
mişlerine rağmen Boğaziçi, kalan 
kırıntılarıyla büyüleyici güzelliğini 
mümkün olduğunca korumaya de-
vam eder. 
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Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

MUÂŞERET VE KENT

MAKALE



uâşeret kavramı kı-
saca “birlikte iyi ge-
çinmek”, “bir arada 
barış içinde var ola-
bilmek” anlamına 
gelmektedir. Kent 

yaşamı daha geniş bir örgütlenme 
ve işbirliği gerektirdiğinden, bir 
arada olmanın ve örgütlenmenin 
ileri bir boyutunu içermektedir. Bu 
açıdan tarih boyunca İslam kent-
lerine bakıldığında, kent mekânı-
nın İslam dininin vazettiği iyi ge-
çinme ahlâkının yoğun bir şekilde 
gözlemlendiği ana mekânlar oldu-
ğu görülür. Dayanışma, kardeşlik, 
ahlâk, dezavantajlı grupların koru-
nup kollanması ve desteklenmesi 
vesilesi ile sosyal adaletin sağlan-
ması, kendin için istediğini kar-
deşin için istemek, sorumluluk al-
mak, gözetmek, özen göstermek, 
farklılıklara saygı, tolerans gibi 
kavramlar İslam’ın şart koştuğu iç-
timaiyat kaideleridir. Bu değerler 

İslam şehirlerinde mimariden ka-
musal alan politikalarına, günlük 
yaşamdan insan ilişkilerine, ma-
hallelerden merkezi yönetime ka-
dar her alanı kuşatmıştır. 

Türkiye modernleşmesi ile ortaya 
çıkan şiddetli toplumsal yarılma 
bugün başka dinamiklerin de içine 
dâhil olmasıyla daha da derinleş-
miş bir patoloji olarak karşımızda 

M

Kent yaşamı daha geniş bir örgütlenme ve işbirliği 
gerektirdiğinden, bir arada olmanın ve örgütlenmenin ileri 
bir boyutunu içermektedir. 

Giriş

Müslümanlarca 
ilk fethedilen 
şehirlerden olan 
Remle’yi gösteren 
bir gravür 
( XVII. yüzyılın 
ikinci yarısında).
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durmaktadır.  Modernleşme bü-
tün hızı ile boyut atlayarak, ölçek 
büyüterek ve kimsenin inkâr ede-
meyeceği bir gerçeklik olarak şe-
hir hayatını ve insanlar arasın-
daki ilişkileri belirlemeye devam 
etmektedir. Segregasyon, toplum-
sal iletişimsizlik, aynı şehir içinde 
birbirine değmeden yaşayan farklı 
kültürel ve sosyal tabakaların üret-
tiği parçalanmış görüntü, aidiyet 
ve değer yitimi, kimliksizleşme gibi 
kavramlar yeni dönemin müzmîn 
sorunlarıdır. Modernleşmenin bü-
tünleştirme, birleştirme, daha iyi-
ye doğru ilerleme iddiasının aksine 
gelenekten, maneviyattan, inanç-
tan ayrıştırılmış, tüketim odaklı, 
atomize bireylerin minimum ile-
tişimine dayanan bir kent yaşamı 
tesis edilmiştir. Bu yeni biçimde 
geleneğimizden, inancımızdan, de-
ğerlerimizden, tarihimizden geti-
rerek bugüne taşıdığımız insanı sa-
ran, kuşatan, kıymet veren, güven 
veren muâşeret biçimi tamamen 
işlevsiz hale getirilmektedir. 

Çağımızın ürettiği anlam yitimi 
karşısında bizlerin sığınacağı ilk 
liman kendi geleneğimiz, tarih-
sel tecrübemiz ve kültürümüzdür. 
Nitekim muâşeretin en ileri biçi-
mi İslam kentlerinde zaten dene-
yimlenmiştir. Adaletli, barış ve hu-
zur prensibine dayalı, farklı kültür, 

değer ve inançların barış içinde 
bir arada yaşayarak kaynaştığı, 
bireyin yalnızlığından kurtarıla-
rak güçlü bir toplumsallık ile des-
teklendiği bir kent yaşamı en ha-
lis biçimine İslam medeniyetinde 
ulaşmıştır. Bizlerin ilk ve son sı-

ğınağı, kurtarıcısı, ilham kaynağı 
kendi özümüzde barındırdığımız 
değerlerimizdir.

Muâşeret ve Kent
Muâşeret kavramını, yabancılaş-
manın ve segregasyonun bulun-
madığı huzur ve barış dolu bir ka-
musallık olarak açıklayabiliriz. 

TDK’ya göre muâşeret “birbiriyle 
toplumsal ilişkiler içinde bulunma” 
anlamına gelmektedir (tdk.org.tr). 
Bedri Gencer muâşeret kavramını, 
birlikte yaşama kültürü ile iç içe bir 
şekilde tanımlamaktadır. Ona gö-
re, Arapça’da muâşeret, Latince’de 
“modus vivendi” denen “geçinme” 
kavramı anlamına gelmektedir. 
Muâşeret bir çeşit “iyi iletişim” an-
lamı içermektedir. Yani bir arada 
yaşayan insanlar birbirinin varlığı-
na tahammül eder, sınırlarına say-
gı gösterir, farklılıklar doğal kabul 
edilir. Bu anlamı ile muâşeret “gü-
zel geçinmek” manasında kullanıl-
maktadır (Gencer, 2015: 99). 

Bir arada yaşamak bir anlamda 
kültürlerin temeli oluşturmakta-
dır. Kültürün daha ileriki bir boyu-
tunu oluşturan medeniyetin varlık 
kazanması için kolektif bir uyu-
ma ihtiyaç vardır. Bu uyum ortak 
bir şuuru, iş birliğini ve muâşereti 
temsil etmektedir. İbn-i Haldun’a 
göre kentler, siyasal bir organizas-
yon olarak devletin (otoritenin) 
doğduğu ve işlediği mekânlardır. 
Devletler de toplumlar da sosyal 
olgulardır. İnsan toplumunun kö-
keni onun sosyal bir varlık olma-
sına dayanır. Bir arada yaşamayı 
zorunlu kılan şey dayanışma ihti-
yacıdır (Ökmen ve Görmez, 2010). 
Gelişmenin ve sosyal yaşamın en 
üst aşaması olan kent daha ge-
niş bir işbirliği ve dayanışma içerir 
(Ökmen ve Görmez, 2010). Ancak 
kentlerin içinde onu yıkıma taşı-
yabilecek kimi dinamiklerin geliş-
me ihtimali de vardır. İşbirliğinin 
bozulması, iktidarın adaletini yi-
tirip canavarlaşması, dayanışma 
ilkelerinin zedelenmesi, insanlar 
arasındaki eşitsizliğin artması, ya-
bancılaşma ve segregasyon  kent 
kültürünün içini oyarak onu yı-
kıma götürebilir (Ökmen ve Gör-
mez, 2010).

Farabi’ye göre insanın varlığı doğa-
sı gereği birlikte geçinme ilkesine 
doğrudan bağlıdır. İnsanların belli 
ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için insanlar di-
ğerlerine ihtiyaç duyarlar. Dolayı-
sıyla insan doğası mükemmelliğe 

Adaletli, barış ve 
huzur prensibine 

dayalı, farklı kültür, 
değer ve inançların 

barış içinde bir arada 
yaşayarak kaynaştığı, 
bireyin yalnızlığından 

kurtarılarak güçlü 
bir toplumsallık ile 
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erişebilmek için bir araya gelip yar-
dımlaşmak durumundadır. İnsan-
ların bir araya geliş şekilleri on-
ların kurduğu toplumun yapısını 
belirlemektedir (Demirel, 2014: 
362). Farabi’ye göre en mükem-
mel birliğe ancak şehirde ulaşılabi-
lir, mahalle, ev halkı gibi küçük bir-
likler eksik topluluklardır. Ancak 
birbirine yardım eden, dayanışan, 
güzel geçinen erdemli bir şekilde 
bir arada olmayı başaran şehirler-
de mutluluk mümkündür. Birbi-
rine yardım eden erdemli şehirler 
erdemli milletleri, erdemli millet-
ler ise mükemmel evrensel devle-
ti oluşturacaktır (Demirel, 2014: 
363). Erdemli şehir sıhhatli bir vü-
cuda benzer. Bütün uzuvlar birbiri 
ile sıkı münasebet içindedir ve bir-
biri ile yardımlaşır. Her biri fark-
lı ve özel bir fonksiyona sahiptir 
ama mutlak bir birlik içinde vü-
cudu ayakta tutmak için çalışırlar 
(Farabi, 2001: 80). Ancak kentin 
işleyişi içinde iş bölümü, dayanış-
ma, bütünlük duygusunun zede-
lenmesi erdemli olmayan cahil şe-
hirlerin yaygınlık kazanması bütün 
toplumun sakatlanmasına, genel 
bir bozulma ve çöküntüye sebep 
olacaktır. 

İslam Kültüründe 
Muâşeret Geleneği
İslam anlayışı adaletli, iyilik ve gü-
zelliklerin hakim olduğu, dayanış-
ma ve yardımlaşma esasına dayalı, 
kardeşlik hukukunu esas alan bir 
toplum vazetmektedir. Hem Ku-
ran–ı Kerim’in pek çok suresinde, 
hem hadis bilginlerinin muâşeret 
âdâbı ve ahlâk ilkeleri ile ilgili ha-
disleri topladıkları hadis kitapla-
rında, hem de Hz. Peygamber’in 
(sav) sünnetlerinde ahlâk, edep ve 
muâşeret ahlâkı üzerine pek çok il-
ke üzerinde durulmuştur (Yılmaz, 
2017: 1). Hucûrât suresi İslam 
muâşeret yaklaşımı analiz etmek 
anlamında oldukça velut bir içe-
rik sunmaktadır. Ayette “Mümin-
ler önce kardeştir.” buyurulmuş-
tur. Dolayısıyla müminler arasında 
kardeşlik derecesinde bir bağ tarif 
edilmiştir. Her mümin birbirine 

kardeşlik hukuku ile bağlıdır, birbi-
rinin gözetilmesinden, korunma-
sından sorumludur. Her mümin 
kendisi için dilediği iyi geçinme, 
sağlık, rahat, huzur gibi şeyleri kar-
deşleri için dilemekle mükelleftir. 
Müslüman; kardeşi darda kaldıy-
sa onun sıkıntısını giderir, kusuru-
nu kapatır, alay etmez, su–i zanda 
bulunmaz, gıybet etmez, kin duy-
maz, küsmez, ona asla zulüm et-

mez, edilmesine de mani olur. Bü-
tün bu ilkeler İslam’ın içtimaiyat 
anlayışının temelini oluşturmak-
tadır. Kuran adalet ve dayanışma 
prensipleri sadece müminler için 
değil aynı zamanda din, dil, etnik 

köken, inanç ayrımı yapılmaksızın 
tüm insanlar için geçerlidir. İslam 
dini Müslümanlara gayrimüslim-
lerle iyi geçinmeyi emretmekte ve 
bunun nasıl gerçekleştirilebileceği 
konusunda kapsamlı bir yol harita-
sı sunmaktadır.

İslam Şehirleri’nde 
Muâşeret
Bütün İslam şehirleri, kent mekâ-
nı deneyimi ve yönetim yaklaşımı 
olarak Medine tecrübesini model 
almıştır. Bütün İslam şehirlerin-
de Medine’nin bir uzantısı tecrü-
be edilir; hatta tarihsel olarak son-
raki kentlerde, Medine’nin kentsel 
mekân deneyiminin tevarüs edil-
diği söylenebilir. (Can, 2012: 10). 
Hz. Muhammed’in (sav) Medi-
ne şehrinde yaptığı ilk somut şey 
şehrin olmazsa olmazı olan cami-
yi inşa etmek olmuştur. Mescid–i 
Nebevi sadece namaz ve ibadetin 
gerçekleştiği bir mekân değil hükü-
met, mahalli eğitim merkezi, tıbbi 
müdahale, dinlenme, sohbet, ko-
naklama gibi bir çok sosyal imkâ-
nın gerçekleştirildiği bir ana yapı 
olarak hizmet görmüştür. Medi-
ne şehri cami kompleksinin etra-
fında genişleyerek büyümüştür. 

Erdemli şehir sıhhatli 
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Bu tarihten itibaren bu gelenek İs-
lam şehirlerine tevarüs etmiş, ca-
mi müessesesi hem şehrin merke-
zini oluşturmuş, hem de müminler 
arası iletişimin, dayanışmanın, bü-
tünleşmenin yeniden üretildiği bir 
kentsel sosyal mekân olarak işlev 
görmüştür. (Koçyiğit, 2003: 78). 

Müslümanlar camide gün için-
de de pek çok kez bir araya gelme 
ve toplumsallaşma olanağı bulur. 
Dolayısı ile Camii, cemaat fikrinin 
özünün billurlaştığı, toplumlaş-
ma sürecinin kurucu öğesi olan en 
önemli umumiyet mekânıdır diye-
biliriz. Cemaatin alamet–i farikası 
olan birlik, beraberlik, dayanışma, 
yardımlaşma, kardeşlik gibi husu-
siyetler cami mekânının vücuda 
getirdiği kamusal alanda asıl mai-
yetini kazanır. 

İslam öğretisinin âdâbını netlikle 
belirlediği, birlikte yaşama, güzel 
geçinme ilkeleri şehirde en mik-
ro ölçekte bile gözlemlenmektedir. 
Mahalle İslam öğretisinin kristali-
ze olduğu, İslam’ın vazettiği top-
lumsallaşma, dayanışma, birlik, 
beraberlik, kardeşlik gibi kavramla-
rın gözlemlendiği en mikro birim-
dir (Demirci, 2003: 143). Birbirine 
karşı sorumluluk, komşuluk hu-
kuku, dayanışma, güçlü bir birlik, 
sosyal dayanışma ve saygı mahal-
le kültürünün kurucu öğeleridir. 

Mahalle birbirinden bağımsız ka-
labalıklardan oluşmaz, her birey 
kendi muhitinin sevgi ve sorumlu-
luğunu taşır. (Demirci, 2003: 144). 
Mahalleli bireyi sarıp sarmalayan, 

sosyal dayanak ve kuşatıcı ağ işle-
vi görür. Bireyi yalnızlaşmadan ve 
yabancılaşmadan koruyan, yaşadı-
ğı topluma aidiyetini güçlendiren 
köklü, geleneksel bir ilişki biçimi 
üretir.

Türkiye 
Modernleşmesi ve 
Değişen Muâşeret 
İlişkileri
Osmanlı’nın 19. yüzyılın başında 
başlayan modernleşme yolculuğu 
gündelik hayatı ve muâşeret ilişki-
lerinde de köklü değişikliklere yol 

açmıştır. Bu döneme damga vu-
ran iki temel kavram terakkiyat ve 
medenileşmedir (Tunç Yaşar, ty.). 
Türkiye modernleşmesi yukarıdan 
aşağıya gerçekleştirilen reformlar 
silsilesine dayanmaktadır ki bu-
nun bir ayağını da medenileştirme 
gailesi ile Batı muâşeret âdâbının 
topluma zorla nüfus ettirilmeye 
çalışılması oluşturmaktadır. Me-
sela Abdullah Cevdet’in Mükem-
mel ve Resimli Âdâb-ı Muâşeret 
Rehberi’nde Türkiye’nin aile yapı-
sının Batılı formatlara göre köklü 
bir değişimden geçirilmesi gerek-
liliği üzerinde durulmaktadır. Top-
lumsal değişmenin temel aktörü 
olarak geleneksel değil, “modern 
aile”ye işaret edilmektedir (Meriç, 
2013: 25). Bu yeni dönemde ko-
nak yaşamının getirdiği geniş ai-
le yapısının aksine, modern apart-
manlarda herkesin bağımsızlığını 
kazandığı çekirdek aileler olarak 
yaşamak özenilen bir duruma dö-
nüşmüştür (Artıkoğlu, 2011: 52). 
Bunun sonucu olarak geleneksel 
evlerin kapıları komşu ya da hısım 
ve misafirlere kapanmıştır.

Cumhuriyetin muâşeret algısı aynı 
modernleşmeci, Batıcı bakış açısı-
nın devamı niteliğindedir. Osman-
lı’daki sivil muâşeret ilişkilerinin 
aksine modernleşme ile birlikte 
sivil hayatın üzerine adeta aske-
ri damga vurulmuştur (Işın 1987: 
14). Osmanlı’nın yılın belli günle-
rinde yapılan ve toplumu birleşti-
rici bir işlevi olan muhteşem eğ-
lenceler yerini, dönemin eğlence 
anlayışı gereği yeni davranış, jest 
ve mimiklerin uygulanmasının 
zorunlu olduğu Cumhuriyet ba-
lolarına bırakmıştır. Cumhuriyet 
Baloları insanların nerede nasıl 
davranacaklarını bilmedikleri, ka-
tı kuralcılığın samimiyet ilişkilerini 
ortadan kaldırdığı, “modern” saygı 
sözcükleri ve jestlerinin yerli yersiz 
kullanıldığı kamusal alanlara dö-
nüşmüştür. (Işın 1987: 15). 

Gerek Osmanlı’nın son döne-
minde, gerek cumhuriyet dö-
neminde bir üst yapı projesi 
olarak dayatılan yeni âdâbı muâ-
şeret normları biçimsel ve zorlama 
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tedbirlerle “medeni” ve yeni bir ya-
şam kültürünü inşa etmeye çalış-
mıştır. Cumhuriyet elitlerinin ve 
bürokrasinin güdümünde yerleşti-
rilmeye çalışılan bu normatif muâ-
şeret biçiminin kristalleştiği yerler 
büyük şehirlerdir. Camiler Osman-
lı kamusal yaşamında olduğu gi-
bi toplumsal ilişkilerin, şehrin ve 
değer üretiminin merkezindeki 
konumunu yitirmiş, “dua edilen 
mekânlar” olarak son derece sınır-
landırılmış bir işleve indirgenmiş-
tir. Dolayısıyla elit kültür ile hal-
kı kültürü arasında ciddi yarılma 
meydana gelmiştir. Dayatılan kent 
kökenli modern leşme topluma ay-
kırı gelmiştir, doğal gelişmeyen bu 
süreç dokuya uymamış içselleştiri-
lemiştir. Bu zorlama durum kültür 
çatışması, yabancılaşma, bütünlük 
ve aidiyet duygusunun bozulması, 
segregasyon gibi patolojiler ürete-
rek toplumsal ilişkileri gergin bir 
zemine oturtmuştur.

Büyük Kentlere Göç 
ve Karşılaşan İki 
Yaşam Biçimi
Türkiye’nin kentleşme süreci bağ-
lamında II. Dünya Savaşı sonra-
sı bir milattır. Bu dönemde Türki-
ye’nin kentleşme hızı olağanüstü 
bir seviyede artmıştır. İlhan Teke-
li’ye göre Türkiye’nin kentleşme 
hikâyesinin dünyada örneği yok-
tur. Çünkü kentli nüfus oranı %20
’den %80’lere tırmanmıştır. Bu hız-
lı değişim merkeze özgü muâşeret 
ile çevreye özgü muâşeret âdâbının 
büyük şehirlerde karşı karşıya kal-
ması ile sonuçlanmıştır. Köylerden 
şehirlere yönelen bu büyük göç sü-
recinin sonunda Türkiye’de bir get-
tolaşma süreci gerçekleşmemiştir 
(Kılınç ve Bezci, 2014: 326). Da-
ha ziyade köyden kente göç eden 
birinci kuşak göçmenlerin barın-
dığı gecekondu bölgeleri sistemle 
uyumda bir çeşit tampon mekaniz-
ma olarak kullanılmıştır. O sırada 
ne köyle bağları tamamen kopmuş 
ne tam kentlileşebilmiş göçmenler, 
hemşeriler ağı içinde  kendilerine 
bir sosyal ağ kurmuş ve bu sayede 
şehirde tutunmaya çalışmışlardır. 

(Gönüllü, 2015). Böylelikle ken-
tin periferisinde köydeki muâşeret 
ilişkileri üretilmeye devam etmiş, 
bunun sonucunda da kentlerde iki 
ayrı yaşam biçimi ilk defa bu kadar 
net bir şekilde yüz yüze gelmiştir.  

Bu dönemde gecekondu semtle-
rinde yaşayanlar “köylü” olarak 
değerlendirilip, ötekileştirilmiştir. 
Bürokratlar ve kentin orta sınıfla-
rı bu kitleden haz etmemiş ve on-
lara karşı “geldikleri gibi gitsinler” 
anlayışını benimsemiştir (Tekeli, 
2014: 7). Bu dönemde modernleş-
me süreci ile toplumun dokusun-

da kök salmaya başlayan yarılma 
kendini başka bir şekilde göster-
miştir. Kentlerde birbirine dokun-
madan, yan yana paralel bir şekil-
de varlık gösteren iki ayrı muâşeret 
biçimi paralel bir şekilde yaşamaya 
başlamıştır. 

Kentlere göç özellikle 1980’ler ve 
90’larda yükselişe geçen iki büyük 

dalga ile birlikte artarak devam et-
miştir. İkinci ve üçüncü kuşak göç-
menler eski göçmenlerin kentliliğe 
geçişte kullandığı tampon meka-
nizmalara sahip değildir. Bu ku-
şaklar, modernleşmenin ve neo-
liberalleşmenin toplumsal yapıda 
yol açtığı tahribatlardan en büyük 
payı almıştır. Örneğin köyle bağı 
artık tamamen kopmuştur, köyden 
kente entegrasyon sürecinde des-
tekten yoksunlardır, çoğunlukla 
toplu olarak göç etmişlerdir ve bu 
karar dışsal etmenlerin dayatma-
sı nedeniyle zorunlu ve dolayısıy-
la da hazırlıksız bir şekilde alınmış-
tır (Koyuncu, 2011: 29). Devletle 
ilişkisi yara almış, çeşitli travma-
larla şehre göç eden köksüz, yok-
sul, güvencesiz bu kitle kentlerin 
içindeki ya da periferideki çöküntü 
alanlarına yerleşmiştir. Toplumsal 
ayrışmanın tamamen billurlaştı-
ğı bu mekânlara, ayrıca sokak ço-
cukları ve kapkaç/esrar/seks işçi-
liği gibi yeraltında iş yapan kesim 
de yerleşmiştir (Adaman ve Key-
der, 2006: 22). Dolayısıyla buralar-
da bağlamdan kopuk, mahrumiyet 
koşullarının şekillendirdiği, ah-
lâk ve değer üretiminin tamamen 
devre dışı kaldığı, “yer altı” olarak 
tanımlayabileceğimiz alt toplum-
sallaşma biçimleri şekillenmiştir. 
Modernleşme ve neoliberalleşme-
nin kirli yüzünü açıkça ortaya se-
ren bu mekânlar kendine özgü 
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jargon, kültür ve kodlar üretmiş, 
şehrin içinde tecrit edilmiş adacık-
lara dönüşmüş ve kentle bağlantı-
larını tamamen yitirmiştir. 

Eski kentliler, yoksullukla, savaşla, 
köksüzlükle sınanmış ve “kentsel 
patoloji kaynağı” olan bu yeni kitle 
ile teması en aza indirebilmek için 
yeni steril alanlar üreterek şeh-
rin bütünüyle olan temaslarını sı-
nırlandırmışlardır (Ümit Atılgan, 
2014: 68).  Şehirlerin periferik 
alanlarında bulunan kalın duvarlı 
siteler içinde benzer sosyo–ekono-
mik koşullarda olan insanlar, aşi-
na olduğu muâşeret ilişkileri için-
de, dışarıda olup bitene çok fazla 
temas etmek zorunda kalmadan 
hayatlarını sürdürmeye devam et-
mişlerdir.  Bu durumun kaçınılmaz 
sonucu olan toplumsal segregas-
yon 2000’lere kadar olan süreçte 
bölünmüş kentler ortaya çıkarmış-
tır. Sonuç olarak benzer ekonomik 
ve toplumsal koşullara sahip kişile-
rin kent içinde kümelenerek diğer 
kesimlerle irtibatını olabildiğin-
ce sınırladığı ve her grubun kendi 
içinde muâşeretini ürettiği parça-
lanmış bir yapı büyük kentlere ha-
kim olmuştur.

Bugünün Kentlerinde 
Muâşeret İlişkileri
Modernleşme teorisyenlerine gö-
re kent yenilenmenin, medenileş-
menin, Yenilikler kentlerde doğar 

ve oradan çeperdeki yaşam alan-
larına yayılır. Kente göçen yığınlar 
modernleşme deneyimi kentler-
de yaşar ve orada “eğitilir” Batı’nın 
temsil ettiği medeniyet değerleri 
böylelikle tüm nüfusa ulaşır. (Pak-
lacı, 2014). Kentlerin cahil kitlele-
ri dönüştürerek,  bütünleşmenin, 
standartlaşmanın, ilerlemenin 
sağlandığı mekânlar olarak varlık 
kazanacağı öngörülür. Ancak mo-

dern kentler bu son derece sorunlu 
bütünlük yaklaşımını dahi sağlaya-
madığı gibi bilakis kendi içlerinde 
segregayon içeren ve birbirine değ-
meden yaşayan paralel toplumlar 
üretmiştir. Birey manevi alandan, 
cemaat ilişkilerinden, onu saran ve 
aidiyet yaratan değerler bütünün-
den koparılmış tamamen yalnız-
lığa terk edilmiştir. Geleneğin bi-
reyi saran sıcak ilişkileri, insanlar 

arasındaki iletişim, kamusallık, ko-
runma, aidiyet gibi kavramları ra-
fa kaldırılmıştır. Modern kentlerde 
başkaları ile genişleyen bir iş bö-
lümünün sağlanması için gerekli 
olan parasal değiş tokuş, tüketim 
yeterli hale gelmiş ve bu süreç in-
sanın araçsallaştırılmasından ve 
soğuk ve kalpsiz bir ortamdan baş-
ka bir seçeneğe yer bırakmamıştır 
(Vural ve Yücel, 2006: 99). Tüke-
tim artık yaşamı devam ettirmek 
için gereklilik olmaktan çıkarak, 
bir kimlik tarifleme aracına dö-
nüşmüştür. (Vural ve Yücel, 2006: 
100). 

Günümüz kentlerinde kamusal 
alan ile özel alan kesin bir çizgi ile 
birbirinden ayrılmış ve  kamusallık 
olumsuzlanmıştır, her eylemin re-
ferans alanı sadece bireydir (Bilir, 
2015: 269). Nitekim Richard Sen-
net’e göre modern kentler sosyal-
leşme araçlarının kısıtlandığı, sos-
yalliğin gergin ve çekinik bir renge 
büründüğü, bireyselleşmenin, ken-
dine dönüklüğün kutsandığı, ka-
musal alanın zayıfladığı mekânlar-
dır. (Bilir, 2015: 270). Kentli birey 
için muâşeret ilişkileri artık yük, 
haline gelmiş, adeta kurtulunması 
gereken irrasyonel bir örüntü olup 
çıkmıştır. Birey artık tamamen 
kendi önceliklerine endekslediği 
özgürlüğünün içinde amaçsızca tü-
ketmek istemektedir. Dolayısıyla 
Toplumu bir arada tutan gelenek, 
inanç, kültür, maneviyat, dayanış-
ma gibi değerler bireyselliğin en 
yüce değer olarak olumlandığı kent 
yaşamında anlamını yitirmiştir.

Giderek birbirine benzeyen Mo-
dern kentlerde her kente kendi öz-
gün kimliğini kazandıran farklılık-
lar yok olmuştur. Şehir bütünlük 
duygusunu kaybetmiştir ve parça-
lı bir görüntü arz etmektedir. Kır-
dan kopup gelen insanlar bir yer-
de yaşarken, muhafazakârlar başka 
bir yerde,  kendini modern tanım-
layan kesim başka bir yerde küme-
lenmiştir. Orta sınıflar, alt sınıf-
lar ve üst sınıflar aynı mekânları 
paylaşmakta, daha üst sınıflar alt-
takilerle irtibatı en aza indirmek 
için yaşam alanlarını duvarlarla, 
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parçalı bir görüntü arz 

etmektedir.



güvenlikle çevrelemektedir. Telaş, 
kaos, güvensizlik, yalnızlık, savrul-
ma, toplumsal hiyerarşi, tüketim, 
hız, belirsizlik bu yeni kentlerin 
kimliğini oluşturmuştur.

Kentli bireyin bireysel kimliğinin 
ifadesinin tüketimle özdeştirilme-
si ile hayatın akışı içinde gelişen 
insani ve kamusal illişkiler hızla 
erimiştir. Bu yaşam biçimi kamu-
sal mekânların kimliksiz, kurgu 
mekânlara dönüşmesi ilişkilerin 
ise kendiliğindenliğini yitirmesi ile 
sonuçlanmıştır. Kamusal mekânla-
rın temel ereği kentlileri kendile-
rini daha çok tüketime yönlendir-
mek olmuştur. Modern kentlerin 
neredeyse tek kamusal mekânına 
dönüşen alışveriş merkezleri böy-
le bir ilişkinin ürünüdür. Alışveriş 
merkezleri sadece ticari bir merkez 
değildir, aynı zamanda moderniz-
me ilişkin hızlılık, gelip geçicilik, 
moda, bireysellik, rekabet gibi de-
ğerlerin yeniden üretildiği  mekân-
lardır. Alışveriş merkezleri “gün-
delik hayatının her anı planlanmış 
olan, kent yaşamını keşfetmeye ne 
zamanı, ne de isteği olan kentlile-
rin kamusal mekânıdır.” (Vural ve 
Yücel, 2006: 104). Baudrillard’ın 
meta panayırı olarak adlandırdığı, 
alışveriş merkezleri kullanıcılarına 
suni,  yapay, tarihsiz, geleneksiz, 
akıştan azade, rasyonel küçük bir 

kent yaşantısı simülasyonu sun-
maktadır. Alışveriş merkezleri ka-
musal ilişkilerdeki kendiliğinden-
liğin, akışın tamamen yitirildiği, 

muâşeret kavramının içinin bo-
şaltıldığı suni mekânlar olarak bu-
günün kent yaşamına damgasını 
vurmuştur (Vural ve Yücel, 2006: 
104).

Ne Yapmalı?
Günümüzde modernizm özellik-
le büyük kentler ölçeğinde her gün 
genişleyen bir döngü ile kendisini 
üretmektedir. Sadece metalar de-
ğil, yeni yaşam tarzları, söylem-
ler, dil, yemek alışkanlıkları, kılık 
kıyafet, davranış kalıpları ve de-
ğerleri dolaşım ilişkisine sokarak, 

hayatlarımız üzerinde hakimiyet 
kurmaktadır. Bugün modernleşme 
kimsenin karşı çıkamayacağı, gün-
lük hayatımızdan, muâşeret ilişki-
lerine, davranış kalıplarına kadar 
her alanımızı belirleyen bir gerçek-
lik olarak yayılmaya ve büyümeye 
devam etmektedir. Sosyal ilişkile-
rin zayıfladığı, madde ve paranın 
en önemli değer olduğu, bireysel-
leşmenin kutsandığı, kutsalın dün-
yevîleştiği, öngörülebilirlik, rasyo-
nalite gibi ilkelerin hakim olduğu, 
dinsel ve geleneksel toplumsal te-
şekküllerin irrasyonel addedildiği 
bu süreci tersine çevirmek müm-
kün olmasa bile en azından top-
lumsal ilişkilerimiz ve değerleri-
miz üzerinde yaptığı tahribatı en 
aza indirebilmek, ulusal ölçekte 
bir öze dönüş hareketinin çok kap-
samlı bir şekilde yürütülmesi ile 
mümkündür. 

Cumhuriyet modernleşmesi bi-
zim topraklarımızda, bize yaban-
cı değerlerin metazori bir şekilde 
tesis edilmesi, yerleştirilmesi için 
baştan ayağa uzanan bütüncül bir 
toplumsal mühendislik projesi ger-
çekleştirmiştir. Sivil hayat üzerin-
de askeri ve bürokratik vesayetin 
tahakkümü olarak görünürlük ka-
zanan bu süreç, bir anlamda top-
lumsal kodlarımızı tarihsel akı-
şından, özünden ve geleneğinden 

Alışveriş merkezleri 
kamusal ilişkilerdeki 
kendiliğindenliğin, 

akışın tamamen 
yitirildiği, muâşeret 

kavramının içinin 
boşaltıldığı suni 
mekânlar olarak 

bugünün kent yaşamına 
damgasını vurmuştur.

Galleria 
Eurovea 
alışveriş 
merkezi,
Bratislava, 
Slovakya
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kopartarak yeniden dizayn edil-
mesi projesidir. Bu yeni biçim do-
ğası gereği normatiftir, zorlamadır, 
sakildir ve yabancıdır. Toplumsal 
yapıyı sadece ilerlemeye ve rasyo-
naliteye dayalı kodlarla tasavvur 
ederken, toplumların temeli olan 
kültürel ve dinsel mirası irrasyonel 
ilan ederek yok saymaya girişen 
ve Horkheimer’ın tabiriyle akıl tu-
tulmasından (Holkheimer, 2016) 
mustarip bu modernleşmeci ras-
yonel düşünce, bireyi toplumsal 
olandan koparmış ve yozlaşmaya 
yol açmıştır. 

Normatif bir modernleşme süre-
cinin tahribatının izlerini silerek, 
kendi köklerimizden yeniden bes-
lenebilmek için toplum olarak cid-
di bir kültürel arkeolojik çalışmaya, 
uyanış projesine muhtaç olduğu-
muz aşikârdır. Bireylerden, ailele-
re, mahallelere, köylere, kasaba-
lara, kentlere kadar uzanan geniş 
bir öze dönüş projesinin bilinçli 
ve kapsamlı bir şekilde hayata ge-
çirilmesine şiddetle ihtiyaç bulun-
maktadır. Bunun için öncelikle 
toplumsal yapıyı oluşturan en kü-
çük birimden en büyüğüne kadar 
her katmanda bir aidiyet bilinci-
nin oluşturulması elzemdir. Kül-
türel birikimi temel referans nok-
tası olarak alan bir düşünce yapısı 
oluşturulmalı ve bu düşünsel ya-
pı toplumun bütün bireylerini 

kapsamalıdır. Aidiyet bilincine ve 
kültürel birikime dayanan bir top-
lumsal yapılanmada, sivil toplum 
anlayışının ve demokrasinin ger-
çek anlamda kök salacağı aşikârdır. 

Modernleşmenin sosyal hayat üze-
rindeki tahribatını en aza indire-
bilmek için geleneğinin tecrübe-
sine yeniden dönmeye, kendimizi 
zaten özümüzde olan kodlarımıza 
göre ayarlamaya mecburuz. Muâ-
şeret alanını genişletmek, modern-
leşmenin ürettiği patolojilerden 
korunmak, kök salmak, bağ kur-
mak ve anlam yitiminin insanları 

sürüklediği erozyondan korunmak 
için muâşeret tecrübesini en mü-
kemmel şekilde tesis edildiği İslam 
medeniyeti değerlerini yeniden 
keşfetmeye hiç olmadığımız kadar 
muhtacız. Modernleşmenin insan-
ları ötekileştiren, kimlik algısında 
tahribata yol açan, kültürel biriki-
mi temel alan toplumsal yapıları 
hiçe sayan rasyonel düşünce siste-
minin en büyük panzehiri hiç kuş-
kusuz ki İslam tasavvurudur. Bu 
tasavvura uygun şekilde tesis edi-
lecek kamusal ve eğitsel politikalar 
sayesinde, modernleşmenin toplu-
mu ayrıştıran, toplumsal deneyimi 
sadece rasyonel addettiği eylem-
lere indirgeyen ve kentsel mekânı 
salt tüketim üzerinden kodlayan 
anlayışı etkisini kaybedecektir. 

Sivil toplumu, demokrasiyi ve 
muâşereti temel alan kentsel ha-
yatı vücuda getiren bütün ilkeler, 
İslam tasavvurunda zaten mev-
cuttur. Bizlere düşense, asırlarca 
tecrübe edilmiş bu muazzam ta-
savvuru kuşaktan kuşağa aktar-
maktır. Hiç kuşkusuz ki geçmiş-
te asırlarca kadim medeniyetlere, 
kültürlere can vermiş, insanlık ta-
rihinde büyük dönüşümlere yol 
açmış olan İslam tasavvuru, gele-
ceğin barış ve huzur dolu dünyası 
için de sahip olduğumuz tek gerçek 
ilham kaynağıdır.           

Modern leşmenin 
ürettiği patolojilerden 

korunmak, kök salmak, 
bağ kurmak ve anlam 

yitiminin insanları 
sürüklediği erozyondan 

korunmak için 
muâşeret tecrübesini 
en mükemmel şekilde 

tesis edildiği İslam 
medeniyeti değerlerini 

yeniden keşfetmeye 
hiç olmadığımız kadar 

muhtacız.

Mescid-i Nebevi
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Murat ACAR

Şehirli Derneği Başkanı

ŞEHİR VE MUÂŞERET

DENEME



nsanın, var edildi-
ği günden bu yana 
daha iyiyi ve güzeli 
bulmak adına çık-
mış olduğu yolcu-
luğunda şehirler; 

değer üretiminin temerküz ettiği 
alanları oluşturmuştur. Coğrafya-
lardan kültürlere değerler değişse 
bile taşıyıcı unsur hep aynı kalmış, 
âlimlerden zâhitlere, tâcirlerden 
zanaatkârlara kadar bilgiyi, üreti-
mi ve sanatı taşıyanlar hep şehir-
lerde sükûn bulmuşlardır.

Böylelikle şehir; insanla yoğrulan 
ve insanı yoğuran bir hâl almıştır. 
Shakespeare’in bir oyununda yer 
alan “Şehir dediğin nedir ki insan-
dan başka”1 sözü bu ilişkinin en ve-
ciz ifadelerinden birisini oluşturur. 
Şehrin en değerli unsuru insan-
dır elbette ama sadece insan de-
ğildir, şehrin sakinleri arasında yer 
alan. Kedilerden kuşlara, ağaçlar-
dan diğer tüm canlılara kadar şe-
hir, birçok varlığın hayat bulduğu 

1 The Tragedy of Coriolanus, Act 3, Scene 1.

ve içerisinde yer aldığı mekânla et-
kileşim oluşturduğu bir medeniyet 
aynasıdır.

Bu bütüncül yapısı nedeni ile şehir, 
içerisindeki unsurların tümünü 

kuşatan ve birlikte yaşamanın sır-
larını ihtiva eden bir değerler sis-
temini de beraberinde getirir. Do-
ğudan batıya, güneyden kuzeye 
kâinatın her yerinde şehirler ait 
oldukları anlam dünyasına bağlı 

İ

Kedilerden kuşlara, ağaçlardan diğer tüm canlılara kadar 
şehir, birçok varlığın hayat bulduğu ve içerisinde yer aldığı 
mekânla etkileşim oluşturduğu bir medeniyet aynasıdır.

Bishan-Ang 
Mo Kio Park, 
Singapur
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olarak toplumsal yaşam pratikle-
rinin üretilmesinde çeşitli normla-
ra sahip bulunur. Bu normların bir 
kısmı müeyyide içeren hukukî dü-
zenlemeleri meydana getirirken, 
bir kısmını ise değer yargılarına 
bağlı olarak ahlâkın alanı içerisin-
de yer alan ve müeyyidesi bulun-
mayan kurallar oluşturur.

Arapçadan dilimize geçen, “birlik-
te yaşama ve birbirleri ile toplum-
sal ilişkiler içinde bulunma” anla-
mını içeren “muâşeret” kavramı, 
medeniyetimizde bir diğer önem-
li kavram olan “edeb” ile birlikte 
kullanılarak, özellikle şehir haya-
tındaki bir arada yaşama kültürü-
nü ifade eden “âdâb-ı muâşeret”e 
dönüşmüştür. Selam vermekten 
konuşma üslubuna, yürüyüşten 
yemek yeme pratiklerine kadar 
hayatın hemen her alanını ihtiva 
ederek zaman içerisinde gelişen 
bu kurallar manzumesi, şehrin 
tüm unsurlarına yönelik normları 
barındırmaktadır.

Yeryüzünü imar etmek gibi önem-
li bir vazife ile görevli kılınan in-
sanların birbirleri ile kurdukları 
ilişkilerinden, bu emaneti üstlen-
diği andan beri yanında olan di-
ğer canlılarla ilişkisine; değerlerin 
üretildiği şehirlerle meydana ge-
len ilişkisinden, şehirlerin birbir-
leri ile ilişkisine kadar muâşeret 

kavramını tevhidî bir anlayışla ele 
almak mümkündür. 

Şehirli ve Muâşeret
Bu dizgenin ilk sırasını, insan top-
luluklarının kendi içindeki ilişki-
leri oluşturmaktadır. Şehrin tüm 

unsurlarının ahenk içerisinde var-
lığını sürdürebilmeleri için önce-
likle birbirleri ile birlikte yaşama 
pratiklerini üretmeleri beklenir. 
Şehrin bir değer üretimi merkezi 
olduğunun bilincine varan; başta 
kendisi olmak üzere yakın çevresi-
ni ve yaşadığı şehrin tümünü göze-
ten; birlikte yaşadığı tüm canlılar-
la, ayrım yapmaksızın merhamet, 
sevgi ve saygı çerçevesinde ilişkiler 
kuran; yaşadığı sokağa, mahalleye 
ve elbette şehrine karşı bir aidiyet 
duygusu geliştiren; medeniyetimi-
zin değerleri ile tavrını ve karakte-
rini oluşturan şehirliler böylelikle 

muâşereti edep ile birleştirerek 
âdâb-ı muâşerete uygun yaşama-
nın örneğini meydana getirecek-
lerdir. Böyle bir şehirde toplum-
sal ilişkilerin odağında çıkar değil 
edeb kavramı yer alacak ve şehirli-
ler âlemlere rahmet olarak gönde-
rilen Peygamberimizin buyurdu-
ğu gibi “Elinden ve dilinden emin 
olunan insanlar”2 olarak şehrin en 
kıymetli sâkinleri hâlini alacaklar-
dır. Bugünün şehirlerinde giderek 
azalan bu hasletlerin, medeniyet 
bilincine sahip şehirliler eliyle ye-
niden ihya edilmesi ve yaşam pra-
tiklerine hâkim kılınması muâşe-
ret konusunun en önemli kısmını 
oluşturmaktadır.

İnsanın Diğer 
Canlılarla Muâşereti
Şehirlilerin, üstlendikleri asıl ema-
net kapsamında aldıkları bir başka 
emanet unsuru da insanın dışında 
var olan diğer canlılardır. Dünya-
nın birçok şehrinde olmadığı kadar 
bu sevimli canlılarla bir aradalığı 
barındıran şehirlerimiz, muâşere-
tin bu önemli cüzü için de şehirlile-
re önemli vazifeler yüklemektedir. 
Hepsi kendi içinde birer topluluk 
(ümmet) olarak yaratılmış olan 
diğer canlılarla tıpkı insanlarla ol-
duğu gibi ilişki kuran ve birlikte 

2 (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)

Şehrin tüm 
unsurlarının ahenk 
içerisinde varlığını 

sürdürebilmeleri için 
öncelikle birbirleri 
ile birlikte yaşama 

pratiklerini üretmeleri 
beklenir.



yaşayan şehirlilerin; bu canlıla-
rı merhamet ve şefkat çerçevesin-
de gözetmeleri; nasıl ki insanla-
rın birbirlerinden emin oluyorsa, 
onların da insanlardan emin ola-
rak yaşayabildiği şehirlerin hayata 
geçirilmesi medeniyetimizin biz-
lere bıraktığı önemli bir miras ve 
vazife olmaktadır. Yaralı kuşların 
tedavisi için vakıflar kuran, kedi-
lerin ve köpeklerin su içebilecekle-
ri kapların inşası için vazifeli kılı-
nan insanların olduğu bir medenî 
birikimin sahipleri olarak; çağın 
hiçbir şeyi umursamayan ve yal-
nızca narsist bakış açısını dayatan 
yapısına teslim olmadan bu güzel 
özelliklerimizi devam ettirmemiz, 
muâşeretin ve merhametin gere-
ği olarak bizlere yüklenen bir diğer 
vazifedir.

Şehirle 
Gerçekleştirilen 
Muâşeret
Dünya nüfusunun yarısından faz-
lasını barındırarak insanlığın en 
büyük yaşam alanları halini alan 
şehirlerle kurulan ilişkiler, muâşe-
retin üçüncü kısmını oluşturmak-
tadır. Üzerinde ne yazık ki faz-
la durulmayan ama yaşantımızın 
başından sonuna kadar iletişim 
içerisinde bulunduğumuz şehir-
lerimizle gerçekleştirilen bu etki-
leşim aynı zamanda karşılıklı bir 
inşa sürecini ifade etmektedir. Fıt-
ratı gereği birlikte yaşama iştiyakı 

ile donatılan insanın, bu ihtiyacı-
nı gerçekleştirmek adına keşfettiği 

en kıymetli mekânlardan birisini 
oluşturan şehirler, kurulma süreç-
lerinden günümüze kadar her an 
yeniden üretilen ve içkin değerle-
ri nedeniyle insanın da üretimine 
katkı sunan önemli yaşam alanla-
rını ifade etmektedir. Yer seçimi 
esnasında doğal çevre ile kurduğu 
ilişkisinden gelişim aşamalarında 
gerçekleştirdiği etkileşimin sey-
rine kadar şehrin ilk iletişimi, bu 
anlamda doğa ile gerçekleşmekte-
dir. Şehrin imar edenleri olarak şe-
hirliler, şehrin doğal çevre ile olan 
muâşeretini bu anlamda dizayn 
ederek onun hangi değerler ekse-
ninde gelişeceğini tayin etmek gibi 

önemli bir görevi icra etmektedir-
ler. Bu noktada edeb yeniden dev-
reye girmekte ve şehrin gelişimini 
yönlendirmesi gereken en önemli 
ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mimar Sinan ve vücuda getirdiği 
eserleri bağlamında mimarimize 
hâkim olan temel paradigmayı ele 
alan Gülru Necipoğlu, selâtin ca-
milerden sivil mimarlık eserlerine 
kadar Osmanlı’nın kendi içerisin-
de sahip olduğu en önemli ilkenin 
“âdâb” olduğunu vurgulayarak bu 
temel değerin şehrin bütününde 
nasıl şekillendiğini veciz bir şekil-
de dile getirmiştir. 3

İstanbul’un gerdanlığına hariku-
lade bir süs olarak kondurulmuş 
olan Süleymaniye Camii’nde de; 
minareleri ile adeta bir şahesere 
dönüşen Ayasofya Camii’nde de, 
bu eserin hemen yanı başında ko-
numlanarak onunla hem ahenk 
içerisinde bulunan hem de şehrin 
siluetine yansıyan güzelliği ile kat-
kı sunan Sultanahmet Camii’nde 
de medeniyetimizin mimarlık kül-
türüne hâkim olan âdâb ilkesini 
gözlemlemek mümkündür. Gözün 

3 Gülru Necipoğlu, “Sinan Çağında Mimarlık 
Kültürü ve Âdâb: Günümüze Yönelik Yorumlar“, 
Osmanlı Mimarlık Kültürü, Kubbealtı Neşriyat, 
İstanbul, 2016, s:19-67.

Dünya nüfusunun 
yarısından fazlasını 

barındırarak insanlığın 
en büyük yaşam 

alanları halini alan 
şehirlerle kurulan 

ilişkiler, muâşeretin 
üçüncü kısmını 

oluşturmaktadır.

Mimar Sinan
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yanı sıra gönlü de yormayan ve za-
rafeti ile her biri birer başyapıt olan 
bu eserlerin topografyayla kurduk-
ları uyumun, içerisinde bulunduk-
ları kentsel doku ile sağladıkları 
ahengin yanı sıra doğal çevreyi gö-
zeten anlayışları, onların vücuda 
getirilişinde tüm bu etkileşimlerin 
hassas bir şekilde değerlendirildi-
ğini ortaya koymaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, modern 
çağların tahribatına uğramadan 
önceki sivil mimarimizin, mimarî 
âdâbımıza uygun olarak teşekkül 
etmesi; sadece anıtsal yapılarda de-
ğil, şehrin her eserinde ahengin ve 
toplumsal ilişkiler manzumesinin 
dikkate alındığını göstermesi ba-
kımından takdire şayandır. Evler-
den başlamak üzere sokaklara, ora-
dan mahallelere ve bütün bir şehre 
yayılan; bilge mimar merhum Tur-
gut Cansever’in sıklıkla vurgu yap-
tığı “tevhid” ilkesinin yansıması 
ile meydana gelen bu düzen, şeh-
rin kendi iç unsurları ile sağladığı 
uyumun harikulade bir örneğini 
oluşturmuştur. Evlerin renginden 
sokağın düzenine, mahallenin 
kendine yeten özgünlüğünden 
şehrin çoklukta birliği oluştu-
ran yapısına kadar tüm ilişkilerin 

bu topraklarda şehirciliğin âdâb-ı 
muâşeretine uygun olarak kurgu-
landığı gözler önüne serilmektedir.

Evin, sokağın, mahallenin ve şeh-
rin yapıbozuma uğradığı zaman-
larla birlikte medeniyetimizin mi-
rası şehirlerimizde de ne yazık ki 
bu çözülmeler artmış, rant kay-
gısı şehirlerimizi esir almaya baş-
lamıştır. Daha kötüsü, yapıların 
şehre yabancı olduğu bir kentsel 
örüntü içerisinde, şehirliler de şe-
hirlerine olan aidiyetlerini yitirme-
ye başlamışlardır. Ne evlerimiz ve 

sokaklarımız şehirlerimizle birlik-
teliği sağlayabilecek ilişkiler geliş-
tirebilmiş ne de şehirlerimiz doğal 
çevresi ile kurduğu ilişkiyi hakikat 
ekseninde kurgulayabilmiştir. Bu 
nedenle, şehirlerimizin hem biz şe-
hirlilerle hem de içerisinde var ol-
dukları doğal çevreleri ile “hakika-
tin yapılara yansıması neticesinde 
oluşacak”4 güzellik çerçevesinde 
muâşeret oluşturan birer mede-
niyet merkezine dönüştürülmesi 
aslî vazifelerimizden bir diğerini 
oluşturmaktadır.

Şehirlerin Muâşereti
Birbirleri ile toplumsal ilişkiler 
kurma hasleti her ne kadar insan-
lara ve diğer canlılara özgü olarak 
görülse de, insanın kurucu unsuru 
olduğu şehirlerin de kendi arala-
rında buna benzer bir ilişkinin var-
lığından söz etmek mümkündür. 
Muâşeretin pek de dile getirilme-
yen fakat ilk çağlardan başlayarak 
etkisi her geçen gün artan bu özel-
liğine bağlı olarak, şehirlerin çeşitli 
sâiklerle gerçekleştirdikleri etkile-
şim, onların arasındaki bağın güç-
lenmesine vesile olmuştur.

Şehirler arasında gerçekleşen muâ-
şeret, kâh mimariden beslenerek 
eserler üzerinden ortaya konmuş 

4 Aquina’lı Thomas’tan aktaran Aynur Can, 
Mahmut Doğan, “Bir Şehir Kurmak: Turgut Can-
sever’le Konuşmalar”, Klasik Yayınları, 2015, 
İstanbul.

Thomas Aquinas
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kâh hasretin bir yansıması olarak 
destanlara konu olmuştur. Bu et-
kileşim kâh paylaşılan değerlerin 
savunusu için bir araya gelmeleri-
ni sağlamış kâh zor zamanlarında 
maddî-manevî yardımlaşmalarına 
kapı aralamıştır. Medine’de hayat 
bulan hakikat, Bağdat’la kurduğu 
ilişki sonucu yeni güzelliklerin or-
taya çıkmasına vesile olmuş; İsfa-
han’da gelişen değerler İstanbul’da 
çağları aşan fetihlere dönüşmüş-
tür. Bu ilişkiler ağı, şehirleri maddî 
ve manevî olarak kardeş kılarken, 
muâşeretin bir yansıması olarak 
iletişimin güçlenmesine zemin 
hazırlamıştır.

Değişen ve gelişen imkânlara bağ-
lı olarak artan olanaklar medeni-
yetimizin gönül coğrafyasındaki 
şehirleri birbirine daha da yakın-
laştırmıştır. Bugün Kudüs’ün İs-
tanbul’a, Saraybosna’nın Bursa’ya, 
Patani’nin Konya’ya sesi daha ko-
lay ulaşmakta, böylece birbirleri-
nin dertleri ile hemhâl olmaları da-
ha fazla mümkün olmaktadır. Bu 
gelişmelerin beraberinde getirdiği 
sorumluluklar çerçevesinde şehir-
lerin birbirleri ile olan gönül bağını 
güçlendirmek, şehrin en kıymetli 
sâkinleri olarak biz şehirlilere dü-
şen en önemli görevlerden birini 
oluşturmaktadır.

 
Son Söz Yerine
Şehir ve muâşeret, insandan şeh-
re ve şehirden tüm kâinata uza-
nan geniş bir mekânsal düzlem-
de ele alınması gereken önemli bir 
ilişkiler ağını ifade etmektedir. Bu-
günün küresel dünyasının berabe-
rinde getirmiş olduğu bu yoğun et-
kileşimden, medeniyetimizin bize 
tarif ettiği ilkeler doğrultusunda 
âzamî derecede istifade etmek ve 
yeni bir şehri, aslında eskimeyen 
hasletlerle yeniden kurmak biz şe-
hirlilerin aslî vazifesi olarak karşı-
mızda durmaktadır. 

Birbirleri ile toplumsal 
ilişkiler kurma hasleti 
her ne kadar insanlara 
ve diğer canlılara özgü 

olarak görülse de, 
insanın kurucu unsuru 

olduğu şehirlerin de 
kendi aralarında buna 

benzer bir ilişkinin 
varlığından söz etmek 

mümkündür. 

Eski Bağdat, 
Irak’tan bir kare

Eyüp 
Sırtlarından 
İstanbul
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşünce 
Dergisi 12. sayısının dosya toplan-
tısı için bir araya gelmiş bulunuyo-
ruz. Öncelikle hepiniz hoş geldi-
niz. Bu sayımızın konusu Şehir ve 
Muâşeret. Türk Dil Kurumu söz-
lüğünde, muâşeret “birbiri ile top-
lumsal ilişkiler içinde bulunma” 
olarak tanımlanırken Kubbealtı 
buna ilave olarak hoş geçinme, iyi 
geçinme anlamını ilave etmiş.

Bu tanımlarda iki temel kavram 
karşımıza çıkıyor. Birincisi toplum 
halinde olmak, toplumsal halde ya-
şamak, ikincisi ise iyi ilişki içinde 
olmak. Toplum halinde olmak za-
ten şehrin olmazsa olmaz unsurla-
rından birisidir. Muâşeret de şeh-
rin herhalde diğer olmazsa olmazı 
olarak duruyor. Bu ikisi arasındaki 
ilişki konusunda neler söylersiniz 
Hocam?

Nabi Avcı: Öncelikle davetiniz için 
teşekkür ederim. 

Fi tarihinde, henüz Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı yokken, 

Necmettin Türinay’ın başkanlığın-
da Aile Kurumu vardı, biliyorsu-
nuz. Devlet Bakanlıklarından bi-
rine, Sayın Cemil Çiçek’e bağlıydı. 
O tarihlerde Aile Kılavuzları kitap 

dizisi kapsamında “Ailenin İleti-
şim Kılavuzu” ile “Görgü Kuralları” 
adlarında kitapçıklar hazırlamış-
tık. Bilseydim onu getirirdim bura-
ya. O vesile ile bazı eski muâşeret 

Toplum halinde olmak zaten şehrin olmazsa olmaz 
unsurlarından birisidir. Muâşeret de şehrin diğer olmazsa 
olmazıdır.
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kitaplarını da karıştırma imkâ-
nım olmuştu. Osmanlı dönemimin 
son zamanlarında, İkinci Meşruti-
yet’ten sonra yazılmış âdâb-ı muâ-
şeret kitapları ile Cumhuriyet’in 
ilanından sonra yazılmış âdâb-ı 
muâşeret kitapları. Özellikle Cum-
huriyet’in ilk yıllarında yazılan, da-
ha doğrusu Batı’dan adapte edilen 
Muâşaret kitapları.. Ayrıca ince-
lenmesi gereken kitaplar... O kül-
tür değişimlerinin, daha doğrusu 
kültür değişimi dayatmalarının ne 
tür travmalara yol açtığını Cum-
huriyet döneminin Âdâb-ı Muâ-
şeret kitaplarından net bir şekilde 
görebiliyoruz. Mesela, bayramlar-
da nasıl hareket edilir, dansa davet 
nasıl yapılır? Hanımların sigarası 
yakılır mı yakılmaz mı?” gibi bizim 
çok aşinamız olmayan konularda 
uzun uzun tanımlar tarifler, tav-
siye ve ikazlar... Emin olmamakla 
birlikte, büyüklerden duyduğum 
kadarıyla özellikle askerî bürokra-
side bu kitaplar ciddiyetle okutul-
muş ve genç subayların bu yeni 
görgü kurallarına göre davranma-
sına yönelik bir uygulama başlatıl-
mış o tarihlerde. Askerî bürokrasi-
ye, mülkî idare amirlerine ve tabii 
öğretmenlere bu konuda epey bir 
“eğitim” verilmiş. Her toplumun, 
gündelik hayatta, farklı toplumsal 
ortamlarda hangi kurallara göre 
davranmanın uygun olacağı, hangi 
kurallara göre davranmanın uygun 

olmayacağı konusunda bir uzlaşı-
ya, toplumsal bir uzlaşıya ihtiya-
cı var. Âdâb-ı Muâşeret kuralları 
dediğimiz de işte bu uzlaşmaların 
toplamı... Ama bahsini ettiğim bu 
toplam, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rındaki türden suni ve dayatmacı 
yöntemlerle değil toplumun kendi-

liğinden ürettiği, hiçbir yazılı kay-
nağa bağlı olmasa bile -hatta bağlı 
olmadan asıl gücünü gösterir, çün-
kü içselleştirildiğinin bir kanıtıdır- 
hiçbir yazılı kaynağa bağlı olmadan 
toplumsal dokuya nüfuz etmiş bir 
birikimdir. Tabii toplumsal entite-
nin büyüklüğüne, toplumsal for-
masyonun karmaşıklığına göre, 

köyde ayrı, kasabada ayrı, şehirde 
ayrı ve şehrin türüne göre... Me-
selâ daha homojen nüfus yapısına 
sahip şehirlerdeki âdâb-ı muâşe-
retle daha kozmopolit şehirlerde-
ki âdâb-ı muâşeretin çeşitlenme-
si arasında farklar var. Dolayısıyla 
hangi büyüklükte olursa olsun, 
hangi demografik kompozisyona 
sahip olursa olsun, en basit top-
lumsal örgütlenmelerde bile, köy 
düzeninde veya mezrada bile, her 
şeyin bir âdâbı, bir yolu, bir yönte-
mi var. Ayrıca, sadece bizde değil, 
dünyanın her yerinde, yüzyıllar-
dan beri kuralları koyan veya ku-
ralları denetleyen dinî otoriteler, 
dini kurumlar var. Yani “kurum” 
derken, bu Batı için kilisedir de bi-
zim için de, kulakları çınlasın, bi-
zim Yazarlar Birliği’nden Mehmet 
Çetin’in çok güzel bir benzetmesi 
vardı, Türk toplumu için “Biz bir il-
mihal toplumuyuz.” derdi. En çok 
ortaklaştığımız metinlerden bir ta-
nesi ilmihaldir hakikaten. Bazıla-
rınca Mızraklı İlmihal diye küçüm-
senip geçilir ama bir cemiyeti ortak 
bir ahlak nizamında, ortak bir gün-
delik hayat nizamında veya kural-
lar bütününde buluşturan çok de-
ğerli kaynaklardır bunlar. Bunların 
bir kısmı, şartların değişmesiyle, 
zamanın icaplarına göre, teknolo-
jideki değişmeler, şehirleşmede-
ki değişmeler, mimarideki değiş-
meler, bizim mahalle yapımızdaki 
değişmeler, eğitimdeki değişmeler 
gibi toplumsal değişmelerle, şura-
sından, burasından farklılaşmalara 
uğramış olabilir, tadilata uğramış 
olabilir, unutulmuş olabilir ve-
ya artık uygulanamaz hale gelmiş 
olabilir ama netice itibariyle bun-
lar yüzyıllardır bizi bir arada tutan, 
bir arada ahenk içinde yaşamamı-
zı sağlayan kurallar manzumesidir.

Burada problem zannediyorum, 
son zamanlarda bu âdâb-ı muâşe-
ret konusunda yaşadığımız kafa ve 
davranış karışıklarının bir sebebi, 
çok hızlı bir toplumsal bir değiş-
meden geçmemizdir. Geçmiş ol-
mamız ve hâlâ geçiyor olmamız-
dır. Başta dedik ya, her toplumsal 
yapının kendine göre bir âdâb-ı 

Her toplumun, 
gündelik hayatta, farklı 
toplumsal ortamlarda 
hangi kurallara göre 
davranmanın uygun 

olacağı, hangi kurallara 
göre davranmanın 
uygun olmayacağı 

konusunda bir uzlaşıya, 
toplumsal bir uzlaşıya 

ihtiyacı var. Âdâb-ı 
Muâşeret kuralları 

dediğimiz de işte bu 
uzlaşmaların toplamı... 

Nabi AVCI



muâşaret dizgesi var. Köyde ayrı, 
kasabada biraz daha farklılaşıyor, 
şehirde çok daha farklı... Ortaklık-
ları da var ama çevre şartlarındaki 
değişme sebebiyle farklılaşmalar 
da var: Hiç gayrimüslim komşu-
su olmayan bir Müslüman köylü-
nün uyması gereken gündelik ha-
yat kurallarıyla, etrafında farklı 
inanışlardan komşuları olan şehir-
li bir Müslümanın veya bir Hristi-
yanın uyması gereken davranış bi-
çimleri tabii farklı... Şimdi işte bu 
farklı yerleşim türleri, yerleşim bi-
rimleri arasındaki geçişkenlik son 
zamanda öyle hızlı arttı, öyle hızlı 
gerçekleşti ki yüzyıllardan beri bel-
li bir köy ölçeğinde kendine göre, 
ahenkli bir hayat tarzı tutturmuş 
olan insanlar, birden kendilerini 
çok başka, kozmopolitan bir şehir 
ortamında buldular. 

Sadece bu köyden kente göç, Ana-
dolu’dan büyükşehirlere ve özel-
likle İstanbul’a göç bağlamında 
söylemiyorum bunu. Bizim millet 
olarak yaşadığımız, başka hiçbir 
milletin belki bu kadar derin ya-
şamadığı başka bir travmatik şey 
de Almanya maceramız, Avrupa 
maceramız... Yozgat’ın köyünden 
adamı aldık, bir aileyi aldık Ber-
lin’e götürdük, Berlin’e gitti. Ora-
nın yaşayış biçimleri, kuralları ör-
fü, adeti vesairesiyle, geldiği yerin 
davranış biçimleri, kuralları, iyileri 
ve kötüleri arasındaki farkları bir 
düşünün. 

Nureddin Nebati: Bahsettiği-
niz bu kopuşa ilave olarak Türki-
ye modernleşmesi muâşeret iliş-
kileri bağlamında da önemli bir 
kopuş yaratıyor şüphesiz. Bizim 
içimizden olmayan, kendi günlük 
hayat akışımız, tarihimiz, gelenek-
lerimiz, inancımız içinde şekillen-
memiş, bizim yüzlerce yıl yaşamış 
olduğumuz hayat akışımızdan ta-
mamen ayrıksı olan bir muâşe-
ret âdâbı dayatılıyor. “Cumhuriyet 
âdâb-ı muâşereti” olarak adlandır-
dığımız bir olgu var. Bürokratik as-
keri elitin kafasında kurduğu, ras-
yonel, laikçi ve dolayısıyla sözde 
modern topluma ait bir takım ku-
rallar dayatılıyor. Ama aslında son 

derece sakil de duruyor bir yerde, 
bünye kabul etmiyor çünkü. Mese-
le “Kadınların ellerini Avrupa’da-
ki gibi zarifane şekilde öpmenin 
yol ve yöntemleri” üzerine dergi-
lerde uzun uzun yazılar yayınlanı-
yor. “Kadınların elini öpmek çok 
incelikli bir sanat” olarak tarif edi-
liyor. Burada bizim yaşam biçim-
lerimize, hayat alışkanlıklarımıza 
çok aykırı gelen, zorlama bir du-

rum var. Biz bu değiliz, kibarlığı-
mızın, kadınlara olan saygımızın 
ölçüsü, göstergesi hiçbir zaman 
bu olmamış, kendimizi yüzlerce yıl 
boyunca hiç bu şekilde ifade etme-
mişiz. Ama bir çeşit aşağılık komp-
leksi ile “medenileştiğimizi ispat” 
adına bu davranışları, son derece 
şekilci bir tarzda ortaya koyma-
mız isteniyor. Sosyal mühendisle-
rin, asker-bürokratların gündelik 

hayata vurduğu damga bu. Burada 
bir uyum sağlama zorluğu ve dola-
yısıyla da ciddi bir yarılma devreye 
giriyor. Elit kültürü ve halk kültürü 
arasında büyük bir uçurum oluşu-
yor. “Cumhuriyet âdâb-ı muâşere-
ti” birlikte yaşam tasavvuru üret-
miyor, dayatma yapıyor. Uyum 
sağlama zorunluluğu üretiyor.

Modernleşme bu şekilde “rasyo-
nel” bir yaşam kültürü dayata-
rak tüm İslam ve Osmanlı tecrü-
besine arkasını dönüyor. Örneğin 
Hucûrât sûresi başlı başına çoğul-
cu bir muâşeret hukuku önerilmiş 
mesela “dargınları barıştır” demiş, 
“kardeşlik hukuku” diye bir kav-
ram ortaya koymuş, kavmiyetçilik 
yapma, ırk ve nesebinle övünme 
demiş. Bunlar bizim değerlerimiz, 
kavramlarımız. Birden bire bütün 
bu zenginliğe ve geçmişe sırt dönü-
lüyor. Bu toplum açısından büyük 
bir travma. Birden doğru bildiğin 
her şey uçup gidiyor ve sen kendini 
hiç bilmediğin bir dünyanın değer-
lerine göre en baştan yapılandır-
mak zorundasın, yoksa gerici olu-
yorsun, irticacı, ilkel, gayrı medeni 
kabul ediliyorsun.

Aslında İslam’ın vazettiği âdâb-ı 
muâşeret çok kapsamlı, geçmişten 
bugüne kadar yaşanmış sorunların 
çözümü adına çok ileri bir tasavvur 

İslam’ın vazettiği 
âdâb-ı muâşeret çok 
kapsamlı, geçmişten 

bugüne kadar yaşanmış 
sorunların çözümü 
adına çok ileri bir 

tasavvur ve deneyim 
sunuyor.

Nureddin NEBATİ
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ve deneyim sunuyor. Sadece geç-
miş tecrübemize ilişkin bir şey de-
ğil bu. Örneğin Yozgat’ın bir kö-
yünden kalkıp Almanya’ya giden 
bir şahsın, kendi özünü koruyarak 
birlikte yaşama kültürünü nasıl ge-
liştirebileceğine ilişkin müthiş bir 
yol haritası sunuyor. Çünkü İslam 
yalnız Allah’a karşı vecibeleri esas 
almamıştır, aynı zamanda insan-
ların kendi aralarında ilişkileri de 
düzenliyor. İslam geniş sosyal ilke-
ler içeren bir din. Neyi nasıl yapa-
cağını, komşusu ile ilişkisinin nasıl 
olması gerektiğini, kendi içerisinde 
yaşaması gerektiği beklentilerine 
ilişkin her meseleyi ayrıntılarıyla 
açıklıyor. Kuran-ı Kerim’de, yaban-
cılarla, gayrimüslimlerle, Müslü-
manların kendi aralarında ve aile 
içerisinde bile yaşayabileceği her 
türlü sorunu en olgun şekilde çöz-
mesine yarayacak bir yol haritası 
var. Gene aynı şekilde birlikte ya-
şamanın nasıl olması gerektiğine 
ve kendimiz dışındaki toplumlar 
ya da kişileri nasıl güzel geçinilebi-
leceğimize dair kurallar tüm ayrın-
tıları ile tanımlanmış. Bu yol hari-
tası Osmanlı’da da tecrübe edilmiş 
ve pek çok geçiş süreci ve bu süre-
cin üretebileceği sorunlar, çok kül-
türlü bir toplumun karşılaşabilece-
ği problemler sorunsuz bir şekilde 
atlatılmış. 

Modernleşmenin tek bir biçimi, 
kimliği dayatan kamusallık biçimi 
son derece indirgemeci ve sorun-
lu. Bunu zaten artık bütün dünya 
kabul ediyor. Ama İslam hukukun-
da dayatılan tek bir kimlik biçimi 
yok, tevhid ilkesi gereği bütün va-

roluşlar, farklılıklar, zıtlıklar ilahi 
iradenin tezahürü, dolayısıyla ko-
runmalı ve yaşam alanı açılmalı. 
Herkesin kendi dini inancına, gel-
diği kültüre, geleneklerine, adet-
lerine ilişkin olarak yaşayabileceği 
bir alanı tahsis ediyor İslam kültü-
rü. O alanını içinde yaşamayı öz-
gürleştiriyor fakat karşı tarafı sa-
dece tanımayı değil aynı zamanda 
saygı duymayı, hayat alanı açmayı 
salık veriyor.

Farklı kültürlerin bir arada yaşa-
ması ve bundan doğabilecek so-
runlar meselesi evrensel bir ol-
gu. Örneğin bizim gurbetçilerimiz 

Almanya’da bir sorunla karşı kar-
şıya kaldı. Ama ondan önce İstan-
bul’a gelen Yozgatlı bir köylü de bu 
tarz sorunlarla karşılaştı. Bu insan-
lar Cumhuriyet’in dayattığı âdâb-ı 
muâşeretini de içselleştiremedi, iç-
selleştirse bile bu değerlerin onun 
mevcut sorunlarını çözmesinde bir 
işlevi olmadı. Toplumda iki yaşam 
kültürü arasında kopukluk oluştu, 
farklılıklarını koruyarak bütün ol-
ma hissi zedelendi. Biz bu karşılık-
lı yabancılaşmayı ve modernleşme-
nin bize miras bıraktığı çatışmayı 
ancak geleneklerimizle, görenek-
lerimizle, örfümüzle ve içselleştir-
miş olduğumuz yazısız kurallarla 
aşabiliriz, geçmişteki gibi gelecekte 
de kapsayıcı bir model kurabiliriz.

Nabi Avcı: Ama ondan önce de 
var. Ve dolayısıyla sadece o yapay 
dayatmalardan kaynaklanmıyor 
galiba sorun. Orada iyice şiddet-
leniyor, orada iyice görünür hale 
geliyor ama daha yumuşak dozda 
da olsa bir defa ölçek değişimin-
den kaynaklanan problemler var. 
Seferî olduğunuz zaman uyabile-
ceğiniz ruhsatlar ve kurallar, mû-
kim olduğunuz zaman nasıl fark-
lılaşıyorsa, coğrafyaya göre, çevre 
imkânlarına göre, köyde, kasaba-
da, şehirde bu kendiliğinden olan 
bir şey. Köyde sizin yapacakları-
nız belli yapamayacaklarınız belli; 

Herkesin kendi dini 
inancına, geldiği 

kültüre, geleneklerine, 
adetlerine ilişkin olarak 
yaşayabileceği bir alanı 

tahsis ediyor İslam 
kültürü.



ama şehre geldiğiniz zaman yapa-
bilecekleriniz belki çok çeşitleni-
yor, aynı şekilde yapamayacakları-
nız da çok çeşitleniyor. Dolayısıyla 
bahsettiğiniz gibi Hucûrât sûresin-
deki genel ilkelerin, temel ilkelerin 
farklı mekânlarda, farklı zaman-
larda nasıl hayata geçirebileceğini 
meselesinden kaynaklanan şey de 
olabilir bu.

Nureddin Nebati: Muâşeret as-
lında birlikte yaşamak değil, muâ-
şeret aslında birlikte geçinmektir. 
Birlikte geçinmeyi sağlayabilecek 
bir topluluk aslında bütün sorun-
ları aşmış olur.

Ölçek değiştirmenin ürettiği sancı-
larda da bu yapay yarılmanın izle-
ri mevcut bence. Nitekim 2. Dün-
ya Savaşı’dan önce büyük kentler 
modernleşmenin, bahsettiğimiz 
bürokratik-elit tarafından topluma 
dayatılan âdâb-ı muâşeretin bil-
lurlaştığı yerlerdi. Köylerden göç-
lerin başlaması ile birlikte ilk nesil 
göçmenler mesela gecekondular-
da kendi alıştıkları yaşam alışkan-
lıkları, geleneksel ilişkileri yeniden 
kurdular. Bu sayede hemşeriler 
ağı içinde sarmalanarak kendileri-
ne bir sosyal ağ kurdular ve şehir-
de tutunmaya çalıştılar. Böylelik-
le kent çeperlerinde köy ortamı ve 
köy ilişkileri yeniden ürettiler. Mo-
dernleşmesinin getirdiği yeni dina-
miklerle birbirinden gittikçe uzak-
laşan bu iki kültür göçle birlikte 
şehirlerde yeniden karşılaştı. Bu 
dönemde gecekondu semtlerinde 
yaşayanlar “köylü” olarak değerlen-
dirilip, ötekileştirdi. Bürokratlar ve 
kentin orta sınıfları, bu kitleden 
haz etmedi, onlara temas etmek is-
temedi. “Geldikleri gibi gitsinler” 
anlayışı benimsendi. O dönemde 
gecekondu ailesi kenti aileler ile 
sürekli karşılaştırıldı mesela. Gece-
kondululara yönelik üstenci bakış 
açısının bir tezahürü olarak bu dö-
nemlerde gerçekleştirilen anketler-
de gecekondu halkının sinemaya, 
tiyatroya, konsere gitme alışkan-
lıkları sorgulandı; böylece gece-
konduluların karşısına okuyan, sa-
nat seven, şehirli, modern, “aydın” 
bir kentli ikiliği üretildi.

Hasan Taşçı: Az önce iki tane çok 
önemli noktaya temas ettiniz Na-
bi Hocam. Birincisi, kafa karışıklığı 
yaşıyoruz dediniz. İkincisi meyda-
na gelen bu gelişmelerle de ahenk 
içindeki bir toplumun kısmen bo-
zulduğunu ifade ettiniz. Şimdi bu 
kafa karışıklığı bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Zannediyorum 

ki bu durum muâşereti olumsuz 
yönde etkileyen bir problem ala-
nı meydana getiriyor. Bir de ahen-
gi bozacak bir etki oluşturuyor. Bu 
noktada şunu sormak istiyorum. 
Bu son gelişmeler hem ahengi bo-
zucu hem de hoş geçinme diye ta-
nımladığımız şeyi zafiyete uğratan 
etki oluşturdu mu? Bu konuda ne-
ler söylemek istersiniz?

Nabi Avcı: Bu konudaki derdimi-
zi daha iyi anlatmaya yarayacak 

bir kavram da; iletişim araştırma-
larında çok kullandığımız referans 
çerçevesi kavramı... Referans çerçe-
vesi ne demektir? Ben bir şey söy-
lerken veya bir şey yaparken hangi 
kurallara göre, hangi ön kabullere 
göre konuşuyorum, neleri bilerek 
konuşuyorum ve nelerin bilindi-
ğini varsayarak konuşuyorum. Ve-
ya neleri bilerek yapıyorum, ne-
lerin muhatabım tarafından da 
bilindiğini varsayarak karşı taraf-
tan ona göre ‘cevap’lar bekliyorum. 
Bu referans çerçevesi dediğimiz 
şey, bizim Türkçede “Ben diyo-
rum bayram haftası o diyor man-
gal tahtası” deyişinde ifade edilen 
şey... Sizin kültürel envanteriniz-
de bayram yoksa, bayram haftası 
yoksa, tabii bayram haftası’ dendi-
ğinde ‘’mangal tahtası’ anlarsınız... 
Bizim geleneksel Karagöz oyunla-
rında, bu referans çerçevesi fark-
lılığından kaynaklanan sorunlar, 
hani o Karagöz-Hacivat diyalogla-
rındaki ‘yanlış anlamalar’, derdi-
ni anlatamamalar ve bunların yol 
açtığı çatışmalar çok güzel işlen-
miştir... Günümüzde referans çer-
çeveleri çok daha çoğullaştı. Köy-
den gelen adam köyünün referans 
çerçevesiyle geldi. Köyünün refe-
rans çerçevesinde mesela yaşlıla-
rın yeri belli. Aile büyüğünün oto-
ritesi, onun sınırları, aile bireyleri 
arasındaki ilişkilerin kuralları; yani 

Muâşeret aslında 
birlikte yaşamak değil, 
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diyelim gelinle kaynana arasında-
ki, damatla kayınpeder arasında-
ki, karı ile koca arasındaki torun-
la dede arasındaki her şey kendine 
göre yüzyıllar içinde biçimlenmiş; 
ahenkli bir yapı var. Dolayısıyla 
kimse orada dedesine karşı nasıl 
davranması gerektiğini kendi ka-
fasına göre kendisi kurgulamıyor. 
O belirli, verili bir davranış biçimi 
zaten. Şimdi bu verili davranış bi-
çimleri orada işimize yarıyor, iliş-
ki gayet güzel yürüyor. Ama geldik 
şehre, torun dedenin hiç bilmedi-
ği bir işe, bir iş ortamına girdi, köy-
de böyle bir şey yoktu. Köyde tar-
layı birlikte sürüyorlardı, harmanı 
birlikte kaldırıyorlardı, ormancı-
ları birlikte atlatıyorlardı ve bu iş-
lerin nasıl yapılacağını torununa 
dede öğretiyordu. Şehire geldikle-
rinde torun, dedenin hiç bilmediği 
bir işten eve ekmek getirmeye baş-
ladı. Gelin fabrikada işçi oldu veya 
damat artık kayınpederiyle birlik-
te değil, kendi başına bir yuva kur-
ma arayışında, filan gibi... Hızla ye-
ni geldikleri ortamın icaplarından 
kaynaklanan farklılaşmaların ana-
foruna kapıldılar. Onun da kendi-
ne göre kuralları olması lazım, o 
kurallar henüz yok, onlarda yok en 
azından. Belki şehrin eski yerlile-
rinde bunlar var da yeni gelenlerde 
bunlar yok.

Hasan Taşçı: Hocam şehrin kural-
ları daha bilinen, daha baskın ol-
ması gereken kurallardır. En azın-
dan böyle olması gerekiyor değil 
mi? Çünkü daha çok insan tarafın-
dan içselleştirilmektedirler. 

Nabi Avcı: Ama şehir de artık eski 
şehir değil.

Hasan Taşçı: Şehir neden kendi 
kurallarına göre varlığını devam 
ettiremedi de bu derece gelenlerin 

etkisinde kaldı? Bu şehrin hazmet-
me kapasitesinden daha fazla göç 
almasından dolayı mıdır?

Nabi Avcı: Tam bu dediğiniz gi-
bi. Yani şehrin de kendine göre bir 
dengesi, bir kuralı vardı. Önceden 
hep şöyle şeyler derlerdi: “Efendim 
bir zamanlar Kadıköy Vapuru’nda 
herkes birbirini tanırdı; Beyoğlu’na 

çıkarken de kravatlar takılırdı fa-
lan... Bunlar hikâye... Tamam bel-
li bir zümre için böyle şeyler vardı 
ama netice itibariyle İstanbul nü-
fusu 500 bin civarına varıncaya ka-
dar, kendi içinde çeşitlenmiş semt-
ler var ve o semtler bir arasındaki 
ilişkiler de belli kurallara, teamül-
lere bağlanmış... Fakat 50’lerden 
sonra iç göç öyle hızlandı ki; bakın 
eskiden nereden nereye geldiğimi-
zi gösteren çok çarpıcı bir örnek: 
Allah gani gani rahmet eylesin, bi-
zim bir Halit Amcamız vardı. Kan-
dilli’de otururdu. 3-5 yıl oldu vefat 
edeli seksenli yaşlarının sonunda 
vefat etti. Hep şunu söylerdi, eski-
den Şehir Hatları Vapuru boğazda 
ev yapacakların inşaat malzemele-
rini bedava taşırlarmış, Boğaz’da 
yerleşim olsun diye. Herhalde Bo-
ğaz köylerinde Türk nüfus artsın 
diye. Boğaz köylerinde nüfusu at-
tırmak için bir zamanlar Şirket-i 
Hayriye Vapurları ev eşyasını filan 
bedava taşıyor, yeni yerleşim yeri 
kuran vatandaşların evlerine. Böy-
le bir İstanbul’dan, 50’lerden sonra 
bambaşka bir ‘köyden indim şehi-
re’ hikâyesi başlıyor... Yeşilçam onu 
çok güzel anlattı aslında. Halit Re-
fiğ’in filmlerinde filan. Şimdi geriye 
doğru baktığımızda, bütün bunlar 
başka herhangi bir milletin başına 
gelseydi, herhalde bizim yaşadıkla-
rımızdan çok daha büyük travma 
ve trajediler yaşarlardı.

Hasan Taşçı: Benzerini Avrupa 
Sanayi Devrimi’nde yaşadı. Orada 
da büyük göçler yaşandı ve yıllarca 
sorunlarla boğuştular şehirlerde. 

Nabi Avcı: Sanayi Devrimi bile 
belirli bir zaman aralığına yayıldı-
ğı için bu kadar hızlı değildi. Yir-
mi-otuz sene içerisinde İstanbul, 
Ankara İzmir, çok büyük göç aldı. 
Yetmedi, böyle bir dalga geldi, şeh-
rin etrafında plansız bir yapılaşma 
falan derken hemen arkasından 
Doğu ve Güney Doğu’daki terör 
sebebiyle ikinci bir dalga. Birin-
ci dalgayı tam özümleyememiş bir 
yapının üzerine daha büyük acıla-
rı beraberinde taşıyan, oradaki so-
runları, soruları ve kendince bul-
duğu doğru veya yanlış cevaplarını 

Eskiden Şehir Hatları 
Vapuru boğazda ev 
yapacakların inşaat 

malzemelerini bedava 
taşırlarmış, Boğaz’da 
yerleşim olsun diye. 

Herhalde Boğaz 
köylerinde Türk nüfus 

artsın diye.
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da buraya beraberinde getiren bir 
nüfus, bir nüfus haraketliliği…

Nureddin Nebati: İkinci dalga 
göçmenlerin durumu ilk gelen-
lerden bayağı farklı. Onlar köyle 
kent arasında kalmış gecekondula-
ra, geleneksel ilişkilere ve hemşeri-
lik hukukuna dayanarak kentliliğe 
geçişte tampon mekanizmalar kul-
lanamıyor. İlk gelen göçmenleri ge-
cekondular bir şekilde kente de ha-
zırlıyor aslında. Yeni göçmenlerin 
böyle bir lüksü ne hemşerilik ilişki-
lerine, ne köyleştirilmiş çeper me-
kanlara tutunma olanakları yok. 
Köylerinde bulunan dayanışma ağ-
larının dışındalar. Bunlar bir de gö-
çü çok hızlı yaşamış bir kitle, göçe 
beyinsel olarak da hazırlanmamış-
lar. Bir anda köylerinden kalkıp 
kente gelmişler. Kentlerde kullana-
bilecekleri bilgi ve deneyime sahip 
değiller. Bu tabii ki çok travmatik 
bir süreç ve sadece İstanbul da de-
ğil, Anadolu’daki küçük şehirlerde 
bile yaşanıyor. Ama bu kadar kısa 
zamanda bu kadar ciddi bir alt üst 
oluş gene de az zararla atlatılıyor

Nabi Avcı: Tabii, İstanbul, Anka-
ra, Aydın, Mersin, Diyarbakır, Bat-
man, Van, Manisa. Dolayısıyla bu 
kadar büyük, bu kadar yaygın, bu 
kadar hızlı bir nüfus hareketini 
eğer bizim o ilmihal kültürümüz 

olmasaydı, hiçbir millet bu kadar 
büyük bir hareketliliği taşıyamaz-
dı. Çok şükür Türkiye gerçekten 
burada olağanüstü bir performans 
gösterdi. Şimdi düşünün bu ikinci 
dalgada aynı zamanda çatışma var, 
terör var; gelinen şehirlerde çocuk-
larını kaydeden insanlar var. Ve 
bütün bunlara rağmen bu insanlar, 

yeni bir hayatı birlikte kuruyorlar. 
Yine camilerde birlikteler, okullar-
da çocuklarını birlikte okutuyorlar. 
Fabrikalarda, atölyelerde, semt pa-
zarlarında birlikte çalışıyorlar... Ra-
mazanlarda birlikte camilerde iba-
det ediyorlar. Birbirlerinin düğün 
derneğinde, cenazesinde ve acı gü-
nünde beraber oluyorlar.

Hasan Taşçı: Galiba tam da muâ-
şeret bunu sağlıyor herhalde. Ya-
ni bir sürü yaşanan travmaya, 

oluşturmak istenen düşmanlığa 
rağmen bizdeki bu ilmihal dediği-
niz hoş geçinme, düşmanlığa izin 
vermiyor, bu travmaları önlüyor. 
Bütün bu yaşanmışlıklara rağmen 
geldikleri yerde hoş bir şekilde kar-
şılanıyorlar, kucaklanıyorlar ve 
kardeşlik içerisinde yeni toplumsal 
ilişkiler oluşturuyorlar. Bunu da 
herhalde bahsini ettiğimiz muâşe-
ret sağlıyor.

Nabi Avcı: Evet. Yakın zamana ka-
dar çok kendiliğinden, daha doğ-
rusu devletin ve resmi kurumla-
rın çok olumlu katkısı olmaksızın, 
bir katkısı olmaksızın hatta za-
man zaman negatif etkileri olma-
sına rağmen. Ama son dönemde, 
15 yıldır artık -onu da söyleye-
lim- ‘devlet-millet kaynaşması’ de-
diğimiz şey öyle havada olan bir 
şey değil. Şimdi Cumhurbaşka-
nı’nın miting konuşmalarında, 
dikkat edin, en çok alkışlanan slo-
gan, cümle şudur: “Yaratılanı se-
veriz Yaratan’dan ötürü.” bu Eski-
şehir’de de böyledir Diyarbakır’da 
da böyledir, Trabzon’da da böyle-
dir, İzmir’de de böyledir. O zamana 
kadar farklı sloganlar söylenir, alkı-
şanır; ama Yunus’un bu sözü söy-
lendiği anda meydandakilerin te-
zahüratındaki farka dikkat edin... 
Bu cümle, mitinge katılmış olan 
çok farklı kesimlerden insanların 
hepsinin birden yüreğine dokunu-
yor, bu en ortak paydaya dokun-
duğu için. O cümle nerede söylen-
mişse dikkat edin siz de, en büyük 
karşılığı alıyor. Bu da millî muâşe-
retimizin temeli zaten: “Yaratılanı 
severiz Yaratan’dan ötürü.”

Aynur Atmaca Can: Muâşeret in-
sanın toplumsal oluşu ve şehirde 
bunu bir davranışa dönüştürme-
si yani amelî bir şey, bir davranış 
estetiğini de tanımlıyor aslında. 
Şehirde gündelik yaşamda bir tür 
davranışların estetiği ve güzel ge-
çinmenin reçetesi. Bir tabir vardır 
“Gül gibi geçinmek” diye. Şehir za-
manda, mekânda ve insanda çeşit-
liliği oluşturan farklılığı bir araya 
getiren ve değişimi sağlayan, hız-
landıran özel bir mekân. Ama bi-
zim kültür tarihimizin, medeniyet 

Eğer bizim o ilmihal 
kültürümüz olmasaydı, 
hiçbir millet bu kadar 
büyük bir hareketliliği 
taşıyamazdı. Çok şükür 

Türkiye gerçekten 
burada olağanüstü bir 
performans gösterdi.
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tarihimizin serüveni içerisinde, 
sohbetin başında bahsettiğiniz 
Cumhuriyet’in ilk dönemi âdâb-ı 
muâşerete ilişkin yayınlar bir gös-
terge alınabilir aslında. Orada nasıl 
travmatik bir oluşun olduğunu na-
sıl bir bölünmenin olduğu gözlem-
leyebiliriz. Kültür tarihinin sürekli-
liğinde Osmanlı modernleşmesi ve 
Cumhuriyet modernleşmesi veya 
Türk modernleşmesi nirengi nok-
taları ve süreçleri var. 1950 son-
rası da kentin büyük ölçekle, hızlı 
bir basınçla büyümesi gerçeğinin 
dönüştürücü etkisi. Ve Türkiye Sa-
nayi Devrimi’ni kendisi gerçekleş-
tirmiş bir ülke değil ithal ikameci 
sanayi modeli ile ilerliyor. Kentli-
leşme süreçleri hizmet istihdamı 
üzerinden yaşanıyor. Âdâb-ı muâ-
şeret bir biçimler, formlar demeti 
olarak okunabilir. Bunun arka pla-
nında, temelde değerlere dayalı bir 
dünya da var. Bu kültürel süreçler 
bütünü Batı Medeniyetinde farklı, 
bizim yaşadığımız travmatik dalga-
lar içerisinde bugüne geldiğimizde 
toplumumuzda farklı seyirler sun-
makta. Bir kadim olan ve gelenekle 
bağlarını koruyan kültürel söylem-
ler ve biçimler dünyası var. Yunus 
Emre Hazretlerine dayalı sözün bir 
slogana dönüştüğünde nasıl ku-
caklayıcı ve Anadolu ruhunu ifade 
eden bir karşılık almasında olduğu 
gibi ya da ezanın birleyici ve kucak-
layıcı ilahi haberi vakti geldiğinde 
herkese duyurmasında olduğu gi-
bi. Bir de çokluk, çoğulluk, çeşitle-
me, bölünmüşlük olarak ifade edi-
lebilecek kentlilik ve kent meselesi 
var. Ve onu sarmalayan postmo-
dern çağımızda çağdaşlığımızda 
sanal ortam, teknolojinin kullanı-
mı bütün bu biçimleri değiştiren 
başka dalgalar da var. Tabii kent 
yönetimleri bu çoğulluğu, çeşitlili-
ği okuma, ortak mutabakat sağla-
yıcı zeminleri geliştirme konusun-
da bir role sahip. 

Burada âdâp, erkân, daha nazik, 
zarif, incelikli düşünen, yaşayan 
insanlar üretme, geliştirme üze-
rinden şehri sorunlaştırmak me-
selesi önümüzde duruyor. Ataerkil 
yapının çözülmesi, kentsel yaşam 

tarzlarının değişimi, şehirli biçim-
lerin çağ, mekân ve kentsel süreç-
ler gerçekliği ve değişimin hızı üze-
rinden uyuma dayalı esneklikle 
yorumlanması ve geliştirilmesi sü-
reçleri bizi bekliyor. 

Nabi Avcı: Şimdi çok iyi noktaya 
getirdiniz. Biz buraya kadar konu-
nun daha çok demografik, sosyolo-
jik taraflarını vurguladık; ama asıl 

bugün daha derinden işleyen daha 
yaygın ve daha tehlikeli bir dalga 
var: Medyatik dalga... 

Hasan Taşçı: Bir bozucu faktör 
olarak mı bahsediyorsunuz?

Nabi Avcı: Dağıtıcı, bozucu, ifsat 
edici bir faktör olarak.

Aynur Atmaca Can: Ama yaşayan 
gerçek içinde bütün bu şeyler.

Nabi Avcı: Şimdi diyelim ki yüz se-
ne, iki yüz sene önce Arapgir’den, 

Şebinkarahisar’dan, Akseki’den İs-
tanbul’a gelen, Ankara’ya gelen bir 
insan, neticede burada yine pek 
çok ortak değeri paylaştığı insanla-
rın arasına geliyordu. Şimdi böyle 
coğrafi yer değiştirmelere bile ihti-
yaç olmaksızın insanlar oturdukla-
rı yerde, köylerinde, kasabalarında, 
şehirlerinde, pek pek pek az ortak 
değeri paylaştıkları insanların dün-
yasına, dünyalarına savruluyorlar. 
Televizyon dediğimiz pencereden, 
bizim Bitlis’in köylüsü, Bitlis’in şe-
hirlisi, Şişli’nin kızları, Teksas’taki 
entrikaların, yaşama biçiminin ve 
hikâyelerin içine düşüyor. Sadece 
seyirci olarak düşmüyor aynı za-
manda her medyatik ilişkinin pa-
sif yaşama dediğimiz bir tarafı da 
var. Yani siz bir Teksas entrikası 
seyrederken, Teksas’taki bir çiftlik-
teki entrikayı seyrederken aynı za-
manda oradaki aktörlerin, oradaki 
kahramanların giyimini, kuşamı-
nı, karşılıklı davranış biçimlerini, 
değer yargılarını filan da farkında 
olmadan, ağır ağır önce duyma-
ya, sonra öğrenmeye sonra içsel-
leştirmeye, sonra farkında olma-
dan taklit etmeye başlıyorsunuz. 
Bir dönem, hatırlayın, Anadolu’da-
ki bir sürü çocuğa Ceyar lâkabını, 
hatta adını takıyorlardı. Hatta ri-
vayet o ki Azerbaycan-Ermenistan 
sınırında savaşan askerlerin, Dal-
las dizisinin gösterildiği saatlerde 

Şehir zamanda, 
mekânda ve insanda 
çeşitliliği oluşturan 
farklılığı bir araya 
getiren ve değişimi 

sağlayan, hızlandıran 
özel bir mekân.

Aynur ATMACA CAN



çatışmaya bir süre ara verdikle-
ri söyleniyordu. Dolayısıyla şimdi 
bir de üstüne üstlük böyle yabancı 
bir kültürün, böyle yabancı davra-
nış biçimlerinin bulaşıcı bir hasta-
lık gibi toplumsal dokuya ve ilişki-
lerimize nüfuz etmesi söz konusu. 
Çok çarpıcı bir örnektir: Yıllar ön-
ce bir basın davası için mahke-
meye gittik biz. Bir grup arkadaş, 
patronları mahkemeye vermiştik. 
Hepimiz ilk defa orada mahkeme-
ye çıkıyoruz. Hâkim, hepimizin ifa-
desini aldı. Sonra muhabir arkada-
şa “Yemin eder misin?” diye sordu. 
Arkadaş da elini Amerikan filmler-
de gördüğü üzere kaldırarak, “Ye-
min ederim.” dedi. “İndir lan elini.” 
dedi hâkim, yaşlıca bir zattı. “Bura-
sı, Amerikan Mahkemesi mi, indir 
elini” dedi. Mahkemede nasıl ye-
min etmesi gerektiğini bilmeyen 
bir vatandaşa Teksas’ta geçen bir 
Amerikan dizisi örnek model olu-
yor. Bu çok masum bir şaşkınlık 
gibi görünebilir ama özellikle ço-
cuklar ve gençler böyle nice görü-
nür-görünmez bulaşmalara maruz 
kalıyorlar. Kalıyoruz. 

Nureddin Nebati: Medyanın gücü 
ve erki kullanılarak kültürel kimli-
ğimizi yıkıma uğratacak, kültürel 
yabancılaşma ve toplumsal parça-
lanma üreten simgeler beynimize 
nakşediliyor. Bizim tarihimizden, 
geleneğimizden kültürümüzden 
getirdiğimiz değerlerimiz var. Bun-
lar bizi biz yapan şeyler. Ancak ah-
laki değerleri hiçe sayarak, bütün 
kültürlerin otantikliğini yok etme-
ye, metaların ve tüketimin dünya-
sını tek kutsal değer olarak dayat-
maya hevesli bir küresel bir sistem 
var karşımızda ve medya bir hege-
monya aracı. Bizi kendi benliğimiz-
den, özümüzden kopararak adeta 
“şeylerin dünyası”na hapsediyor. 
Mutluluk kavramı, sahip olmakla 
eşitleniyor. İnsanlar bencilleşmeye 
ve rekabete yönlendiriliyor. Ken-
di dünyasına dönük, sosyal med-
ya tarafından kuşatılmış, belirli bir 
jargonu kullanan, bencil bir insan 
yapısı olumlanıyor. Bu yozlaşma 
arttıkça kültür kendine has özellik-
lerini kaybetmeye başlıyor. Farklı 

olan her şey, gerçek olan, bizden 
olan her şey anlam yitimine uğ-
ratılıyor, bir anlamda savunmasız 
kalıyoruz. Maddelerin ve şeylerin 
dünyasında özümüzden bihaber 
ve yapayalnız savrulmaya bırakılı-

yoruz. Mesela benim bu anlamda 
çok dikkatimi çeken bir örnek var. 
Bir dönem Müslüman çocukları, 
Küçük Ev dizisindeki Laura karak-
terinin yatağın kenarına oturup, 
eğilerek “Tanrım, Tanrım sende 
istiyorum.” şeklinde dua etmesin-
den etkilenerek gece dualarını bu 
şekilde yapıyorlardı. Bize ne kadar 
yabancı bir değerler örüntüsü, ses-
siz ve usulca bizi ele geçiriyor, yıkı-
ma uğratıyor. Dehşet tehlikeli bu-
luyorum bu yabancılaşmayı.

Nabi Avcı: Evet, çizgi filmlerde 
bir de örtük mesajlar çok yoğun. 

Bunların illa kasıtlı olması da ge-
rekmez. Adam kendi ülkesine göre, 
kendi kültürüne göre yapıyor, ne 
diyebilirsiniz? 

Nureddin Nebati: Bize dair de-
ğerler şiddetli bir anlam yitimine 
uğratılıyor. Kutsallarımızın, mah-
remlerimizin alanına düstursuzca 
dalınıyor, işgale ve yıkıma uğratılı-
yoruz. Mesela son olarak emojiler-
de dua işareti kullanıyorlar. Akide-
lerimiz bizim en kutsalımız. Biz en 
acılı anlarımızda, en gizli dilekleri-
mizi Rabbimize açarız, dua bizim 
için bir varoluştur. Ölülerimize dua 
okuruz, şehitlerimizi dua ile uğur-
larız, gelin olan kızımızın ardından 
dua ederiz, yeni doğan çocuğumu-
zun kulağına ezan ve kamet oku-
ruz. Ama bu denli bizim parçamız 
olan, bu kadar kıymetli, kutsal bir 
şeyin içi böyle boşaltılıyor ve bu 
kabul görüyor.

Hasan Taşçı: İtiraz edenler de çok 
oldu ama sanıyorum bu kadar yo-
ğun bir gürültü içerisinde pek ses-
leri duyulmadı.

Nureddin Nebati: Sonuçta hâlâ 
kabul görebiliyor ve kullanılıyor. 
Böyle böyle sosyal medya ve med-
ya ayağıyla duvarlarımız yıkılıyor, 
dünyamız işgal ediliyor.

Nabi Avcı: İtiraz edenlerin çok ol-
ması da uyanların çok olmasın-
dan kaynaklanıyor: O kadar çok 

Ahlaki değerleri 
hiçe sayarak, bütün 

kültürlerin otantikliğini 
yok etmeye, metaların 
ve tüketimin dünyasını 
tek kutsal değer olarak 
dayatmaya hevesli bir 
küresel bir sistem var 

karşımızda ve medya bir 
hegemonya aracı. 
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karşılaşıyor ki insanlar neticede iti-
raz etme ihtiyacı duyuyorlar. 

Bunun çözümü nedir diye soru-
labilir. Çözüm çok kolay bir şey 
değil. Çözüm konusunda Sab-
ri Ülgener’in “Kendi teknolojinizi 
üretirseniz kendi ahlakınızı da üre-
tirsiniz.” sözünü hatırlıyorum. Ya-
ni kendiniz yapacaksınız, kendiniz 
üreteceksiniz. Kendi çizgi filmleri-
niz, kendi sinemanız, kendi dizile-
riniz, kendi otomobilleriniz, kendi 
trenleriniz… Yani ben o ağır sana-
yi hamlesinin zamanının geçtiği-
ni düşünenlerden değilim. Çünkü 
neticede iş gelip üretme dayanıyor. 
Bu bakımdan, tamam yumuşak 
güç olarak Türkiye’nin pek çok im-
kânı var filan ama “sert” gücümüzü 
de hiç ihmal etmememiz gerekiyor. 
O da yaşama tarzı ve değerler üre-
timine çok sıkı sıkıya bağlı. Kendi 
teknolojisini üretenlerin, başkala-
rının kültürüne mahkûm olma nis-
peti düşüyor.

Nureddin Nebati: Bu mücadele-
nin bir ayağı kendi teknolojimi-
zi üretmekken bir ayağı da dinin 
temellerinin ön plana çıkarılma-
sı konusunda çalışmalar yapılma-
sı bence. Çünkü Türkiye’yi konu-
şuyoruz, geçmişten bugüne gelen 
tüm geleneklerimizin, görenekle-
rimizin temeli din. Benceyi kaldı-
rıp, “Allah ne diyor Sünnetullah ne 

diyor?”u ön plana koyarsak tekno-
lojiyle beraber daha etkin olmaz 
mı? Çünkü İslam güçlü bir top-
lumsallık anlayışı üzerine kurulu 
bir din. Bireyler arasında sıkı top-

lumsal bağların bulunması faziletli 
bir toplumun olmazsa olmazı. Böy-
le bir toplumda insanlar arasında 
saygı var, diğerkamlık var, bireyin 
çiğneyemeyeceği ve yaratılış fıtra-
tına uygun toplumsal sınırlar var, 
birbirine karşı sorumluluk duy-
gusu var… Ekonomik, sosyal her 

türlü problemle baş ederken birey 
daha kuvvetli çünkü çok güçlü ma-
nevi ve sosyal bir dayanağı var. Va-
roluşu anlamlı kılan bu yapı sağlık-
lı ve olumlu bir benlik gelişmesini 
destekliyor. Böyle bir insan med-
yadan gelen çeldirici etkilere kar-
şı çok daha dayanıklıdır. Yalnızlık, 
anlamsızlık, savrulma, boşluk gi-
bi duygulardan muzdarip olmaz. 
Yeni dönemin afyonu diyebilece-
ğimiz medyadan gelen etkileri sa-
vuşturabilecek, doğruyu yanlışı 
ayırt edebilecek kuvvetli bir değer-
ler sistemi mevcuttur. İnsanları bu 
tür etkilere açık hale getiren ruhta-
ki boşluklar, arayışlar çünkü…

Nabi Avcı: Şimdi zaten dini, her-
halde sadece soyut “yap-yapma”lar-
dan ibaret görmüyoruz. Yani emir-
lerin tatbiki, yani biraz önce Hoca 
Hanım’ın söylediği pratik, nerede 
olacak? Bir zamanda, bir mekânda 
olacak. Din bu dünya için; dolayı-
sıyla bu dünyada belirli bir zaman-
da, bugün ve burada... O zaman 
“bugün”ümüzü ve “burada”mızı, 
müminlerin ‘inandıklarını’ rahat-
ça yaşayabilecekleri bir hale getir-
mek için çalışmak lazım. Teknoloji 
de bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Teknoloji de o temel ilkelerin hu-
zur içinde, güzellik içinde, uyum 
içinde tatbikine imkân sağlayacak 
şekilde değerlendirilebilir.

İslam güçlü bir 
toplumsallık anlayışı 

üzerine kurulu bir din. 
Bireyler arasında sıkı 

toplumsal bağların 
bulunması faziletli 

bir toplumun olmazsa 
olmazı. Böyle bir 

toplumda insanlar 
arasında saygı var, 

diğerkamlık var, bireyin 
çiğneyemeyeceği ve 

yaratılış fıtratına uygun 
toplumsal sınırlar 
var, birbirine karşı 

sorumluluk duygusu var.



Hasan Taşçı: Hocam az önce söy-
lediğiniz tamamlayıcı cümleye vur-
gu yapıp konuyu başka bir boyuta 
taşımak istiyorum. Kendi sanayi-
mizi geliştirirsek kendi ahlâkımızı 
oluştururuz, dediniz. 

Sadettin Hocamız, “Eğer otomobi-
li biz icat etseydik ayakkabılarımı-
zı çıkartıp binerdik.” der. Ayakkabı 
çıkartmak bize göre çok önemli bir 
şey. Açık alanda bile Allah-u Teâla, 
Musa Aleyhisselam’a kutsal vadiye 
girerken ayakkabılarını çıkartması-
nı söylüyor. Bundan şuraya gelmek 
istiyorum istiyorum? Şehir temel-
de üç farklı organizasyondan mey-
dana geliyor. Birincisi mekânsal 
yapı, ikincisi toplumsal yapı, üçün-
cüsü ise de genel olarak şehri diğer 
yerleşim yerlerinden ayıran, belir-
ginleştiren ekonomik organizas-
yon. Bunun her üçününde kendi 
içinde bir muâşareti yahut bir hi-
yerarşisi, bir estetik boyutu vardır. 
Mesela, mekânın kendi içindeki 
ilişki düzeyine bir muâşeret tanım-
laması yapabilir miyiz? Yaparsak 
nasıl bir şeydir bu, nasıl bir muâ-
şeret düzeyidir, bu konuda neler 
söylersiniz?

Nabi Avcı: Şimdi dediğiniz o bir 
şehri oluşturan farklı süreçler as-
lında her biri yalıtılmış bir ortam-
da çıkmıyor; siz sadece anlatım 

kolaylığı olsun diye bunları tasnif 
ettiniz. 

Hasan Taşçı: Bunların her birinin 
yekdiğerini etkilediğinden şüphe 
yok elbette. 

Nabi Avcı: Hatta siz bunları söy-
lerken benim aklıma şu geldi. Ya-
pısalcılığın kurucu babalarından 
Claude Levi-Strauss bir yerde “Es-
kiden ekonominin linguistiğin ve 
kültürel antropolojinin ayrı ayrı 
ilgilendiği konuların tümüyle bu-
gün artık iletişim araştırmaları 

ilgileniyor.” diyor. Niye? İzahı şu: 
Ekonomi neydi? Mal ve hizmet-
lerin dolaşımının disiplini. Lingu-
istik, sembollerin dolaşımı; top-
lumsal sembollerin, değerlerin, 
değerlere ilişkin tanımların, kav-
ramların toplumsal dolaşımı. Yani 
bir mal ve hizmetler trafiği var. Bir 
toplumda mal ve hizmetler dolaşı-
yor, buna ilişkin bir trafik var, eko-
nomi bunu inceliyor. Nerede du-
racak, kim ne alacak, ne satacak, 
para ne, istihdam ne? Bütün bun-
ların hepsi ekonominin mevzuu 
idi eskiden.

Bir de bugün bizim tartıştığımız, 
konuştuğumuz konu gibi âdâb-ı 

Şehir temelde üç farklı 
organizasyondan 
meydana geliyor. 

Birincisi mekânsal 
yapı, ikincisi toplumsal 

yapı, üçüncüsü ise de 
genel olarak şehri diğer 

yerleşim yerlerinden 
ayıran, belirginleştiren 

ekonomik organizasyon. 
Bunun her üçününde 

kendi içinde bir 
muâşareti yahut bir 

hiyerarşisi, bir estetik 
boyutu vardır.

Claude Levi-Strauss
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muâşeret yani toplumsal değer 
yargılarının ve onlara ilişkin sem-
bollerin, davranış biçimlerinin na-
sıl üretildiği, nasıl paylaşıldığı, na-
sıl dolaştığı, nasıl tedavüle girdiği, 
nasıl tedavülden kalktığı... Bunlar-
la da genel olarak linguistik ilgile-
niyor, semiyotik de yani işaret bili-
mi de denilebilir.

Üçüncüsü de kültürel antropolo-
ji diyor. Bu da cinsel rollerin dağı-
lımı ile ilgileniyordu diyor, Claude 
Levi-Strauss. Doğru, yani kadın ve 
erkek bütün cemiyetlerde, en pri-
mitif denileninden (Levi-Strauss 
primitif tabirine katılmaz zaten, 
yani ilkel toplum yoktur, kendi 
şartlarında en ideal yapıyı koru-
muş olan kadrodur, geliştiği za-
man başka bir şey olur.) ve bütün 
cemiyetlerde, bütün toplumsal for-
masyonlarda en belirleyici mesele-
lerden, sorunlardan bir tanesi de 
kadınlarla erkekler arasındaki iliş-
kinin nasıl olacağıdır. Şimdi bura-
daki ilişkiyi bir erkekle kadın ara-
sındaki ilişki olarak düşünmemek 
lazım. Yani kadın-erkek ilişkisi gi-
bi değil, kadının erkek kardeşi, kız 
kardeşi, babası, anası bu erkek için 
ne mana ifade edecek? Ona kayın-
peder mi diyecek, dayı mı diye-
cek, amca mı diyecek? Akrabalık 
ilişkileri yani kültürel antropoloji 

aynı zamanda akrabalık… Akraba-
lık ilişkilerini nasıl haritalandırı-
yoruz? Kadın-erkek ilişkileri üze-
rinden, evlilik üzerinden, evlilikle 
akrabalık ilişkilerini haritalandırı-
yoruz. Dolayısıyla diyor, Levi-Stra-
uss, eskiden kültürel antropolo-
ji bunlarla uğraşıyordu, ekonomi 
bunlarla uğraşıyordu, semiyotik 
ve linguistik bunlarla uğraşıyordu.

Şimdi bütün bunların hepsini ile-
tişim araştırmaları kendi şemsiye-
si altında inceliyor. Tabi Levi-Stra-
uss’un bu görünüşe ekonomistler 
ayrı bir kızarlar, linguistler ayrı bir 
kızarlar, bizim alanımıza niye te-
cavüz ediyorsun diye filan ama bu 
yaklaşım bence sizin söylediğiniz 
o şehirde olup bitenlerin tamamı-
nı kapsayan, tamamının iç içeliği-
ni, birbirleriyle nasıl girift bir iliş-
ki içinde olduklarını gösteren güzel 

bir açıklama biçimi. Dolayısıyla 
mesela ekonomi üzerinden konu-
şursak, mal ve hizmetlerin dola-
şımı köyde, köy ölçeğinde mal ve 
hizmet değişimi diyelim 100 ku-
rala indirgenebilir. Tohum kimden 
alınacak, ineğe kim bakacak, süt 
nereye gidecek, yani köy ekonomi-
si içerisindeki değişken sayısıyla 
metropolitan bir yapıdaki ekono-
mik ilişkiler karmaşası mukayese 
bile edilemez. Dolayısıyla her bi-
ri ile ilgili o temel prensipler, sizin 
Hucûrât sûresine atıfla söylediği-
niz temel prensipler, burada nasıl, 
daha doğrusu köy ölçeğinde nere-
de nasıl tatbik edilecek, metropo-
litan karmaşa içerisinde nerede, 
nasıl tatbik edilecek, bunların te-
zahürlerine bakmak lazım. 

Şimdi biz belki hakikaten hiçbir 
milletin yaşamadığı bir macerayı 
herkesten hızlı yaşıyoruz, herkes-
ten derin yaşıyoruz. Bunu bir şikâ-
yet olarak değil tam tersine ade-
ta bir övünme, bir başarı hikâyesi 
olarak da görmek gerektiğini dü-
şünüyorum. Çünkü yılını hatırla-
mıyorum, 60’li yıllar olabilir. New 
York’ta 6-7 saat süren bir elektrik 
kesintisi olmuş. Müthiş bir yağ-
ma, tecavüz, gasp, bilmem ne fa-
lan... Türkiye uzun yıllar hatırla-
yın, enerji kesintileri yaşadı hem 
de elektriğin hangi saatlerde kesi-
leceği, hangi saatler verileceği bi-
lindiği halde.

Biliyor musunuz, bugün de öy-
ledir: Amerika’da ve New York’ta 
100 kişiye düşen polis sayısıyla 
Türkiye’de, İstanbul’da yüz kişiye 
düşen polis sayısında bilmem kaç 
kat fark vardır. Yani Amerika’da, 
Almanya’da filan da öyledir. Yalnız 
bizim polisimiz çok görünür, ora-
da o kadar görünmez; bizimki çok 
ortadadır, onlarınki o kadar ortada 
olmadığından zannedilir ki bizde 
güvenlik bilmem ne çok şey, hayır. 
Zapturapt altına alınması en zor 
milletler oralarda. Bunun bize yan-
sıyan bir tarafını hatırlayın: Derler 
ki “Efendim, bizim Türkler niye Al-
manya’da kurallara bu kadar uyu-
yorlar da Türkiye’ye gelince o kadar 
uymuyorlar?” Çünkü orada polisin 

Bütün cemiyetlerde, 
bütün toplumsal 

formasyonlarda en 
belirleyici meselelerden, 
sorunlardan bir tanesi 
de kadınlarla erkekler 

arasındaki ilişkinin nasıl 
olacağıdır.

New York’ta 
6-7 saat süren 

bir elektrik 
kesintisi, 

1977



ne olduğunu onlar çok iyi görüyor-
lar. Bu millet, hakikaten masum 
bir millet. İşte o ilmihal bilgisi, ge-
leneksel kültürün ona kazandırdığı 
hak hukuk anlayışı sebebiyle iyili-
ğin hizmetinde olan bir toplum. O 
yüzden biz 3 Mart 2017’de İstan-
bul’da 3. Kültür Şurası’nı topladığı-
mızda Alev Alatlı’nın çok güzel bir 
önerisi oldu. ‘Kültür Şurası’nın ana 
şiarı olarak “Dünya’nın iyiliği için 
Türkiye” diyelim dedi. Bu öyle ez-
bere söylenmiş bir şiar değil: Bizim 
yaşadığımız bütün bu tecrübeler, 
dünya iyiliği için hakikaten çok gü-
zel örnekler sunuyor.

Hasan Taşçı: Dünya’ya öğretecek 
şeylerimiz var. 

Nabi Avcı: Çok var, çok var.

Hasan Taşçı: Hocam siz neler söy-
lersiniz bu konuda? Az önce bah-
settiğim, mekânın kendi içindeki 
ilişki düzeyini muâşeret kapsamın-
da ele alabilir miyiz?

Aynur Atmaca Can: Evet, alına-
bilir tabii. Sizin bir toplantıda ifa-
de ettiğiniz bir şey vardı. Mekâ-
nın âdâb-ı da estetik değil midir, 
o? Mekânında bir âdâbı, muâşe-
reti, mahremiyeti var. Bunu da ta-
bii, şehirde yine farklı mekânlar 
üzerinden izliyoruz. Ben tabii bu 
şey dışında sizin söylediğiniz şey-
le bağlanmak ve Nureddin Bey’in. 

Geleneğimizde basit bir şey var 
aslında. Yani vahiy medeniyeti, 
Kur’an, sünnet, tefsir, ilmihal; bu-
na dayalı temel bir kılavuz, nasıl 
yaşayacağına ilişkin o söz halen de-
vam ediyor. Örfe dayalı ve temel bu 

değere dayalı. Şimdi âdâb-ı muâşe-
ret formlar, biçimler dünyası; ar-
ka planda bu değere dayalı üreti-
liyor. Temel çekirdeği temel kabul 
edilen varsayımlar, değerler, bun-
lar din olarak karşımıza çıkıyor. Ta-
bii bu tarihte Batı’dan gelen med-
yatik teknoloji üzerinden zamanın 
ve mekânın yorumu üzerinden de 

mesela, gökdelen tipi yerleşim alt 
alta üst üstte, yan yana. Bahçe ve 
avlu şeyinin kalkması ve ilişkile-
rinde akrabalık, komşuluk. Bütün 
mekânda kendi biçimini üretmesi 
üzerinden.

Hasan Taşçı: Şehirlerimizin şu an-
ki fizikî yapıları az önce tanımladı-
ğımız hoş geçinme durumunda de-
ğil galiba. Mekânın zaman içinde 
yenilerek bu özelliğini kaybettiğini 
söyleyebilir miyiz?

Aynur Atmaca Can: Kapalı, kori-
dor usulü alanlara geçiyor. Alt alta 
üst üste. Buradan biraz daha trav-
manın derin noktası izleniyor. 13. 
yüzyılda, Yunus Emre Hazretle-
rinin söyleminde kendini bilmek 
tecrübesi Batı ile Doğu’nun ortak 
noktası. İlahi sınırlar içinde yaşam 
vazeden bunu mekânda üreten, ya-
şayan farklı, renkli Doğulu ve Ba-
tılı bir dünya var. İlahi sınırlara ri-
ayet ediliyor. Rönesans’la birlikte, 
bu kendini bilme tecrübesi değişi-
yor; ilahi sınırlar değil, aklını kut-
sayan ve kendi doğasına açılan ve 
de kendini onun içinde bulmaya 
çalışan bir insan modeli çıkıyor. 
Mekân inşa sanatı topraktan uzak-
laşarak işlev ve kâr elde etmeye in-
dirgenerek markalaştırılmakta ve 
yüzeyselleşmekte.

Hasan Taşçı: Rene Guenon’un Rö-
nesans’ı eleştirirken “tekerleğin 

3 Mart 2017’de 
İstanbul’da 3. Kültür 

Şurası’nı topladığımızda 
Alev Alatlı’nın çok güzel 
bir önerisi oldu. ‘Kültür 

Şurası’nın ana şiarı 
olarak “Dünya’nın iyiliği 

için Türkiye” diyelim’ 
dedi.Bu öyle ezbere 

söylenmiş bir şiar değil: 
Bizim yaşadığımız bütün 

bu tecrübeler, dünya 
iyiliği için hakikaten çok 
güzel örnekler sunuyor.
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durduğu nokta” diyor. İnsanın ge-
lişimin durduğu ve tekerleğin dur-
duğu nokta, tepe; yani ondan son-
ra inişe geçiyor insanlık. 

Aynur Atmaca Can: 16. yüzyılda 
Vasari, o dönemde yaşayan büyük 
ustaların Michelangelo’un Leonar-
do’un yaşam öykülerini gerçeklik-
le kaleme alarak edebiyatta yeni 
bir biçim geliştiriyor. Bu şahsiyet-
lerin kendilerini nasıl gerçekleştir-
diklerini anlatıyor. Bu yazın için-
de büyük kafa tutmalar, meydan 
okumalar ve kendi doğasıyla ken-
dini var eden bir dünyanın oluş-
turulması söz konusu. Katolik Ki-
lisenin buyruklarına karşı çıkarak 
ilahi sınırları bariyerler olarak al-
gılayıp ortadan kaldırarak kendi 
doğasının enginliğine ve de girda-
bına dalan insanın serüveni baş-
lıyor. Rönesans olarak anılan ye-
niden doğuş hareketinin insanı 
aklına ve doğasına sığınan bir irade 
insanı olarak doğurtuluyor. Sonra-
sında Sanayi Devrimi, Fransız İh-
tilali, II. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan Atlantik’in ötesine geçen ve 
bugün çok pragmatist ve medya-
tik dalga üzerinde hızla bize gelip 
yerleşen ve bizde akıl karışıklığı ve 

gönül karmaşası yaratan kültürün 
istila edici etkisi altındayız. Oysa 
16. yüzyılda Osmanlı toplumun-
da bir kişinin, ferdin yaşama reçe-
tesi oldukça basitti. Tefsir, ilmihal 

ve peygamber kıssalarını okuyarak 
yolunuzu bulurdunuz. Şimdi kar-
makarışık ve sisli. Bu karışıklığını 
gidermede mekândaki yorumlan-
ma da çok önemli diye düşünüyo-
rum. Cami mekânı, tekke mekânı 
bunların âdâbı, edepleri; ev mekâ-
nı, evin mahremiyeti, değer üreten 
yanı çok hızlı parçalanıyor ve tü-
ketiliyor. Apartmanda yaşamanın 
kurallarını pekiştirmeden gökde-
len yaşamının sınırsız parçalayıcı 

ve yabancılaştırıcılığı altında ken-
di irademizle eziliyoruz. Kentsel 
mekânda izlenen dikey ve yatay 
bölünme, parçalanma, fragman-
tasyon. Parçalanarak çoğalmak ve 
toprağa yüklenen yükün hızla art-
tırılması. Ama aslında murad edi-
len tevhidi anlayış, birlik, mutaba-
kata dayalı sembolizmi üretmek 
veya korumak meselesi gittikçe-
güçleşiyor. 40’lı yaşlarını geride 
bırakan bir kentli olarak aklım ka-
rışıyor. Doğulu ve Batılı kaynak ki-
tapları sonsuz okumaktasınız ama 
kente çıktığınızda, AVM’ye gittiği-
nizde, hayatın sürdürülebilir boyu-
tunda yani temel referans nokta-
sı kaynaklarla bağlanmak için çok 
uyanık, çok çaba sarfeden, çok güç-
lü bir iradeye sahip olmalısınız. Ak-
lınız aydın, gönlünüz agâh olmalı. 
İstikametiniz doğru olmalı Bunu 
yönelimi ve iradeyi kitlelerin taşı-
yabilmesi mümkün mü? Bizim me-
calimiz kesilirken onlar ne yapabi-
lir? Kendi örneğimden şaşırıyorum 
yolu kitleler nasıl şaşırmaz? Yani-
böyle bir kentte yaşıyorlar; alışve-
riş, çarşı böyle, televizyonda öngö-
rülmüş beğeniye dayalı, konfora, 
tüketime, hıza ve hazza dayalı bir 
hayat biçimi dayatması içindeler. 
Farkındalık geliştirmek, karar ver-
mek, irade sergilemek için hiç za-
manları yok ve olmayacak. Olağa-
nüstü meşguller. Nurettin Topçu 
Hoca buna dikkat çekiyor “gelecek 
kuşaklar konformizm bataklığı al-
tında boğulma tehdidi altındalar” 
diyor. Onları bu bataklıktan kur-
tarma adına yapılabilecekler üzeri-
ne düşünmek toplumun derunun-
daki yaranın en derin noktasına 
bakmak demek. Ve üzerine tefek-
kürle yaklaşarak düğümleri çözme 
denemelerinde menzil almak…

Hasan Taşçı: Şehrin mekânını de-
ğerlendirirken belki kamusal alan-
lara da değinmemiz lazım. Zira 
mekân deyince kamusal alan çok 
önemli. Burada Batı ile bizim şe-
hir formumuzun arka planında iki 
farklı hayat algısı var. Batı’da ka-
musal alanı ortaya çıkaran şey da-
ha çok epikürizm, hedonizim haz-
cılık, açıkta yaşama iken, bizde 

16. yüzyılda Vasari, 
o dönemde yaşayan 

büyük ustaların 
Michelangelo’un 

Leonardo’un yaşam 
öykülerini gerçeklikle 

kaleme alarak 
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geliştiriyor.



mahremiyet çok önemli. Nilüfer 
Göle bunu çok güzel tanımlamış; 
“mahremin estetiği” diyor. Bizde 
kamusal alanda, özel kent mekâ-
nında, mahremiyet, mahrem an-
layışı çok önemli; kamusal alan-
da da azami şekilde korunmaya 
çalışılıyor insanların mahremiye-
ti. Özel mülkte zaten en önemli 
unsurlardan birisi. Dolayısı ile iki 
farklı mekân ilişkisi, birinde açık-
ta yaşama diğerinde de mahremi-
yet, kentsel mekânı biçimlendiri-
yor. Dün öyleydi tabi ama bugün 
farklılaşmaya başladı. Bu yakla-
şımda farklı şehir formları ortaya 
çıkarıyor tabii olarak. Batı’da Eski 
Yunan’da agoralarından sonra Ro-
ma’da forum ortaya çıkıyor ki; in-
sanlar buralarda yaşıyorlar her şe-
yini. Bizde ise çarşı var. Özellikle 
Doğu Klasiklerinde görürüz, bü-
tün hikâyeler çarşıda geçer. Çarşı-
nın bir idarecisi vardır. Bir şehre gi-
den insan önce çarşıya gider, orada 
selam verir; ilk temasını orada ku-
rar. Çarşının kendi içinde kapalı bir 
sistemi var, kuralları var, hoş karşı-
lanması var. Mekânın hiyerarşisin-
den veya organizasyon bahseder-
ken bunları da dile getirmek lazım.

Nureddin Nebati: İslam şehirle-
rindeki camii merkezi bir konuma 
sahip. Camiler aynı zamanda sos-
yal merkez. Çünkü şehrin en mer-
kezi ve kalabalık noktalarında yer 
alıyorlar ve günde beş vakit cema-
atle dolup taşıyor. Camii birlik, be-
raberlik, dayanışma kardeşlik gi-
bi değerlerin yeniden üretildiği bir 
kamusal alan da oluşturuyor. Bü-
tün şehir ahalisine tanışma, kar-
şılaşma ve haberleşme imkânı ve-
riliyor. Batı şehirlerinde bu görevi 
meydanlar üstleniyor. Şehir cami-
nin etrafında gelişerek büyüyor 
ve aynı zamanda sarayı, medre-
seyi, çarşıyı ve mahalleleri, birine 
de bağlıyor. Gündelik hayatla ta-
mamen iç içe geçmiş bir mekân, iş 
yerlerine de yakın. Camiiler muâ-
şeretin oluştuğu, insanların bir 
araya geldiği ana merkez. Namaz 
vakitlerinde ve özellikle Cuma na-
mazında bütün herkes Ulucamiler-
de toplanıyor mesela. Bu kentliler 

arasında çok büyük birlik duygusu 
oluşturan bir durum. Bu vesile ile 
bütün şehir ahalisi tanışıyor, kar-
şılaşıyor ve haberleşiyor. Modern-
leşme ile camilerin sosyal işlevleri 
sınırlandırılıyor ve sadece “namaz 
kılınan yer” olarak varlık göster-

mesine izin veriliyor. Şimdi ise 
tek kamusal mekân AVM’ler oldu. 
AVM’lerde nasıl bir kültür ya da 
muâşeret oluşabilir ki?

Hasan Taşçı: Ben bir cümle ila-
ve ettikten sonra Hocam’a verelim 
sözü. Mesela bizde refik anlayışı 
vardı eskiden; işte meşhur hikâ-
yedir Fatih Sultan Mehmet Han, 
pazara geliyor “Ben siftah ettim, 

komşundan al.” diyor ona bir es-
naf. İşte burada bir refiklik var, 
rakiplik yok. Ama şu anda bütün 
kurgu “karşındaki rakibini yok et, 
sen öne çık” üzerine kurulu. Bütün 
ekonomik organizasyon buna göre 
yapılmış şimdi. Veya zihinlerimize 
bu işleniyor.

Nureddin Nebati: AVM’ler açık 
kamusal mekânların üzerinde 
adeta hiyerarşi kurdu. Şehrin ru-
hunu taşımayan, maneviyattan 
tamamen arındırılmış ve kimlik-
siz bu yapılar olarak tüm kamusal 
mekânları baskıladı. Çarşıların yö-
neticileri meşayih, AVM’lerin pro-
fesyonel yöneticileri var. Böyle bir 
yerle öbür taraftan geleneklerden 
gelen kuralların belirlediği bir ye-
rin sağladığı toplumsallık karşılaş-
tırılamaz zaten. Sonuçta AVM’ler 
para, statü, tüketim odaklı bir yer-
ler. Hayat orada tüketim ve mad-
diyat üzerinden dönüyor. AVM’ler 
bir kültür oluşturuyorsa bile bu ay-
rıştıran, hiyerarşi yaratan, tüketim 
odaklı son derece yoz bir kültür. 
İçinde yaşanılan toplum ve kentle 
ilgili, değerlerimiz ve gelenekleri-
mizle ilgili en ufak bir sembol yok 
orada, tamamen ruhsuz kimlik-
siz mekânlar. Aidiyet değil yaban-
cılaşma üreten, zaman öldürme-
ye yönelik, insanın ruhunu hiçbir 
açıdan beslemeyen bir kamusallık 
oluşturuyor.

Batı ile bizim şehir 
formumuzun arka 
planında iki farklı 

hayat algısı var. Batı’da 
kamusal alanı ortaya 
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hazcılık, açıkta yaşama 
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tanımlamış; “mahremin 
estetiği” diyor.
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Hasan Taşçı: Biz üç-beş kişi bir 
araya gelip ekonomik veya pazarla 
ilgili bir ders alalım desek ve bizim 
gibi düşündüğünü varsaydığımız 
konunun uzmanı birisini çağırsak, 
ilk bahsettiği şey rekabet oluyor. 
O zaman ne farkı var diğerinden? 
Bunu hepimiz yaşadık aldığımız 
derslerden. 

Nabi Avcı: Sorunun kaynağını iyi 
tespit edersek, çözümün kendisi-
ni değilse bile belki çözümü nere-
de aramamız gerektiğini veya ne-
rede aramamamız gerektiğini daha 
rahat düşünebiliriz. Nureddin Bey 
söyledi, eski şehirleri kuran temel 
ilke, bu bildiğiniz gibi sadece İs-
lam dünyasında değil Batı’da da 
önce ibadet mekânı, sonra onun 
etrafında şehirler teşkil ediliyor. 
Evet, bizim şehirlerimiz de büyük 
ölçüde böyle idi, böyle kurulmuş-
lar idi. Sonra bu bozuldu, bozulu-
yor. Niye? İşte o sözünü ettiğimiz 
göç dalgaları; birden bu kadar bü-
yük nüfus bu kadar dar alanlara 
yönelince… ve dolayısıyla ona bağlı 
rant birden çok arttı. Bu önce gece-
kondu ile başladı; gecekondu, gece-
kondulaşma dediğimiz şey neydi? 
Hazine arazilerinin yağmalanma-
sı. Yani bir defa ilk başta ilkede bir 
problem var. Yağmaya dayalı, tala-
na dayalı, güce dayalı bir yapılaş-
ma, mafya tipi ilişkilere dayalı. 

Hasan Taşçı: Gecekondu deyince 
masum bir yapılaşmadan bahsedi-
liyor ama aslı öyle değil.

Nabi Avcı: Öyle değil. Öyle başla-
dı ama daha sonra bunun kendine 
göre bir ekonomisi oluştu, kendine 
göre bir raconu oluştu, kendine gö-
re mafyatik yapıları oluştu. İşte bu-
günkü büyüyen şehirlerimizin ta-
mamında temel belirleyici güç rant 
beklentileri oldu. Neresi ne ka-
dar kıymetlenecek, ne zaman kıy-
metlenecek? Ve nereye ne yapar-
sak oralardan ne alırız? Dolayısıyla 
rantın yönlendirdiği bu yapılaşma 
biçimi ile ortaya çıkan şehirlerin 
de ahlakı ona göre oluşuyor. Al-
lah gani gani rahmet eylesin, Tur-
gut Cansever Hoca’nın çok güzel 
bir çalışması vardı. 27 Mart 1994 

Yerel Seçimlerinden evvel Tayyip 
Bey’in İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı adaylığı sürecinde 
başlattığı bir çalışma... İstanbul’un 
bu çarpık büyüme ve ranta dayalı 
ekonomisini en azından frenlemek 
ve şehri geri kazanabilmek için İs-
tanbul’un çevresinde, Trakya’da, 
Anadolu’da Uydu Şehirler kurma 
projesi vardı. 1999 Marmara Dep-
remi’nden sonra bu işin ne kadar 

aciliyet kesbettiğini düşünerek Ho-
ca çok hızla, bence olağanüstü bir 
proje hazırladı: Trakya’da bir uydu 
şehir inşa etmek. Mimarisine ka-
dar hesapladığı, planladığı, proje-
lendirdiği bir çalışma. Üstelik bazı 

Avrupa fonlarından da bu işin fi-
nansmanı için kaynak da buldu; fa-
kat o dönem Cumhurbaşkanı Ah-
met Necdet Sezer o arazilerin 2B 
arazisi olduğu gerekçesiyle bu pro-
jeye izin vermedi. Ve Bayındırlık 
Bakanlığı’nda o dönemde üst dü-
zey görev yapan bazı bürokratların 
engellemeleri neticesinde maalesef 
o proje bir türlü hayata geçirileme-
di. Hoca’nın da hicranı olarak kal-
dı. O proje bildiğim kadarıyla Ho-
ca’nın çocuklarında hâlâ var. 

Aynur Atmaca Can: Ve Hoca ta-
rafından kurulan Ev ve Şehir 
Vakfı’nda.

Nabi Avcı: Benim bu konuyu bu 
kadar isim vererek söylememin bir-
sebebi de şu: Tayyip Bey, 2003’ten 
itibaren, 2003’te, 2004’te bu pro-
jenin gerçekleşmesi için Başbakan 
olarak çok çalıştı. Ve o dönemin 
Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen’in, 
samimi gayretlerine rağmen bah-
settiğim bürokratlar sebebiyle bu 
iş baltalandı, engellendi, yapılama-
dı. Yani bu proje bir çözümdü, bir 
çözüm örneğiydi. Bu proje sayesin-
de, İstanbul’un bir şekilde geri ka-
zanılabileceği duygusunun insan-
larda yeşermesi bile çok önemli bir 
kazanım olacaktı. Çünkü şimdi he-
pimiz bu binaları, bu gökdelenleri 
bu AVM’leri gördüğümüz zaman 

Turgut Cansever 
Hoca’nın çok güzel 
bir çalışması vardı. 

İstanbul’un bu çarpık 
büyüme ve ranta dayalı 
ekonomisini en azından 

frenlemek ve şehri 
geri kazanabilmek için 
İstanbul’un çevresinde, 
Trakya’da, Anadolu’da 
Uydu Şehirler kurma 

projesi.



ümitsizliğe kapılıyoruz. “Artık geri 
dönülemez ve telafi edilemez” duy-
gusunu çok derinden yaşıyoruz. 
Böyle bir proje, böyle bir uygulama 
ve böyle bir uygulamayı takip ede-
cek benzer uygulamalar, bu duru-
mun o kadar ümitsiz olmayabile-
ceğini gösterebilirdi. 

Hasan Taşçı: Peki, dönülmez ak-
şamın ufkunda mıyız yoksa hâlâ 
umut var mı?

Nabi Avcı: İşte öyle olmadığımız 
ümidiyle bu örneği böyle ayrın-
tılı veriyorum. Yani bugün karar 
verme makamında olan belediye 
başkanlarımız, ilgili bakanlıkları-
mız, odalar, özel girişimciler bu 
ve benzeri projelere biraz daha ya-
kından baksınlar diye bu örnekleri 
veriyorum.

Hasan Taşçı: Ama onun için önce-
likle şehri rant baskısından kurtar-
mamız lazım.

Nabi Avcı: İşte, rant baskısından 
kurtarmanın bir yolu da bu. Ho-
ca’nın projesi şuydu, Depremden 
sonra İstanbul’un en yakın ve ciddi 
tehdit altında olan bölgesinin Av-
cılar olduğu görüldü. Avcılar’ı Ho-
ca, Trakya’ya taşıyacaktı. Öncelikle 
100.000 küsurluk bir şehir düşü-
nüyordu, her mesleğe ayrılmış bir 
kota vardı. Yani şu kadar bakkal, şu 
kadar kasap, şu kadar otomobil ta-
mircisi, şu kadar memur, şu kadar 
işçi filan... Tüm bu detaylara varın-
caya kadar hesap edilmişti.

Hasan Taşçı: Büyüklüğüne göre 
planlanmıştı.

Nabi Avcı: Evet, planlanmış bir 
şey. Sosyolojisini de öngörerek ör-
nek bir şehir modeli. Ve o şehrin 
getireceği mahalle düzeni... Onun 
en çok üzerinde durduğu konu-
lardan bir tanesi hatırlarsanız, es-
kiden şehirlerimizde insanların, ev 
yaparken komşu hukukuna göster-
dikleri özen idi. Bütün evlerin, bir 
başkasının bahçesine ve mahremi-
yetine tecavüz etmeyecek şekilde; 
onun ışığını, rüzgârını kesmeyecek 
şekilde planlanmış olması ve bu-
nun kendiliğinden olması.

Hasan Taşçı: Kul hakkı diye bir 
şey var, temel belirleyici.

Nureddin Nebati: “Ev alma kom-
şu al.” idi ama şimdi komşuya kim-
se bakmıyor. Komşunun ne olduğu 

önemli değil, yanında kimin oldu-
ğundan haberi yok zaten. Mese-
la İslam şehirlerinde mahalle ve 
komşuluk temelli bir sosyallik var 
diyebiliriz. İnsanlar en küçük bi-
rim olan mahallede şehrin tarihin-
den, geleneğinden gelen değerleri 
içselleştirip, pratiğe geçiriyor. Ma-
halle o anlamda bir mikro evren 
sunuyor. İslam şehirlerinde; ha-
yat mahalle, ortaklık birlik, kom-
şuluk, yerleşik gelenekler ve sa-
mimiyet üzerine inşa edilmiş. Her 
koyunun kendi bacağından asıldı-
ğı bir yapı yok orada herkes birbi-
rine karşı sorumlu ve çok güçlü bir 

birlik duygusu var. Bu mahallelerin 
en karakteristik özelliği komşuluk 
hukuku. Bu kavrayış sadece Müs-
lüman mahallelerinde yok. Mese-
la Yahudi, Hıristiyan mahallelerin-
de de bu içtimaiyat biçimi hakim 
o mahallelerde de bireylerin kendi 
kültürlerine uygun, inanç ve değer-
leri uyumlu kimlikleri pekişiyor. 

Nabi Avcı: Evet. Şimdi önemli 
olan, bu işi başlatan dinamik, ta-
lan, rant ekonomisi olunca; şimdi 
ev alırken, şöyle bakıyoruz, tamam 
şimdi bu kadar ama yarın ne eder 
burası, buradan yol geçer mi, yol 
geçerse ne olur? Yani ben burada 
yaşayacağım, burada öleceğim diye 
ev almıyor kimse. 

Hasan Taşçı: Yaşanabilme kri-
terlerinden öte, ekonomik ola-
rak gelecekte ne kadar edecek diye 
bakıyoruz.

Nabi Avcı: Bir yatırım aracı olarak 
görülüyor.

Nureddin Nebati: Geçenlerde 
şöyle bir tartıştığımız bir konu ol-
du, “Doğduğun evde yaşıyor mu-
sun?” Artık doğduğumuz evlerde 
yaşamıyoruz. Genel bir köksüzlük 
hakim. Köksüzlük meselesi mo-
dern insanın en derin yarası. Yah-
ya Kemal Beyatlı “İnsanda derin 
bir yaradır köksüzlük; Budur âlem-
de hudutsuz ve hazin öksüzlük“ di-
yor ya durum aynen öyle. Eşyalar 

Geçenlerde şöyle bir 
tartıştığımız bir konu 
oldu,“Doğduğun evde 

yaşıyor musun?” Artık 
doğduğumuz evlerde 
yaşamıyoruz. Genel 

bir köksüzlük hakim. 
Köksüzlük meselesi 

modern insanın en derin 
yarası.

Safranbolu 
Evleri,
Karabük
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gibi mekânlar, insanlar, değerler 
ve duygular da geçici… Ev aslın-
da bağ, kök, aidiyet de demek. Ev 
sıcak bir yatak ya da rahat ettiğin 
yerden çok daha fazlası aslında ai-
le demek, komşular demek, mahal-
le demek, sıcaklık demek, güven 
demek. “Kullan at” sistemi üzeri-
ne kurulu bir dünyada bu kavram-
ların içi boşalıyor. Birey yalnızlığa, 
ıssızlığa, köksüzlüğe terk ediliyor. 
“Doğduğun evde yaşamak” mesele-
sine bu açıdan önemli.

Nabi Avcı: Bırakın onu; şimdi han-
gimiz doğduğumuz şehirde yaşı-
yoruz? Ben bakın Bilecik doğum-
luyum. Eğitimimi büyük ölçüde 
Eskişehir’de yapmışım, yüksek eği-
timimi Ankara’da yapmışım, şimdi 
İstanbul’da ve Ankara’da oturuyo-
rum. Başka toplumlar bizimle aynı 
tecrübeyi yaşasalardı dayanabilir 
miydi derken bunu kastediyorum. 
İşkoçya’nın köylüsü, dedesinin de-
desinin dedesinin oturduğu evde 
oturuyor.

Nureddin Nebati: Avrupa’da bu 
yerleşiklik meselesine daha çok 
önem veriyorlar. Londra’da me-
sela hala 20 sene önce aldığı evde 
yaşamaya devam eden aileler var. 
Varsa çocuklarının tamamı da ora-
da doğmuş. Onlardan çocuklarına, 
alt kuşaklara geçiyor. Çünkü zaten 
ev 20 yıl vade ile alınmış. Avustur-
ya’da mesela Sozialbau projeleri var 

bildiğim kadarı ile. Belirli bir mik-
tar para veriyorsun ve çok az bir 
kira ile orada ölene kadar yaşaya-
biliyorsun. Hatta kira öder gibi bir 
ödeme ile ev sahibi olabiliyorsun.
Bizim TOKİ uygulamalarını andı-
rıyor. Bizde ise birinci çocuğum 
şu evde, ikinci çocuğumuz şu ev-
de, üçüncü çocuğumuz şu evde 
doğmuş. Evlendiğim evde şuydu, 
diyor.

Nabi Avcı: Siz de başka bir şehirde 
doğdunuz zaten, dedeniz, babanız 
başka bir şehirdeydi.

Nureddin Nebati: O zaten 
mukadderat.

Nabi Avcı: Bir de daha önce de 
yaşadığınız şeyler var. Daha ön-
ce de Balkanlar’dan Kafkasya’dan, 

Ortadoğu’dan, Suriye’den, Irak’tan 
gelen muhacirler. Muhaceret kül-
türü. Manzarayı özetlersek; Hacı 
Bayram Veli’nin “Ben dahi bile ya-
pıldım taş ile toprak arasında” di-
yor ya... Bu millet de taş ile top-
rak arasında yeniden yapılıyor... 
Bütün bu göçler, gelmeler, gitme-
ler, alt üst oluşlar filan arasında, 
bu AVM’ler, bu yeni tasarılar, yeni 
projeler arasında bu millet yeniden 
yoğuruluyor.

Hasan Taşçı: Bu yeni hamurdan 
ortaya çıkacak olan yeni ürünün, 
istediğimiz şekilde olup olmayaca-
ğından endişeliyiz.

Nabi Avcı: Allah’tan ümit 
kesilmez.

Nureddin Nebati: Cumhuriyetin 
ilk yıllarında âdâb-ı muâşeretle il-
gili yayınların varlığından bahse-
diyoruz. Orada bir sosyal mühen-
dislik durumu var. Milletin bin 
yıllık gelenekleri ve kültüründen 
doğan muâşeret âdâbının bir an-
da geçerliliğini yitirdiği, yerine Ba-
tılı, modern denilen yaşam tarzı-
nın metazori dayatıldığı bir biçim 
var. Çok ciddi bir yabancılaşma ve 
toplumun bölünmesi ile sonuçlanı-
yor bu durum. Cumhuriyet moder-
nleşmesinin militarist damarını 
gündelik hayata olan müdahale-
lerde de gözlemleyebiliyoruz. Dev-
let ve millet, merkezle çevrenin en 
uzak noktalara savrulduğu dönem-
lerden birisi. Ki bu yarılmamın san-
cılarını da sonuçlarını da çok ağır 
yaşadık biz. Onlarca yıl sonra dev-
let ve milletin kaynaştığı, aradaki 
makasın kapandığı bir dönemden 
geçiriyoruz. Bizde var olmayan bir 
şeyi zorla dayatmak başka bir şey 
ama özümüzde olanı, bize zorla 
unutturulanı yeniden keşfetmek 
başka bir şey. Bu anlamda devle-
te de önemli rol düşüyor. Bahset-
tiğimiz köksüzlüğün, yapaylığın, 
bireyselliğin, ruh yitiminin engel-
lenmesi anlamında değerlerimizi 
yeniden keşfetmek bize büyük bir 
güç kazandıracağına inanıyorum. 
Bu anlamda kentlerde yaşama ku-
ralları, ilişkiler, abad-ı muâşeret ve 
edep gibi konular üzerinde gerek 

Şimdi hangimiz 
doğduğumuz şehirde 
yaşıyoruz? Ben bakın 
Bilecik doğumluyum. 

Eğitimimi büyük ölçüde 
Eskişehir’de yapmışım, 

yüksek eğitimimi 
Ankara’da yapmışım, 
şimdi İstanbul’da ve 

Ankara’da oturuyorum.

TOKİ 
Trabzon 

Vakfıkebir 
Evleri



STK’larla gerekse eğitim kurumla-
rı, medya aracılığıyla yapılabilecek 
bütün çalışmaları faydalı buluyo-
rum. Süreci kendi haline bırakma 
taraftarı değilim.

Nabi Avcı: Bugünün böylesine 
karmaşıklaşmış yaşama biçimi 
içerisinde bu türden devlet yön-
lendirmesi veya kamusal yönlen-
dirmelerle bir âdâb-ı muâşeret diz-
gesi oluşturmak mümkün değildir. 
Millî Eğitim Bakanı iken bana en 
çok söylenen şeylerden bir tanesi 
buydu: Bir âdâb-ı muâşeret dersi 
koyalım. Verdiğim cevap ne demek 
istediğimi anlatacak zannediyo-
rum. Şimdi, bir, bugünün okulu 
1920’lerin okulu değil. 1920’lerde, 
1930’larda, 1940’larda 1950’lerde 
hatta 60’larda okul bilgi ve eğiti-
min en önemli araçlarından bir ta-
nesiydi. Öğretmen de bilginin kay-
nağı, her şeyin en iyisini bilen, en 
doğrusunu yapan “rol modeli” idi. 
Günümüzde okul bu merkezî ro-
lünü kaybetti. Bizim zamanımız-
da, biz ilkokul 1’e gittiğimiz zaman 
orada öğrenecek çok şeyimiz var-
dı. Şimdi bütün araştırmalar gös-
teriyor ki ilkokul 1. sınıfa gelen ço-
cuklar, ilkokula başlayan çocuklar, 
ilkokul boyunca öğrenecekleri şey-
lerin pek çoğunu zaten öğrenmiş 
olarak geliyorlar. Hem günümüzde 
bilgilenme, enforme olma kaynak-
ları çok çoğaldığı için böyle; Hem 

de anne-babalar artık ev içi eğitim-
lerde daha etkili olmaya başladıkla-
rı için böyle... Yani bizim öğretme-
ne bakışımızla şimdiki çocukların 
öğretmene bakışı aynı değil. Öğ-
retmen artık eskisi kadar belirle-
yici rol modeli değil. Hatta bizim 
özellikle sınıflara koyduğumuz et-

kileşimli tahtalar, milletin “akıl-
lı tahta” dediği etkileşimli tahta-
lar, pek çok konunun daha kolay 
anlatılmasını sağlamakla beraber 
aynı zamanda öğretmenlerin oto-
ritesini de berhava etti büyük öl-
çüde. Biz hizmet içi eğitimlerde o 
tahtanın nasıl kullanılacağını, na-
sıl açılacağını, nasıl kapatılacağını, 
görselin nasıl konulacağını öğret-
menlerimize uzun uzun gösteri-
yoruz. Ama çocuklar, o hizmet içi 
eğitim almamış çocuklar, öğret-
menden çok daha önce, o tahtanın 

bütün numaralarını öğreniyorlar 
ve öğretmene öğretiyorlar. “O öyle 
olmaz öğretmenim, oraya çek, öte 
taraftan sürükle, onu seç bu tarafa 
getir” filan diye çocuklar öğretme-
ni yönlendirmeye başlayınca öğret-
menin otoritesi ciddi bir aşınmaya 
maruz kalıyor. Eskiden öğretmen-
ler hizmet içi eğitimlere katılmaya 
çok hevesli değillerdi yaz tatillerin-
de. Ama artık bu etkileşimli tahta 
ve bilgisayar kullanımıyla ilgili hiz-
met içi eğitimlere katılmayı çok is-
tiyorlar, çünkü karşılarında cid-
di rakipler var. Şimdi, birincisi bu. 
İkincisi, Millî Eğitim Bakanlarının 
en çok karşılaştığı şeylerden bir 
tanesi de, herkesin kendince çok 
önemli saydığı konuda bağımsız 
bir ders konulmasını istemesi. Ki-
misi ‘trafik dersi çok yoğun olsun,’ 
kimi ‘turizm dersi,’ kimisi ‘ilk yar-
dım dersi’ olsun, kimisi işte ‘âdâb-ı 
muâşeret dersi olsun, der. Ama bi-
zim haftada 40 saat dersimiz var. 
Yeni bir ders icat etmek demek, 
mevcut derslerinden birini çıkar-
mak demek. İkincisi âdâb-ı muâ-
şeret bizde, kültürel ahlak bilgisi 
derslerinde de kısmen bunu yaşı-
yoruz veya başka derslerde de. Ba-
zı dersler varki o bir öğretmenin 
konusu değil bütün öğretmenle-
rin sorumluluğu. Âdâb-ı muâşeret 
böyle bir şey. Yani âdâb-ı muâşereti 
çocuk matematik öğretmeninden 
de öğrenecek, Türkçe öğretmenin-
den de öğrenecek. Okulun kapısını 
açan görevliden de âdâb-ı muâşe-
ret dersi alır veya almaz. Bağımsız 
bir ders konulduğunda ne olacak? 
Bugün ne var, âdâb-ı muâşeret 
var. Kim verecek? Âdâb-ı muâşe-
retçi. Böyle bir adam, böyle bir ka-
dın yok. Olmamalı da zaten. Bütün 
öğretmenlerimiz âdâb-ı muâşeret 
öğretmelidir.

Nureddin Nebati: Peki çözümü 
nerede buluyorsunuz? Mahalle-
ler değerlerin üretilip içselleştiril-
mesi konusunda eski işlevini taşı-
mıyor artık. Okulların sağlayacağı 
faydanın da kısıtlı olduğunu düşü-
nüp, elden çıkarıyoruz. Elimizde 
kala kala bir tek medya kalıyor bu 
durumda.

Âdâb-ı muâşereti 
çocuk matematik 

öğretmeninden de 
öğrenecek, Türkçe 
öğretmeninden de 
öğrenecek. Okulun 

kapısını açan görevliden 
de âdâb-ı muâşeret dersi 

alır veya almaz.
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Nabi Avcı: Okulları çıkarmadık, 
okulları münhasıran bu işe tahsis 
edilmiş bir ders mekânı olarak gör-
meyelim dedik. 

Hasan Taşçı: Okulların da ko-
nunun bir tarafı olduğunu 
söylemeliyiz. 

Nabi Avcı: Tüm ilişkileri içerisin-
de âdâb-ı muâşereti kazandıran bir 
kurum olarak. Kapıyı açarken “Hoş 
geldin çocuğum, hoş geldin yav-
rum, günaydın evladım.” diyen bir 
kapı görevlisinin vereceği âdâb-ı 
muâşeret dersi de bu işin içinde. 
Şimdi ben gelirken gördüm, sinir-
lendim: Kandilli’de okul dağılıyor, 
okul hemen caddeye açılıyor. Ço-
cuklar, koşarak çıkıyorlar, ya ara-
ba geçiyor oradan. Bu okulda mut-
laka bir nöbetçi öğretmen var, bir 
veya iki tane. Müdür var, müdür 
yardımcıları var. Allah’ım, bir ta-
nesi çıkıp, birisi sokağın, cadde-
nin bir tarafında, birisi diğer tara-
fında duracak. Bunu söylemek mi 
gerekiyor, bunu akıl edemez mi bir 
müdür?

Nureddin Nebati: İngiltere’de 
gördüm ben, çözmüşler bu mese-
leyi. Her gün iki tane veli geliyor 
okul çıkışında, trafiği durduruyor. 
Veli ile öğrenci arasında bir eğitim 

sağlıyorsunuz öğrenci velisinden 
trafikte nasıl durması gerektiği 
öğretiyor.

Nabi Avcı: Onu söyleyecektim, 
iyi hatırlattınız. Esenler Belediye-
si okul çıkışlarında böyle bir uygu-
lama başlatsa. Zabıtalarla mı olur, 
velilerle mi olur, okullar dağılırken. 
Trafiğe ‘dur’ diyecekler, o kadar.

Hasan Taşçı: Esenler’de şöyle bir 
uygulama var, diğer yerlerde var mı 
bilmiyorum. Okulların sabah giriş 
ve akşam dağılış saatlerinde, Em-
niyet okullara, polis gönderiyor.

Nureddin Nebati: Değerlerin iç-
selleştirilmesi zaten çok boyutlu 
bir süreç, öğretmenden velilere, 
medyaya, okullara, tüm topluma 
görev düşüyor. Çünkü çocuk seni 
görerek rol model alarak, muâşeret 
âdâbını içselleştiriyor. Kişi örneğin 

evinde eşiyle kaba konuluyor emir 
veriyorsa, çocuk bunu modelliyor 
sınıftaki arkadaşlarına aynı şekilde 
davranıyor. Hatasını kabul etmeyi, 
gerektiğinde özür dilemeyi, karşın-
dakini anlamaya çalışmayı öğren-
miyor. Öğrendiği şey bağırmanın 
doğru bir iletişim yolu olduğu…
Muâşeret âdâbı böyle böyle yayılı-
yor, içelleştiriliyor. Yani velilerin de 
eğitime ihtiyacı var. Mesela bizim 
dinimiz “Eşinizle iyi geçinin.” diyor 
insanlarla iyi geçinmek için önce 
onlara güzel ve tatlı söz söylemek, 
iyi ve nazik davranmak gerektiğini 
vurguluyor. Bunları yeniden hatır-
latmaya ihtiyaç var.

Nabi Avcı: Tabii, bu velilerin de 
eğitimidir.

Nureddin Nebati: Birlikte geçin-
meyi sağlayacak kural, karşı tarafın 
da hakları olduğunu kabul etmek, 
bu bilgiyi benimsemek ve içselleş-
tirmek. Mesela Başakşehir’de mü-
tedeyyin kesimin yaşadığı izole bir 
alan var. Sitelerle de insanlar ken-
dilerini izole ediyor. Düşünün, Mo-
da’da da bir site yapılıyor. Oradaki 
insanlar da kendilerini izole edi-
yorlar. Birbiriyle iletişime geçme, 
anlama, ikna etme çabası yok. Bu-
nu destekleyen kamusal alanlar ve 
kültür de yok. Cemaat toplumun 

Birlikte geçinmeyi 
sağlayacak kural, karşı 

tarafın da hakları 
olduğunu kabul etmek, 
bu bilgiyi benimsemek 

ve içselleştirmek.



sağladığı dayanışma ilişkilerinin 
getirdiği konfor tuzla buz olmuş 
durumda. Bunun yerine özellikle 
medya aracılığı ile bireysele, ken-
di hazzına odaklanmana, anlık ya-
şamaya yapılan yoğun vurgu var. 
Bireyler kendi steril dünyalarını 
korumak için “yığınlar”la arasına 
duvar çekiyor. Yoksulu görmüyor, 
muhtacı görüyor, komşusundan 
haberi başkasının acısına ya da 
mutluluğuna ortak olmuyor, do-
kunmuyor. Bu nedenle komşusu 
açken tok yatabiliyor, vicdan sızı-
sı duymuyor. Gerçeklikle irtibatını 
keserek, sadece kendi dünyasının 
nefsi ihtiyaçlarına odaklanarak an-
lamsız bir hayat sürmeye başlıyor. 
Hafta sonlarını AVM’de geçiriyor. 
İnsanlar aynı evin içinde bile bir-
birine yabancılaşıyor. Tabii depres-
yonlar başlıyor, amaçsızlık, anlam-
sızlık, savrulma geliyor, evlilikler 
çatırdıyor, aileler yıkılıyor ki bunlar 
çağımızın en önemli sorunları.

Nabi Avcı: Bunu tabii bu tür izo-
le yapılar kuranlara sormak lazım? 
Tamam, insan komşusunu seçme-
li mi?

Nureddin Nebati: Şimdi Bakır-
köy’de şöyle bir moda oluşmuş du-
rumda site olarak gözükmeyen, 
mahalle olarak gözüken bir yeri, 
izole etmek için giriş çıkışları, du-
varlarla kapatıyorlar mahalleyi. Gi-
riş ve çıkışlarına da bariyerler ve 
güvenlik koyuyorlar. Bu şekilde gi-
rip çıkıyorsunuz mahalleye. Tam 
bir izolasyon. Tamamen izolasyo-
nun olduğu bir yerde muâşereti 
nasıl sağlayacağız? Zaten burada 
amaç muâşeretten ve onun getir-
diği yüklerden kaçmak. Dolayısıyla 
bu site kültürünün yerleşmesinin 
muâşerete darbe vurduğunu düşü-
nüyorum. İslam şehirleri muâşere-
ti kendiliğinden oluşturan kurum-
lar vardı, camisinden, çarşısına, 
külliyesine, mahallesine, vakıfları-
na kadar bunu sürekli yeniden üre-
tiyordu. Ama bugün bütün bu ku-
rumlar ortadan kalktı. Yani bireyin 
muâşeret için kendisinin efor sar-
fetmesi gerekiyor. Bu çabayı gös-
termek istemiyor, ona yük geli-
yor. Bu Avrupa toplumlarında da 

böyledir, biz böyle değiliz ama özü-
müz bu değil aslında. Böyle böy-
le giderek kendi değerlerimize da-
ha da yabancılaşan bir topluma 
dönüşüyoruz.

Nabi Avcı: Her şeyden önce ço-
cuklarına kötülük etmiş oluyorlar. 
Çünkü o çocuklar neticede bütün 
hayatlarını o izole alanda geçirme-

yecekler. Yani diyelim ki ilkokulu 
orada kendileri gibi ailelerin ço-
cuklarıyla okudular. Hadi ortaokul-
da da bir şekilde izole ettiğiniz, de-
netim altında tuttunuz filan. Lise? 
Üniversite? Mezun olunca ne ya-
pacaksınız? Kendisinden çok fark-
lı insanlarla yaşayacağı bilgisini, 

duygusunu ve eğitimini olabildi-
ğince erken yaşta o çocuklara ka-
zandırmanız gerekiyor. Bunu söy-
lüyorum ama site hayatı da çok 
yaygınlaştı, güvenlik kaygısından 
kaynaklanıyor zannediyorum.

Nureddin Nebati: Eskiden Müs-
lümanlar Yahudi’yi tanırdı, Hris-
tiyan’ı tanırdı, Süryani’yi tanır-
dı. Mezheplere göre bir tanışıklık 
olurdu, onu kabul ederdi; onun ya-
şam tarzını da kabul ederdi. Kendi-
liğinden yeni nesillere intikal eden 
böyle kapsayıcı bir sosyallik ve say-
gı kültürü vardı. Ama sitelerde ör-
neğin benzer sosyo-ekonomik ya-
pılarda bireyler toplanıyor, benzer 
şeyleri tüketiyorlar, benzer hayat 
kodları ile yaşıyorlar. Öyle ki kendi 
dini çerçevesi içerisinde aynı dine 
mensup insanlar bile farklı getto-
lar oluşturuyorlar âdete ve birbirle-
rini tanımıyorlar. Tanımamak için-
de elinden geleni yapıyor.

Nabi Avcı: Bu tehlikeli bir şey.

Hasan Taşçı: Şehrin toplumsal 
organizasyonunu bozuyor pola-
rizasyon. Önce mekân iletişimini 
kaybediyor. Ben hep şu örneği ve-
riyorum. Birkaç sene öncesine ka-
dar küçük bir sitede oturuyordum, 
evim orada. Bir gün internette-
ki haritadan mahalledeki siteleri 

Site olarak gözükmeyen, 
mahalle olarak gözüken 
bir yeri, izole etmek için 
giriş çıkışları, duvarlarla 
kapatıyorlar mahalleyi. 
Giriş ve çıkışlarına da 
bariyerler ve güvenlik 
koyuyorlar. Bu şekilde 

girip çıkıyorsunuz 
mahalleye. Tam bir 

izolasyon.
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işaretledim. Kapısında güvenlik 
görevlisi olan ve benim girmemin 
yasak olduğu siteler bunlar. Ma-
hallenin yüzde sekseni bana yasak 
olduğunu anladım işaretleyince. 
Oralara girmem mümkün değil. O 
sitelerdeki insanlar da bizim site-
ye giremiyor tabii ki. Yani mekânın 
birbiriyle iletişimi yok dolayısıyla 
insanlarında yok, mekân geçirgen 
olmadığı için insanların iletişimi 
kopmuş. 

Nabi Avcı: Karşılıklı olarak birbi-
rimize sorduğumuz bazı sorula-
rın cevabını karşılıklı veremiyoruz. 
Ama modern düşüncede, modern 
zihniyette şöyle bir yanlış ön yargı 
var: “Her şeyin bir çözümü vardır.” 
ön yargısı.

Nureddin Nebati: Evet. Bir de 
“Zaman her şeyin ilacıdır, zaman 
çözer.” diyorlar. Bütün bunlar so-
rumluluk almamanın bahanele-
ri, “zaman çözer”, “her şeyin tek 
bir çözümü var”… Kendini böy-
le ikna eden birisi kılını kıpırdat-
maz tabii ki. Modern çağın yılgın 
bireyleri, hiçbir sorunla mücade-
lede sorumluluk almak istemiyor. 
Yüksüz ve kendini unutarak yaşa-
mayı seçiyor. Hayatın çok kıymet-
li derinliklerini, yarenliği, aidiyeti, 
kök salmayı, coşkuyu, vecde gelme 
duygusunu ıskalıyor.

Nabi Avcı: “Her toplumsal soru-
nun mutlaka bir doğru çözümü 
vardır.” diye bir yanılsama. Hayır, 
bazılarının çözümü yok, bazıları 
öyle yaşanır ve karşılığı görülür. 

Nureddin Nebati: Mecrasında gi-
der diyorsunuz. Yani müdahale et-
memeli miyiz?

Nabi Avcı: Hayır, müdahale edelim 
tabii. Aklımızın erdiği, gücümüzün 
yettiği kadar doğru bildiğimizi, uy-
gun gördüğümüzü, güzel olanı, gü-
zel bulduğumuzu tatbik etmek için 
elimizden geleni yapalım. 

Nureddin Nebati: Tabii bu du-
rumda müdahalenin sınırı mesele-
si de devreye giriyor.

Nabi Avcı: Hayır, o sınır var za-
ten. Buradaki hepimiz mesela, bu 
AVM kültürünün, bu AVM-mer-
kezci yaklaşımın ne kadar sakat 

olduğunu, efendim, site uygulama-
larının doğurabileceğin muhtemel 
sorunları söylüyoruz. Dolayısıyla 
burada ne yapıyoruz? Kendimizce 
elimizin yetmediği şeyle ilgili iti-
razımızı hiç olmazsa dilimizle dile 
getiriyoruz. Belki bazı yerlerde di-
limizle de ikrar edemiyoruz bunu; 
o vakit de içimizden, gönlümüz-
den buğzederek ederek itirazımızı 
yapıyoruz.

Yani elimizin erdiği, gücümüzün 
yettiği yerde tabii ki doğrusunu 
yapmakla mükellefiz; ama bazı 
şeyler vardır ki elimiz ermez, gücü-
müz yetmez. O zaman doğrusunu 
dilimizle söylüyoruz, şimdi yaptı-
ğımız o. “Bu böyle değil, bu böyle 
yanlış! Yanlışı düzelt kardeşim!“ 
Tabii hepimizin Yapabilecekleri 
var, yapamayacakları var. En azın-
dan yapabileceklerimizden biri, bu 
konuyla ilgili doğru bildiklerimizi 
söylemek.

Hasan Taşçı: O zaman bu söyleşi-
nin sonuna biz de şöyle bir cümle 
ilave ederiz, en azından öyle bitiri-
riz onu: Her şeyin çözümü yoktur.

Nabi Avcı: Onu demeyelim, onu 
dersek belki umutsuzluğa sebep 
olabilir. Yani biz elimizden geleni 
yapmakla, söylemekle, savunmak-
la mükellefiz.

Her toplumsal sorunun 
mutlaka bir doğru 

çözümü vardır” diye 
bir yanılsama. Hayır, 

bazılarının çözümü yok, 
bazıları öyle yaşanır ve 

karşılığı görülür.



Nureddin Nebati: Çözüm toplu-
mun, bizatihi kendisindedir. Ama 
tabii şu doğru bu meselenin tek 
bir çözümü yok, çok boyutlu, uzun 
zamana yayılan bir çaba gerektiri-
yor. Ve herkes bu konuda sorumlu-
luk almalı. Bir de bu bahsettiğimiz 
yaşam kalıplarını sürekli yeniden 
üreten küresel yapı çok güçlü, müt-
hiş bir bombardıman var, ama bi-
zim de kendi tarihimizin, kültürü-
müzün, inancımızdan getirdiğimiz 
derin bir medeniyet hafızamız var. 
O nedenle bu toplumda bize ait de-
ğerleri ortaya çıkarmak için el birli-
ği ile arkeolojik bir kazı yapacağız, 
anlam yitimine, özümüze yöne-
lik saldırıya hep birlikte direnece-
ğiz. Yöneten bir mekanizma olarak 
burada devlet ve dolayısıyla da hü-
kümetlere büyük işler düşüyor. Ve 
ben bu tür çabaların bizim toplu-
mumuzda çok çabuk maya tutaca-
ğını düşünüyorum. Çünkü her tür-
lü yoğun bombardımana rağmen 
bizdeki o öz hep ışıldıyor. O sıcak-
lığı, kültürü, dayanışmayı bu top-
lum ısrarla üretiyor.

Hasan Taşçı: Son cümle, böyle 
bitirelim.

Aynur Atmaca Can: “Selamı ya-
yınız.” sözü var. Ama selamı kesen 
bir şey, bütün kentsel ayrışım sü-
reci, parçalanma; çokta çokluk, tev-
hidi mesajdan ayrılan ve onu söy-
lerken bir yandan selamı bizatihi 
keserek kentsel mekânsal süreçle-
ri yürüten bir gerçeklik var. Selam-
laşmada bile Türkiye’de ortak bir 
mutabakata varmış değil. Bizim 
söylemimizle, yaşadığımızın aralı-
ğı gittikçe açılıyor. Bir de bu Batılı 
Medeniyetin kültürel süreklilikler 
içerisinde akan, kendi mecrasın-
da bir seyri var. Bizi de etkisi altı-
na alan. O çok değerli bir şey, yani 
miras üreten, vefa üreten süreklili-
ğin değerliliği. Bizde hep yeniye iş-
tiyak, atılım, hareketlilik; hep yeni 
olanda anlamlar arama, hep yeni 
yeni bir şeye evrilme halleri ege-
men olmuş. Ama ilahi haberin mi-
rası bizde gözüküyor. Onun için ça-
ba bu konuda özel bir sarf etmek 
zorundayız. Ümidimiz var.

Nabi Avcı: Belki burada Seferilik 
hukuku işimize yarayabilir. Seferi-
ler bazı şeylerden muaf oluyor.

Aynur Atmaca Can: Yersiz 
yurtsuz…

Nureddin Nebati: Yerleşik bir 
toplumda seferiliğin uygulanması-
nı nasıl sağlayacağız peki?

Nabi Avcı: Yani ikamet tesis edi-
linceye kadar... Şimdi şahıs için 15 
gün mü?

Nureddin Nebati: 3 gün veya 15 
gün. Şafiler’de 3 gün. Hanefiler’de 
15 gün.

Nabi Avcı: Şimdi -metaforik ola-
rak- belki milletler için bu 150 sene 
filan. Milletin seferîliği de bir yer-
de oturuncaya, yani mukîm olun-
caya kadar.

Nureddin Nebati: Bekleyeceğiz, 
başka türlü olmayacak.

Hasan Taşçı: Kurallarını biliyor-
sak eyvaallah yani. İnşallah öyle ol-
sun diyelim.

Nureddin Nebati: Gene de bura-
da yöneten bir mekanizma olarak 
devlet ve dolayısıyla da hükümet-
lere büyük işler düşüyor. 

Nabi Avcı: Tabii.

Nureddin Nebati: Onlar bir takım 
zorlamalarla…

Nabi Avcı: Milletin seferîliğini so-
na erdirecek tedbirler bir an önce 
almak da devletin vazifesi. Oruç 
tutmuyor diye seferî adama kızılır 
mı? Adam seferî. Şimdi millete de 
kızmayalım, seferî yahu, daha tam 
oturamadı... Tabii lâtife olarak söy-
lüyorum ama her lâtifede bir haki-
kat payı olabileceğini de hepimiz 
biliyoruz.

Hasan Taşçı: Bence bu sonuç çok 
güzel oldu. Herkese teşekkür edi-
yorum. 

Milletin seferîliğini 
sona erdirecek tedbirler 

bir an önce almak da 
devletin vazifesi. Oruç 
tutmuyor diye seferî 

adama kızılır mı? Adam 
seferî. Şimdi millete de 

kızmayalım, seferî yahu, 
daha tam oturamadı...
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Nevin MERİÇ  

Yazar

ŞEHİR ve ÂDÂB-I 
MUÂŞERETİN HALLERİ

MAKALE



dâb, “edeb” sözcü-
ğünün çoğuludur ve 
“terbiye, iyi ahlak, 
zarafet, beğenilen, 
uygun hareket, söz” 
anlamına gelmekte-

dir. “Muâşeret” ise sosyal ilişkiler 
içinde bulunma demektir. Buradan 
hareketle, bir terkip olan âdâb-ı 
muâşereti, birinci kelime insanı, 
ikincisi hal/i, bir diğer ifadeyle bu-
lunulan konum ve hal üzere dav-
ranma biçimlerinin nasıllığını ifa-
de eder diye açımlayabiliriz. 

Âdâb-Ben İlişkisi: İnsan-âdâb iliş-
kisini, “İnsan tab‘an medenîdir.” 
diyen İbn-i Haldun’un bu ifade-
sini de hesaba katarak Hz. İbra-
him’e kadar götürebiliriz. Hz. İb-
rahim’den geldiği rivayet edilen 
sünnetlerde insan-beden ilişkisi-
nin düzenlenişini görürüz. Bede-
nin belli bir forma sokulması talebi 
olarak değerlendirebileceğimiz bu 
rivayetler, aynı zamanda estetize 

etmeyi (tahsiniyyat) de gösterir 
ki bir anlamda “insan tab‘an me-
denî”ye zemin sağlar diyebiliriz.

Muâşeret ise, insanın ötekiyle kur-
duğu ilişkileri ve bunun nasıllığını 

anlatır. İnsan-insandan, insan–ka-
inat, insan-çevre vs. bütün ilişki bi-
çimleri ve dolayısıyla mekân, şehir, 
kamu, kurum vb. tümü muâşere-
tin kapsama alanıdır. Bu anlamda 

Â

Bir terkip olan âdâb-ı muâşereti, birinci kelime insanı, 
ikincisi hal/i, bir diğer ifadeyle bulunulan konum ve hal 
üzere davranma biçimlerinin nasıllığını ifade eder diye 
açımlayabiliriz. 
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insanın hem kendi nasıllığını hem 
de kurduğu ilişkiler bazında na-
sıllığı belirleyen ve ifade eden  bir 
terkiptir âdâb-ı muâşeret. Bu da  
âdâb-ı muâşeretin “kendine özgü-
lük”  yönünü karşımıza çıkartır. Bir 
diğer ifadeyle, her toplum kendi 
âdâb-ı muâşeretini oluşturur. Top-
lumların kendilik yapıları ve ka-
bulleri üzerine hareket etmeleri, 
âdâb-ı muâşeretin kültürel kodları-
na işaret eder diyebiliriz. 

Âdâb-mekân ilişkisinde ise öte-
kiyle kurulan davranma biçimleri-
nin mekânsal formlardaki  nasıllığı 
karşımıza çıkar. Âdâb-ı muâşeretin 
mekân üzerinden farklılaşan biçi-
mini; kamusal-özel alan ayrışma-
sı üzerinden değişen davranma 
biçimlerini bu bağlamda değerlen-
direbiliriz. Ancak belirli bir top-
lumsallık ve sosyalleşme içinde 
neşvünemâ bulan âdâb-ı muâşe-
ret, bunun için yapılan düzenleme-
ler,  yazılı ve örtük kurallar, “görgü” 
olarak da bilinir. Toplum içinde ya-
şamanın icabı olarak, insanın uy-
mak zorunluluğu hissettiği güzel 
ahlak, nezaket ve görgü, kendini 
kusur ve ayıplardan koruyacak, er-
demli bir birey olmasını sağlaya-
cak davranış disiplinini gösterir. Ve 

her toplumda benzeri uygulamala-
rın olduğu tarihî incelemelerde de 
karşımıza çıkmakta. ‘Kültür’ kav-
ramıyla açıkladığımız bu durumu, 
kahvehane kültürü, hamam kültü-
rü, mektep medrese kültürü… vs. 
şeklinde örneklendirebiliriz. 

Geleneksel toplum ve şehir haya-
tına dair yapılan çalışmalarda, in-
sanlar arası ilişkilerin nasıl olması 
gerektiğine dair yazılan kitapların 
yanı sıra -ilmihallerden, ahlak ki-
taplarından, masal ve cönklere 
kadar skala genişletilebilir ve her 

seviyeye göre yazılı bilgilerin oldu-
ğu anlaşılabilir-  yaşantı alanlarının 
ev, sofra ve ziyaretlerdeki vs. dü-
zenlemelerinden, döneme ait usul 
ve âdâb çıkartılarak,  algı ve zihni-
yet dünyası anlaşılabilir. Bu anlam-
da âdâb-ı muâşeret bir zihniyet ve 
algının insandan-topluma, mekân-
dan şehire doğru seyreden yaşantı 
ve davranış biçimini sunar. Dolayı-
sıyla kurgusal ve konjonktüreldir. 
Toplumsal yapı ve şehri oluşturan 
zihniyet dünyası değiştiğinde ve-
ya değiştirilmek istendiğinde,  top-
lum mühendisliği eşliğinde süreç 
işletilir ve adım adım istenilene 
doğru yol alınır. 

Batı âdâb-ı muâşeretinin dünya 
üzerinde hakimiyetinde de ben-
zer durumları görmekteyiz. Sana-
yi Devrimi ve sonrasında tama-
men farklılaşan zihniyet dünyası 
ve teknolojik araçlar, sermayenin 
desteğiyle ciddi hareket alanı ka-
zanmıştır. Gelişen ve üstünlük ka-
zanan Batı, diğer toplumlara tek-
noloji yanında zihniyet ve yaşam 
tarzı da empoze etmeye başlamış, 
bunu meşrulaştırmıştır. İletişim 
araçlarının desteğiyle konjonktü-
rel ve kurgusal baskılanım normal-
leşirken psikolojik mutmainlik me-
kanizması işletilerek sevimli hale 
getirilmiştir. Döneme ait yayınlar-
da sıkça geçen “medeni” olmak ile 
görgülü olmak hem zihniyet hem 
de davranma biçimleri olarak fark-
lıdır artık. Görgü, geleneksel haya-
tın kültürel kodları üzerinden inşa 
edilen davranma biçimlerini göste-
rirken, “medeni”, Batı’yı görmüş ve 
o hayata dair davranışları içselleş-
tirmiş adam/kişi demektir. Âdâb-ı 
muâşeret kitaplarında sıklıkla bah-
sedilen, medeni alemden atılmak, 
dışarıda tutulmak değişen zihniyet 
ve toplumsal alan düzenlemeleri 
yanında yaşanan psikolojik baskı-
lanıma da işaret eder. 

Modern Şehir ve Batı 
Âdâb-ı Muâşereti
Modern şehrin nasıl kurulduğu 
bu yazının sınırlarını aşar ama bu-
nunla, feodaliteden sonraki süre-
cin kastedildiğini söyleyebiliriz. 

Toplum içinde 
yaşamanın icabı 

olarak, insanın uymak 
zorunluluğu hissettiği 
güzel ahlak, nezaket ve 
görgü, kendini kusur ve 
ayıplardan koruyacak, 

erdemli bir birey 
olmasını sağlayacak 
davranış disiplinini 

gösterir.



Feodaliteden merkezî krallıklara 
geçişle Batı Avrupa’da, Ortaçağ’ın 
şövalyelik kodları yerini âdâb-ı muâ-
şeret kurallarına bırakmıştır. XVI. 
yüzyıla dek köylülerin kültürünü 
yaşayan aristokratlar, bu tarihten 
sonra kendilerine mahsus ince bir 
kültür oluşturmaya başlamıştır. 
Artık krallıklar kendi sarayını ifa-
de eden kodları davranış kalıpları 
üzerinden belirlemeye başlar. Ne-
zaket kitapları adıyla bazı İtalyan-
ca metinler 16. yüzyıldan itibaren 
görülmeye başlar. Bu dönemde İn-
giltere ve Fransa’da da benzer geliş-
meler yaşanmaktadır. Süreç içinde, 
saraylarda yaşayan yüksek tabaka-
nın beğenileri  yaygınlaşarak tüm 
Avrupa’da görgü kuralları şeklinde 
büyük gelişme gösterir. 

Bu süreçte, kolonyalizm desteğin-
deki sermaye de atağa geçer. Sa-
ray dışında, sermaye sahipleri, 
burjuvazi, güçlü bir grup oluşur. 
Toplumsal alanda açığa çıkan bu 
gerilim şehirde yeniden düzenlen-
melere yol açar. Aristokrat-burjuva 
gerilimi modern devlete doğru şid-
deti gittikçe hafifleyen bir seyir iz-
lemekle birlikte ciddi dönüşümlere 
neden olur. Saraylı aristokratların, 
burjuvazinin sınıf atlama gayretle-
rini engellemek adına kalın duvar-
lar örme gayretleri yanında, dönü-
şen ekonomik yapı içinde de cazibe 
merkezi olma mücadeleleri ince bir 
zevk kültürünün gelişmesine im-
kân sağlar. İnsanın utandığı, mah-
cubiyet duyduğu davranışların 
kapsamı genişler ve çeşitlenir. Böy-
lece sınıflar arasındaki ton farklı-
lıkları artarken, karşıtlıklar azalır. 
Davranışlarda, nüanslara duyarlılı-
ğın geliştiği bir üst tabaka davranış 
koduna doğru seyreden haz alanla-
rı oluşur.

Üst tabaka toplumsal alanın dü-
zenlenmesinde kültürel kod taşıyı-
cı rolünü üstlenirken,  bütün top-
lum ve gündelik hayat sermayenin 
hareket alanına girer. 18. yüzyıl 
sonlarına gelindiğinde, Avrupa’da, 
âdâb-ı muâşeret modern şehir gün-
delik hayatının ve toplumsal alanın 
düzenlenmesinde önemli bir eşik 
olmuştur. Kamusal alan-özel alan 

ayrışması şehre ait sivil ve resmî 
mekânlarda davranma biçiminin 
nasıllığını hem ifade eder hem de 
belirler. Modern şehirde düzeni 
sağlayan kurumsal yapılar yanın-
da, halkın nefes alacağı sivil alan-

larda; park, sokak ve cafelerde vs. 
âdâb-ı muâşeret gözetilir. Şehirler-
deki nüfus popülasyonunun asa-
yiş ve huzuru bir anlamda âdâb-ı 
muâşereti korumak ve kollamak-
la mümkün olur. Dolayısıyla resmî 
bir daireye giderken giyilecek kıya-
fetten konuşulacak dile kadar deği-
şim ve yenilenme gerekmektedir. 
Şehrin sokağı, cafesi, parkı ve pi-
yasa alanı da değişimden nasibini 
alır ve âdâb-ı muâşeretin gösterge 
alanlarına dahil edilir. 

Mahrem ve özel alan ise ev olmuş 
ve değişen  âdâb-ı muâşeretin dü-
zenlenmesine dahil edilmiştir. 
Evin tefrişatı, geliş gidişler, saatler, 
yemekler, kabuller değişime uğra-
yarak yeniden belirlenir. “Bir ma-
niniz yoksa annem size gelecek”  
cümlesi, önceki dönem üst taba-
kadaki aileleri tarafından yapılan 
kartvizit ve yevmi mahsusalarının 
zaman içinde tüm şehirli nüfusa 
doğru bir alan genişlemesi ve yay-
gınlaşma imkânı kazanmıştır. Bir 
anlamda gündelik hayat,  âdâb-ı 
muâşeretin şehire ait davranma bi-
çimlerinin zemini olmuştur.  Çat-
kapı komşuluk devri çoktan bitmiş 
ve bunu tüm toplum benimsemiş-
tir artık.

Âdâb-ı muâşeret psikolojik baskı-
lanım imkânı olarak da kullanıl-
mıştır. Âdâb kurallarının farklı-
laşmasıyla karşılıklı ilişkilerde ayrı 
tutma, dışlama devreye girer. He-
men hemen tercüme edilen tüm 
âdâb-ı muâşeret kitaplarında bu 
kurallara uymayanların, “kibar âle-
minden” atılmak veya uzaklaştırıl-
mak durumuyla karşı karşıya kala-
cağına dikkat çekilmiştir. Ve yine 
bilmemek veya bir biçimde yerine 
getirmekte ihmalkârlık yapmanın 
yaratacağı psikolojik baskılanım ve 

Hemen hemen tercüme 
edilen tüm âdâb-ı 

muâşeret kitaplarında 
bu kurallara 

uymayanların, “kibar 
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veya uzaklaştırılmak 
durumuyla karşı karşıya 

kalacağına dikkat 
çekilmiştir.
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utanç duymalar da hem edebiyat 
yazımlarında hem de âdâb kitapla-
rında sıklıkla aktarılır. Böylece, ben 
ve öteki ayrıştırması âdâb-ı muâşe-
ret açısından normal ve meşru bir 
yaklaşım olur. 

Âdâb metinleri toplumun ihtiyaç 
duyduğu yeni davranma kalıpları-
nı anlatan metinler olduğu kadar 
toplumsal hiyerarşiyi de yeniden 
üretirler. Böylece âdâb-ı muâşeret, 
modern devlet ve şehirle bütünle-
şerek onun sınıfsal yapısına sürek-
lilik sağlarken, Batı dışı toplumla-
ra doğru açılmakla da konjüktürel 
güç odağı olma hususuiyetini de-
vam ettirir. 

Cumhuriyet Âdâb-ı 
Muâşereti
Cumhuriyet, Osmanlı’da Islahat 
Fermanı’yla başlayan Batılılaşma 
sürecinin toplumsal ayağını ger-
çekleştirme imkânı sağlamıştır. 
Âdâb-ı muâşeret meselesi Osman-
lı yazın hayatına Meşrutiyet döne-
minde girmiştir. Dönemin muâ-
şeret usulleri diplomatik misyon 
ve teamüle ait tafsilatla ilişkilen-
dirilerek yeme, içme vb. yeniden 
düzenlenmiştir. 

Toplumsal alanda insan ilişkileri-
nin nasıllığını düzenleyen kural-
larda eskiden daha baskın olan 
din vurgusu, 1908 yılından sonra 

terbiye ve ahlak olarak ifade edil-
meye başlanmış ve böylece ulu-
sal bir terbiye verme sistemine 
dönüşmüştür diyebiliriz. Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde Batılılaş-
ma, ekonominin ve siyasetin Batı-

lı formlarına göre yeniden düzen-
lenmesi yanında, gündelik hayatın 
da bu formlara uygun hale geti-
rilmesi çalışmaları ve bu konuda-
ki mücadeleleri karşımıza çıkartır. 
Cumhuriyet modernleşmesinin 
hedeflerinin en önemlilerinden bi-
ri de, gündelik yaşam pratiklerin-
de, tüm halkın, davranışlarında 
Batı modelini esas almalarıdır ki bu 
yönde radikal değişimler yapmak 
Cumhuriyet kadroları için mer-
kezî konumdadır. Osmanlı’da ta-
mamlanan üst yapının Batılılaşma 

sürecinin,  Cumhuriyet’le toplum 
ve halk nezdinde gerçekleştirilme-
si mümkün olmuştur. Batı âdâb-ı 
muâşeretinin konjüktürel yapısı 
ve baskılanımı açısından da bu du-
rum örneklendirilebilir. 

Modern devleti-modern şehri ay-
nı zamanda şiddetin devlet tara-
fından düzenlendiği ve kullanımı-
na meşruluk sağlandığı bir yapı ve 
ayrıca sermayenin büyük aileler 
üzerinden devam eden akışı ola-
rak tanımlayabiliriz. Hedeflenen 
muasır medeniyetler seviyesine 
yavaş yavaş, toplumsal aktörlerin 
mutabakatıyla ulaşmayı değil, he-
men ulaşmayı amaçlar ve bu amaç-
la gündelik hayat yeniden düzen-
lenirken bunun hukukî zemini de 
laiklikten sağlanır. Kadın ve erke-
ğin mekânsal ve şehrin kamusal 
alanlarında biraradalığı özellik-
le okullardan başlayarak çalışma 
mekânları, sokak, park, cafelere 
doğru gittikçe artan hızda kabul 
görür ve yaygınlaşır. Mekânlara 
dair kıyafetler yeniden düzenlenir. 
1930’ların şehirli kadını gösteren 
eski fotoğraflar Cumhuriyet’in şe-
hirli kadın algısını bire bir yansıtır. 
Bu hem Batı hem de Cumhuriyet 
âdâb-ı muâşeretinin müeyyidey-
le içkin yapısını karşımıza çıkarır. 
Âdâb-ı muâşerete uyulmadığında ce-
zai müeyyide gerekir. Şapka Ka-
nunu’ndan sonra şehre gelenlerin 
şapka giyme zorunluluğu ve uyma-
yanlara uygulanan müeyyideleri de 
bu meyanda düşünebiliriz. 

Modernleşen Türkiye’de, gündelik 
yaşamın dönüştürülmesinde hem 
zora dayalı hukuk düzenlemeleri 
hem de rıza yaratmaya dayalı eği-
tim metodu kullanılmıştır diyebi-
liriz. Soyadı Kanunu, resmî tatil 
günlerinin, tartı ve ölçü birimleri-
nin değiştirilmesi, tekke ve zaviye-
lerin kapatılmasıyla ilgili kanunlar 
hukuksal örnekler olurken; örnek 
şahsiyetlerin toplumsal alanda gö-
rünürlüğünün sağlanması ve taltif 
edilmesi de psikolojik mutmainliği 
ve rızayı gösterir. Bunun yanında 
yeni cumhuriyetin kurumsal ak-
törleri, askerler, memurlar, öğret-
menler de, toplumsal alanın resmî 
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yüzü olarak temayüz etmişlerdir. 
Özellikle kadın öğretmenlere ya-
pılan vurgu ve verilen roller, top-
lumsal alanın Cumhuriyet âdâb-ı 
muâşereti merkezli dönüştürül-
mesinde etkili olmuşlardır. “Mu-
allimeler bir inkılap yapmak, bir 
inkılap yaptırmak vazifesiyle mü-
kelleftirler. Muallimler! Biliniz ki, 
istikbalin en büyük kuvvetini eli-
nizde tutuyorsunuz. İnkılap mek-
teple yapılır.”1 Batı âdâbı muâşereti 
Cumhuriyet’le birlikte sivil ve gün-
delik hayatın düzenlenmesini ger-
çekleştirme zemini bulmuştur.

Sivil hayatın değişmesi ve yeniden 
düzenlenmesi zamanla mümkün-
dür. Kanunlar ve cezai müeyyideler 
yanında halkın da hem öğrenmesi 
hem de davranış kalıbına dönüş-
türmesi için zaman geçmesi gerek-
mektedir. Cumhuriyet edebiyatçı-
ları da sürece destek verir, çeşitli 
yazımlarla dönemin değişen zihni-
yet ve davranma biçimlerini akta-
rırlar. İlk yıllarda çoğu geleneksel 
ve dinî âdâba göre yaşayan halkın 
şehir âdâb-ı muâşeretiyle ünsiye-
ti mesafelidir. Ama seyirci olmak 
da süreci besleyen ve yeni kuşak-
lar nezdinde normalleştiren bir 
durumdur. 

Ankara’da yeni kutlama mekânı 
olarak açılan Ankara Palas, noel 
ve yılbaşı balolarının merkezi olur. 
“Ankara Palas’ın önü, saatler önce-
sinden birikmiş meraklı halk kitle-
leri arasından zorlukla yolu açan 
polisler tarafından tutulmaktadır. 
İçleri birer mağaza camekânı gi-
bi aydınlatılmış hususi arabalar ve 
şık kira otomobilleri, şehrin dört 
bir köşesinden insan taşımaktadır. 
“Bunları, ağırlaştırılmış birer sine-
ma şeridi gibi seyre dalan, donu 
üstüne bir redingot eskisi giymiş 
ve bunun üstüne bir kuşak bağla-
mış acayip kıyafetli” (“siperi arka-
ya çevrilmiş kasketinin üstüne bir 
sarık geçirilmiş baş, “beyaz yün ço-
raplarının üstüne iki partal lastik 
geçirilmiş ve bu lastikleri sicimle 

1 Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınevi, İs-
tanbul, 2011, s.319.

ayaklarına bağlamış köylüler için 
yerliden ve köylüden mürekkep so-
kak kalabalığı için, hiç şüphesiz ba-
lo denilen şey burada başlıyor ve 
burada biter”2 diye tasvir eden Ya-
kup Kadri hem değişen eğlence an-
layış ve mekânını hem de  Cumhu-

riyet âdâb-ı muâşeretinin sınıfsal 
yapısı ve dışarıda tutma durumu-
nu göstermektedir.

2 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim 
Yay, İstanbul-2012, s 110

Âdâb-ı muâşeret kitaplarıyla, 
Cumhuriyet balolarıyla, belirli bir 
yaşam biçimi ve şeklî görünüm 
teşvik edilirken sinema, tiyatro da 
toplumsal değişmenin yaygınlaş-
masını ve sürekliliğini sağlamış-
tır. Abdullah Cevdet’in, Mükemmel 
ve Resimli Âdâb-ı Muâşeret Rehberi 
(1927) adlı kitabının devlet tara-
fından vatandaşlara bedava dağı-
tılması da  Cumhuriyet’in yeni top-
lumsal düzenlemeler ve davranma 
biçimlerinin nasıl olması gerek-
tiğine dair hassasiyetini gösterir. 
Özellikle eski yaşam tarzına, kıya-
fete karşı yergilerin yapıldığı oyun-
lar, piyesler, bu mekânlarda ve ede-
biyat yazımlarında sıklıkla devreye 
girer. 

Eğlence kültürünün değişimi gün-
delik hayatın Batı âdâb-ı muâşere-
ti tarzında stilize edilmesinde de 
önemli rol oynamıştır. Reşat Nu-
ri’den Halit Ziya ve Peyami Safa’ya, 
Mithat Cemal Kuntay’dan Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Halide Edip’e 
kadar akla gelebilecek herkes o 
uzun ve hararetli yılların romanla-
rında konuyu ele almışlardır. 

Âdâb-ı muâşeretin şehirli yapı-
sı aynı zamanda dışarıda tutma-
nın normalleşmesini sağlar. Ah-
met Celal de dönemin yazarlarına 

Abdullah Cevdet’in, 
Mükemmel ve Resimli 
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uyar ve kitabında dönemin köylü-
sünü “Onlar gibi olmak, onlar gibi 
giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, 
onlar gibi oturup kalkmak, onla-
rın diliyle konuşmak. Haydi bun-
ların hepsini yapayım, fakat onlar 
gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl on-
lar gibi hissedebilirim”3  şeklinde 
tasvir eder. Cumhuriyet yazımında 
âdâb-ı muâşeret bir görgü kitabın-
daki gibi ayrıntıyla işlenir ve olay 
örgüsünden çok şehir sakinlerinin 
salonlarda nasıl davranılacağı yö-
nündeki kaygılarına dikkat çekilir. 

Günümüz
Ulus devlet ve Cumhuriyet üze-
rinden yeniden dizayn edilen gün-
delik hayata dair âdâb-ı muâşe-
ret zamanla değişime uğramış, 
uğramaya da devam etmekte-
dir. 1980’den sonra başlayan ve 
2000’den sonra hızla değişen bir 
şehir-âdâb-ı muâşeret ilişkisini 
karşımıza çıkarmaktadır diyebili-
riz. Sermaye ve değişen teknoloji 
kullanımı, gündelik hayatı yeniden 
yeniden düzenlemektedir. Günü-
müz şehirlerinde, teknolojinin 
yedeğinde, hız merkezli, gittikçe 
araçsallaşan bir gündelik hayat ya-
şanmaktadır. İnsan da bu ortama 

3 Ayşe Çavdar, Âdâb-ı muâşeretin sınıfsal man-
zarası, 24-10-2013, Sabitfikir.com

uyum aşamasında yeni davranış 
kalıpları geliştirmektedir.

Kadın, bu dönemde de şehrin gö-
rünen yüzünde başat rol alırken, 

erkek ve çocuk da sermayenin ilgi 
alanına girmektedir. Bedenin araç-
sallaştırılması, görünürlük üzerin-
den çeşitliliğe, yatay anlamda da 
detaylandırılmaya zemin hazırla-
mıştır.  Kıyafetler üzerinden ör-
neklendirmek istersek; etiketler 
üzerinde yer alan “kadın, erkek, 
XXXX/L, junior, çocuk” gibi kate-
gorilerden bahsedebiliriz. 

Medya ile başlayan, yeni medya 
araçlarıyla her bir fertte meşruiyet 
zemini bulan görünürlük gündelik 
hayatın bir parçası haline gelmiş-
tir. Bu normalleşme kadın bedeni 

kadar bizatihi bedeninin görünür-
lüğünü merkeze yerleştirirken, kı-
yafetten kullanılan dile kadar bir 
dizi değişimi de hem beslemiş hem 
gerçekleşmesine neden olmuştur. 
Bu anlamda kurumsal yapıda ka-
dın kıyafetlerinin değişimi yıl üze-
rinden çalışılabilir hale gelmiştir 
diyebiliriz. 

Bu değişimler mekân-kıyafet iliş-
kisindeki âdâb-ı muâşereti etkile-
mekte ve değiştirmektedir. Artık 
kıyafete ait mekânsal farklılaşma, 
örtük ve fakat daha güçlü baskıla-
nım olan simgeler/marka üzerin-
den yapılmaktadır.  Önceki yılların 
tatil kıyafeti “Jean” de her mekân 
için ürettiği farklı tasarımlarla sü-
rece uyum sağlayarak eski algıyı 
değiştirmektedir. Bu durumda gü-
nümüzde  mekân- kıyafet ilişkisin-
de âdâb-ı muâşereti sadece proto-
kolün sınırları dahilinde görebiliriz 
demek çok da yanlış olmamakla 
birlikte, zamanla burada da deği-
şimin kaçınılmazlığına da işaret 
etmektedir.

Konuşulan, yazılan dil de ciddi de-
ğişimlere uğramıştır. Teknolojik 
aletler, telefon, internet kendi di-
lini gençler üzerinden topluma ak-
tarmaktadır. Kelime ve cümleden 
çok emojiler üzerinden akan bir 
mesajlaşma, yeni kuşakların ileti-
şim dili olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Böylece hitaplardan içeriğe 
kadar bir dizi değişim yaşanırken, 

Sermaye ve değişen 
teknoloji kullanımı, 

gündelik hayatı 
yeniden yeniden 

düzenlemektedir. 
Günümüz şehirlerinde, 
teknolojinin yedeğinde, 

hız merkezli, gittikçe 
araçsallaşan bir gündelik 

hayat yaşanmaktadır.

Cumhuriyet 
Kadını, 1934



bunun ileride ne gibi sonuçlar do-
ğuracağı henüz deneyimlenme-
miştir. Mesajlaşma ve mailler gü-
nümüz karşılıklı iletişim biçimidir. 
Ve fakat mail ve mesajlarda ‘karşı-
lık’ yüzdesi oldukça düşük ve tek 
taraflı akmaktadır diyebiliriz. Gön-
derilen mailin veya mesajın alınıp 
alınmadığı bilinmediği için, cevaba 
dair kanaatin ne olduğunu öğren-
mek mümkün olmamakta veyahut 
iletişimin bittiğini gösteren ifade-
ler de yapılmamaktadır. Durumu 

jenerasyonların gittikçe azalan ke-
lime ve cümle kullanımı yanında, 
sınıf atlama vetiresi bağlamında 

değerlendiren ‘junior idareciler’ 
de bulunabilir. Böylece yaşanan 
âdâb-ı muâşeret eksikliği de bu-
harlaşmaktadır. Ayrıca karşılıklı 
hitaplarda  “ben dilinin” kullanım 
alanı gittikçe yaygınlaşırken, şeh-
re uyum ve samimiyet bağlamında 
meşruiyet kazandırılmaya çalışıl-
maktadır. Bu da öz saygı ve mah-
remiyet alanının giderek daraltıldı-
ğını göstermektedir diyebiliriz. 

Kaynaklar
1. Aslı Güneş. “Kemalist Modernleşmenin Âdâb-ı Muâşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2005
2. Ayşe Çavdar, Âdâb-ı muâşeretin sınıfsal manzarası, 24-10-2013, Sabitfikir.com, http://www.sabitfikir.com/dosyalar/

âdâb-i-muaseretin-sinifsal-manzarasi
3. Elif Ergün,  İki Ankara Romanını Foucaultcu İktidar-Mekân İlişkisi Bağlamında Okumak, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi,  

Yıl: 4, Sayı:15, Ekim 2017, s. 248-270 , 
4. Elif Gürpınar- Âdâb-ı Muâşeretin Ortaya Çıkışı ve Sofra Düzenine Yansımaları, 
5. Mehmet İzmir,  Modernleşen  Türkiye’de  Gündelik Yaşamın  Dönüştürülmesi  Serüveni, Genç Hukukçular Hukuk 

Okumalar www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerV/587.pdf 
6. Nevin Meriç, Âdâb-ı Muâşeret: Osmanlıda Gündelik Hayatın Değişimi (1894-1927), Kaknüs Yay İstanbul 2000. 
7. Nilüfer GÖLE, Modern Mahrem: Uygarlık ve Örtünme, Metis Yay, İstanbul 1991
8. Kıvanç Koçak, Görgülü ol ki Avrupai olasın, Radikal Kitap, 18.01.2008, http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/

kapak-57744
9. Seda Yılmaz, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadın Öğretmen Kimliği,  Yüksek Lisans Tezi, Ankara, AÜSBE Kadın çalışmaları 

Ana Bilim Dalı, Ankara-2015
10. Serpil Çakır,  Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınevi, İstanbul-2010 
11. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Yay, İstanbul-2012, s 110

Konuşulan, yazılan dil 
de ciddi değişimlere 

uğramıştır. Teknolojik 
aletler, telefon, internet 

kendi dilini gençler 
üzerinden topluma 

aktarmaktadır.
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Meltem BALİ 

Yazar

ZARİF BİR YAŞAM ÜZERİNE

DENEME



1799 yılında Fran-
sa’da dünyaya ge-
len Honoré de Bal-
zac, kaleme aldığı 
birçok eser vasıta-
sıyla geniş bir okur 

kitlesine ulaşmıştır. Vadideki Zam-
bak, Otuzunda Kadın, Goriot Baba, 
Köy Doktoru, Süslü Hayatlar, Tuhaf 
Öyküler ve Uzun Yaşam İksiri gibi 
eserleriyle okunurluğu güncelliğini 
sürdürmekte olan yazar, roman ve 
hikâye türünün zengin örneklerini 
edebiyata kazandırmıştır. Hikâye, 
roman ve tiyatro gibi çeşitlilik arz 
eden edebî türlerde eserler veren 
Balzac, bu türlerin yanı sıra, mev-
cut yazımızda ele alacağımız Zarif 
Bir Yaşam Üzerine adlı eseri ile de 
adeta bir yaşam kılavuzu oluştur-
muş ve zarif bir yaşamın ipuçlarını 
bu eser vasıtası ile okuyucularına 
sunmuştur. Söz konusu eser yazarı 
tarafından tamamlanmamış olma-
sına rağmen barındırdığı muhte-
va ile güncelliğini günümüz yaşam 
biçimi içerisinde de korumaya 

devam etmiştir. Kitapta zarif 
yaşam düşüncesi Balzac tara-
fından incelikle ele alınmış ve 
bu yaşam biçiminin gerekleri 
okuyucusuna özgün bir nitelik-
te sunulmuştur. 

Üç kısımdan oluşan eserin ilk 
kısmında zarif yaşama dair 
ana hatlar ele alınmış ve çeşit-
li tanımlamalar ile konuya fark-
lı perspektiflerden yaklaşılmış-
tır. Zarif yaşama dair tezlerini 
sunan yazar çeşitli aforizmalarla 
bu tezini desteklemiş ve sundu-
ğu örnekler ile tezini somut bir 
hale getirmiştir. Balzac’a göre za-
rif bir yaşam; “Görünür ve maddi 
yaşamın mükemmelleştirilmesidir 
ya da akıllı bir insanın gelirini har-
cama sanatıdır.”1 Zarif yaşama dair 
geniş bir yelpazede tanımlamalar 
sunan Balzac konuya çok boyutlu 
yaklaşmış ve alışılagelmişin dışına 

1 Balzac, Honoré De, Zarif Bir Yaşam Üzerine. 
Çev. Sibel Erduman. İstanbul: Paris Yayıncılık, 1. 
Baskı, 2017, s. 27.

Balzac’a göre;
Zarif bir yaşam; “Görünür ve maddi yaşamın 
mükemmelleştirilmesidir ya da akıllı bir insanın gelirini 
harcama sanatıdır.
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çıkmıştır. Şöyle ki; sayfalar ilerle-
dikçe yazarın zarif yaşam algısının 
sadece kişinin içine doğduğu ge-
niş imkânlar çerçevesinde, doğuş-
tan kazanılan ve ‘lüks’ adı altında 
sürdürülen bir yaşam ile sınırlı ol-
madığını, bu varlıklı halin çok da-
ha ötesinde bir tanım kazandığını 
anlamaktayız: “Aristokrat çocukların 
hepsi zarafet duygusuyla, hayata şiir-
sel özelliği veren o tatla doğmaz, ama 
her ülkenin aristokrasisi gösterdiği 
tavırlar ve yaşamı kavrayışlarındaki 
olağanüstülükle kendilerini ayırırlar.” 
(Zarif Bir Yaşam Üzerine, s. 52) Ya-
zarın bu ifadeleri, bahsettiğimiz bu 
anlayışı destekler niteliktedir. Pek 
çok insan bulunduğu cemiyette do-
ğuştan gelen maddî bir varlığa sa-
hip olabilmektedir. Fakat bu varlık 
hali değerli bir eğitim ile harman-
lanmadığı takdirde salt bir zengin-
lik olarak kalabilmekte ve böyle bir 
yaşam ise nihai kertede yavanlık-
tan öteye geçememektedir.

Bir ekmek fırınına giren un elbet 
ekmek olacaktır. Bilindiği üzere 
bu durum un için kaçınılmaz bir 
sondur. Fakat o ekmeğin nasıl şe-
kil alacağı, nasıl bir görsel şölene 
kavuşacağı, maharetli bir ustanın 
elleri ve zihninde oluşturduğu şe-
ma ile mümkün olacaktır. Yani dı-
şarıdan gelecek bir etki sayesinde 
un, ekmek olarak sofralarımızda 

yer bulacaktır. Söz konusu örnek-
ten yola çıkacak olursak, insanın 
da salt doğduğu şekliyle dünyada-
ki varlığını tamamlaması, yekne-
sak bir yaşam sürmesi; şahsiyetini 
tanımadan, mana boyutunda zen-
ginleşemeden ömrünü tüketmesi 
tohumdan ekmeğe doğru gelişimi-
ni sürdüren bir nesneyle kıyaslan-
dığında dahi basit görünmektedir. 
Bu temeldeki bir yaşamı derin-
liksiz yani tek boyutlu bir yaşam 
olarak tanımlamak mümkün ola-
bilmektedir. Diyebilmekteyiz ki; 

derinleşmek kavramının zarafet 
kavramı ile kuracağı ilişki bütün-
lük arz etmektedir. 

Tahsil yolu ile sahip olunan ve geli-
şen şahsiyetin sınırlı kalması muh-
temel iken, derinleşen akıl ve geniş 
bir perspektifle bir yaşam sürmek 
ise bizlere Balzac’ın tarif ettiği za-
rif yaşam yolunu açabilecek bir 
nitelik kazandırabilecektir. Sahip 
olunan ilmi ruhen ve aklen özüm-
semek, varlıklarımızı genişletmek 
yani şahsiyetimizi özü itibariyle ta-
nımak bizleri farklı kılacak ve gü-
nümüz postmodern kent yaşamı 
içerisinde gerçek ve zarif bir nüans 
kazanmamıza yardımcı olacaktır.

Kitabın ikinci kısmında ise cimrilik 
ve tutumlu olma durumu arasın-
daki çizgiye değinilmiştir. “Zarafe-
tin en temel etkisi kişinin cimriliği-
nin gizlenmesidir.” (Zarif Bir Yaşam 
Üzerine, s. 64) ifadesini kullanan 
yazarın konuya dair geliştirmiş ol-
duğu bakış açısını bu ifade saye-
sinde kavramaktayız. Yazara göre 
cimrilik yahut tutumlu olma du-
rumu kişinin bulunduğu cemiyet 
içerisinde hissedilmeyecek düzey-
de olmalı ve dışarıdan görülme-
meli, hissedilmemelidir. Okuyucu-
suna sunduğu, makine çarklarının 
sorunsuz ve pürüzsüz dönmesi 
için kullanılan yağ benzetmesi ile 
konuyu somutlaştıran Balzac, bu 
davranış biçimlerinin yanı sıra sa-
vurganlığın da zarif yaşam içeri-
sinde yerinin olmadığını belirtmiş 
ve böylece metnin yazıldığı tarih-
sel bağlamın da ötesine ulaşmış-
tır. “Zarif yaşam kendine saygısının 

Sahip olunan ilmi ruhen 
ve aklen özümsemek, 

varlıklarımızı 
genişletmek yani 
şahsiyetimizi özü 
itibariyle tanımak 

bizleri farklı kılacak ve 
günümüz postmodern 
kent yaşamı içerisinde 

gerçek ve zarif bir nüans 
kazanmamıza yardımcı 

olacaktır.

Honoré de Balzac



ustalıklı bir gelişimi ise çok fazla gös-
teriş de beraberinde bir laf kalabalığı 
getirir.” (Zarif Bir Yaşam Üzerine, s. 
70) Bu noktada aşırılığa kaçmama 
gerekliliğini vurgulayan Yazar, öl-
çülü davranışın ve doğal olmanın 
zarafetin temel dayanaklarından 
biri olarak görülmesini sağlamak-
tadır. Zarafet ve düşünce, zarif ya-
şam için eş değer niteliktedir. Böy-
le bir düşünce yapısına sahip olan 
insanların zarafetini sergilemesi 
gerektiğini savunan Yazar’a göre, 
zarafet sahibi insanlar eşya seçim-
leriyle çevresindekilere bu yönleri-
ni sunmalıdır.

Sözü edilen sergileme hususuna 
kendi kültürümüz zaviyesinden 
baktığımızda farklı bir anlayışın 
yer bulduğunu söyleyebiliriz. Za-
rif yaşama dair seçimlerin sergi-
lenmesi gerekliliğinin aksine kül-
türümüzde bu konuda yer etmiş 
bir gizlilik söz konusudur. Büyük-
lerimizin özenle seçtiği koltuk ta-
kımlarını evlerine getirdiklerinde 
çeşitli örtüler sermek suretiyle kul-
lanmaya başlaması ya da şık yemek 
takımlarının günlük kullanımın dı-
şında tutulup vitrinlerde saklan-
ması bu gizliliğin birer ifade biçimi-
dir. Yalnızca misafir ağırlandığında 
bu örtülerin kaldırılması ve yemek 
takımlarının vitrinlerden çıkarılıp 
sofralarda kullanılması Balzac’ın 
zarif yaşam düşüncesine uzak gö-
rünmesine rağmen kültürümüzde 
esas itibariyle misafire verilen kıy-
metin nesneler aracılığıyla sergi-
lenmesi olarak algılanmaktadır.

Zarif yaşamı tam anlamıyla idrak 
edebilmek geniş bir bakış açısı ge-
rektirmektedir. Zarafet içten du-
yumsanır ve bu duyumsama mad-
dî yaşamla kazanılan bir duygunun 
çok ötesindedir. Zarif yaşam sa-
nattır ve çok yönlü bir bakış açısı 
gerektiren bu yaşam sanatı, kişi-
yi adeta sanatkâr kılmaktadır. Ya-
zar, bu meseleye karşı ön yargıdan 
uzak durmuş ve konuyu ayrıcalıklı 
tutup savunmuştur.

Kitabın üçüncü kısmında Yazar, 
“Doğrudan Doğruya Kişiden Kay-
naklanan Şeyler” başlığı altında 

giyinme üzerine bir değerlendir-
mede bulunmuştur. Balzac’a gö-
re “Giyinmek toplumun kendisini 
ifade etme biçimidir.” (Zarif Bir Ya-
şam Üzerine, s. 83) Üzerimizdeki 
eşarplar, şapkalar, broşlar, ceket-
ler vb. birçok giysi çeşitli simgeler 
taşımakta ve dolayısıyla bizler de 
bu simgeler vasıtası ile parçası ol-
duğumuz sosyolojik grubun izle-
rini yansıtmaktayız. Ona göre, dış 

görünüşe bakılarak kişinin mesle-
ği, sosyal konumu ve hayata bakışı 
anlaşılabilmektedir.

Çok yönlü anlamlandırmaların ya-
nı sıra Balzac, giyim-kuşamı bir bi-
lim olarak kabul etmiş ve geliştir-
miştir. Yazar, göre şık görünmek 
için dolaplar dolusu giysiye sahip 
olmayı zarafetten uzak bir yaşayış 

olarak kabul etmektedir. Az ve öz 
malzemeden oluşan bir giysi do-
labı ile içinde bulunulan mekâna 
uygun bir giyim tarzı oluşturma-
nın bir sanat olduğu kabulünde 
olan Yazar, bu kabul ile giyim-ku-
şamı “lüks” kavramından uzakta 
tutmuştur.

Sıcacık bir kahveyi şık bir fincanda 
görmek nasıl içme hevesi uyandı-
rıp iştah açıyorsa, aynı güzellikteki 
kahveyi temiz bir çarşafın üzerin-
de görmek de aynı derecede tiksin-
ti uyandıracaktır. Dolayısıyla za-
mana ve mekâna göre değişen bir 
giyim tarzı söz konusudur. Zarafet 
işte bu uyumdur. Kitap, modern 
anlayışla ele alındığında hâlâ ka-
bul gören bir çerçeve sunmasının 
yanı sıra yazılmasının üzerinden 
uzun yıllar geçmesine ve yarım kal-
masına rağmen güncel bir kılavuz 
olma özelliğini taşımaktadır. Son 
kısmı yarım kalan eserden anlaşı-
lacağı üzere, sürdüğümüz sınırlı 
yaşamı zarafet duygusu ile belirgin 
kılmak maddî bir varlık sahibi ol-
mak ile yeterli olmamakta; aksine 
duyuların incelikleriyle mümkün 
görünmektedir. Böylece kişiler ara-
sındaki üstünlük madde ile değil, 
ahlâk ile olmaktadır diyebilmekte-
yiz. Balzac’ın zarif yaşam ilkesi bu 
minvalde varlık bulmakta ve şiirsel 
bir anlatımla gün yüzüne çıkmak-
tadır. 

Zarif yaşamı tam 
anlamıyla idrak 
edebilmek geniş 

bir bakış açısı 
gerektirmektedir. 

Zarafet içten 
duyumsanır ve bu 

duyumsama maddî 
yaşamla kazanılan 
bir duygunun çok 

ötesindedir.
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ediyeleşmek”, selam-
laşmak gibi kültürü-
müzün ürettiği sıcak 
bir biçimsel ifade ve 
içerikler bütünü. Şe-
hir kültürü, düşün-

ce kadar duygularımızı içine alıyor. 
Bir özelliği ideal ve idealleştirilmiş 
kurallar sistemi olan kültürün di-
ğer özellikleri toplumsal oluşu ve 
değişken olmasıdır. Bu sebeple 
kültürel biçimler sürekli deviniyor. 
Değişiyor. Kültür, aynı zamanda 
ihtiyaç karşılayıcı ve doyum sağ-
layıcı olma özelliği ile bilinmekte. 
Kültürel biçimlerin toplum tarafın-
dan belirlenen bir ideası ve yönü 
var. Üretilen bu biçimler toplumda 
ihtiyaç karşıladığı ve doyum sağla-
dığı sürece hayat bulmakta. Diğer 
yandan bu kültürel biçimler kesin-
tiye uğruyor veyahut içeriği ve yö-
nü değişerek yeniden üretiliyor.

Bu yazıda hediyeleşme kültürü-
müzü ele almayı önermekteyim. 

İnsanın insanla ve toplumla ilişki-
sinde, paylaşım arakesitinde, duy-
gu ile düşünceyi ifade etmenin bir 
yolu olarak hediyeleşme sürdürül-
mekte. Kültürel hayatımızda var 

olan bu süreç günümüzde olduk-
ça karışık, karıştırılmış bir biçimde 
ifade edilmeye çalışılıyor.

Geleneksel dünyamızın değerleri, 
ritmi gittikçe hızlanan postmodern 

“H

İnsanın insanla ve toplumla ilişkisinde, paylaşım 
arakesitinde, duygu ile düşünceyi ifade etmenin bir yolu 
olarak hediyeleşme sürdürülmekte.
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dünyamızın anlam ve biçimleri ile 
uyum içermeyen bir vaziyette gö-
rünümler alıyor. Kapitalist siste-
min çoklu medya kanallarından 
adeta zorunluluk olarak üflediği, 
etkisinden kolay kolay sıyrılamadı-
ğımız bir içsel güdü ile hediye dük-
kânlarına koşmak şartlanmış bir 
eyleme dönüşüyor.

Hediyeleşmenin zamanını gönlü-
müz tayin ediyor ama bazı özel va-
kitler buna çerçeve çizebilmekte. 
Bir yandan anneler günü, öğret-
menler günü, sevgililer günü, yeni 
yıl kutlaması, doğum günleri ka-
dim bayramlarımızın etrafına ser-
piştirildi. Diğer yandan ev hediye-
si, bebek doğumu hediyesi, hasta 
ziyareti vb. kültürel süreçler yaşa-
tılmakta. Bayramlarda hediyeleş-
menin anlamı ziyaretlerle gönül 
almak şeklinde idi. Bir kutu çikola-
ta veya çiçek ile yapılan ziyaretler-
le şenlenen gönüllerin bir aradalığı 
murat edilirdi. Dost meclisleri, gü-
zel ortamlar kurulurdu. Eski top-
lumumuzun üyeleri bu kadar he-
diyeye alıştırılmamışlardı. Hayata 
verdikleri değerler hiyerarşisi için-
de gönülden gelen davranışa sa-
kin, sükûnetli bir yer açmışlardı. 
Çoğu zaman paketlenmiş bir meta 
ile temsil edilen hediye anlayışı çok 
daha renkli, gönle dayalı, süprizli 

hale dönüştürülmüştü. Bazen bir 
şiir, bazen bir tat, bazen bir ses he-
diyeye dönüştürülebilirdi. İnsan-
lar buna açık ve alışıktı. Özgürlük 
ortamı vardı, hediyeleşmek bir tür 
dayatma ya da meta estetiğine yol 
açan seyir izlemiyordu. Hediye ter-

cihini oluşturan seçenekler arası-
na, hediye verilecek kişinin ruhu, 
ruh hali de katılırdı. 

Öğretmenler Günü vesilesiyle bir 
ilköğretim okulunda yaşanan he-
diyeleşme serüveni evlere şenlik, 
trajikomik bir toplumsal sahne 
oluşturmakta. Bir grup kadın ara-
larında para toplayarak sınıf öğret-
menine hediye alacaklar. Sanal or-
tamdan vakit buldukça sık sık, kısa 
kısa yazışarak öğretmeni mutlu 
edecek bir hediyeyi araştırıyorlar. 
“Görünsün, parasal değeri olsun, 

bunu öğretmen fark etsin de be-
nim çocuğumla daha yakından il-
gilensin” faydasını içeren bir yakla-
şım içindeler.

- “Göze görünür, dişe dokunur bir 
şey alalım.”

- “Gram altın, şık bir kolye.”

- “Çanta, tablo, vazo…”

- “30 kişi bir vazo vermeyi yakıştı-
ramam açıkçası kendime.”

- “Beyaz eşya, küçük ev aletleri, 
tencere takımına ne dersiniz?”

- “500 TL’lik hediye çeki?”

- “Nerde o eski günler! Bir çorap, 
bir kolonya almak mümkün değil 
artık.”

- “Hediyenin büyüğü küçüğü ol-
maz arkadaşlar ama bize büyüğü 
yakışır.”

- “Mesajı aldınız.”

İfadelerinin sonucunda her şeyin 
büyüğüne talip bu küçük topluluk 
meta estetiğine ve pragmatist de-
ğere indirgenen görüntü sergiledi 
çocuklarının sınıf öğretmenleri-
ne. Çocuklar bu sürece dâhil edil-
mediler; bazıları kendilerine göre 
hazırladıkları el yapımı ürünleri-
ni sundular, kocaman kalpleriyle, 
küçücük elleriyle. Neyse ki çocuk-
lar mutlu olmanın ve mutlu etme-
nin sırrına halen sahipler. Kalpleri 
ile düşünebiliyorlar. Ne mutlu kalp 
sahibi öğretmenlerine. Veliler cep-
hesinde iş tamamlandı ama gönül-
ler mutmain oldu mu bilemedik.

Geleneksel dünyamızın 
değerleri, ritmi gittikçe 
hızlanan postmodern 

dünyamızın anlam 
ve biçimleri ile uyum 

içermeyen bir vaziyette 
görünümler alıyor.



Hediyeleşmekte bir bilinmezlik 
vardır. Acaba beğenir mi? Ne alma-
lıyım? Hangisini sever? Tereddüt-
leri ilgili kişiyi tanımamızla ilgili 
süreçler oluşturur. Ruhunu bilir-
seniz o kişinin ve onu çok severse-
niz (zaten sevdikçe tanıyabilirsiniz 
ruhunu, tanıdıkça sevebilirsiniz), o 
zaman yakalayabilirsiniz güzel ola-
nı ve gönlünü çalabilirsiniz. Murad 
ettiği de bu zaten hediyeleşmenin. 
İhtiyaç karşılamaktan öte gönül 
çalma sanatının icrası.

Para, mekân, insan ve nesneler-
le ilişkimiz öylesine dönüşmüş ki, 
2000’li yılların ilk çeyreğinde çok 
kere gönle indirmeden nesneleri 
veriveriyoruz. Hapsedilmiş gün-
lerde, zamanlı zamansız, ölçüsüz, 
dolaysız sürekli veriyoruz. Buna en 
çok kendimiz dâhil. “Sürekli tüke-
tim” hastalığına yakalandık.

Vermek almaktan zordur aslın-
da. Aynı zamanda incelik, neza-
ket sorumluluk ister. Görmek, dü-
şünmek, tecrübeden yararlanmak 
ister. Hediyeleşmek vermek, da-
ğıtmak, saçmak ama yerli yerince; 
zemin, zaman ve kişisine göre… 
Faniliğimizi sonsuzluğa taşıyan, 
onunla konuşturan, söylemden ey-
leme dönüşen bir güzellik sunu-
mu. Gülümseme ile güzel jest ve 
mimiklerle “seni seviyorum” de-
menin maddi yolu. Dikkat ister. 
Kişinin doğrusuna, duygusuna yö-
nelik, zamanında ve yerinde bir ey-
lem olmalı. 

Gönülden bir çiçek sunmak faslı 
çoktan bitmiş. Çiçek çiçeğe indir-
genmiş. Hâlbuki o insanı tanıdı-
ğınızda, nasıl da karakter kazanır 
çiçek bir tercihimizde. Papatya ile 
gül arasında dağlar kadar fark olur. 
Görüntü, renk, koku her şey deği-
şir bir detay ile... Hediyeleşmenin 
maksadı, muradı gönül almaktır. 
Stratejik düşünmek kadar gönül 
uyanıklığından da çıkıverir o. Ya-
kalanan küçük bir detayla kalbe 
sevgi oku fırlatmaktır, hediyeleş-
mek. Çok kolay ve çok zordur. Her-
kes gönül çalamaz, herkes gönlünü 
çaldıramaz. 

Bu vesileyle, vaktiyle yaşadığım 

hediyeleşme tecrübeleri değişik 
yollar çizerek anlam ağlarını örer-
ken zihnimde, bazı hatıralar can-
landı gönlümde. Hediyeleşmek 
üzerine hayatımda tanıdığım sev-
giye ve saygıya layık müstesna in-
sanlardan farklı dersler edindim. 
Onlardan bir tanesi, kendisine he-
diye sunduğum bir kıyafeti ertesi 
görüşmemizde üzerinde göstere-
rek sessiz ve mütevazı bir biçimde 
tekrar teşekkür etmişti. O göster-
menin altında karşı tarafa verilen 

değer görünüyordu. Kendileri he-
diye kabul eder, nezaketle açar ve 
duygusunu söylerdi. Yapmacık-
lık ve eğretilik yok; içinden geçeni 
söylemesi ile çocuksu bir mukabe-
lede bulunurdu. Bu hediyeyi nere-
de, nasıl kullanacağına dair sesli zi-
hin egzersizine sizi de tanık eder, 
pek sevdiğini ve çok sevindiğini 
söylerdi. Böylece değeri ve değeri-
nizi hissettirirdi size. Bir İstanbul 
Beyefendisinden, vermenin güzel-
liğini ve zarafetini sunan bu anlar 

ruhuma öylesine nüfuz etmiş ki, 
halen çok mutlu etmeye kudretli 
zamanları doğurmakta. Dostluğu-
na mazhar olduğum bir Üsküdar 
Beyefendisi, cemiyette hediyenin 
çok mühim olduğunu söylemiş-
ti. “Hediye eden de çok mühimdir, 
hediye edilen de çok mühimdir” 
demişti. Doğru ve güzel bir biçim-
de vermeyi, hediyeleşmeyi manevî 
bir yükseliş yolu olarak anlatmış-
tı. Yine bir İstanbul Hanımefen-
disinden küçük ve zamansız hedi-
yeleşmeyi tâlim ettim. Kendisi el 
emeği ürünlerini sürpriz zaman-
lar yaratarak paylaşırdı. Çok şaşırır 
ve sevinçle ruhunuz doyardı. İnsan 
olmanın güzelliğini, ferdiyetin yü-
celiğini, hediyesini ellerinize tutuş-
tururken koyuverirdi gönlünüze.

Hediyeleşmek, tüketmek için de-
ğil üretmek içindir. Yaşam felsefe-
mizin, sevgi değerini üreten küçük 
bir dışa vurumudur. Sevdiğimizin 
gönlüne genişleme mesabesinde 
bir yer açmaktır. Kaynağı sevgidir, 
durağı sevgi, muradı sevgi… Böy-
lesine masum bir kültürel biçimi 
meta, para tüketiminin konu oldu-
ğu dünyadan çekip çıkarıp bize has 
tavır ile ifade etmek, hem çok ko-
lay hem de çok zor bir iş bu zaman-
da. Çünkü gönüllerimiz bir değil; 
iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... 
Paramparça. Olsun, biz ümidimizi 
kesmeyiz. Kesemeyiz. 

Hediyeleşmek, 
tüketmek için değil 

üretmek içindir. Yaşam 
felsefemizin, sevgi 

değerini üreten küçük 
bir dışa vurumudur.
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smanlı öncesinde 
farklı medeniyetle-
re ev sahipliği yapan 
İstanbul, 330’lu yıl-
larda Roma İmpara-
toru I. Konstantin’in 

şehri kurmasının ardından önce 
Roma İmparatorluğu’nun, sonra-
sında Bizans’ın ve son olarak II. 
Mehmed’in fethinden sonra Os-
manlı İmparatorluğu’nun başken-
ti olarak 1600 yıl boyunca merkezî 
konumunu muhafaza etmiştir. Os-
manlı İstanbul’u olarak ifade et-
tiğimiz dönem, II. Mehmed’in İs-
tanbul’u fethinden Cumhuriyet’e 
kadar geçen yaklaşık beş asırlık bir 
döneme tekabül etmektedir. İs-
tanbul bu döneme payitaht olarak 
tanıklık etmiş, devasa bir impara-
torluğun ve onun uzun tarihinin 
adeta aynası olmuştur.  

İstanbul, on dokuzuncu yüzyıl ve 
öncesinde bugün olduğundan daha 
kozmopolit bir şehirdi. Bu çeşitlilik 

ve renklilik, ortak bir yaşam tecrü-
besinin oluşmasına öncülük etmiş-
tir. On dokuzuncu yüzyıla gelindi-
ğinde Ahmet Hamdi Tanpınar eski 
İstanbul için “İstanbul bir terkipti.” 

ifadesini kullanmaktadır. Tan-
pınar’a göre bu terkip küçük-bü-
yük, manalı-manasız, eski-ye-
ni, yerli-yabancı, güzel-çirkin... 
bir yığın unsurun birbirleriyle 

O

Osmanlı İstanbul’u olarak ifade ettiğimiz dönem, 
II. Mehmed’in İstanbul’u fethinden Cumhuriyet’e kadar 
geçen yaklaşık beş asırlık bir döneme tekabül etmektedir.

Ayasofya
(1880-1900)
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kaynaşmasından doğmuştur (Tan-
pınar, 2005: 125). İmparatorluğun 
başkenti olması hasebiyle saray ve 
çevresine ait yüksek kültürün tem-
sil edildiği ve farklı etnik, dinî, coğ-
rafî kökene sahip insanların ortak 
bir yaşam kültürü oluşturduğu İs-
tanbul’un kendine özgü bir yaşayı-
şı vardır. İstanbul, mezkur dönem 
itibarıyla mimariden sanata, saray-
dan topluma hayatın her alanında 
belirli âdâb kodlarının geçerli oldu-
ğu bir şehirdir. Geçmişe atfen söy-
lenen “Ah, nerede o eski İstanbul 
âdâb-ı muâşereti!” gibi sözler, “İs-
tanbul hanımefendisi” ve “İstanbul 
beyefendisi” gibi tanımlamalar İs-
tanbul’un bu husustaki ayrıcalıklı 
konumuna işaret etmektedir.

Şehirde Yaşama 
Âdâbı: Medenîlik
Âdâb-ı muâşeret,  kavram olarak 
toplum içinde yaşayan insanın, 
birlikte bulunduğu diğer insanlar-
la uyum içinde yaşaması için bil-
mesi ve riayet etmesi gereken ah-
lak, terbiye ve nezaket kuralları 
anlamına gelmektedir (Tunç Yaşar, 
2016: 34).  Âdâb-ı muâşeret ve şe-
hir yaşamı arasında doğrudan bir 

ilişki söz konusudur. Nerede nasıl 
davranması gerektiğini bilen, hal 
ve davranışlarında ölçülü, aile ter-
biyesine riayet eden, diğer bir ifa-

deyle âdâb-ı muâşeret kaidelerine 
uyan kimse için kullanılan medenî 
kavramı, Arapçada şehir anlamına 
gelen medine’den gelmektedir. İn-
gilizcede de kabalık ve barbarlığın 
karşıtı olarak “şehirli, medenî, kül-
türlü, ince ve zarif davranış” anla-
mına gelen civilized ve “nezaket” 
anlamına gelen civility kavramları 
Fransızcadaki civilité’den gelmek-
tedir ve bu kavram Latince’de “şe-
hir” için kullanılan civitas ile aynı 
kökten türemiştir. Yine İngilizcede 

“kibar” anlamına gelen polite keli-
mesi de Yunancada şehir (polis) ke-
limesinden gelmektedir. 

Âdâb-ı muâşeret farklı etnik, dinî 
ve kültürel arkaplandan gelen in-
sanların bir arada yaşadığı şehir 
hayatında sosyal ilişkilerin geliş-
mesi için ortak bir zemin teşkil et-
mektedir. Nitekim Osmanlı İstan-
bul’unda farklı mabetlerde ibadet 
eden, farklı dilleri konuşan, akşam 
evinde farklı yemekler yiyen in-
sanlar aynı kahvehanede birlikte 
vakit geçirmekte, aynı çarşıda es-
naflık yapmakta, aynı vapurda yol-
culuk etmekte ve aynı kaldırımda 
yürümekteydiler. 

Âdâb-ı Muâşeret 
Öğrenmek
Osmanlı’nın son döneminin önem-
li muâşeret kitaplarından olan Teş-
rifat ve Âdâb-ı Muâşeret isimli ki-
tabının önsözünde Lütfi Simavi, 
âdâb-ı muâşeret kurallarının ki-
taplarda bulunmadığını, öğrenmek 
için mektebi de olmadığını, âdâb-ı 
muâşerete dair inceliklerin ancak 
tecrübe, dikkat ve başkalarından 
istifade etmek suretiyle öğrenildi-
ğini ifade etmektedir (Lütfi Simavi, 
1329/1913-1914: 11). Lütfi Sima-
vi’nin dönemin geçerli muâşeret 
kurallarını anlattığı kitabının giriş 

Âdâb-ı muâşeret farklı 
etnik, dinî ve kültürel 

arkaplandan gelen 
insanların bir arada 

yaşadığı şehir hayatında 
sosyal ilişkilerin 

gelişmesi için ortak bir 
zemin teşkil etmektedir.



bölümünde, âdâb-ı muâşeretin ki-
taplardan öğrenilemeyeceğini yaz-
ması ilginç ve bir o kadar da anlam-
lıdır. Nitekim on dokuzuncu yüzyıl 
öncesi Osmanlı toplumunda âdâb-ı 
muâşeret genellikle aile ve toplum 
içinde, eğitim ve tecrübe yoluyla 
öğrenilmektedir. Âdâb-ı muâşeret 
gelenek ve görenekler gibi hızlı ve 
kolay değişmemekte; değişim olsa 
bile bu, nesilden nesle sözlü olarak 
aktarılmaktadır. Bir başka ifade ile 
makbul ve makul davranış kalıpla-
rı aile, cemiyet ve toplum içerisin-
de yaşayarak öğrenilmekte ve ona 
göre hareket edilmektedir. 

On dokuzuncu yüzyıl ise âdâb-ı 
muâşeretin önemli ölçüde Avru-
pa muâşeretine referansla tanım-
landığı bir dönemdir. Bu dönemde 
Osmanlı payitahtı İstanbul, İmpa-
ratorluğun geri kalanından uzakla-
şarak ve dahi ayrışarak Avrupa’ya 
yaklaşmıştır. Bu dönemde İstan-
bul’un önemli ana caddeleri kent-
sel yenilenmeye tâbi tutulmuş, 
binek hayvanları ve arabalar tara-
fından işgal edilen sokaklar ve kal-
dırımlar aydınlatma ile donatılarak 
yürüyüş ve gezinti için uygun hale 
getirilmiştir. Kamuya açık olan bu 
alanlarda yaşanan değişim, davra-
nış kodlarını da değiştirmiş gezin-
ti, vitrin seyretmek, alışveriş ve 
gece hayatı gibi yeni kültürel pra-
tikler ve sosyallik formları orta-
ya çıkarmıştır (Tunç Yaşar, 2016: 
182).

Yirminci yüzyılın başında alafran-
ga yaşam tarzının etkisiyle unutul-
maya yüz tutan Osmanlı yaşayışı-
nı ve geleneklerini yazan Abdülaziz 
Bey’e göre, Avrupa’nın yönetim 
metotlarını, siyasî kurallarını ve 
medeniyetini öğrenmeleri için Av-
rupa’ya gönderilen Osmanlı bürok-
ratları evvela büyük bir hayranlıkla 
Avrupa’nın görgü ve alışkanlıkla-
rını öğrenmişler ve Avrupa muâ-
şeretini özgürce İstanbul’da sergi-
lemişlerdir (Abdülaziz Bey, 1995: 
5). Sonrasında ise alafranga tabir 
edilen bu alışkanlıklar İmparator-
luğun eğitimlileri ile orta ve üst sı-
nıfları tarafından benimsenmeye 
başlanmıştır. Avrupa ile kültürel 

temasın arttığı bu dönemde, Os-
manlı bürokratları ve seçkin üst 
zümreye mensup kimselerin be-
nimsemeye başladığı ya da bir şe-
kilde öğrenmek istediği bu yeni 
muâşeret tarzı, aile büyüklerinden 
öğrenilebilecek bir muâşeret biçi-

mi olmayıp Osmanlı kültürüne ya-
bancı, Avrupalıların ya da Avrupa 
ile yakın temas halinde bulunanla-
rın ancak bilgisine sahip olabildiği 
bir yaşam tarzıdır. 

Ali Seydi’ye göre eski yaşayışını 
ve âdâb-ı muâşeretini terk ve ih-
mal etmiş ve Avrupa muâşeret-i 
medeniyesini taklide özenen mil-
letlerin bu âdâb-ı muâşereti öğ-
renmesinin ancak iki yolu vardır. 
Bu yollar tedrisat ve matbuattır 
(Ali Seydi, 1326/1910-1911: 134). 
Ted risat vasıtasıyla muâşeret eği-
timi İkinci Meşrutiyet döneminde 
ders müfredatları ile gerçekleştiri-
lirken, matbuat vasıtasıyla âdâb-ı 
muâşeret eğitimi daha on doku-
zuncu yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yayımlanan süreli yayınlar 
ve yüzyılın sonlarına doğru yayım-
lanan âdâb-ı muâşeret kitapları ile 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu 
dönemde yayımlanan âdâb-ı muâ-
şeret kitapları genellikle Avrupa’ya 
gidecek olan ya da Avrupalılar ile 
karşılaşma ihtimali bulunan zabi-
tan olarak tabir edilen Osmanlı as-
kerî zümresi ile zarifkesan olarak 
tabir edilen zarif kimseler için ka-
leme alınmaktadır.

İstanbul Âdâbını 
Öğrenmek
Yirminci yüzyılın başında, genel te-
mayülün alafranga muâşereti yaz-
mak olduğu bir dönemde Amasya-
lı İbrahim Edhem, Dersaadet yani 
İstanbul âdâb-ı muâşeretini konu 
alan Rehber-i Müsafirîn ve Âdâb-ı 
Muâşeret isimli bir kitap kaleme al-
mıştır. Amasyalı İbrahim Edhem, 
“Garipliği yine gureba takdir eder!” 
diyerek İstanbul’a İmparatorluk 
dâhilinden ya da hâricinden ge-
len seyyahlar, taşradan gelen me-
murlar ve çocuğunu İstanbul’da bir 
mektebe kaydettirmek ya da bir iş 
takibi gibi türlü vesileler ile İstan-
bul’a yolu düşen misafirler için ki-
tabını hem şehir rehberi hem de 
muâşeret kitabı olarak tasarlamış-
tır. İki bölümden oluşan kitabının 
ilk bölümünde tramvay, vapur, şi-
mendifer (tren), tünel gibi İstan-
bul’un ulaşım vasıtaları, bunların 
ücretleri ve rotaları, İstanbul’a yeni 
gelen birisinin ziyaret etmek iste-
yebileceği veya yolunun düşebile-
ceği hastane, mektep, kütüphane 
gibi kurumlar hakkında ayrıntı-
lı bilgi vermektedir. İkinci bölüm-
de ise zikredilen kurumlarda uyul-
ması gereken görgü kurallarını 
açıklamaktadır. 

On dokuzuncu yüzyıl 
ise âdâb-ı muâşeretin 

önemli ölçüde 
Avrupa muâşeretine 

referansla tanımlandığı 
bir dönemdir. Bu 

dönemde Osmanlı 
payitahtı İstanbul, 

İmparatorluğun geri 
kalanından uzaklaşarak 

ve dahi ayrışarak 
Avrupa’ya yaklaşmıştır.

Beyoğlu
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Amasyalı İbrahim Edhem, İstan-
bul’un kendine özgü, taşradan 
farklı bir muâşereti olduğunu ifa-
de etmektedir. Ona göre nüfusun 
oldukça kalabalık ve çeşitli oldu-
ğu bu şehirde kimse kimseyi tanı-
mamaktadır. Bu yüzden şehre yeni 
gelen kişi kendini yabancı hisset-
mektedir. Taşrada gittiği yerler-
de sıcak karşılanmaya alışan kişi, 
Dersaadet’te taşrada aşina oldu-
ğu iltifat ve teveccühü göremedi-
ğinde bunu yanlış anlayabilmek-
tedir (Amasyalı İbrahim Edhem, 
1316/1900-1901: 33). Oysa İstan-
bul’da kişi bir kahvehaneye ya da 
bir meclise girdiğinde iltifat bekle-
mek yerine önce kendini tanıtma-
lı, hal ve tavrıyla nasıl bir insan ol-
duğunu göstermelidir. Amasyalı 
İbrahim Edhem’in ifadesiyle “Altın 
her yerde altındır, hiçbir yerde iti-
barı eksilmez.”  fakat kişi kendi hal 
ve davranışlarıyla zaman içerisin-
de etrafının hüsn-i iltifatına ya da 
aksine mazhar olmaktadır (Amas-
yalı İbrahim Edhem, 1316/1900-
1901:  34). 

Değişen Osmanlı 
İstanbul’unda Yeni 
Âdâb-ı Muâşeret  
On dokuzuncu yüzyılın sonları ve 
yirminci yüzyılın başlarında İstan-
bul, yüzünü daha çok Avrupa’ya 

dönmüş bir şehirdir. Yeni açılan 
mağazaları; vapur, şimendifer, 

tramvay ve tünel gibi yeni ulaşım 
vasıtaları ve vitrin seyretmek, ge-
zintiye çıkmak, tiyatro izlemek gi-
bi gündelik aktiviteleriyle İstanbul, 
yeni bir yaşam tarzının sahnesidir 
artık. Öte yandan hayatın pek çok 
alanında geleneksel yaşam kodları 
varlığını sürdürmekte, zaman za-
man alaturka-alafranga ikilemi bir 
gerilim olarak ortaya çıkmaktadır. 
Osmanlı ve Avrupa muâşereti ara-
sındaki farkı Ahmed Cevdet, “Os-
manlılar bir mekâna girdiklerinde 
ayakkabılarını, Avrupalılar ise bir 
mekâna girdiklerinde şapkaları-
nı ya da başlarındakini çıkarırlar” 
sözleriyle dile getirmektedir (Ha-
laçoğlu, 1980: 57). 

Sokakta Selamlaşma ve 
Kol Verme
On dokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısındaki Osmanlı İstanbul’unda, 
sokakta karşılaşan iki kişiden önce 
kimin selam vereceği konusunda 
tereddüt yaşanmaktadır. Gelenek-
sel Osmanlı âdâb-ı muâşeretine 
göre önce büyük iltifat göstererek 
küçüğü selamlamakta, küçük ise 
büyüğün selamına karşılık vermek-
tedir. Oysa alafranga âdâb-ı muâ-
şeret her zaman küçüğün büyüğe 
selam vermesini gerektirmektedir. 
Osmanlı âdâb-ı muâşeret kitapla-
rı da alaturka-alafranga ikilemine, 
kimi zaman birinden yana tercih 
yaparak kimi zaman ise ikisi ara-
sında orta bir yol bulmak suretiy-
le kendilerince çözüm üretmeye 

Osmanlı ve Avrupa 
muâşereti arasındaki 
farkı Ahmed Cevdet, 

“Osmanlılar bir 
mekâna girdiklerinde 

ayakkabılarını, 
Avrupalılar ise bir 

mekâna girdiklerinde 
şapkalarını ya da 

başlarındakini 
çıkarırlar” sözleriyle dile 

getirmektedir.

Şehir 
Tiyatroları
(Darülbedayi),
Tepebaşı, 
Beyoğlu

Eski Harbiye,  
Şişli 

(1900’ler)



çalışmaktadırlar. Örneğin, tama-
men alafranga hayat tarzını anlat-
tığı Centilmen isimli âdâb-ı muâşe-
ret kitabında Hasan Bahri, sokakta 
tanıdık herkese selam verilirken, 
yanında Müslüman Türk hanımı 
olan erkeğe selam verilmeyeceği-
ni ifade etmektedir (Hasan Bahri, 
1328/1912-1913: 16). Bu durum-
da yanında Müslüman Türk hanı-
mı olan erkeğe selam verilmediği-
ne göre, Müslüman Türk kadınına 
doğrudan selam verilmesi bek-
lenmemektedir. Oysa kitaba gö-
re, sokakta karşılaşılan aşina gay-
rimüslim kadınlara selam vermek 
muâşeret gereğidir.

Sokakta yürürken erkeğin kadı-
na kol vermesi konusunda ise gö-
rüş ayrılıkları mevcuttur. Kimileri-
ne göre erkeğin kadına kol vermesi 
Avrupa’da terk edilmiş bir adettir. 
Kimilerine göre ise eskiden erkek-
ler kadınlara sol kollarını verirken 
artık sağ kollarını vermektedirler. 
Ahmed Midhat’a göre kol vermek 
Avrupa’da devam eden bir uygula-
madır ancak bir erkeğin aynı an-
da sağında ve solunda iki kadına 
kol vermesi hoş karşılanmamak-
ta, bu durumdaki erkeğe “iki kulp-
lu küp” denmektedir (Ahmed Mi-
dhat, 1312/1896-1897: 263-264). 
Ancak kaldırımda yürürken erke-
ğin yol tarafından, kadının ise ko-
runaklı taraftan yürümesi genel 
olarak kabul görmektedir. 

Kıyafette Değişim
On dokuzuncu yüzyılın sonların-
da özellikle gençler arasında yay-
gınlaşan redingot adı verilen erkek 
ceketinin muâşerete uygun olarak 
nasıl giyileceği de ayrı bir tartışma 
konusu olmuştur. Avrupa muâşe-
retine göre bu ceket hükümdarın 
karşısında bile olsa iliklenmeden 
ve önü açık olarak giyilmektedir. 
Oysa Lütfi Simavi, bu ceketin bi-
zim adet ve geleneklerimize göre 
büyüklerin karşısında iliklenmesi 
gerektiğini ifade etmektedir (Lüt-
fi Simavi, 1329/1913-1914: 15). 
İçine özel yaka, beyaz gömlek ve 
kravat ile giyilmesi gereken redin-
gota alternatif olarak, İstanbullu 

terzilerin tasarımı olan ve önü baş-
tan aşağı sıra düğmeli ancak tarz 
itibarıyla modern bir görünüme 
sahip “istanbulin” adı verilen ceket 
ise alaturka-alafranga sentezine 
güzel bir örnek teşkil etmektedir. 
Yakup Kadri, Kiralık Konak isim-
li romanında İstanbul’da istanbu-
lin ve redingot devri olmak üzere 

iki devir olduğunu ifade etmek-
te; Osmanlıların kendi özgün bu-
luşu olması dolayısıyla istanbulin 
devrinden övgülerle bahsederken, 
tam bir Batı taklitçiliği olarak gör-
düğü redingot devrini sert bir dille 
eleştirmektedir (Karaosmanoğlu, 
2001: 10-11). 

Değişen İstanbul’da görgü kuralla-
rı içerisine dâhil olan bir başka me-
sele ise şemsiye kullanımıdır. On 
dokuzuncu yüzyıl sonlarında, İs-
tanbul hayatında şemsiyenin mo-
da haline geldiği görülmektedir. 

Şemsiye, kamusal alanda pek çok 
açıdan sınırlandırılmış olan kadın 
kıyafetini modernleştiren önemli 
bir aksesuar olmuştur. Hayal mec-
muasında, kıyafetlerindeki kü-
çük ayrıntılar dışındaki tek fark 
şemsiye olan iki kadının diyaloğu 
şemsiyeye yüklenen misyonu gös-
termektedir. Bu kadınlardan şem-
siyesiz olan diğerine, “Kız bu nasıl 
kıyafet? Utanmaz mısın?” demek-
te, şemsiyeli olan ise ona “Bu asr-ı 
terakkide sen utan kıyafetinden!” 
diyerek cevap vermektedir (Hayal 
157, 19 Haziran 1875). Yine Ha-
yal mecmuasında bir başka kari-
katürde sokakta bir adam karşısın-
daki çocuğa, “Hani ya oğlum senin 
sırmalı setren nerede?” diye sor-
makta, çocuk ise “Anam sattı da 
şemsiye ile ferace aldı.” diye cevap 
vermektedir (Hayal 167, 10 Tem-
muz 1875).

Ulaşım Vasıtaları
İstanbul’un yeni ulaşım vasıtala-
rı da âdâb-ı muâşerete riayet açı-
sından önemlidir. Her ne kadar 
Lütfi Simavi, “Teşrifata uyulmaya-
cak bir yer varsa o da vapur, tren 
ve tramvaydır. Girerken ve çıkar-
ken halkın hareketlerini engelle-
yecek protokollere kalkışmak ve 
bu gibi vasıtaların umuma mahsus 

Şemsiye, kamusal 
alanda pek çok açıdan 
sınırlandırılmış olan 

kadın kıyafetini 
modernleştiren önemli 
bir aksesuar olmuştur.
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olduğunu unutmak münasebetsiz-
liğin en büyüğüdür.” (Lütfi Simavi, 
1329/1913-1914: 23) dese de ba-
zı anekdotlar bunun aksini göster-
mektedir. Bir rivayete göre bir gün 
Şirket-i Hayriye Müdürü Hüseyin 
Haki Bey, Boğaziçi’nde işleyen bir 
vapur kaptanına sık sık gecikmesi-
nin sebebini sormakta ve şu ceva-
bı almaktadır: “Muhterem Müdür 
Beyefendi. Malum-ı âliniz Çengel-
köy’ün zerzevatı, Kuzguncuk’un 
haşeratı, Beylerbeyi’nin teşrifatı 
bir türlü bitmiyor ki, vaktinde ge-
lebilelim. Vapur Beylerbeyi’ne uğ-
rayınca daha iskelede herkes bir-
birine “Efendim, rica ederim, zat-ı 
âliniz buyurun lütfen!” demeye 
başlıyor. “Estağfurullah efendim, 
ne demek, önden zat-ı âliniz buyu-
runuz! Hak-i payinize iltifat buyu-
ruyorsunuz, ne haddime efendim, 
bendenize zat-ı âlinizden önce bin-
mek yakışır mı?” İşte böyle geciki-
yoruz, muhterem beyefendi.” (Ak-
sel, 1977: 173).

Öte yandan, dönemin ulaşım va-
sıtalarının yetersizliği ve yoğun il-
gi dolayısıyla kalabalıklığı ve bura-
larda âdâba uymayan davranışlar 
döneme ait mizah dergileri, seya-
hatnameler ve âdâb-ı muâşeret ki-
tapları gibi çeşitli kaynaklarda sık-
ça zikredilmektedir. Paris’in büyük 
bir gazetesinin İstanbul muhabir-
liğini yapan ve Türklerin adet ve 

geleneklerini seven bir Fransız ka-
dın gazetecinin Türk meslektaşına 

“Siz Türkler gerçekten kibar, alice-
nap adamlarsınız, muhakkak ki, 
Şarkın efendilerisiniz. Fakat iki şe-
ye pek dikkat etmiyorsunuz. Evve-
la yürümeyi bilmiyorsunuz, sonra 
da nakil vasıtalarına binip inmeyi!” 
dediği rivayet edilmektedir (Sa-
raçoğlu, 2005: 59). Karagöz dergi-
sinde de bir karikatür tramvayı ta-
vuk kafesine benzetirken, Hasan 
Bahri tramvayda yapılmaması ge-
rekenleri esprili bir dille aktarmak-
tadır: “Yere tükürmek, ayakkabı-
larını çıkarmak, bağdaş kurmak, 
mendillere gürültülü burnunu sil-
mek, sonra mendilini açıp mücev-
heratını muayene ve seyr etmek, 
eliyle burnunu, kulaklarını karış-
tırmak, çamurlu ayaklarını üst üs-
te atmak, geğirmek, karşısındakini 
yutacak gibi aksırmak, üst dudağı-
nı semaya alt dudağını arza doğru 
açarak esnemek, pek kabih ve çir-
kin adetlerden olduğu gibi diğer-
lerinin rahatını ihlal etmesi me-
mul olan tütün içmek de hoş ve 
münasip değildir.” (Hasan Bahri, 
1328/1912-1913: 20).

Sonuç
On dokuzuncu yüzyıl ve akabin-
de Osmanlı İstanbul’unda âdâb-ı 
muâşeret, yeni gündelik pratikle-
rin ve beraberinde alafranga ya-
şam tarzının hayatın farklı kat-
manlarına dâhil olmasıyla birlikte 
eski ile yeninin, klasik ile moder-
nin, alafranga ile alaturkanın bir 
arada olduğu daha eklektik bir ni-
telik kazanmıştır.  Tanpınar, Beş 

On dokuzuncu yüzyıl 
ve akabinde Osmanlı 
İstanbul’unda âdâb-ı 

muâşeret, yeni 
gündelik pratiklerin ve 
beraberinde alafranga 
yaşam tarzının hayatın 

farklı katmanlarına 
dâhil olmasıyla birlikte 
eski ile yeninin, klasik 

ile modernin, alafranga 
ile alaturkanın bir arada 
olduğu daha eklektik bir 

nitelik kazanmıştır. 
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Şehir’de, 1908-1923 yılları arasın-
da İstanbul’un eski kimliğini ta-
mamen geride bırakarak değiştiği-
ni, bambaşka bir şehir olduğunu 
ifade etmektedir (Tanpınar, 2005: 
122). Önceki dönemlerde İstanbul 
âdâb-ı muâşeretinde var olan ter-
kip,  İmparatorluğun son yüzyılın-
da Avrupa kültürü lehinde yaşanan 
değişimler nedeniyle terkip özelli-
ğini yitirmiştir. Yine Tanpınar’a re-
feransla ifade edecek olursak önce-
ki değişimler Osmanlı dekoru ve 
sahnesi içerisinde oynanan ecnebi 

temsillerine benzemektedir. Fakat 
Osmanlı’nın son döneminde sahne 
ve dekor tamamen değişmiş, Avru-
pai dekor ve sahne sadece oyunu 
ve oyuncuları değil, kılık-kıyafeti 
ve davranışlarıyla Osmanlı izleyi-
cilerini de belirlemiştir (Tanpınar, 
2006: 128). Tanpınar, “Frenk cila-
sı” olarak nitelendirdiği bu değişi-
mi daha zarif, ince ve zevk sahibi 
insanların yaşadığı önceki döne-
min bozulması olarak okumakta-
dır. 
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Kerime YILDIZ

Yazar

ALAFRANGA MUÂŞERETİN 
MESÎRE YERLERİNE YANSIMASI

MAKALE



apkınlıklarıyla meş-
hûr Mehmed Ali 
Paşa’nın arabası, 
Kâğıthâne ve diğer 
mesîrelerde sıksık 
görülmesi ve gü-
zel hanımlara alâ-

ka gösterdiği söylentileri Âdile 
Sultan’ın kulağına kadar gelmiş-
ti. Bunun üzerine Âdile Sultan, şe-
hirli bir hanım kıyâfeti ve arabasıy-
la Kağıthâne’ye giderek Paşa’nın 
dikkatini celbetmişti. Mehmed Ali 
Paşa, bir şehir arabasındaki yüzü 
kapalı, şık ve nârin hanıma tür-
lü diller dökmüş ve nihâyet ara-
basını yaklaştırıp ayaklarının ucu-
na doğru çevresini atmıştı. Bu 
hâdiseden yanındaki kalfadan baş-
ka kimsenin haberi olmayan Sul-
tan, hemen saraya döndü. Gece 
geç saatlere kadar selâmlıkta misâ-
firleriyle oturan Mehmed Ali Pa-
şa, yatak odasına girdiğinde Âdile 
Sultan’ın uyuduğunu ve kendi yas-
tığının üzerinde o gün arabaya fır-
lattığı çevrenin katlanmış olarak 

durduğunu görünce büyük üzün-
tü duymuştu.” (Âdile Sultan, Ferda 
Mazak, sf: 36-37)

Hikâyede adı geçen Âdile Sul-
tan, Sultan II. Mahmûd’un kı-
zı; eşi Mehmed Ali Paşa ise dev-
letin sadrâzamıydı. Ne bir devlet 

büyüğünün mesîre yerinde yaban-
cı bir kadına kur yapması âdâb-ı 
muâşerettendi ne de saraydan 
bir kadının bu şekilde mesîreye 
çıkması.

Batılılaşma ile birlikte Osman-
lı toplumunun âdâb-ı muâşeret 

“Ç

Ne bir devlet büyüğünün mesîre yerinde yabancı bir kadına 
kur yapması âdâb-ı muâşerettendi ne de saraydan bir kadının 
bu şekilde mesîreye çıkması.
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anlayışında görülen değişme, sa-
ray protokolünde başlayıp, aşağıya 
doğru toplum hayatına sirâyet etti. 
Modernleşmeyle birlikte Avrupaî 
yaşam biçimi örnek alındığından, 
eski görgü kuralları değişmeye; 
alafranga muâşeret her yere yayıl-
maya başladı. Gelenekle moderni-
tenin çatıştığı en mühim kamusal 
alanlardan birisi, mesîre yerleriydi. 
Bir zamanlar halkın tenezzüh ve 
teferrüc ettiği Göksu, Kâğıthâne, 
Beykoz, Çamlıca gibi seçkin mesîre 
yerleri, toplumun ahlâk kuralları-
nın hiçe sayıldığı kamusal mekân-
lar hâline geldi. Mesîre yerine ge-
len kadınlar örtülü olduklarından 
bir erkek, bilmeden kendi eşine laf 
atabiliyordu veya Araba Sevdâsı’nın 
“alafranga zübbe”si Bihrûz misâli, 
bir hayat kadınını üst tabakadan 
zannedebiliyordu. Bu mânâda, gü-
nümüzün sosyal medyası gibiydi 
desek, abartmış olmayız herhâlde. 

Mesîre yerlerinin âdâb-ı muâşere-
te tesirlerine bakmadan evvel, or-
taya çıkışına ve toplum hayatında-
ki ehemmiyetine bakmak faydalı 
olacaktır.  

Osmanlı toplumunda dinlenmek 
ve eğlenmek için mürâcaat edi-
len kır alanlarına “mesîre”, bu-
ralara gitmeye de “mesîreye çık-
mak” denirdi. Bir doğal güzelliğin 
mesîre olması, halk tarafından 

benimsenmiş olmasıyla alâkalıydı.  

Özellikle Lâle Devri’nde devletin 
de katkılarıyla câzibe alanları hâli-
ne gelen ve “seyrângâh, tenezzüh-
gâh, teferrücgâh” da denilen mesîre 
yerleri, gezmek ve yemek-içmekten 
daha derin anlamlar ihtivâ ediyor-
du. Kendine mahsûs bir kültürü, 
âdâb-ı muâşereti vardı. Bir yandan, 
câmi, ev, çarşı arasında yaşayan 

halkın dışarı gitme, rahatlama ih-
tiyacını karşılarken; diğer yandan, 
farklı gelenekleri, toplumun farklı 
kesimlerini kaynaştırıyordu. Mesî-
re geleneği, yiyecekten giyime, 
âdâb-ı muâşeretten devlet gelene-
ğine kadar birçok konuda Osmanlı 
toplumunu ifâde ediyordu. 

Halkın yaptığı mesîreler hâricin-
de esnaf ve talebeler de mesîreye 
çıkardı. Esnaf arasında para top-
lanır; kâfi miktar yiyecek alınarak 
üç beş gün kırda çadırda kalınırdı. 

Esnafın mesîreleri o kadar eğlence-
li olurdu ki, çevre halkı seyretmeye 
toplanırdı. Esnaf mesîrelerinin eği-
tici yönü de vardı. Çıraklar, peşte-
mal kuşanır; esnaf arasında mes-
lekî tecrübeler paylaşılırdı. Zaman 
zaman pâdişâhlar da mesîre alanla-
rını tören amaçlı kullandılar. Şeh-
zâde Murat ve Hamit Efendilerin 
sünnet düğünü ve Âdile Sultan’ın 
düğünü, Haydarpaşa Çayırı’nda 
yapıldı. 

Gezginlerin Gözüyle 
Mesîre
İstanbul’u ziyâret eden gezginle-
rin mesîre yerleri hakkında verdik-
leri bilgilere göre mesîreler, Türk-
lerdeki doğa sevgisinin samimi bir 
tezâhürüydü. Bu sevgide, medeni-
yetin bozmadığı doğal Türk karak-
teri vardı. Tabiatla başbaşa olmak 
kadar hiçbir şey Türklerin benliği-
ni ortaya koyamazdı. Avrupa’daki 
sürekli koşuşturma, buralarda gö-
rülmezdi. Bir Müslümanın sevin-
mesi için parlak gökyüzü, sakin 
atmosfer, şirin manzara yeterliy-
di. Ağaçların gölgesinde yumuşak 
çimenlerde oturmak; nargileden, 
hafif uyuşturan dumanı içine çek-
mek, hiçbir şeye dikkat etmeyerek, 
derede veya çeşmede akan suyun 
sesiyle derin düşüncelere dalmak 
yeterince keyifliydi. Bu sessiz ge-
zintilerin yanında hareketli olan-
lar da vardı. Güreş, cirit gibi spor 
faaliyetlerini halk da seyreder, 
heyecanlanırdı.  

Geleneksel Osmanlı toplum haya-
tında kamusal alan, erkeğe; özel 
alan ise kadına aitti. Mesîre yerle-
ri haremlik-selamlık kuralına uyul-
ması şartıyla kadınlara da tahsis 
edilirdi. Bir mesîre yerine kadınlar 
ve erkekler farklı günlerde gider-
ler veya aynı mesîre yerinde ken-
dilerine ayrılan alanları kullanır-
lardı.   Dolayısıyla toplum ahlâkına 
aykırı çapkınlıklar veya laf atmalar 
görülmezdi.  

Kadınlar, hizmetkârlarıyla birlik-
te mesîreye çıkarlar; yerlere serilen 
rengârenk halıların üzerine otur-
duktan sonra vakitlerini, meyveler, 

Mesîre geleneği, 
yiyecekten giyime, 
âdâb-ı muâşeretten 

devlet geleneğine kadar 
birçok konuda Osmanlı 

toplumunu ifâde 
ediyordu.



tatlılar, çörekler ve başka lezzetli 
şeyler yiyerek; kahve yudumlayıp, 
nargile içerek geçirirlerdi. Şarkılar 
söylemek, raks etmek, yeşil çayır-
ları gezmek, oyunlar oynamak, şen 
kahkalarla yarışmalar düzenleyip 
şakalaşmak da günün renkli ve eğ-
lenceli işlerindendi. Kadınlar eğle-
nirken hiçbir erkek onlara yaklaşıp 
rahatsız edemezdi. Mesîre yerle-
ri, kadınların özgürlük ve eğlence 
mekânlarıydı.   

Değişen Mesîre 
Kültürü
Tanzimat’la birlikte kadınlar, açık 
mekân olarak mesîre yerleri ve 
parklar; kapalı mekân olarak pas-
tane ve kitapçılarda görünür oldu-
lar. Mesîre yerleri, alafrangalığı ve 
modayı takip etmeyi Batılılaşma 
zannedenlerin kendilerini göster-
me, karşı cinsle alâka kurma yerle-
ri hâline geldi. Tenezzüh ve tefer-
rüc, geride kaldı. O kadar ki, adâb-ı 
muâşerete aykırı davranışlar sebe-
biyle zaman zaman yasaklar geldi; 
mesîre yerleri, Ramazan tenbîhnâ-
melerine bile konu oldu. 

Fakat burada bütün suçu Batılı-
laşmaya yüklemek yanlış olur. Ka-
dınların mesîre hayatına girmesi, 
Lâle Devri’nde başladı. Dışarıya 
çıkan kadınların giyinme ve süs-
lenmesinde estetik kaygılar, dinî 
kuralların önüne geçti. Yaşmak-
lar, devletin müdâhale edeceği ka-
dar inceldi; korunma ve örtünme, 

fonksiyonunu kaybedip bir nevi 
süs ve gösteri unsuru oldu. 

Batı Modası 
İstanbul’da
Batılı tüccar ve diplomatlar, 16. 
asırdan itibaren İstanbul’da yaşa-
maya başlayınca eş ve akrabaları 
vâsıtasıyla Batı modası İstanbul’a 
geldi. Osmanlı kadınlarının bu mo-
dayı takip etmemeleri için ferman-
lar çıktı. III. Osman Han dönemin-
de, kalın siyah peçe kullanmayan 
kadının sokağa çıkması yasaklan-
dı. Saray kadınları dışındaki kadın-
ların sandala binmesine izin ve-
rilmedi. Kadınların, gizli buluşma 
yerleri hâline gelen mesîre yerleri-
ne gitmeleri ve kaymakçı dükkân-
larına girmeleri yasaklandı.

Kadınlar için 19. asır, yepyeni bir 
dönemdi. İstanbul gibi büyük tica-
ret ve liman şehirlerinde yaşayan-
lar, Batılılaşmayı iki koldan takip 
ettiler. Bir kısım kadınlar Batılılaş-
mayı, tahsil görmek, gazete, dergi 
ve roman okumak, yazmak, bir sa-
nat sahibi olmak olarak görürken; 
bir kısım kadınlar ise giyinip kuşa-
nıp mesîre yerlerine gitmek zan-
nettiler. Yani gezmek, eğlenmek ve 
moda olarak gördüler.  

Aksaray ve Şehzâdebaşı civarı, ka-
dınların dolaştığı moda yerleri ol-
du. Kıyafet ve ev eşyasında Avrupa 
mallarına talep arttı. Mısır ve Kı-
rım’dan gelen hanımların tesiriy-
le Boğaziçi ve Çamlıca’daki mesîre 
yerleri çok rağbet gördü. 

Lâle Devri’nde 
dışarıya çıkan 

kadınların giyinme ve 
süslenmesinde estetik 

kaygılar, dinî kuralların 
önüne geçti. Yaşmaklar, 

devletin müdâhale 
edeceği kadar inceldi; 
korunma ve örtünme, 

fonksiyonunu kaybedip 
bir nevi süs ve gösteri 

unsuru oldu.
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Neticede kadınların mesîre yerle-
rindeki hâl-hareket ve kılık kıya-
fetleriyle ilgili düzenlemeler yapıl-
dı. İstanbul Kadısı’na 20 Haziran 
1807’de gönderilen hükümle, “es-
vâk ve pazar ve sâir mesîre ve çe-
mengâhda bî edebâne hareketler” 
yasaklandı. 25 Mayıs 1818 tarih-
li bir başka hükümde ise ehl-i İs-
lam’a yakışmaz kıyafetlerle mesîre 
yerlerine gidilmemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması istendi. 1835 
tarihli başka bir belge ise mesîre 
yerlerine giden kadınların vakitlice 
eve dönmeleri; onları taşıyan ara-
bacıların terbiyeleri hareket etme-
leri hakkındaydı.

Edebe mugayir davranışlar yüzün-
den mesîre yerlerine bazen kısmî, 
bazen umûmî yasaklar geldi. 15 
Nisan 1811 tarihinde bazı mesî-
re yerleri kadınlara yasaklanırken; 
1820’de yasak, bir süre için ka-
dın-erkek herkese geldi. 

Sultan Abdülmecid Han, mesîre 
yerlerindeki düzenle yakından il-
gilendi. 15 Nisan 1842 tarihli irâ-
desinde cuma namazı sonrası gitti-
ği Sâdâbâd’da işrete cüret edenleri 
gördüğünü ifade ederek bunun ya-
saklanmasını istedi.

Mesîre Kültürü 
Değişiyor
Batılılaşma hareketleri, Tanzimat 
döneminde her bakımdan günlük 

hayata yansıdı. Mobilyalara, sofra-
lara kadar yayılan değişim, önüne 
geçilmez bir hâl aldı. Toplum haya-
tının değişmesi, şehirlerin görünü-
müne de yansıdı. Nakil vâsıtaları-
nın gelişmesi ve çoğalması, sosyal 

alışverişin yoğun yaşandığı mesî-
re yerlerine gidişi kolaylaştırdı. Şir-
ket-i Hayriyye’nin kurulması Bo-
ğaziçi’ndeki mesîrelerin önemini 
arttırdı. Bu mekânlar, sevgili ara-
yan alafranga erkekler ve zengin, 
tahsilli genç arayan kızlarla doldu. 
Bu değişim, devrin romanlarına 
konu oldu ve tenkid edildi.  

Eski mesîrelerde her sosyal sınıf-
tan insanlar olurdu. Gezginler, 
hatıralarında, bunlar arasında re-
kabetin, birbirine özenmenin ol-
madığından bahsetmişlerdi. Bu 

tam anlamıyla gerçek olmasa da, 
toplumu rahatsız edecek derece-
de de olmadığı bir gerçekti. Çünkü 
başkasını hakîr görme, aşağılama, 
hava atma edebe aykırıydı. 

Batılılaşma döneminde ise mesîre 
yerleri, yeni moda akımlarının ya-
yılmasını sağlayan yerlerdi. Gönül 
eğlendirmek veya sırf görünme ih-
tiyacını gidermek isteyen gösteriş 
meraklısı mirasyediler, boş gezen 
memurlar, hatta işe yaramayan ge-
reksiz üst düzey bürokratlar, bu-
ralara sıkça uğruyorlardı. Giysiler, 
ayakkabılar, birtakım hareketler 
teşhir ve taklit ediliyordu.  

Mesîreler Ramazan 
Tenbihnâmesinde
Tenbihnâme, Ramazan’ın hemen 
öncesinde yayınlanan ve halkın 
Ramazanda uyacağı kuralları be-
lirten emirlerdir. 1847 senesinde-
ki Ramazan, Ağustos ayına rastla-
dığı ve halkın kırlık yerlere rağbeti 
arttığı için mesîre yerleri, tenbih-
nâmelere konu oldu. Bu sene Tak-
vim-i Vekâyi’de yayınlanan tenbih-
nâmenin kadınlar ve mesire yerleri 
bahsine bir göz atalım: 

“Tâife-i nisânın ince paşmak kul-
lanmamaları ve arabaları yanların-
da genç ve süslü arabacı ve seyis 
götürmemeleri husûslarına ve bu-
na müteferrî usûl-i edebiyyenin ic-
râsına riâyet ve i’tinâ eyleyeler.

Edebe mugayir 
davranışlar yüzünden 
mesîre yerlerine bazen 

kısmî, bazen umûmî 
yasaklar geldi. 15 Nisan 

1811 tarihinde bazı 
mesîre yerleri kadınlara 
yasaklanırken; 1820’de 

yasak, bir süre için 
kadın-erkek herkese 

geldi.

Sultan Abdülmecid Han

Şirket-i 
Hayriyye 
İdare 
Meclisi’nin 
Bir 
Toplantısı



……

Bir de Boğaziçi ve İstanbul ve Üs-
küdar seyir yerlerinde kadın erkek 
karma karış oturup hilâf-ı edeb 
şeyler vukûu istihbâr olunduğun-
dan bu uygunsuzluğun men’i için 
her cinse mahsûs seyir günleri 
ta’yîn ve tahsîs olunmuşdur. Şöyle 
ki Boğaziçi’nde kadınlar cuma gün-
lerinde yalnız Küçüksu ve Gök-
su’ya gidip başka hiçbir seyir yerle-
rine gitmeleri memnû’dur ve cuma 
günüyle pazar günlerinden maada 
kadınların sâir Boğaziçi seyir yerle-
rine gitmeleri câiz olub fakat erkek 
bulunduğu hâlde gâyet edebâne ve 

erkekler dahî yoluyla hareket eder 
ve Cuma günü dahî erkeklerin zikr 

olunan Göksu ve Küçüksu’ya git-
meleri yasak olup  sâir seyir yerleri-
ne gidebilirler ve Üsküdar tarafları-
nın seyirleri pazartesi ve perşenbe 
günlerinde yalnız tâifeyi nisâya âit 
olup erkek gitmesi memnû’dur ve 
bu iki günden başka dahî kadınla-
rın bu Üsküdar seyir yerlerine git-
meleri câiz değildir. İstanbul ta-
rafında dahi Cuma günlerinde 
Kağıthâne kadınlara ve Çırpıcı ve 
Veliefendi çayırları erkeklere mah-
sûs olup bir takımının gününde 
öbürünün gitmesi memnû’dur ve 
umûmen pazar günlerinde kadın-
ların seyir yerlerine gitmeleri men 

olunmuşdur. Boğaziçi’nde Kalen-
der nâm mahalde ve maslak dedik-
leri yerde sâir seyir yerleri gibi her 
cinse ayrı mahaller olmadığından 
ve buralara ehl-i İslam kadınları-
nın her ne günde olursa olsun azi-
metleri câiz olamayacağından eğer 
hilâfında hereket görülürse hakla-
rında te’dîbât-ı şedîde icrâ oluna-
caktır. Ramazan-ı Şerif ’de kadınlar 
sokakta ve eyyâm-ı sâirede seyir 
yerlerinde on birden sonraya kal-
mayıp vaktiyle yerlerine avdet ede-
ler.” 

Tenbihnâme, 
Ramazan’ın hemen 

öncesinde yayınlanan 
ve halkın Ramazanda 

uyacağı kuralları 
belirten emirlerdir. 
1847 senesindeki 

Ramazan, Ağustos ayına 
rastladığı ve halkın 

kırlık yerlere rağbeti 
arttığı için mesîre 

yerleri, tenbihnâmelere 
konu oldu.
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ünümüzde şehirle-
rin nüfusunun art-
ması ve toplumun 
refah seviyesinin 
yükselmesiyle ters 
orantılı olarak be-

şerî ilişkiler zayıfladı, görgü kural-
ları her geçen gün daha fazla azal-
maya başladı. Sanayi Devrimi’nin 
bütün dünyayı hem ekonomik 
hem de sosyal olarak etkilemesinin 
yanı sıra, bu yüzyılın başında zirve 
yapan teknolojik devrim de bu sü-
reci hızlandırdı.

Hayatı son derece kolaylaştıran 
teknolojik gelişmeler, beraberinde 
çeşitli olumsuzlukları da getirdi. 
Otomobil sahibi olmak bizi özgür 
kıldı ama geleneği daha da tekâ-
mül ettirmek yerine yeni davranış 
biçimleri edindik. Meselâ dinî bay-
ramlarla tatili karıştırmak gibi... Bi-
reye çok fazla seçme özgürlüğü ve-
rildi ama birey başıboş bırakılmadı. 
Birey, tercihlerini belli türden bir 
yaşama ve tüketim biçimi yönünde 

kullanması için sürekli telkin al-
tında tutuldu. Yaşama biçimini 
hazza dayalı olarak şekillendirme-
yi amaçlayan telkin ve etki meka-
nizması giderek artan bir ivmey-
le çalışır oldu.1 Nitekim kültürel 

kirlenme, özünde teknolojiyi ken-
di başına yaratıcı güç addetmek gi-
bi temel bir yanılgıyı taşımaktadır.2

Sanılanın aksine, kültürün erozyo-
na uğramasında sanat dallarının 

Yaşama biçimini hazza dayalı olarak şekillendirmeyi 
amaçlayan telkin ve etki mekanizması giderek artan bir 
ivmeyle çalışır oldu.
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da menfî etkisi söz konusudur. Ör-
neğin bir sanat dalı olan sinema… 
Diğer yandan, toplumumuzda ide-
olojik temellere ve kuvvete daya-
nan, adına devrim denilen bilinçli, 
kökten düzenlemelere tanık olun-
du. Toplumu bu yeniden dizayn et-
me işi siyasal alanda başarıldıktan 
sonra kültürel alana da el atıldı. 
Aslında her siyasal devrim, arka-
sından bir kültür devrimi getirdi.3 
Kent hayatının olumlu yönleri ol-
duğu gibi, menfî yönlerini de ya-
şamak zorunda kalan büyükşehir 
insanları Sanayi Devrimi’nin getir-
diği teknoloji medeniyetinin dav-
ranış kalıplarını ve alışkanlıklarını 
da büyük oranda değiştirdi. Kom-
şuluk, akrabalık, dostluk, ahbaplık, 
fedakârlık gibi ahlâkî kavramlar 
20. yüzyılın son çeyreğinde eriye-
rek adeta tarihe karıştı.

“Binalar hayat düzenimizin çerçe-
vesini oluştururken, hayat tarzı-
mızı da şekillendirir”4 diyen Tur-
gut Cansever, gelişen, değişen ve 
bir taraftan da yozlaşan günümüz 
dünyasında insanın şehir içinde 
pasif değil aktif rol alması gerekti-
ğini belirtiyor. Nitekim bu, insanın 
insanî özelliklerinin devamı için de 
gerekli bir şey olmakla beraber her 
nedense şehirleşme olgusu bunun 

aksine sonuçlar doğurdu. Şehir-
de yaşayanlar taşradan gelenlere 
benzerken, kente göç edenler de 
tam olarak şehirli olamadılar. Mi-
marî olarak başlayan bozulma, gi-
yim-kuşamdan zihniyet dünyası ve 
gelenek göreneklere kadar her şeyi 
alt üst etti.

Âdâb-ı muâşeret genellikle şehre 
ithaf edilen bir haslettir. Şehirde 
ise hukuk ve kendine saygı yalnız-
ca kuşaktan kuşağa değil, şehirden 
insana aktarılan bir şeydir aynı za-

manda. Çünkü şehir sadece binalar 
değil; o binaların, sokakların, han-
ların, hamamların içinde vuku bu-
lan beşerî ilişkiler ağı/toplamı de-
mektir. Bu şartlar altında âdâb-ı 
muâşerette, birlikte yaşayan in-
sanlar arasındaki hukukun adı ol-
sa gerektir.5

Günümüz Türkiye’sinde görülen 
değişim, sanat eserlerine de yan-
sıdı. En fazla da sinema ve dizi 

filmlere... Nezaket, karşılıklı say-
gı ve benzeri hasletler kimi yaban-
cı filmlere olumlu olarak yansır-
ken, yerli sinemamızda pek rağbet 
bulamadı.

Masum Katil: Zanlı X
Olumlu olarak vereceğimiz örnek-
lerden biri, Güney Kore filmlerin-
den 2012 tarihli "Perfect Number 
- Suspect X" adlı film. Filmin baş-
langıcında, binaya yeni taşınan ka-
dın ve lise öğrencisi olan yeğeni, 
yan dairedeki komşunun kapısı-
nı çalarak bir tabak yemek ikram 
ederler. Kapıyı açan matematik 
öğretmeni Suk Go da kendisine 
uzatılan tabağı teşekkür ederek 
alır. Teyze ve yeğeni de, tebessüm 
ederek kendilerini tanıtır ve bun-
dan böyle komşu olduklarını ifade 
ederler. Daha sonra öğretmen Suk 
Go, yeni komşusunu ziyarete gitti-
ğinde de içeri girerken ayakkabısı-
nı çıkarır, saygıyla eğilerek selam 
verir ve hâdiseler devam eder.

Bu ve buna benzer sahnelere, Ko-
re ve Japon filmlerinde hâlâ rastla-
yabilmek çok güzel. Yine bir başka 
Güney Kore filminde, mahalleye 
yeni taşınan bir savcı ile karısı, her 
gün farklı bir komşunun kapısını 
çalarak, “Filan numaralı eve gelen 

Âdâb-ı muâşerette, 
birlikte yaşayan insanlar 
arasındaki hukukun adı 

olsa gerektir.



yeni ailenin kendileri olduğunu” 
söyleyerek bir kap yiyecek ikramın-
da bulunuyorlardı.

Bizim toplumumuza has çok gü-
zel hasletlerden biri de buydu: Ma-
halleli olmak, komşusuna kıymet 
vermek, onun derdiyle dertlen-
mek, mutluluğuna ortak olmak, fe-
dakârlık yapmak. Günümüzde hız-
la erozyona uğrayan bu hasletlere 
genellikle Uzakdoğu filmlerinde 
rastlanması, milletimiz adına üzü-
cü, insanlık adına sevindiricidir. 
Bu yüzden onları ancak sanat eser-
lerinden yansıyan haliyle tanıyabi-
liyoruz. Resimlerden, tiyatrodan, 
şarkılardan ve en mühimi de sine-
ma filmi ve dizilerden. Film ve dizi-
lerin senaryoları yazılırken, çekim-
ler yapılırken, oyuncular rollerine 
çalışırken, içinde yaşadıkları top-
lumun değerleriyle mücehhez şe-
kilde hareket ederler. Küpün içinde 
ne varsa, dışına o sızar misâli.

Şöyle bir akşam hayal edin: İşten 
yorgun şekilde gelmişsiniz, yeme-
ğinizi yemek için sofraya oturmuş, 
televizyondan ana haber bültenle-
rini seyredeceksiniz. Daha iki kaşık 
bile yemek yemeden, yan komşu-
nun dairesinden gelen tuhaf ses-
lerden rahatsız oluyorsunuz. Son-
rasında gelişecek hadiseler belki de 
hayatınızın altını üstüne getirecek. 

İşte 2012 senesi Kore yapımı olan 
"Perfect Number - Suspect X" filmi 
buna benzer şekilde başlıyor.

Yeni komşusuna ilgi duymaya baş-
layan matematik öğretmeni Suk 
Go, hem merakından hem de ne-
zaketinden dolayı yandaki daire-
nin kapısını tıklatır. Kapı açıldığın-
da ve adam içeri girdiğinde mesele 
daha iyi anlaşılır. Genç kadının be-
lalı biri olan eski kocası gelerek ka-
dını tehdit etmiş, sonra da şiddet 

uygulamaya başlamış, bu esnada 
yaşanan itiş-kakış esnasında adam 
hayatını kaybetmiştir. Böylesi cid-
di bir problemle karşı karşıya ka-
lan kadına yardım etmeye karar 
veren öğretmen, cesedi alıp götü-
rür. Kadına ve kıza da “Şayet polis 
gelirse de şunu şunu söyleyin.” di-
ye taktik verir. Kadın sadece yeni 

komşu değil, aynı zamanda öğret-
menin platonik olarak âşık olduğu 
bir insandır. Çünkü uzun zaman-
dır kadının çalışmakta olduğu ye-
mek dükkânına her sabah giderek 
günlük kahvaltısını satın alan öğ-
retmenin aşkı, kadının kendisine 
komşu olmasıyla beraber daha da 
alevlenmiştir.

Kocasını kazara öldüren zavallı ka-
dına yardım ederken, matematik 
öğretmeninin başı iyice derde gi-
rer ve filmin sonunda cinayeti üst-
lenmeye karar verir. Tam bir ke-
di-fare oyununa dönen film öyle 
bir şekilde sonlanır ki, seyirci ola-
rak: “Acaba ne şekilde davransaydı 
daha doğru olurdu?” diye sormak-
tan kendinizi alamazsınız. Bun-
ca fedakârlığın sadece aşk için mi 
yapıldığı meselesine gelince; fil-
mi seyretme zevkinden sizi mah-
rum etmeyeyim. Fakat şu da var 
ki, aramızda hâlen karşılıksız yar-
dım edebilen insanlar yaşamakta-
dır. Bu iyi insanlar bazen Seul’de, 
bazen İstanbul’da, bazen de Lond-
ra’da karşımıza çıkmaktalar. İnsanî 
münasebetlerin her geçen gün bi-
raz daha azaldığı, komşumuzun 
kapısını bile çalmadığımız modern 
dünyada, Uzakdoğulu insanların 

Aramızda hâlen 
karşılıksız yardım 
edebilen insanlar 

yaşamaktadır. Bu iyi 
insanlar bazen Seul’de, 

bazen İstanbul’da, bazen 
de Londra’da karşımıza 

çıkmaktalar.

Perfect 
Number 

filminden 
bir kare
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kapı komşularıyla hâlâ görüştükle-
rine filmlerde şahit olmak neresin-
den baksanız güzel bir şey.

‘Komşu komşunun külüne muh-
taç’ olduğu için mi görüşülmeli-
dir, yoksa komşunun diğer komşu-
su üzerinde hakkı olduğu için mi? 
Bir Müslüman ferdin daha çok ha-
berdar olması ve özen göstermesi 
gereken bu hasletlere başkalarının 
daha fazla dikkat etmesi; sözgelimi 
Koreli veya Japonlar hâlâ birbirle-
rine selam verip bazı günler bir ta-
bak yemek götürüyorlar iken, Tür-
kiye'de kapı komşusunun ismini 
bile bilmeden senelerce aynı bina-
da yaşayan insanlar hâline geldiği-
mizi görmek ne kadar da acı.

Geçen her gün etrafımızda 15-
20 veya daha yüksek katlı binala-
rın inşa edildiğini gördükçe ve şe-
hir insanı olarak tüylerimiz diken 
diken olsa da, bir müddet sonra 
umursamaz hale gelip kendi küçük 
dünyamızda yaşamaya devam ede-
biliyoruz. Bu arada alt kattaki kom-
şumuzun evinden cenaze çıkmış, 
yan komşumuzun hastası varmış, 
üst katta oturan yaşlı teyzenin to-
runu evleniyormuş; görmüyoruz, 

duymuyoruz, haberimiz olmuyor. 
Çünkü kendimizi modern hapis-
hanelere kapamış, anahtarını da 
kaybetmişiz.

Metin Erksan'dan İki 
Film
1950’den sonra toplumumuzdaki 
dönüşümün sinemaya yansımasını 
yönetmen Metin Erksan’ın iki fil-
minden yola çıkarak irdeleyebiliriz: 
“Susuz Yaz” ve “Sevmek Zamanı”.

Necati Cumalı’nın aynı adlı hikâ-
yesinden uyarlanan "Susuz Yaz" 
adlı filmde; köyde yaşayan insan-
lar ilkel, kaba, menfaatçi, hilebaz, 
acımasız, kurnaz ve hain olarak 
tasvir edilirler. 1950’li yılların Tür-
kiye’sinde, Ege’nin kurak toprakla-

rındaki köylerden biri. Su sıkıntısı 
çeken köy halkı, yaşayabilmek için 
suya, su içinse su kaynaklarını ara-
zisinde bulunduran Osman ve Ha-
san isimli kardeşlere muhtaçtırlar. 
Ağabey açgözlü ve hırslı bir insan-
dır ve köylülerin yakarışlarına rağ-
men bir damla bile su vermeyi ka-
bul etmez. İyi yürekli kardeşi ise, 
ağabeyinin zıddı bir karakterdir. 
Kardeş, ağabeyinin ihtirası ve ha-
taları nedeniyle hapishaneye dü-
şer, aile düzeni darmadağın olur. 
Sonrasında olaylar ağabeyin, genç 
yengesine âşık olması, hapisten çı-
kan kardeşle ölümüne kavga et-
meleri vs. şeklinde gelişir. Filmin 
sinematografik yapısı, oyuncu-
luklar, müzikler, filmdeki geçiş-
ler, aksiyon ve metaforlar başarılı-
dır. Konusu itibariyle de dönemin 

şartlarını yansıtan, insanın hırsla-
rına yenilmesinin neticesini göste-
ren, seyircileri düşündüren, köylü-
lerin kendi aralarında “su meselesi 
hakkında” etkileyici bir şekilde tar-
tıştıkları, kısacası pek çok unsurun 
bir arada olduğu filmde o devrin 
insan ilişkileri hep ön plandadır.

Öte yandan bir başka Metin Erksan 
filmi olan “Sevmek Zamanı”nda, 
Halil (Müşfik Kenter) ustası Mus-
tafa (Fadıl Garan) ile birlikte boya-
cılık yapmaktadır. Bir gün boyama-
ya girdiği boş köşklerden birinin 
üst katında, duvarda asılı bir kadın 
resmi görür ve resme âşık olur. Bir 
sene boyunca her gün gizlice köş-
ke girer ve resmi seyreder. Ancak 
bir gün, köşkün sahibinin kızı olan 
resimdeki Meral (Sema Özcan), iki 
arkadaşıyla beraber köşke gelir ve 
Halil’i resmini seyrederken görür. 
Sonrasında Meral ile evlenmek is-
teyen başka bir genç adam ve ar-
kadaşları Halil’e saldırıp döverler. 
Halil, Mustafa Usta’yla uzun uzun 
dertleşir. Meral ile Halil adada ge-
zintiye çıkıp konuşurlar. Bu konuş-
malardan birinde Halil “Ben, sana 
değil resmine âşık oldum.” diye itiraf-
ta bulunur. Filmde hadiselerin ge-
lişimi, gerek iyi gerekse kötü bütün 

Sanat, insanı toplum 
yararına eğitir, 

geliştirir ve toplumsal 
olana yönlendirir. 
Bireycilikten, ben-

merkezcilikten, 
aykırılıktan, 

sorumsuzluktan, 
içe dönük olmaktan 

kurtarır.



karakterler nezâket kurallarına uy-
gun hareket eden, kibar şekilde ko-
nuşan ve davranan insanlar olarak 
resmedilir.

Aynı yönetmenin kısa aralıklarla 
çektiği iki filmde de insan müna-
sebetlerinin ön planda olduğu se-
naryolar hâkimdir. Zaten insanî 
ilişkileri anlatan eserler, iki tara-
fı keskin bıçağa benzer. Bu açıdan 
bakılınca, Metin Erksan’ın bir fil-
minde köylülerin tamamına yakı-
nı kaba ve menfî; diğer filmindeki 
şehir insanlarıysa kibar kişilerden 
oluşmaktadır. Bu durum, toptancı 
bir görüş intibaı bıraksa da, Türki-
ye'yi ve o dönemi bilmeyen seyirci-
lerin “yeterince” fikir sahibi olma-
ları için oldukça yeterlidir. İşte bu 
sebepledir ki, sanat eseri üretirken 
çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü sa-
nat eserleri, o toplumun dışa açılan 
penceresidir. 

Ülkemiz güzel sanatlar alanında 
en kısır dönemlerini yaşıyor. Bun-
da, Batılılar’ın “kültürel sömürü” 
aracı olarak kullandıkları popüler 
kültür ürünlerinin sınır tanıma-
yan yayılmacı ve “dayatmacı” hu-
susiyetlerinin rolü oldukça fazla-
dır. Ortaöğretimden üniversiteye 
sanat eğitimi veren neredeyse tüm 
kurumlarda okutulan Sanat Ta-
rihi dersleri dahi Batı menşelidir. 
Fakülte düzeyinde sinema, tiyat-
ro, müzik, resim, mimarî -diğerle-
rini saymaya bile gerek yok- dört 
yıllık eğitimde kaç saat İslam Sa-
nat Tarihi okutulmaktadır? Ne ya-
zık ki, Güzel Sanatlar mezunu bir 
gencin Mimar Sinan’ı, Itrî’yi, Dede 
Efendi’yi, İbrahim Çallı’yı, Metin 
Erksan’ı bilmeden mezun olması 
kimseyi şaşırtmıyor ve de aslında 
ilgilendirmiyor bile.

Sonuçta akademik eğitim almış 
“Batıcı” sanatçılar hayatın her ala-
nında hâkim bir pozisyon elde et-
tikleri gibi kültür ve sanat haya-
tımızı belirleyen yegâne otorite 
olarak da toplumu olumsuz an-
lamda yönlendirmeye başlıyorlar. 
Oysa sanat, insanı toplum yara-
rına eğitir, geliştirir ve toplumsal 
olana yönlendirir. Bireycilikten, 

ben-merkezcilikten, aykırılıktan, 
sorumsuzluktan, içe dönük olmak-
tan kurtarır.

Ülkemizde sinemanın altyapısı-
nı oluşturan tiyatro, Cumhuriyet 
öncesi ve sonrasında yabancıların 
veya zihni işgal edilmiş “yerli”le-
rin uğraş alanı idi. İşte bu sebepten 
Sinemamız da uzun yıllar tiyatro-
cuların, dolayısı ile Batıcılar'ın hâ-
kimiyeti altında kaldı ve hep seç-

kin sınıfın sanatı olarak görüldü. 
1950’lerden sonra köylerden bü-
yükşehirlere göçle birlikte hal-
kın sinemaya ilgisi artınca, Batılı 

anlamı ile “star” sinemasına dönüş-
tü. Ucuz Amerikan filmlerinin yerli 
kopyaları üretilmeye başlandı. Ya-
vaş yavaş toplumsal değişme ken-
dini göstermeye başlamış, hatta 
“yerli western” filmleri dahi yapı-
lır olmuştu. Göç insanı sinemanın 
bu halini sevmişti. Şehirlerde gö-
çün getirdiği aşırı yığılma insanları 
sinemayla daha çok buluşturuyor, 
onların tasavvur dünyasına yeni 
yaşam biçimlerini taşıyordu. Göç-
menlerin şehre adaptasyon süreci 
ise sancılıydı. 

Artık, para ve zengin olma hırsı her 
şeyin önüne geçmiştir. Hiç kimse-
nin eğitim ve öğretim gibi bir derdi 
kalmamıştır. Evin tüm bireyleri ya 
fabrikalarda ya da pazarlarda çalış-
maktadır. Evlerde birkaç aile birlik-
te yaşamaya başlar. Birer göz oda-
larda ve ortak kullanılan tuvalet ve 
banyo gibi ortak yaşam alanların-
da yeni yaşam biçimleri oluşmuş-
tur. Kendi memleketinde, komşu, 
akraba, adet, gelenek, görenek ve 
din bağlayıcı ve kontrol edici bir 
mekanizma görevi görürken, bir-
den “tüm bu baskılardan” kurtu-
lan “yeni şehirli” insanımız yeni 
değerleri benimsemeye, geleneği-
ni hızla terk etmeye başlayacaktır. 
Artık güçlü olanın haklı olduğu bir 

Birleşen Yollar 
filminden bir 
kare

Kendi memleketinde, 
komşu, akraba, adet, 
gelenek, görenek ve 

din bağlayıcı ve kontrol 
edici bir mekanizma 

görevi görürken, birden 
“tüm bu baskılardan” 

kurtulan “yeni şehirli” 
insanımız yeni 

değerleri benimsemeye, 
geleneğini hızla terk 

etmeye başlayacaktır. 
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evreye geçilmiştir. Karıncayı incit-
mekten imtina eden insanımız, gö-
zünü kırpmadan “yan baktı” diye 
komşusuna diklenmeye, ırz ve na-
mus gibi kavramları “gevşetmeye” 
başlamıştır.

Bu yozlaşmanın farkına varan 
“Millî Sinema” akımının öncüsü 
rahmetli Yücel Çakmaklı, Şule Yük-
sel Şenler’in Huzur Sokağı adlı ro-
manından uyarladığı filmle seyir-
cileri sarsmayı başarır: Şımarık bir 
sosyete kızıyla dindar bir üniversi-
teli gencin aşkı üzerinden dönemi 
ve insanımızı çok farklı bir açıdan 
ele alır. “Birleşen Yollar”, sinema 
tarihimizde belki ilk defa Türk in-
sanına kendi değerlerini hatırlatır. 
Unutulmaya yüz tutan insan sev-
gisini; yardımlaşma, komşuluk ve 
akraba ilişkilerini; çevreyi, tabiatı, 
dini, ilâhî aşkı, zengin-fakir ayrı-
mına karşı duruşu, Doğu-Batı iki-
lemine yaklaşımı ile Millî bir bakış 
açısı getirir. Seyircinin filme ilgisi 
ise 1970’lerin seyirci ortalaması-
nın çok üstündedir. Birleşen Yollar 
filmi o dönemde rekor bir sayı ile 
tam 500.000 gişe sayısına ulaşır.  

1980’li yıllar sinema salonlarının 
açık-saçık filmler tarafından işgali 
ile birlikte video kaset furyasının 
da başladığı yıllar olmuştur. Vi-
deo kasetlerin sinema piyasasına 
hakim olduğu 80’li yıllar, sinema-
dan kaçanların evlerinin salonunu 
sinemaya çevirdikleri uzunca bir 

dönemdir. Teknolojik gelişmelerin 
sonucunda o dönem için devrim 

sayılabilecek VHS ve Betamax ka-
setlerinin kiralama yoluyla evler-
de sabahlara kadar izlendiği ve 
“her türden” filmlere kapı araladı-
ğı bu dönem, toplumu derinden 
etkilemiştir. 

Toplumsal değişim asıl bu kasetle-
rin ardından gelmiştir. Çünkü tele-
vizyonlar renklenmiş, yerli ve ya-
bancı diziler art arda beyazcam’dan 
görünmeye başlamıştır: “Küçük Ev, 
Kung-fu, Kaygısızlar, Hayat Ağacı, 
Görevimiz Tehlike, Yalan Rüzgârı, 
Zengin ve Yoksul, Mavi Ay, Altın 
Kızlar, Cosby Ailesi, Savaş Rüzgâr-
ları, Kara Şimşek, Şöhret, Çarli’nin 
Melekleri, Mc Millan ve Karısı, Be-
yaz Gölge, Köle Isaura, Tatlı Ca-
dı, Dallas ve Aşk Gemisi” diye sa-
yabileceğimiz daha pek çok dizi 
yayınlandı. 

Televizyonun siyah-beyaz döne-
minden kalma, toplumun omur-
gasını yerinden oynatan ilk ve en 
önemli dizi Küçük Ev’dir. Dizide 
Hristiyan bir ailenin hayat müca-
delesi bağlamında yardımlaşma, 
dayanışma, problemlerin çözü-
münde birbirlerine yardımcı olma, 
duygusallık, sevgi, kardeşlik, pay-
laşma, anne-baba-evlat ilişkilerin-
de son derece anlayışlı yaklaşım 
sergilenmesi gibi konular işlen-
mektedir. Türkiye’de müthiş bir 
beğeni toplayan diziden dolayı bazı 
aileler çocuklarına dizi kahraman-
larının isimlerini vermeye başla-
mışlardır. Hristiyanlık ve kilise 

Küçük Ev
Dizisi

Televizyonun siyah-
beyaz döneminden 
kalma, toplumun 

omurgasını yerinden 
oynatan ilk ve en önemli 

dizi Küçük Ev’dir. 
Türkiye’de müthiş 

bir beğeni toplayan 
diziden dolayı bazı 
aileler çocuklarına 

dizi kahramanlarının 
isimlerini vermeye 

başlamışlardır.Küçük Ev
dizisinden  

bir kare



kültürü seyirciye sevimli gösteril-
miştir. Bazı çocuklar diziden o ka-
dar etkilenmişlerdir ki Laura gibi 
iki ellerini göğüslerinde birleşti-
rip bir Hristiyan gibi dua etmeye, 
kendi aralarında dizideki oyunları 
oynamaya, selamlaşma ritüelleri-
ni gerçek hayatta uygulamaya, saç 
bağlama şeklinden giyim-kuşama 
varıncaya kadar her şekliyle taklit 
etmişlerdir.  

Türkiye’de renkli televizyon yayın-
larının başlaması ile seyirciyi ekra-
na çivileyip toplumun tüm değer 
yargılarını her açıdan “dinamitle-
yen” dizi ise Dallas’tır. Özellikle 
yabancı dizilerin miladı Dallas’tır 
denilebilir. Herkesin müdavimi ol-
duğu bu dizi yayınlandığı zaman 
sokaklar tenhalaşır, hırsızlar dizi-
nin yayın saatini beklerdi. Teksas-
lı petrol zengini Ewing Ailesi’nin 
Southfork Çiftliği’ndeki ihanet, 
kıskançlık ve entrikalarla dolu ya-
şamını anlatan “Dallas”, 1979 ile 
1991 yılları arasında 13 sezon, ya-
ni toplam 357 bölüm çekilmiş ve 
130 ülkede gösterilmiştir.  Tek ka-
nallı TRT döneminin hüküm sür-
düğü 80'ler Türkiye’sini de esir 
alan dizi, birbirinden renkli karak-
terleriyle de hafızalara kazınmıştır. 
Pek çok sosyolog ve eleştirmene 
göre bu Amerikan dizisi, 1980’ler-
de “kültürel emperyalizmin” baş-
yapıtı (!) olarak değerlendirilmiş-
tir. Bolca entrika, bolca zenginlik, 
şatafatlı hayat, lüks arabalar, sü-
rekli sevgili değiştiren edep yoksu-
nu bir kız! 

Türkiye’de gerçekten fenomen 
olan bu dizi sadece eğlenme anla-
yışımızı değil, hayatımızı kökten 
değiştirmişti. Resmen “âdâb”ımızı 
da, “muâşeret”imizi de yerle-yek-
san etmişti. Bir yere misafirliğe gi-
dildiğinde ya da tanıdıklarla kar-
şılaşıldığında  “Selamünaleyküm, 
merhaba, hayırlı sabahlar, iyi ak-
şamlar, günaydın” vb. gibi bize ait 
olan selamlama ve vedalaşma ke-
limeleri yerine; o mekânda bulu-
nan herkese tek tek “Selam! Anne! 
Baba! Kayınço! Baldız!” vb. demek 
moda olmuştu. 

Ayakkabı ile evimizin en mahrem 
mekânlarına girmek, büyükler gel-
diğinde ayağa kalkmamak, odasına 
çıkan çocuğu kendi haline bırak-
mak, istediği her şeyi almak, -aksi 
halde psikolojisi bozuluyordu- va-
ka-i âdiyedendi. Bu yüzden “Âdâb-ı 
Muâşeret” meselesini “Dallas’tan 
önce-Dallas’tan sonra” diye değer-
lendirmek yerinde olacaktır.

Dallas’tan sonra, toplumsal hafı-
zamızda kayıtlı ve bağlayıcı ahlâkî 
kurallar konusunda bir gevşeme ve 

umursamaz bir tavrın gelişti. Sonra 
gelen diziler Dallas’ın üzerine koya 
koya toplumu kökten değiştirme-
yi başardı. Aslında biz kendi ken-
dimizi değiştirmeyi başardık! Çün-
kü bu tarz çapraşık ilişkiler ağının, 
entrikanın, yer aldığı dizi ve film-
ler Avrupa’da gece belli bir saatten 

sonra yayınlanmak zorundaydı ve 
fakat ülkemizde böyle bir “ahlâkî 
kaygı” yoktu. Hem de bu yayınlar 
devlet eliyle milletin vergileri ile 
yapılıyordu. Yani kendi kendimize 
sövmek, aşağılamak, çocuklarımı-
zın geleceğini karartmak için dev-
letimize para ödüyorduk! Arada, 
pansuman olacak dizilerin çekildi-
ği de olmuyor değildi: “Küçük Ağa, 
Kuruluş ‘Osmancık’, Belene, Yarın 
Artık Bugündür” gibi mütedeyyin 
ailelere sus payı dramalar da ekran-
da kendine yer bulabiliyordu.

1990’lı yılların Türk dizileri ara-
sında ise “Kaynanalar, Bizimkiler, 
Perihan Abla, Hatırla Sevgili, Ma-
hallenin Muhtarları, İkinci Bahar, 
7 Numara, Şehnaz Tango, Asmalı 
Konak, Tatlı Hayat, En Son Baba-
lar Duyar, Küçük İbo, Ruhsar, İnce 
İnce Yasemince, Canısı, Ayrılsak da 
Beraberiz, Kara Melek, Çılgın Be-
diş, Bir Demet Tiyatro, Yılan Hika-
yesi, Ekmek Teknesi ve Deli Yürek” 
dizilerini sayabiliriz. 

Bu diziler içerisinde Osman Sı-
nav yapımları hariç, hemen hiçbi-
rinde gelenekten beslenen bir ya-
pıma rastlayamazsınız. Günde 5 
vakit ezanın okunduğu bir ülke-
de çekilen dizilerde bir vakit na-
maz kılan kişiyi görmek mümkün 
değildir. Namaz olarak görülen en 
fazla bir cenaze namazıdır. Cenaze 

Türkiye’de renkli 
televizyon yayınlarının 
başlaması ile seyirciyi 

ekrana çivileyip 
toplumun tüm değer 
yargılarını her açıdan 

“dinamitleyen” dizi ise 
Dallas’tır.

Dallas Dizisi
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namazını ise cenazenin sahipleri 
caminin bir kenarında bekleşirken, 
cemaate devam eden fakir fuka-
ra kılar. Yeni liberal dönemde ya-
pımların kendi değerlerine yaban-
cı olması yetmezmiş gibi bunlara 
saldıran yapımlara itibar edilmesi, 
reklam-yayıncı-tüketici üçgeninde 
şekillenen bir olgu idi. Zihinsel an-
lamda “DEĞİŞTİRİLMİŞ” bireyle-
rin evlerine konulan reyting ölçüm 
cihazlarıyla “seyirci bunu istiyor” 
kandırmacaları eşliğinde entrikası 
bol, gayr-ı ahlâkî yapımlar resmen 
“teşvik ediliyordu.” Böylece yapım-
lar da insanımızı “hizaya getirmek” 
için kullanılıyordu. Bundan amaç-
lanan ise duyarsız, tepkisiz, vatan 
sevgisi törpülenmiş, düşünmeyen, 
denileni yapan ve fakat kutsalı ol-
mayan bireyler yetiştirmektir! 

2000 sonrası yıllar için tasarlanan 
yapımlar daha çok “Batılı konsept” 
diziler ve filmler olacaktır. Bun-
ların arasında “Cennet Mahallesi, 
Adanalı, Arka Sıradakiler, Kavak 
Yelleri, Çocuklar Duymasın, Arka 
Sokaklar, Ezel, Dadı, Selena, Ya-
bancı Damat, Kuzey Güney, Geniş 
Aile, Dudaktan Kalbe, Elveda Ru-
meli, Yaprak Dökümü, Kurtlar Va-
disi, Aşk-ı Memnu, Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, Leyla 
ile Mecnun, Binbir Gece” gibi dizi-
leri sayabiliriz. 

Bu dizilerin içinde Aşk-ı Memnu 
edebiyat uyarlaması olup aile için-

de geçen yasak bir aşkın anlatı-
mı ile izleyici rekorları kırar: Dizi, 

geride kalan yüzyılın sonlarındaki 
İstanbul’da geçmektedir. Amcası-
nın genç karısı olan Bihter’e kafa-
yı takan düşük ahlâklı Behlül, önce 
Bihter’in ablasında şansını dener. 
Ablasından yüz bulamaz. Bihter 
ve annesi ise İstanbul çevresin-
de “hafif” bir aileden olmalarıyla 
nam salmışlardır. Genç Bihter kar-
şı koymayı denese de nefsine ye-
nilir ve Behlül ile birlikte olmaya 
başlar. Ancak tüm bu olaylar Bih-
ter için yıkım olacaktır. Behlül bir 
müddet sonra Bihter’e gösterdiği 
yakınlığı keser ve amcasının kızı ile 
evlenmeye karar verir. Üvey kızıy-
la yıldızları hiçe barışmamış olan 
Bihter, bunu duyduğu anda yıkı-
lır. Behlül’e söylediklerinin hiçbiri 
tesir etmez. Gelişen olaylar Bihter 
için felaket olacaktır. 

Esasında Halit Ziya Uşaklıgil’in ro-
manı bir çürümenin romanı. Ro-
mandan uyarlanan dizi de aynı çü-
rümüşlüğü, kokuşmuşluğu ecdada 
yaslayıp(!) bu ülkedeki sekülerleş-
menin “ne kadar yerinde bir iş” ol-
duğunu anlatmaya çalışıyor! Beri 
yandan zampara bir gencin amca-
sının karısına göz koyacak kadar 
gözünü karartmasının ise, her tür-
lü ahlaksızlığı ekranlar vasıtasıyla 
milyonların nezdinde “sıradanlaş-
tırma ve legalleştirme” çabasından 
başka bir şey olmadığını da gör-
mek gerekiyor. 

Fakat asıl tehlikeli olan ise dizilerin 
evliliklere vurduğu darbedir. Eski-
den “bir yastıkta kocamak” üzeri-
ne kıyılan nikâh akdine ölünceye 

Asıl tehlikeli olan ise 
dizilerin evliliklere 
vurduğu darbedir. 

Eskiden “bir yastıkta 
kocamak” üzerine 

kıyılan nikâh akdine 
ölünceye kadar sadık 

kalınırken bugün 
karı-koca birbirini 

aldatmanın hesaplarını 
yapabiliyor.



kadar sadık kalınırken bugün ka-
rı-koca birbirini aldatmanın hesap-
larını yapabiliyor. İlişkilerde sada-
kat kelimesi nostaljik bir kavram 
gibi algılanıyor artık. Çünkü aldat-
mak çağın hastalığı haline geldi. Sa-
dece dizilerde değil, drama mantığı 
ile çekilen evlilik programlarının 
dışında, “O Ses Türkiye”, “Yetenek 
Sizsiniz Türkiye” “Yemekteyiz”, 
“Survivor” tarzı programlar da aile 
ve eşlerin muâşeretini bombalayan 
birer imha aracı olarak kullanılıyor.

Eskiden iyiyi-kötüyü birlikte pay-
laşabilen çiftler, şimdilerde zor 
zamanları birlikte atlatıp ilişki-
ye emek harcamak yerine zor bir 
durumla karşılaştıklarında paçayı 
kurtarmanın hesaplarını yapar ol-
dular. İletişim kurmaktan kaçınan 
çiftler, sorunlarına çözüm bulmak 
yerine sorun olmadan kısa ilişkiler 
kurarak bir tür kaçış yolu buluyor.

Hâsılı, sinemamızda Âdâb-ı Muâ-
şeret konusunu Türk sinemasında 
yapılagelen mütevazı bir film olan 
İsmail Güneş’in çektiği “5. Boyut” 
filmi ile noktalayalım: Büyük kent-
lerin birinde kapıcılık yaparak geçi-
nen Musa’nın bir Cuma vaazında 
vaizin ağzından “Komşusu aç iken 
tok yatan bizden değildir!” hadis-i 
şerifini duymasıyla giriştiği des-
tansı mücadeleyi nakleder. Yaşadı-
ğımız ibret verici tezatları, insanlar 
arasındaki ilişkilerdeki sahtecili-
ği ve vurdumduymazlığı gündeme 
getirir. Zaman zaman aşırı duyar-
lılığıyla Kapıcı Musa, toplumun 
muhtaç olduğu hasletleri anlat-
maya çalışır. Yapımcılığını Haşim 
Bayram ve Hüseyin Türkyıldırır’ın; 
başrollerini Bulut Aras, Nihat Ni-
kerel, Hasan Nail Canat ve Suzan 

Avcı’nın paylaştıkları film, 1994 yı-
lında 47. Salerno Film Festivali’n-
de “En İyi Film” ödülü almıştır.

Sinema ve yan ürünü olan televiz-
yon dizi filmleri, geniş kitleleri ve 

bireyleri her yönden etkileyen, ha-
yatını ters yüz edebilen, bir hede-
fe yönlendiren, şeşi beş diye göste-
rebilen; senarist ve yönetmenlerin 
diledikleri “hakikati” doğru ola-
rak sorgusuz sualsiz kabul ettire-
bilen güce sahip ürünlerdir. İnter-
net üzerinden de insanî ilişkileri 
güçlü biçimde etkileyebilme kuv-
vetine sahip olan görsel sanatlar, 
gün geçtikçe kişiler arasındaki yüz 
yüze görüşmeleri azaltıp her tür-
lü münasebeti sanal âleme taşı-
yor. İnsanca yakınlıklar azaldıkça 
da, Âdem aleyhisselâmdan beri var 
olan ilişkiler ve âdâb-ı muâşeret, 
rüzgârın sürüklediği yağmur bu-
lutu gibi üstümüzden uzaklaşıp gi-
diyor. Görgü kuralları azaldıkça da 
dünyadaki toplumların genelinde 
suç, acımasızlık, ihtiras ve doyum-
suzluk hisleri çılgınlık sınırlarını 
zorlar hâle geliyor. 

Sinema ve yan ürünü 
olan televizyon dizi 

filmleri, geniş kitleleri 
ve bireyleri her yönden 

etkileyen, hayatını 
ters yüz edebilen, bir 
hedefe yönlendiren, 

şeşi beş diye 
gösterebilen; senarist 

ve yönetmenlerin 
diledikleri “hakikati” 

doğru olarak sorgusuz 
sualsiz kabul ettirebilen 
güce sahip ürünlerdir.
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Hasan AYCIN



Ne günlermiş, ne günlermiş

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında.

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında

Ne günlermiş, ne günlermiş

Gelip geçmiş!

Vapurlar değil, Boğaz'dan geçen: 

Boğaz'dan yalılar geçiyor.

Toplamış sulardan eteklerini,

Odasına çekilen bir saraylı gibi

Yalılar gelmeyen âlemlerine gidiyor

Bırakıp bu sessiz gecelerini.

Çekip almış kuşların kanadlarından rüzgârını

Asırlık rüyalarında yalılar.

Uykuların mahmurluğu saçaklarını sarmış.

Saz sesleri gelmeyor kıyılarından.

Ne geçen yazlardan haber var,

Ne gelecek baharlardan.

Kimbilir kaç deniz geçmiş uykularından...

Başbaşa kalmış iki Hisar

Beklemekte sönük sahilleri.

Artık eski harpleri anlatır taş duvarlar

Kıyılarından geçen balıklara.

O balıklar ki, dedeleri

Şarkılarla beslenmişti geceleri.

Şimdi sulara düşen çürümüş tahtalar

Dalgalarda son oltanın yemleri..

Bir zamanlar şen yaşamış yalılar

Işıklı bir ziyafet sofrasında.

Renklerini deniz almış götürmüş,

Küllerini alev alıp savurmuş.

Deniz kenarında denizsiz kalmışlar.

Ortaklığı ayrılmış kıt'aların.

Anadolu günden güne Rumeliye küsmüş

Bugün biz değiliz bakan yalılara; 

Yalılar boynu eğik bize bakıyor.

Biz değiliz sarkan hatıralara

Göğüs gererek dalgalara.

Yalılar bir hayâl için denize sarkıyor

Yalılar bize bakıyor, denize bakıyor.

Ne günlermiş, ne günlermiş

Yıldızlar, mehtab, çamlar altında.

Yıldızlar, mehtab, çamlar altında

Ne günlermiş, ne günlermiş

Geçip gitmiş.

~ Özdemir ASAF ~

 BOĞAZ GEZİNTİSİ 
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MAKALE



eryüzünde, mede-
niyetlerin gösterge-
si, kurmuş oldukla-
rı şehirler olmuştur. 
Şehirler, onları oluş-
turan inanç ve ide-

olojilerin estetik ve kültürel hüvi-
yet kazanmış formlarıdır. Tevhid 
toplumunun hedefi Allah’ın ahlâ-
kıyla ahlâklanmak olup bakış ala-
nımız da İslam’ın inşa ettiği şehir-
ler olduğundan, şunu rahatlıkla 
not edebiliriz ki ilim, irfân, âdâb-ı 
muâşeret gibi pek çok güzel erdem 
bu şehirlerde üretilen entelektü-
el faaliyetlerdendir. İnsan, hür ve 
birey olduğu kadar cemaati ve ai-
diyeti de olan bir varlıktır. İlk in-
sandan bu yana hayat büyük oran-
da toplumsaldır. Pek çok ayette, 
Kur’an-ı Kerim’in şehirlerde ve ci-
varında yaşayanları uyarmak için 
inzal edildiğine vurgu yapılarak 
şehirlilik ve şehir yaşantısı öne çı-
karılmaktadır (En’âm 92, Şûrâ 7, 

A’râf 161, Yûsuf 109). Medeniyet-
lerde gelişmişlik kriterleri daha çok 
şehir ve şehir hayatı göstergeleriy-
le izlenir. Medeniyet kavramı şehir 
ve toplum mertebesinde bir geliş-
me evresine işaret ederken, vatan 

kavramındaki fiziksel bütünlükten 
farklı olarak vehmî bir birliği arz 
eder. Bu vehmî birliğin ve bütün-
lüğün inşası ise, realitede var olan 
şehir yerleşimlerinden başlamak-
tadır. İslam’ın ilk yıllarında şehirli 

Y

Şehirler, onları oluşturan inanç ve ideolojilerin estetik ve 
kültürel hüviyet kazanmış formlarıdır.

Giriş
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olmanın Medineli olmak anlamına 
geldiği birçok bilim insanının hem 
fikir olduğu bir husustur (Kılıç, 
2017). Fârâbî el-Medînetü’l Fâzıla 
adlı eserinde; sâkinlerinin huzura 
ulaşmak amacıyla yardımlaştıkla-
rı şehri “fâzıl şehir”, amacı huzur 
ve saadet olan topluluğu da “fâzıl 
topluluk” olarak tanımlamaktadır. 
Fârâbî’nin “saadete erişmek” kav-
ramını öncelediği bu yaklaşımda, 
tüm şehirleriyle saadete erişme-
yi hedefleyen bir millet fâzıl mil-
let olarak, saadete ulaşmak için ça-
lışan bir dünya da fâzıl bir dünya 
olarak tanımlanmaktadır (Fârâbî, 
2001). Burada Fârâbî’nin “saadet” 
terimi kritik kavram olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Fecr suresinin 
27-30. ayetlerine bu yaklaşımla 
baktığımızda, ayetlerde mutma-
in/saadete ermiş nefslerin cenne-
te davet edilmesi, fâzıl şehirlerin 
saadet-mutmainlik isteyen birey-
lere yönelik ortamları ihtiva etme-
si gerektiğine işaret etmektedir. 
Efendimizin (sav) gelişiyle Medi-
ne’den, şehirden başlayan fikrî ve 
amelî nüve Efendimizin (sav) ve 
ashabının iman, amel ve tebliğ an-
layışıyla (Maide 67, A’râf 62, 68) 
sayısız İslam şehrini kendisine ek-
lemleyerek bir medeniyet hareketi-
ne dönüşmüş; bu şehirler vahy ak-
lı ve tevhid idrâki ile gelişen ilim, 
irfan ve sanatın merkezleri hâline 

gelmişlerdir. Mekân-insan etkileşi-
miyle bu şehirlerde kâmil insanlar 
yaşamış, bu insanların nefsleri ve 
nefesleri, şehirlerin henüz hakkıy-
la ölçülemeyen vasıflarını ihyâ et-
miştir. Bu ihyâ sürecinde, üzerinde 
durulması gereken önemli konu-
lardan birisi bu insanların şehir-
lere ve de çevreye bakış açılarıdır. 
Bu anlamda bu makalede, şehirlere 
bakış açımız olarak onları anlama-

nın edebiyle beraber şehre doku-
nuşun metodolojisine değineceğiz. 

Kur’an ve Sünnet’in pratiği olarak 
Müslümanların şehirleşme ve şe-
hirlilik algısını incelemeden ön-
ce bir mektubu incelemeyi önem-
siyoruz. ABD Başkanı Franklin 

Pierce’in, Amerika’ya gelen beyaz 
göçmenlere iskân alanı oluştur-
mak amacıyla Kızılderililerden top-
rak istemesi önerisi üzerine, Şef 
Seattle’ın, 1854 yılında, Başkan’a 
duygu ve düşüncelerini anlatmak 
üzere kaleme aldığı mektubundaki 
ifadelere ve taşıdığı ip uçlarına bir 
bakalım: 

“Washington’daki Büyük Şef toprak-
larımızı satın almak istediğini bildi-
ren sözünü ve aynı zamanda dostluk 
ve iyi niyetlerini de göndermiş. Çok 
nazik bir davranış, çünkü aslında bi-
zim dostluğumuza gereksinimleri yok. 
Ama biz onun önerisini düşüneceğiz. 
Çünkü iyi biliyoruz ki eğer toprakla-
rımızı satmazsak, beyaz adam silah-
larla gelip onu gene elimizden alabilir. 
Biz bazı şeyleri anlamıyoruz. Gökyü-
zünü, toprağı, kayaların ısısını, nasıl 
olur da alıp satabilirsiniz? Bu düşün-
ce bize garip geliyor! Eğer biz hava-
nın tazeliğine ve suların pırıltılarına 
sahip değilsek, onları bizden nasıl sa-
tın alabilirsiniz? Her parlayan çam 
iğnesi, bütün o kumsallar ve sahiller, 
karanlık ormanlardaki sis, uçsuz bu-
caksız alanlar ve havada vızıldaya-
rak uçuşan her bir böcek, halkımızın 
anılarında kutsaldır. Ağaçların göv-
delerinden sızan sular, Kızılderili’nin 
anılarını taşır. Beyaz adamın ölüleri, 
yıldızlar arasında yürümeye gittikleri 
vakit, doğdukları ülkeyi unutur. Hâl-
buki bizim ölülerimiz asla unutmaz-
lar. Çünkü bu tabiat Kızılderili’nin 
anasıdır. Biz nasıl dünyanın bir par-
çası isek, o da bizim bir parçamızdır. 
Güzel kokulu çiçekler, bizim kız kar-
deşlerimizdir. Geyik, at, kartal, bun-
lar da erkek kardeşlerimiz. Kayalık 
tepeler, ıslak çayırlardaki damlalar, 
yaban atlarının vücudundan buhar-
laşan ısı ve insan hep aynı ailedeniz. 
Dereler ve nehirlerden akan pırıltılı 
sular, sadece su değildir. Onlar bizim 
atalarımızın kanıdır. Eğer toprağı si-
ze satarsak, onun kutsal olduğunu 
hatırlayın ve bunu çocuklarınıza da 
öğretin. Göllerin berrak sularındaki 
her bir yansıma, halkımızın yaşamın-
dan olaylar ve anılar anlatır.” Şef Se-
attle, mektubunun bu ilk kısmında 
çevre ve yaşam alanlarına bakışını 
anlattıktan sonra, oraya yerleşecek 
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beyazlara yönelik nasihatlerini 
şöyle dile getirmiştir: 

“Eğer size bu toprakları bırakırsak 
dağdaki çayırlardaki çiçeklerden tat 
alan rüzgârı koklamasını öğrenin, 
onu koruyun. Ondaki kokuya beyaz 
adamın bile gereksinmesi vardır. Top-
rağımızı almak önerinizi düşünece-
ğiz. Eğer kabul etmeye karar verirsek, 
bir koşulumuz olacak: Bu topraklar-
daki yaban atlarına, bufalolara, tüm 
hayvanlara kardeşleriniz gibi dav-
ranacaksınız. Biz sizin düşünme ve 
olaylara yaklaşım tarzınızı anlayamı-
yoruz. Dağlarda çürüyen binlerce bu-
falo gördüm; beyaz adamın, geçerken 
dumanlı demir attan vurup bıraktığı 
ve ne amaçla öldürdüğünü hâlâ an-
layamadığım binlerce bufalo. Biz si-
ze göre yabani bir toplumuz; bufaloyu 
yalnızca aç kalmamak için öldürürüz. 
Hayvanlar olmadan insanlar nedir 
ki? Eğer bütün hayvanlar yok olsa in-
san ruhu o büyük yalnızlığa dayana-
maz ölür. Bizim çocuklarımıza öğret-
tiğimizi, siz de çocuklarınıza öğretin: 
Bütünüyle dünya anamızdır. Dünya-
ya ne kötülük olursa, oğullarına da 
aynı kötülük olur. Dünya insanlara 
ait değildir. İnsanlar dünyaya aittir. 
Bütün her şey, aileyi bağlayan kan 
bağı gibi, birbirine bağlıdır. Eğer in-
sanlar yere tükürürlerse, kendi yüzle-
rine tükürürler. Biz bunları biliyoruz. 
Siz de bir gün diğerleri gibi geçip gide-
ceksiniz; tıpkı denizin dalgaları gibi. 
Yatağına pislik yığmaya devam eden, 
bir gece kendi pisliğinde boğulacak-
tır. Biz, ormanın gizli köşelerini ne-
den pek çok beyaz adamın kokusunun 
doldurduğunu, vahşi atların neden 
tutsak edildiğini, bufaloların neden 
katledildiğini anlamıyoruz. Çalılıklar 
nereye gitti? Kartal nereye kayboldu? 
Hızlı koşan atlara neden veda edi-
yoruz? Anlamıyor musunuz, bütün 
bunlar yaşamın sonu demektir. Ve 
herhalde yeniden yaşamaya çalışma-
nın başlangıcı. Bu dünyada son Kızıl-
derili de yok olduğu zaman yalnızca 
sonsuz gibi uzayıp giden çayırlar üze-
rinde bulut gibi hareket eden bir anı 
kalacaktır. Bu kıyılar, bu ormanlar 
bizdeki bu algıyı koruyacaktır. Çünkü 
bizler, yeni doğan bir çocuk anasının 
yürek atışını nasıl severse, çevreyi/

dünyayı öyle severiz. Eğer onu bütün 
gücünüzle, bütün aklınızla ve bütün 
kalbinizle korursanız göreceksiniz ki 
o sizi siz onu seviyor olacaksınız. İş-
te bütün bunlardan sonra biz sizinle 
kardeş de olabiliriz.”

Şef Seattle’ın mektubu incelendi-
ğinde tevhide ait izler taşıdığı ka-
naati oluşmakta ve de İslam’daki 
varlık ve mülkiyet kavramı tanım-
layışına ve edebine olan benzerlik-
ler dikkat çekmektedir. Kızılderili-
lerin yaşadıkları ortam ve çevreyi 
nasıl içselleştirmiş oldukları, do-
ğayı sunî sınırlarla bölmedikleri; 
toprağın, suyun, hayvan ve bitki-
lerin hissetmesini kendilerinde-
ki hissetmeden yani “can”’dan ay-
rı görmedikleri ve de yaşadıkları 
toprakların kıtanın yeni sahiple-
ri nedeniyle karşılaştığı riski fark 
ettikleri anlaşılmaktadır. Onların 

yaşam algılarında, var görünen 
her şey aynı platformda, o platfor-
mun imkân ve malzemeleriyle var 
görünmekte, bu yüzden de hepsi-
nin kardeş olduğu, moleküler ya-
şamın mekânı olan dünyanın tüm 
moleküler bedenler için bir anne 
mesabesinde olduğu anlayışı kar-
şımıza çıkmaktadır (Aslan, 2017). 
Kıtanın bu gerçek sahipleri, he-
va ve heves kaynaklı hırsla yaşa-
yan yeni komşularının ve aslında 
düşmanlarının, bir gün yaşadıkla-
rı alandan başlamak üzere dünya-
yı tüm kaynaklarıyla kullanılamaz 
hale getireceğinden korkmaktadır-
lar. Bu anlamda Kızılderililerin bü-
tün bu riskleri öngörebilecek bir 
akılla yaşadıkları ve günümüze kı-
yasla oldukça yüksek bir farkında-
lığa sahip oldukları görülmektedir. 
Bu anlayışa benzer şekilde mülkün 
Allah’a ait olduğunu, önemli bir 
mülk olan insan bedeninin de bu 
mülke dâhil olduğunu ve mülkün 
tümüyle kendisine emanet oldu-
ğunu fark edemeyen insanın dün-
yayı kan gölünce çevireceği uyarı-
sı, Bakara suresinin 30. ayetinde, 
“Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki 
Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” 
demişti. (Melekler de): “Orada fesâd 
çıkaracak ve kan dökecek birisini mi 
halife kılacaksın? Biz Seni, hamd ile 
tesbih (bütün yaratılanların senin 
mülkünde ve senin kulların olduğu-
nu ikrar) ve seni takdis ediyoruz (tüm 
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yaratılanların senin ilminde olduğu-
nu, senin sınırının olmadığını beyan 
ediyoruz).” dediler. Bize haber ve-
rilmektedir. Bu anlamda ilginç bir 
husus da Cehennem zebanisinin 
adının “Mâlik” olmasıdır ki, bu da 
yanlış mülk ve mülkiyet algısında-
ki insanın dünya hayatı ve sonra-
sına bir uyarı olarak değerlendiri-
lebilir (Zuhruf 77). Özetle, medenî 
bir şehirleşme, şehircilik ve şehir-
lilik olgusunun ancak “mülkiyet” 
kavramının doğru anlaşılması ve 
bu doğru anlayışa uygun davranış-
ların sergilenmesi ile gerçekleşebi-
leceği unutulmamalıdır.

Mülkiyet Anlayışında 
Edeb
Mülk ve mülkiyetin doğru tanım-
lanabilmesi için ilk şart evrenin, 
fenomenlerin, eşyanın yani yara-
tılanların hakikatinin bilinmesi-
dir ki bunun için de sünnetullah 
ve tevhidin idrak edilmesi, bu ger-
çeğin duyulup kabul edilmesi hat-
ta yaşanması gerekmektedir. “Ben-
lik, yeryüzü, mülk” gibi kavramlara 
ait tanımlamaları ve bunlarla iliş-
kileri hakkıyla tanımlayamayan 
insan, mal ve mülk bölüşümün-
de kapitalizm, komünizm, sosya-
lizm gibi felsefelerle, aradığı hak-
ça paylaşımı veya saadeti bulmaya 

çalışmıştır. Fakat beşerî sistemle-
rin mülkiyet kavramı hakkındaki 
yanlış tanımlamaları, kaçınılmaz 
olarak mülkiyet üzerinden adalet-

sizliklerin oluşmasına neden ol-
muştur. Farklı toplumsal tabakalar 
kendi güçlerini ya da gereksinme-
lerini başkalarının malı üzerinden 
kendilerince mülkiyet hakkıyla eş-
değer bir hak haline getirdikleri 
için bozulan adalet ve işleyiş, “Ora-
da fesâd çıkaracak ve kan dökecek bi-
risini mi halife kılacaksın?” ayetinin 
işaret ettiği üzere dünya savaşla-
rına kadar yol açan çalkantılara 

sebep olmuştur. Ayetin devamın-
daki “Muhakkak ki ben, sizin bilme-
diklerinizi bilirim” ifadesi, bütün bu 
kan dökmelere rağmen Allah’ın ha-
life kıldığı insanın güzele (ahsen-i 
takvîm’e) ulaşma potansiyeli taşı-
dığı hikmetine ve kendisindeki bu 
potansiyeli açığa çıkaran insanın 
bu misyonu gerçekleştirebileceği-
ne de işaret etmektedir (A’râf 128, 
Kasas 83). 

Yüklendiği emanet ile dünya ha-
yatında/imtihanında “halife” sıfatı 
ile Allah adına her an tercih yapan 
insan, bu tercihlerinin uygunlu-
ğu nispetinde cezalandırılmakta 
yahut mükâfatlandırmaktadır. Bu 
anlamda dünya yaşantısında ken-
di bedeni, duyguları, iradesinden 
tutun, malı, mülkü, evladı, komşu-
su, hayvanlar ve bitkilere varınca-
ya kadar bütün varlıklar onun uh-
desine verilmiş birer emanet olup 
bu emanetler üzerindeki tercih-
lerinden Kitap ve hikmet kapsa-
mında sorumlu olacaktır. Özetle, 
kişinin bir mal üzerindeki mülki-
yet hakkı, kendisine emanet edi-
len başkasının malına bakmak ör-
neğinde olduğu gibi, mülkün asıl 
sahibi olan Mâlik’i (Mâlikü’l-mülk) 
unutmamak ve davranışlarında 
da halife olarak Allah’a verdiği ah-
de uygun davranışları sergilemek 
olarak tanımlanabilir. Toplumu-
muz bu ontolojik referansa sahip-
ken şehir yönetimi için kullanılan 
tabir şehremaneti iken şehir yöneti-
cileri için de şehremini tabiri kulla-
nılmaktaydı. Bu tabirlerde, şehirler 
üzerinde bir hâkimiyet kurmanın 
aksine, şehirleri, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi bir “emanet” ola-
rak gören zihin dünyasının izlerini 
görmek mümkündür. Bu adlandır-
manın bizde uyandırdığı iki önem-
li husus; şehri idare edenlerin, 
hem bu işe ehil ve emîn olmaları 
hem de şehri bir emanet gibi gör-
meleridir. Son dönemlerde şehir 
yönetimleri ve şehir yöneticileri-
ne atfedilen kavramların değişme-
si (belediye başkanı, il özel idaresi, 
encümen vb.) şehre bakışımızın ve 
yukarıda belirttiğimiz ontolojinin 
ve emanet algısının unutulması ve 
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değişmesinin de bir yansıması ola-
rak görülebilir (Şahin, 2014).

İnsanlar inanış ve düşünceleri-
ne göre nasıl bir hayat tasavvur 
ediyorlarsa çevrelerini de ona gö-
re düzenlerler. İslam şehirleri de, 
Müslümanların hayattan ne an-
ladıklarına paralel olarak bu anla-
mı gerçekleştirmek için yaşadıkla-
rı ortamı düzenleme çabasının bir 
ürünü olarak ortaya çıkmış, bu an-
layıştaki evrilmelere paralel olarak 
değişimler göstermiştir (Demirci, 
2003). Ülkemizdeki cami, külliye, 
vakıf-bedesten merkezli yatay şe-
hirleşme yönelimleri, bütün dün-
yada son 50-60 yıldır izlenen yan-
lış politikalara paralel olarak terk 
edilmiş, şehirler İslam’ın estetik ve 
teslimiyet anlayışından uzak beton 
kütleler haline dönüştürülmüştür. 
Sonuçta, artan gürültü, araç trafi-
ği ve atık ürünler suç oranlarının 
artmasına sebebiyet vermiş; şehir-
lerde veya şehirlerin çeşitli bölgele-
rinde, el-Medînetü’l Fâzıla’da tanım-
lanan ve “fâsık şehir” kavramıyla 
ifade edilen olumsuz tablolar orta-
ya çıkmıştır. Bu dönüşüm ve yeni  
kentleşme biçiminde muhafazakâr 
kesimlerin de rol aldıkları ve iro-
nik bir şekilde mahalle kavramının 
dikkate alınmadığı söylenebilir. 
Özellikle büyük şehirlerdeki sos-
yal ve tasarımsal çarpık kentleşme 
örneklerinin yaygınlığı, o ortamda 
yetişen ve yaşayanları Tevbe sure-
si 97. ayette vurgulanan ”kaba in-
san” formunda kişiler olmaya zor-
lamaktadır. Sadece büyükşehirler 
değil, bütün yerleşim alanlarında 
bu risk yükselmektedir. 

Özetle, halife olarak yüklenilen 
emanet algısının unutulması ve 
bozulması karşısında  “İnsanların 
elleriyle işledikleri yüzünden kara-
da ve denizde bozulma (fesâd) çıkar; 
Allah da belki geri dönerler diye yap-
tıklarının bir kısmını kendilerine tat-
tırır.” (Rûm 41) ayeti kapsamında 
karşılaştığımız bu durumdan kur-
tulmanın yolu, doğru algının tek-
rar içselleştirilmesi ve buna uygun 
salih amellerin tekrar ortaya ko-
nulmasıdır ki, bu davranış biçimi 
iman edenler için tavsiye edilen ve 

övülen bir durumdur (Beyyine 7; 
Asr 1-3). İslam’da şehir güzeldir. 
Güzel İslam şehirlerini, güç, kuv-
vet ve fizikî imkânlar değil, açısını 
tevhidden alan çok ileri bir vizyon 
kurar. İslam şehirlerinin güzelliği 
aynı zamanda esmâü’l-hüsnâların, 
hak olduğu için güzel olan Sün-
netullah kurallarının güzelliğinin 
mümin eliyle ifadesi ve inşasıdır 
(Dündar, 2016). Bu yüzden, beton 
dökmek, betona şekil vermek inşa 

etmek demek değildir; inşa eyle-
mi, içerdiği niyetle anlam kazanır. 
Bu anlayışla mülkün asıl sahibi-
ni bilmek edeptir ki, İslam kültü-
ründe şehirlerin somutlamış hâ-
li olan binalara nakşedilen “Mülk 
Allah’ındır” ibareleri edep örnek-
leri olarak karşımıza çıkar. İşte bu 
düzlemde bu idrakle şehirlere mü-
dahale edebilmek yani “salih amel” 

ortaya koyabilmek adına “kentsel 
dönüşüm” kavramı bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dö-
nüşüm uygulamalarının yukarıda 
anlatılan ontoloji ışığında uygula-
maya geçirilmesi gerekmektedir. 
Maalesef kentsel dönüşüm uygula-
malarına bakıldığında, rantın yük-
sek olduğu yerlerde, deprem riski 
veya kötü yapılaşma adı altında di-
key yapılaşmanın önünün açıldığı, 
yoğunluğun azaltılmak yerine artı-
rıldığı, ontolojinin rant olduğu uy-
gulamalarla karşılaşabilmekteyiz 
(Koçak ve Tolanlar, 2008; Alagöz, 
2013). Islah edici ve medenîleşti-
rici bir idrakle, kentsel dönüşüm 
uygulamalarına, salih amel ortaya 
koymanın bir hukukî aracı olarak 
bakarsak, önce salih amel tanımı-
nın somutlaştırılması, salih amellerin 
neler oldukları ve de nasıl uygulan-
maları gerektiği hususları karşımı-
za çıkar. Bu kapsamda salih amel, 
yeryüzünde halifelik farkındalığıy-
la, Kur’an ve Sünnetullah ışığında 
gerçek mekânın elde edilmesine 
yardımcı olacak imar kurallarının, 
yeryüzünü ve şehri imar edecek 
mevzuat, kanun ve yönetmelikle-
re yansıtılmasıdır. Bu konudaki ol-
dukça zengin literatüre rağmen, bu 
bilgilerin ilahiyat ve mühendislik 
formasyonlarına yeterince yansı-
mamış olduğu görülmektedir. Bu 
makalenin konusu dışında olan 
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salih amellerin neler olduğuyla ilgi-
li genel bir değerlendirme yapmak 
gerekirse: İslam’da şehir hukuku 
ve yönetimi konusunda Resûlül-
lah (sav) ve Râşit Halifeler döne-
mi detaylarıyla bilinmekte ve bize 
kaynak teşkil etmektedir. Bu uygu-
lamalar İslam şehirlerinin hukukî 
ve örfî ıstılahlarını da oluşturmuş-
tur. İslam örfünde şehir hayatının 
kılcal damarlarından bir görün-
tü vermesi nedeniyle şu anekdot 
çok manidardır. 1924 yılında Bur-
sa’da belediye kurulduğunda, hal-
kı toplanır: “Şimdi siz belediye ku-
racaksınız. Belediyenin çöpümüzü 
toplayacağını, güvenliğimizi sağla-
yacağını söylüyorsunuz. Biz mahal-
lemizin çöpünü toplayacak adamı 
kendimiz tutuyor, parasını ödü-
yor, işini iyi yapmazsa gönderiyor-
duk. Sizin göndereceğiniz kişi çö-
pümüzü iyi toplamazsa ne olacak? 
Biz eskiden mahallemizin bekçisi-
ni kendimiz tutuyor, güven içinde 
yaşıyorduk; yanlış biriyse veya işini 
ihmal ederse ayırıyorduk. Oysa si-
zin görevlendireceğiniz kişiyi tanı-
mıyoruz. Gelir de kendisi hırsızlık, 
arsızlık yaparsa nasıl çözeceğiz?” 
diyorlar. Kadınlar; “Mahallemi-
ze bir ev yapılacağında o evin na-
sıl olacağını, hatta dışının ne renk 
olacağını biz komşular kendi ara-
mızda oturup belirliyorduk, şim-
di belediye mi karar verecek?” di-
yorlar (Dinçer ve diğerleri, 2014). 

Görüyoruz ki, Medine ile başlayan 
Muhammedî şehir konsepti, kom-
şuluğun ve komşular arası ilişkinin 
ulvî ve mahrem olduğu sürdürüle-
bilir bir değerler sistemini mahal-
lenin merkezine yerleştirmiştir. Ve 
yine anlıyoruz ki, bu değerler sis-
temi geliştirilebilir özellikte olup 
şeffaf bir mahalle inşa etmiştir ve 
bu sistem evlerin dış görünüşü gi-
bi detaylardan gürültü kirliliği dâ-
hil tüm risklere karşı bireyi ve ce-
maati koruyucu hassaslıktadır. 

İslam şehirlerinde, halkın taşıdığı 
“yeryüzü bize mescid kılındı” so-
rumluluğu, tüm mekânlara mescid 
hassasiyeti ile yaklaşma sonucunu 
kendiliğinden getirdiği için, tevhi-
din yani ‘Allah ahlâkı’nın yaşandığı 
İslam toplumlarında çevre sorun-
ları gündem oluşturacak bir düze-
ye ulaşmaz.

Bir Salih Amel Dokunuşu: 
Kentsel Dönüşümlerde 
Cbs ve Geotasarım 
Uygulamaları 
İle Şehirlerin 
Kimliklendirilmesi
Kentsel dönüşüm, şehirlerin fizikî 
ve sosyal dokusunda meydana ge-
len bozulma ve şehrin ruhuna ay-
kırı oluşmuş her türlü mülkiyetin 
iyileştirilip düzenlenmesi amacıyla 
kullanılan, şehre fiziksel ve sosyal 
müdahale adına etkin bir araçtır. 
Literatür incelendiğinde; çökme ve 
bozulmaya uğramış kentsel mekâ-
nın toplumsal, fiziksel, çevresel 
ve ekonomik şartlarını kapsam-
lı ve bütünleşik olarak iyileştirme 
amacıyla uygulanan strateji ve ey-
lemlerin tamamı (Akkar, 2006); 
çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, 
afetlere ve kentsel risklere duyar-
lı, altyapısı yetersiz, niteliksiz, yo-
ğun yapılaşmış, yasal imara aykı-
rı yerlerdeki mülkiyetin yeni imar 
planı verilerine uygun düzenlen-
mesi (Ülger, 2010) gibi tanımla-
maları karşımıza çıkmaktadır. Sa-
nayileşme, ekonomi, eğitim ve iş 
fırsatları sebebiyle cazibe merkezi 
haline gelen şehirlere gerçekleşen 
hızlı göçlerle birlikte şehrin sahip 
olduğu sosyal, kültürel ve ekono-
mik hayatta homojenlik kalkmış, 
buna bağlı olarak uyumsuzluklar 
artmıştır. Göçle gelen kontrolsüz 
ve plansız yapılaşma, artan ve fark-
lılaşan nüfusun barındığı ve etkile-
şimde bulunduğu yapı stoğunun 
fizikî, sosyal ve yerleşim durumla-
rının yeniden gözden geçirilmesi 
ve iyileştirilmesi gerekliliğini orta-
ya koymuştur. 

Kentsel dönüşüm kapsamında uy-
gulanacak tasarım (üflenecek ruh), 
şehre ve insan yaşantısına dair bir-
çok fizikî ve sosyal parametrenin 
bir arada düşünülmesini gerekti-
ren bir planlamayı gerektirmekte-
dir. Bu parametrelerden bazıları 
nüfusun yapısı, dağılımı; eğitim, 
sağlık, sosyal, ekonomik ve kül-
türel düzeyi vb. olgulara dayalı 
mekânsal verilerdir. Bu süreçte alı-
nacak kararların sağlıklı olabilmesi 
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için öncelikle mevcut durumun 
doğru tasvir edilip modellenmesi; 
bunun için de imar planları, taşın-
maz değeri, mülkiyet bilgileri, alt-
yapı sosyal donatılar vb. gibi fark-
lı kaynaklardan üretilen ve aynı 
zamanda birbirleriyle ilişkili olan 
pek çok verinin doğru ve bütün-
lük arz edecek bir şekilde toplanıp 
analiz edilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu aşamada toplanan 
verilerin depolanması, görselleş-
tirilmesi, analizi ve sunumu için 
en etkin araç coğrafî bilgi sistem-
leridir. Genel anlamda coğrafî bil-
gi sistemleri (CBS); mekâna iliş-
kin problemlerin çözümü amacıyla 
konumsal ve öznitelik verilerinin 
toplandığı, depolandığı, model-
lendiği, analiz ve sunum işlemle-
rinin gerçekleştirildiği bir yönetim 
sistemi ve karar destek aracıdır. 
CBS’nin kent ölçeğinde uygulama-
larının ifadesi için ise “kent bilgi 
sistemleri kavramı” kullanılmak-
tadır. Bu anlamda; şehir ölçeğinde-
ki mekânsal problemlerin çözümü 
için şehre ilişkin konumsal ve öz-
niteliksel verilerinin depolanma-
sı, analizi ve entegre olarak yöne-
timleri kent bilgi sistemleri (KBS) 
olarak adlandırılmaktadır (Erdo-
ğan, 2014). Dünyadaki KBS uygu-
lamalarına bakıldığında; gelişen 
teknolojiye paralel olarak CBS’nin 
kent ölçeğinde, yoğun veri analiz-
lerini gerektiren ve insan algısının 
sınırlarını aşan işlemleri ve tekno-
lojik imkânları, yönetim ve karar 
destek sürecine dâhil eden bir or-
tam olarak, çoklu veri setlerini hız-
lı ve doğru şekilde entegre olarak 
değerlendirebilmeye olanak sağ-
layan örnekleri karşımıza çıkmak-
tadır (http://www.smartcities-in-
fosystem.eu/). CBS, zaman içinde, 
mekâna ilişkin her bilgiyi yöneten 
bir sistem olarak kullanılmaya baş-
lanmış; kartografik süreçlerin oto-
masyonunu sağlayan ve bilgiyi kat-
manlar halinde harita formatında 
sunan bir platform ve yeryüzü 
hakkında fikir sahibi olmaya ola-
nak sağlayan bir araç olarak ön pla-
na çıkmış; sağladığı gelişmiş fonk-
siyonlarla her türlü doğal ve yapay 
çevresel olayların etkili ve doğru 

bir biçimde belirlenmesine, analiz 
edilmesine, yorumlanmasına yö-
nelik etkinliği nedeniyle, planla-
ma süreçlerinden evrilerek “Geo-
tasarım” kavramı için bir platform 

olarak tabiata dokunuşun bir aracı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Önceki bölümde değindiğimiz on-
toloji ile şehirlere müdahale et-
mek için sadece planlama değil, 
aynı zamanda tasarım sürecini de 
içeren metodoloji ve bunların en-
tegre olduğu teknolojilere ihtiyaç 
duyulmaktadır ki, “Geotasarım” 
bu anlayışı ifade etmek için son 

dönemde gündeme oturmuş bir 
kavram olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Kelime olarak ele alındığın-
da geotasarımın “geo” ve “tasarım” 
kelimelerinin birleşmesiyle oluştu-
ğu görülmektedir. Geo, “geograp-
hic” kelimesinin kısaltması olarak 
dünya yüzeyinin altı, üstü ve üze-
rindeki her şeyi kapsayan, coğraf-
ya ve ilgi alanlarını tanımlanırken; 
tasarım, bir şeyi zihinde biçimlen-
dirmek, kurmak ve o şeyi biçim, 
varlık ya da plan olarak ortaya çı-
karmak için yapılan aşamaların bü-
tünü olarak sorunlar ve olanaklar 
dâhilinde coğrafyaya ilişkin uygun 
müdahaleler yapma süreci (ne-
fes) olarak ifade edilmektedir. Ge-
otasarım kavramı ve anlayışı her 
ne kadar ontolojik olarak Adem 
(as)’e (Bakara 31; A’râf 31) dayan-
sa da, literatür olarak; Peyzaj Mi-
marı Ian McHarg`ın “Design with 
Nature” (1969) başlıklı kitabında, 
kavramın, planlama ve tasarıma 
yeni bir fikir ve tarz getiren ekolo-
jik planlama konsepti olarak anla-
tılmasına dayanır. İskoçyalı bilim 
insanı McHarg her ne kadar kita-
bında Geotasarım terimini hiç kul-
lanmamış olsa da, doğa ile birlikte 
tasarlamanın öneminin yanında 
arazi kullanımı için iyi ya da kötü 
sonuçları tespit etmek için coğrafî 
bilgilere ilişkin tematik tabakaların 
görüntülenip üst üste bindirilerek 
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değerlendirilmesi ile CBS’nin bir 
platform olarak tasarımda kulla-
nılmasına kapı açtığından, Geo-
tasarım’ın kurucularından kabul 
edilmektedir. McHarg’ın bu öncü 
çalışması, sadece çevresel planla-
ma alanında önemli temeller atıl-
masını sağlamamış, aynı zamanda 
CBS’nin temellerinin ortaya kon-
masına da yardımcı olmuştur (Ak-
pınar, 2014; Dangermond, 2010). 
Bu anlamda bilim, tasarım ve tek-
nolojiyi bir araya getiren, geleceğe 
dair alternatif senaryolar sunan, 
tasarımcı ve dünya arasında ortak-
laşa çalışma ve karar verebilme im-
kânı sağlayan ve bunları hızlı bir 
şekilde yaparak değerlendirme ve 
sonuca ulaştırabilecek bu metodo-
lojinin “Geotasarım” olarak adlan-
dırılması ilk defa Klaus R. Kunz-
mann tarafından kullanılmasına 
rağmen; dünyanın önde gelen çev-
resel araştırma enstitüsü (Laura 
the Environmental Systems Rese-
arch Institute-ESRI) ve CBS tek-
nolojileri firmasının kurucusu ve 
sahibi Jack Dangermond’un firma-
sının geliştirdiği vizyon ile geotasa-
rım çalışmalarına olan teknolojik, 
akademik ve finansal desteklerinin 
etkisiyle, Dangermond geotasarım 
kavramını ilk kullanan ve bu konu-
da çalışmalar yapan öncü araştır-
macılardan biri olarak literatürde 

yerini almıştır. Günümüzde, kav-
ramsal bir çerçevenin oturtulma-
sı ve uygulama prosedürlerinin 
geliştirilmesi anlamında geotasa-
rım yaklaşımının öncüsü ise Carl 
Steinitz’dir. Carl Steinitz ve arka-

daşları Harvard Üniversitesi’nde 
geotasarım kavramının oluşması 
üzerine peyzaj planlama çalışma-
ları kapsamında, kavramsal çerçe-
ve, tasarım stratejileri ve teknikle-
ri alanlarında 30 yılı aşkın süredir 
çalışmakta ve geotasarım kavramı-
nı olgunlaştırmaktadırlar. Steinitz, 
coğrafyanın tasarım üzerindeki 

etkisini vurgulayarak, coğrafya-
ya uygun yapılan tasarımın geota-
sarım anlamına geldiğine değin-
mektedir. Steinitz ’in ilk olarak 
“A Framework for Landscape Plan-
ning” şeklinde adlandırdığı modeli 
“The Steinitz Framework for GeoDe-
sign” olarak geliştirmiştir (Steinitz, 
2012). Bu çerçeve, tüm peyzaj ve-
ya çevre planlama sürecinde 6 adet 
prosedürün uygulanması temeline 
dayanmaktadır. Steinitz’in Geota-
sarım çerçevesini incelediğimiz-
de; ilk 3 prosedür var olan coğrafî 
şartlara bakılarak mevcut duru-
mun değerlendirme sürecini içer-
mektedir. İlk soru, yeryüzünün/
sistemin nasıl tanımlanacağıdır. 
Bu süreç CBS’de coğrafyanın veri 
envanteri tabakalarına ayrılmasıy-
la yapılmaktadır. İkinci soru, coğ-
rafyanın/sistemin gerçekte nasıl 
çalıştığıdır. Burada, CBS, verileri 
coğrafî süreçlerin tanımlanması-
nı sağlayacak mekânsal analiz mo-
deli ile birleştirmekte kullanılmak-
tadır. Üçüncü soru, tüm faktörler 
göz önüne alındığında coğrafî sis-
temin nasıl değiştirilebileceğidir. 
CBS ile gerçekleştirilen uygunluk 
ve kapasite modellemesi bu soru-
nun cevabının verilmesine yardım-
cı olmaktadır. Sonraki 3 prosedür 
ise ortamın nasıl olması gerekti-
ği ile ilgili müdahale sürecini içer-
mektedir; başka bir deyişle bu pro-
sedürlerde belirlenen içeriğin nasıl 
değiştirilebileceği, bu değişimlerin 
ne gibi potansiyel sonuçlar doğu-
rabileceği ve o içeriğin değiştiril-
mesinin gerekip gerekmeyeceği gi-
bi hususlar yer almaktadır (Miller, 
2012; Çabuk vd., 2012). İkinci aşa-
madaki dördüncü soru, şehrin ge-
leceğinin tasarlanmasında alterna-
tif senaryoların neler olduğudur. 
Burada olasılıklara ait taslakların 
hazırlanması gerekmektedir. Daha 
sonra değişikliklerin neden olacağı 
sonuçların hızlıca nasıl değerlendi-
rilebileceği sorusu sorulmaktadır. 
Burada CBS, alternatiflerin etkile-
rinin değerlendirilmesinde kullanı-
labilmektedir. Son olarak, coğraf-
yanın nasıl değiştirilmesi gerektiği 
ele alınarak nihai karar verilmekte-
dir. Bu noktada politika ve değerler 
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gibi konuların karar verme süreçle-
rine dâhil edilmesi gerekmektedir. 
Geotasarım kavramı tüm bu al-
tı aşamayı içermekte ve daha sür-
dürülebilir bir gelecek için sisteme 
müdahale adına hızlı ve uyarlana-
bilir bir süreç sağlamaktadır (Stei-
nitz,1995; Steinitz, 2012).

Sonuç ve Öneriler
İnsan, dünya hayatında kendisine 
ve çevresine egemen olma gücünü 
hep hissetmiş ve bu gücü her fırsat-
ta kullanmıştır. Oysa insanın dün-
yayı ve kendisini gerçekten anlayıp 
anlayamadığı hep tartışılagelmiş 
bir konudur. Dünyadaki varlıkla-
rın fiziksel görünümlerini oluştu-
ran suretlere baktığımızda, insan 
dâhil hepsinin kaynağı topraktır; 
bu gözle baktığımızda topraktan, 
yani minerallerden oluşmayan bir 
görüntü yoktur. Bununla beraber 
insanı dünya üzerindeki diğer var-
lıklardan ayıran husus, “halife ola-
rak” icat ettiği teknoloji ve aletleri 
kullanarak kendini ve doğayı dö-
nüştürebilme yeteneğidir. İnsan 
bu nedenle, çevre ve şehircilik so-
runları gündem olduğunda tek so-
rumlu olarak görülür. 

Günümüzde kirlenme, insan eliy-
le her yerde ve her eylemdedir; ye-
raltı suları, nehirler, deniz ve göl-
ler, hava, su, ışık, sesler ve şehirler 
kirlenmektedir. Dünyanın he-
men her noktasında ve her canlı-
da endüstriyel kimyasalların izleri 
bulunmakta ve bu kimyasalların 
çoğunun toksik olduğu ileri sü-
rülmektedir. Bunun müsebbibi 
insan, tarihin her döneminde ol-
duğu gibi bu son yüzyılda da yaşa-
mını devam ettirmek için doğaya, 
çevreye ve yerleşim yerlerine ken-
di kısır bakış açısına dayalı menfa-
atleri açısından yaklaşmaya devam 
etmektedir. Ancak çok ileri akıl ve 
öngörüyle düşünüp yaşamış olan, 
bir elin parmakları mesabesindeki 
insanlar bu yaklaşımın dışında ola-
bilmiştir. Yukarıda değinilen Şef 
Seattle’nin mektubu tahlil edildi-
ğinde ve Kızılderililer hakkında ya-
pılan çalışmalara baktığımızda, bu 
insanların kendilerini yaşadıkları 

dünyanın bir parçası gördükleri ve 
bu ortamı “ana” olarak tanımladık-
ları, her bir varlığı canlı ve kardeş 
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
Kızılderililerin inanış biçiminde 
tüm varlıklar, insanlar kadar canlı 
ve bilinçlidir ve de kulak veren her-
kese seslenebilir ve onları eğitebi-
lirler. Evrendeki tüm fenomenlerin 
bir hissedişi olduğu, Güneş, Ay ve 
Dünya’nın da yaşayan organizma-

lar olduğu, aynı zamanda insanın 
vahye dayalı ilk bilgilerindendir 
ve bu, insanlardaki kültürel derin-
liği ortaya koymaktadır. Şef Seatt-
le’ın 1854 tarihli mektubu, Başkan 
Franklin Pierce’ın Kızılderililerden 

topraklarını satmalarını istemesi 
üzerinedir. Böyle bir teklif onlara 
göre tüm varlığa hakarettir. Çünkü 
onlar üzerinde yaşadıkları topra-
ğın sahibi değil, arkadaşı ve koru-
yucusu olduklarını düşünmekte-
dirler. Kendi yaşamları ciddi tehdit 
altındayken bile, kendilerini değil 
de çevreyi kurtaracak önerileri ön-
celemeleri ise sahip oldukları ileri 
idrak düzeyi ve vicdanın açık bir 
göstergesidir. Bunun yanında, on-
lardan topraklarını kendi rızalarıy-
la satmalarını isteyen, aksi halde 
zorla alınacağını belirtenlere kar-
şı gösterilen anlayış ve nasihatler, 
hem bir duruş, hem de çevreye ve 
evrene bakışa dair bir manifestodur. 

Seattle’da gördüğümüz, kendile-
rini çevre ve mekânın bir parçası 
gören, dünya üzerindeki her şeyi 
kardeş olarak algılayan bakış açısı, 
hem şehir hayatını hem de yaban 
hayatını mevcut ve olası sorunlar-
dan korumada olmazsa olmaz bir 
algıdır. Bu birlikteliği fark etmiş 
birey, egemenlik kurma amaçlı ol-
mayan fıtrî ilişkiler geliştirmek du-
rumundadır. Bu bilinçle, özellikle 
1950’li yıllardan sonra ortaya ko-
nulan doğayla uyumlu tasarım ve 
planlama örnekleri ve araştırmala-
rı mevcuttur. Bu anlamda, 2000’li 
yıllardan sonra planlama ve ta-
sarım platformlarında daha sık 
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dillendirilmeye başlanan “geotasa-
rım” kavramı, insanoğlunun yara-
tılış serüveninin başından itibaren 
sıkı sıkıya tutunduğu, teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak da unut-
tuğu ya da göz ardı ettiği ve günü-
müzde artan afetler, kent ve çevre 
sorunlarının etkisiyle yeniden tar-
tışmaya başladığı bir ontolojiyi ha-
yata tekrar sokma ve yenilenme 
adına kentsel uygulamalarda CBS 
destekli önemli bir araç olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Carl Steiniz’in 
önermiş olduğu geotasarım meto-
dolojisi, altı aşamada yürütülen, 
her aşamada bir önceki aşama tar-
tışılarak doğruluğunun analiz edil-
diği geri dönüşümlü bir metodo-
lojidir. Bu yaklaşımda geotasarım 
teknolojiyi, coğrafî bilgiyi, uzman 
bilgisini dikkate alan ve kontrollü 
bir şekilde yürütülen katılımcı bir 
planlama ve tasarım yaklaşımı sağ-
lamaktadır. Alanında uzman bir-
çok kişinin fikrinin rahatlıkla de-
ğerlendirilebileceği, katılımcı ve 
ortak çalışmayı ön planda tutan bu 
özelliği ile geotasarım, alınan plan-
lama ya da tasarım kararlarının sa-
dece bir kişinin elinden çıkmasını 
engelleyerek, çoğulcu bir yaklaşım-
la sonuca ulaşmayı sağlar. (Çabuk, 
2014). 

Ülkemiz açısından bir değerlendir-
me yapmak gerekirse, küresel iklim 

değişikliklerinin olumsuz etkileri 
son yıllarda şehirlerimizde her ge-
çen gün daha fazla hissedilmekte-
dir. Değişen iklim olaylarıyla bera-
ber deprem, sel, yangın vb. afetlere 
yönelik, uygun olmayan yapılaş-
manın yanı sıra şehirlerde, yuka-
rıda belirtilen ontolojiden uzakla-
şılmasından kaynaklanan fesâda 
uğramış yapılaşma nedeniyle olu-

şan yapı stoğunun fiziksel, sosyal 
ve yerleşim durumlarının rehabi-
litesi ve sürdürülebilir bir gelecek 
için etkin bir süreç olarak kent-
sel dönüşümlerin uygulanmasın-
da coğrafî bilgi teknolojileri ve 

geotasarım metodolojisinin kulla-
nılarak fiziksel tasarım ve planla-
maların sağlıklı şekilde yapılma-
sı son derece önem taşımaktadır. 
Kentsel dönüşümlerin yanında 
kentsel yatırımların fazla oldu-
ğu, kentsel çevrelerin hızlı şekilde 
şekillendiği alanlarda tasarım ve 
planlama süreçlerinde şehir özel-
liklerinin iyi analiz edilmesi, karar 
vericilerin mekânı ilgilendiren ko-
nularda çok daha sağlıklı kararlar 
verebilmeleri açısından da coğrafî 
bilgi teknolojileri ve geotasarım 
metodolojisinin kullanılması, şe-
hirlerde ‘şer yapılaşma’nın ortaya 
çıkaracağı sorunların azaltılması 
için fırsatlar sunmaktadır. 

Özetle “Şehir” ismi, meşhur, kâi-
natın şanı şerefi anlamlarına layık 
bir örneklik oluşturmak adına, ile-
tişim ve münasebetlerde; eğitim, 
kültür, sağlık, hukuk, bilim ve tek-
noloji, girişim, üretim ve çevre gi-
bi sürdürülebilirlik gerektiren tüm 
kavramlarda velûd bir ekosistemi 
tanımlamalıdır. Şehir elbette sa-
dece popülasyonun sayısal değeri, 
coğrafî ve iklimsel kıstaslar cende-
resinde kalmış bir kavram olma-
malıdır. Ancak insan kaynaklarına 
ve insanla anlam bulan inanış, eği-
tim, sağlık, iletişim gibi sosyal, eko-
nomik enstrümanlara ait hafıza ve 
hatıranın bilimselliği, hakkaniyeti, 
doğruluğu, kuşatıcılığı, evrenselli-
ği, şeffaflığı, güncelleştirilebilirliği 
ve sürdürülebilirliği “şehir”i tanım-
layan kriterler olmalıdır. Şehirler, 
teknoloji, bilişim ve iletişimin öz-
ne değil nesne olarak kaldığı; in-
sanın “ben” ve “biz” duygularını 
dengeleyerek geliştirdiği bir ortam 
üretmelidir. Sadece “ben”i veya sa-
dece “biz”i kutsayan, bireysellik ve 
toplumsallığı birbirinin alternatifi 
gören, birini diğerine tercih eden 
hatta birini diğeriyle çarpıştıran 
felsefe ve bakış açılarına dayalı bir 
hayat tarzını üreten ortamlar Asr-ı 
saâdet’ten ve medine-i fâzıladan 
uzaklaştıkları için yaşayanlarını 
mutlu, huzurlu kılamazlar. Mutlu-
luk orkestrasına, bir şehrin sadece 
insanı değil, taşı toprağı dâhil can-
sız sanılan tüm paydaşları dâhildir. 

Sürdürülebilir bir 
gelecek için etkin 
bir süreç olarak 

kentsel dönüşümlerin 
uygulanmasında coğrafî 

bilgi teknolojileri 
ve geotasarım 

metodolojisinin 
kullanılarak 

fiziksel tasarım ve 
planlamaların sağlıklı 

şekilde yapılması 
son derece önem 

taşımaktadır.

UEFA
Genel Merkezi

Nyon, İsviçre



Öngörebilirlik, yeryüzünü imar et-
mek isteyenler için de, tarumar et-
mek isteyenler için de önemli bir 
donanımdır. Bu koşulları sağla-
mada, günün imkânları kapsamın-
da zaman ve mekânı en uygun bi-
çimde değerlendirebilmeyi; ölçme 
ve değerlendirmede kullanılan ve-
riyi kullanmada ve öngörüde bu-
lunabilmede ileri ve geniş projek-
siyonları mümkün kılan, şehir ve 
insan dokusunu orijinal saflığın-
da tutmak için önemli birer araç 
olabilecek olan CBS ve geotasarım 
metodolojisi, irfan ve marifetulla-
hın somut çıktısı olan edebin hayat 
bulduğu İslam şehirlerinin inşasın-
da aktif birer paydaş haline getiril-
meli ve işlevsellikleri geliştirilmeli-
dir. 
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ehirde insanî iliş-
kilerin muâşeret 
düzeyinde belir-
lenmesi, insanları 
kurumsal bir dille 
ikaz eden levhalar 

ya da tabelalar vasıtası ile ne kadar 
mümkün olabilir? Yazılar ya da çe-
şitli göstergeler insan-insan ilişkisi 
ve onun çevresinde, insanın tabiat-
la münasebetini tayin etme gücün-
den büyük ölçüde yoksundurlar. 
Bu ilişkiyi tanımlayacak göster-
gelerin binalar, duvarlar olması-
nı beklemek ya da gözetleyiciler 
ile insanları an be an kayıtta tut-
mak da sağlıklı bir muâşeret zemi-
nini kurma noktasında zayıf kal-
maktadır. Belki tüm bu unsurların 
daha fazla şey anlatmasını temin 
edecek, onların gösterdiklerini ta-
nımlayacak daha insanî bir çaba, 
muâşeret tesisine yönelik kontur-
ları çizmeye yardımcı olabilir. Bu 
çaba, bütün kültürlerde ortak ol-
sa da, âlem tasavvuru ve ahlâkî ta-
vırların çevrede  somutlaşması ve 
sınırlayıcı deneyimleri ölçüsünde 

farklı kalmaktadır. Çevrede tema-
yüz eden ahlâkî tasavvurlar, top-
lumsal bir vitrin hüviyetindedir.

Toplumsal olarak sınırlarımız, top-
lumsal ahlâkımızın da hattını be-
lirlemektedir. Dolayısıyla birlikte 

var ettiğimiz bu sınırlardan olu-
şan mekân ya da mekân kümele-
ri de ahlâkî varoluşa ilişkin değer-
lendirme yapma imkânı verirler. 
Bireyin hareketliliği ve dönüştür-
me iradesi, sınırları yeniden çizen 

Yazılar ya da çeşitli göstergeler insan-insan ilişkisi ve onun 
çevresinde, insanın tabiatla münasebetini tayin etme 
gücünden büyük ölçüde yoksundurlar. 

Ş
I. 
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bir tasavvur ile irtibatlı olduğun-
dan, mekân da bu tasavvura bağ-
lı olarak yeni boşlukların niteliğini 
ortaya koyacaktır. Şehirlerin geliş-
mesi ve bu gelişmede insan ilişki-
lerinin rolü dikkate alındığında da 
söz konusu temel vurgunun gere-
ği ortaya çıkar. Kentler, insanoğ-
lunun karmaşık ürünü olduğu gi-
bi, her daim yeni bir şeyler ekleyip 
bir başkasını çıkardıkları son dere-
ce dinamik fiziksel çevrenin de adı-
dır. Bu mekân, var olurken ancak 
bir organizasyon çerçevesinde ger-
çekleşebilir. Sosyo-ekonomik geliş-
melerin, yeni toplumsal iş bölüm-
lerini ve uzmanlıkları doğurarak 
kentlerdeki nüfus birikimini temin 
etmesi, bu organizasyon içinde ye-
ni teşekküllere neden olur. Ken-
ti inşa eden ve kullanan insan, bu 
toplumsal karşılıklardaki etkileyen 
ve etkilenen konumu ile onu fizik-
sel sınırlarının ötesinde ele almak 
durumundadır. Bütün bunlar olup 
biterken, nasıl bir yol izlendiği so-
rusu ahlâktan bağımsız olarak ele 
alınamaz. Zira ahlâkî kabullerin ve 
ahlâk düşüncesinin somut göster-
gelerini şehirlerin içine sinmiş bir 
halde izlemek mümkündür. Har-
vey’in (1991) ifadesi ile, “bir kentin 
neye benzediğine, mekânlarının 
nasıl örgütlendiğine bağlı olarak 
kent bize bir dizi mümkün duygu-
ya ve toplumsal pratiğe ilişkin dü-
şünmek, değerlendirme yapmak 

ve bunlara erişmek açısından mad-
di bir zemin sağlar.” Dolayısıyla, 
kentler, kendisinde yaşayan kitle-

lerin ahlâkî telakkilerini de bir vit-
rinde sunmuş olurlar. 

Ahlâk tasavvurlarının kentlerde 
okunabilmesi modern dünyada 
epey zorlaşmıştır. Kent kendini bu 
tür durumlarda ifşa etmez. İfşa et-
mediği gibi ona müdahale edecek 
insanî tavırlara da imkân tanımaz. 
Dolayısı ile muâşereti temin ede-
cek ve onu bir kurucu zemin göre-
cek değerlendirmeler ciddi zorluk-
lar ile karşılaşacaktır. Muâşeretin 
şehirdeki aslî kurucu rolünü görme 
imkânı olmayan bir yazın dünya-
sında keşfe çıkan bir değerlendir-
me, bu yazının konusu olacaktır. 
Şayet, bu kısa değerlendirmede, 
muâşereti zemin kılacak bir umut 
öne çıkarsa, yazarın amacı gerçek-
leşmiş olacaktır. Zira umutsuzlu-
ğu salık veren literatürün kuracağı 
tarihsel bağlar ve getireceği çözüm 
önerilerinin her seferinde muâ-
şeret fikrini öteleyen bir kontrast 
üretmesi ve bunun kendi coğraf-
yası ile ve âlem tasavvuru ile ya-
kın ilişkisi, açığa çıkacak imkânları 
kendinden uzaklaştırmaktadır.

II. 
Modern kenti var eden sanayileş-
me ve küreselleşme süreçlerinin 
getirdiği yeni üretim ilişkileri ve 
toplumsal biçimlerin kıskacını aş-
maya dönük insanîlik çabası dün-
yanın her yerinde ortaktır; zira, 
insanî ilişkilerin toplumsal bir öğ-
renme ile birlikte yaşamı canlan-
dırdığı muâşeret zemini olmadan, 
şehirlerde sürdürülebilirliğin ikbâ-
linden, yaşanabilirliğin ikmâlin-
den yoksun bir yönetim nazariyesi 

Ahlâk tasavvurlarının 
kentlerde okunabilmesi 

modern dünyada 
epey zorlaşmıştır. 

Kent kendini bu tür 
durumlarda ifşa etmez. 
İfşa etmediği gibi ona 

müdahale edecek insanî 
tavırlara da imkân 

tanımaz.



gelişir sadece. Yönetmek, kontro-
lün; kontrolle birlikte çatışmala-
rın körükleyicisi olur. Muâşeret 
zemini, insandan doğan, yine ona 
yönelen bir iletişim vasatıdır. Bu 
vasatı ele geçiren semboller dün-
yasında, yapılı çevre azmanlaştık-
ça, çevrenin insanı ya madunlaşır 
ya da hırçınlaşır. Her hâlükârda an-
laşma zeminini yitiren bir şehirde 
idare değil siyaset; yardımlaşma 
değil rekabet öne geçer. Demok-
rasi, anlaşma umudunun olmadı-
ğı bir zeminde siyaseti ve rekabeti 
genişleten yegâne uzlaşı aracı ola-
rak silik bir alet çantası hüviyetine 
bürünür. 

İnsanî gayretin tezahürü ise bir-
takım zincirlere bağlı kalarak, re-
ferans noktalarına göre bir umut 
ya da umutsuzluk dili kurmakta-
dır. Kentlerin tasarımını önceleyen 
modernlerin sürekli güncelledikle-
ri hesap tabloları sonu gel(e)mez 
ve kuşatıl(a)maz bir gerçekliği keş-
fetmişçesine, tepeden inmeci dokt-
rinleri, madunlar aleyhine; hırçın-
lar lehine bir kolaylaştırma zemini 
haline getirir. Modern kent, ya tu-
rizmin ya da tüketimin sahne aldı-
ğı, bedenlerin güç; ruhların ise kor-
ku buldukları kalabalıklar mekânı 
olarak gelişir. Bu korkunun incinme 
tehlikesi ile perçinlendiği; tarih-
sel öğrenilmişliklerin, metafizik-
ten, dolayısı ile ahlâktan mahrum 
bıraktığı kentsel mekânda seküler 
yaşam otorite üretmezken; huzur-
suzluğu yeni biçimlerle devam et-
tirmektedir. Günümüzün, modern 
kent üzerine en büyük “korku”yu 
taşıyan yazarı olarak niteleyebile-
ceğimiz Sennett’in (2000) ifade-
leri ile, “modern kent görünümü, 
bir ahlâkî değer boyutu olarak in-
san aklı üzerindeki hükmünü yitir-
miş, biçimsiz, vahşi, belirsiz, ahlâkî 
hafıza kaybının yaratıldığı boşluk-
lar olarak kalmıştır”. Burada sosyal 
bağ kurmanın imkânsızlığı açığa 
çıkartılmaktadır. Bu ifşaat durumu  
muâşeretin tanımındaki sosyal bağ 
arayışına denk düşmektedir. 

Muâşeretin sözlük anlamlarının 
rehberliği, bizi sosyal bağ olgusu 
ile buluşturmaktadır. Kubbealtı 

lugatında, muâşeret, “Birlikte ya-
şayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve 
güzel ilişkiler kurma” ve “görgü ku-
ralları” anlamları ile tariflenmekte-
dir. TDK’da ise, “birbirleri ile top-
lumsal ilişkiler kurma” anlamı ile 
iktifa edildiği görülür. Birincisinde, 
bir arada yaşama bir değer olarak 
vurgulanırken; ikincisinde, bu de-
ğerlerden bağımsız bir sosyalleş-
me biçimi olarak kısıtlanmaktadır. 
Aslında Arapça olan kelime, Arap-

ça sözlüklerde “güzel ahlâk” ola-
rak tanımlanmaktadır. Muâşeret, 
güzel ilişkilerin yaşama dönüştü-
ğü, yazısız kurallar içinde birlikte 

yaşamanın adı olmaktadır. Şehir’de 
muâşeret de, ilişkilerin en farklı 
olanlar ile en ötekiler ile karmaşa 
yaşadığı bir ortamda, insan-insan 
ilişkisini ve diğer yandan metafi-
zikle irtibat imkânını gözeterek 
şehri imar etmek ve o şehri var et-
menin adı olmaktadır. 

Muâşeretin bağlı olduğu ahlâkî se-
viye bir takım sorumlulukları öne 
çıkarmaktadır. Ahlâkı, özünde öte-
kine karşı sorumluluk olarak ka-
bul eden düşünürlerin, varoluşu 
mümkün kılan bir etik fikrini öne 
çıkarttığı bilinmektedir. Yaşamı 
deneyimledikçe, başkaları ile kar-
şılaşmalarımız bizlere birtakım so-
rumluluklar yüklemek sureti ile 
sınırını bilemeyeceğimiz bir etki 
alanında bizleri tesir altına almak-
tadır. Bu alanı, her bireyin ahlâkî 
kimliği inşa ederken, bu sayede ki-
şi insanlık ideasına bağlanmakta-
dır (Adugit 2013).

Modern bireyin sahiplik iddiasında 
olduğu geleceği, başkalarının gele-
ceklerini de dikkate almaktan ba-
ğımsız düşünülemez. Bu etki alanı 
içinde eylemlerimizi ortaya koya-
rız. Bu adeta, bir mesuliyet man-
zumesinden kaçarken; mesuliyet 
karmaşasında sınırsız bir eylem 

Şehir’de muâşeret de, 
ilişkilerin en farklı 

olanlar ile en ötekiler 
ile karmaşa yaşadığı bir 
ortamda, insan-insan 

ilişkisini ve diğer yandan 
metafizikle irtibat 

imkânını gözeterek 
şehri imar etmek ve o 
şehri var etmenin adı 

olmaktadır.
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özgürlüğüne tekabül eder. Dolayı-
sıyla fiillerimize karşı sorumluluk-
larımız giderek zayıflar. Modern 
düşünce bu yabancılaşmanın so-
nucunda ilişkilerin ucunun nereye 
vardığını görür, ama ağı tanımla-
yamadığı için bir tarif ya da -konu-
muz itibari ile- muâşeret teklifinde 
bulunma imkânından yoksundur. 
Bu durumu çağdaş yazarların ye-
ni yeni kuramsal tekliflerinde, ge-
liştirdikleri kent ve planlama yak-
laşımlarında; salt literal düzlemde 
kalarak, önerdikleri pratiklerin 
‘sonuçlarını üretmeyen çabalar’ 
olarak gerçekleşmesinde görmek 
mümkündür.

Kentsel ekonomi-politik yazını 
toplumsal üretim konusu üzerin-
de titizlikle durmaktadır. Mekâ-
nın toplumsal olarak üretilmiş ol-
ması gerçeği, iktidar sahiplerinin 
kent üzerindeki sınırlı nüfuzları-
nın meşruiyetini ciddi anlamda 
sorgulamaya imkân tanımaktadır. 
Ancak bu sorgulama dahi, moder-
nitenin bireye olan vurgusunu es 
geçmez, bireyin bu gücünü saklı 
tutar. Harvey, Urry ya da Lefebv-
re’in ve onlardan intikal eden ge-
niş bir şehircilik yazınının sürekli 
geri çağırdığı bu toplumsal üretim 
ve toplum katkısının, egeme-
nin karşısında fakat aynı varoluş-
sal kodlarla çağırdığı sosyal adalet 

fikri, iktidarların sabitlerini redde-
der. Bunun yanında kendi sabite-
lerini kendileri üreterek değişimi, 

değişimle gelen spekülasyonu so-
rumsuzlaştıran ahlâkî kayıtsızlığı 
körüklemenin de ötesine geçmez. 
Bu istikametin sıradanlaştırdığı 
postmodern etik, muâşeret tanı-
mazken, düzenin tahakkümü ya da 
düzensizliğin konforuna alan aç-
maktadır. Artık, mekân; içinde iyi 
ilişkileri tespit eden bir dilin değil, 
dillerin birbirine dolandığı kao sun 
adıdır. Herkesin olan mekân esa-
sında  hiç kimsenin değildir. Ya da 
yalnız güç kazanmış kodları ve fre-
kansları lehine kullanabilen züm-
relerin meşruiyeti sorgulanamaz  
bir aracı olmaktadır.

Şehircilik yazınının da en fazla dik-
kate alınan yazarlarından bir diğe-
ri olan Kevin Lynch, imaj analizi 
ile, insanın doğaya müdahalesi için 
seküler ve hümanistik bakış açısı-
nın sistematik formülünü bularak 
yirminci yüzyıla damgasını vur-
muştu. Lynch’in, şehirlerin gelişim 
fonksiyonlarının kavranıp yeni ge-
lişim yollarını tayin ederek üret-
meyi teklif ettiği çözüm altlığı, bi-
reyin olaylar karşısında daha fazla 
kontrol ve daha fazla organizasyon 
üretmesine imkân tanıyor gibiydi. 
Modern kent, insanın “kaybolma-
sı” için üretilmişti adeta. Lynch, bu 
büyük kaybolmaya, bu “korkunç 
felâkete” çare üretecek bir reçe-
te bulmuş olabilmenin sevinci ile 
yazmıştı (Lynch, 2012, s.4). Bire-
yin özgürlüğü ile doğrudan irtibatlı 
olan bu imkân taslağı her bir imaji-
natif ögenin insanı kontrol ederek, 
bakışını ve ilişkilerini düzenleyen 

Şehircilik yazınının en 
fazla dikkate alınan 

yazarlarından bir diğeri 
olan Kevin Lynch, imaj 

analizi ile, insanın 
doğaya müdahalesi için 
seküler ve hümanistik 

bakış açısının sistematik 
formülünü bularak 

yirminci yüzyıla 
damgasını vurmuştu.

Hong Kong



kısıtlanmışlığı gizleyen bir umut 
olarak görüldü hep. Modern tasav-
vurun toplumsal mekânı kontrol 
teşebbüsü, Lynch’in analiz araçla-
rı ile heykelleşiyor; sağlıklı ve mut-
lu bir toplumsallık vadediyordu. 
Modern insan, ihtiyaçları doğrul-
tusunda çevreyi biçimlendirirken, 
unuttuğu çok önemli bir unsuru, 
öteki insanları, yeniden bu çevre-
nin aynasından nasıl bulabilece-
ğini görüyordu. Lynch, bunu, “fi-
ziksel çevrenin sosyal yönü” ve 
“imgenin yarattığı duygusal güven” 
ile ifade eder. Sosyallik adeta kut-
sanmış mekânın bir ürünü; güven, 
putlaşmış imgelerin somutlaşma-
sıdır. Fuzûli’nin “Ne yanar kimse 
bana âteş-i dilden özge” mısraında-
ki mistik yalnızlık, modern bireyde 
meydanlara ve heykellere bağlanan 
bir aylaklığa indirgenmiş durum-
dadır. Birey artık dışsal öğrenme 
süreçlerine mahkûmdur; zira sü-
ratle, denizlerden kentsel alanlar 
kazanmakta, geniş metropoliten 
sahalar var etmektedir. “Mimar-
lık” diye bütün bir çevrenin aşikâr 
kılındığı geniş sahrada kaybolma-
mak işten bile değildir. Modern 
bireyin daha da büyütme azmin-
de olduğu bu çölün işaret levhaları 
olan imaj ürünleri, aşkın değerler-
den, metafizikle irtibatlı bir hayat 
şemasını sunmaktan, sosyal bir ah-
lâkî sistemden kaynaklanan şehir 
fikrinden epey uzak kalmış oldu-
ğundan, vadettiği yön duygusunu 
(istikameti) sağlamaktan uzak bir 
bilimsel çaba görünümünde kala-
caktır (Haydar, 1991, s: 61). 

Lynch’in kapatamadığı açıklık, 
Sennett’i korkutan maddî dünya 
ile manevî dünya arasındaki açık-
lıktır. Bu kapanmadıkça da aranan 
güvenin tesis imkânı olmayacak-
tır. Sennet’in ifadeleri ile, “dünyevî 
düzensizliğin kontrastını daha net 
kılmanın ya da en iyi ihtimalle dü-
zensizliği gidermenin bir denge ya-
ratmayacağı denenmiş bir durum-
dur. Sanayi sonrası evini kutsayan 
modern birey dahi, o evde huzur-
suzluğu tatmış, evde pek çok tak-
sitlerle alınan türlü metanın net-
liği bireyin öteki ile sosyal bağ 

ihtiyacını ve ötekine karşı eşitsiz-
lik hissini sönümlendirememiş-
tir.”1 Bu hissin muâşerete imkân 
sunması için farkların tanınıp gö-
rülmesi, ifşanın ayıp görülmediği 
bir ferdîliğin öne çıkması gerekirdi. 

Ancak bu sayede nötrlüğün önüne 
geçilerek hissizlik ortadan kaldırı-
labilecekti. Sennett, farklılıkların, 
uyarıcılar ortaya çıkardığı ve ancak 
bu şekilde öğrene öğrene bir den-
genin bulunacağı bir kentin haya-
li ile, taşlaşmış kilisenin miras bı-
raktığı ayrımları yok ederek çeyrek 
asır sonra “açık kent”2 kavramını 
teklif edecektir. 

Açık kent’e yakın ve öğrenme tale-
bindeki öneri, Sennett’in altını çi-
zerek takdim ettiği3 müslüman 
şehirlerden de gelmektedir. Sen-
nett’in ifşa/teşhir vurgusuna Batı 
dünyasının aksine Müslümanların 
tasavvurunda neye karşılık geldiği-
ne sarih bir örnek sunan O’meara 
(2014), Mekân ve Müslüman Şehir 
Hayatı başlıklı çalışmasında, müs-
lüman şehir mekânında, hayâ’nın 
kurucu rolü üzerinde durmakta-
dır. Hayâ kavramı içsel bir durum 
olmak ile birlikte “öteki” ne kar-
şı tavrı da niteleyen bir tutumun 
adı olarak önem kazanmıştır. Hayâ 
kavramının önemi, ahlâk literatü-
rü içerisinde başkasına dair değer-
lendirmelerin de örnekliğini taşır. 
Bu durum hayâ’ya mekânsal bir 
boyut taşır. Hayâ, içinde bir nesne 
kutbu taşır, onun önünde bulunan 
kişi hayâ duyar ve bu nesne kut-
bu sayesinde insan hayâ hisseder 
(Wurmser 1987’den aktaran O’me-
ara, 2014, s. 144). Başka bir deyiş-
le, “Birey kendisinin farkına vardı-
ğı her anda başkasının konumunu 
teyit eder bir şekilde yaşamakta-
dır”. Bu mekânsal durum içinde ya 
ötekileştirme ya da tanıma mey-
dana gelmektedir. Ötekileştirme, 
“insani olanın yok sayıldığı birleş-
tirici değerlerin yok edildiği” dola-
yısı ile sosyal bağa imkân verme-
yen bir mekân kurmaktadır. Ancak 
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başkasının varlığı ile kurulabile-
cek ahlâkî bir ilişki ile ötekileştir-
menin ve yabancılığın önüne geç-
me imkânı doğmaktadır (Sunar, 
2017,s. 12). Bir ahlâkî tavır olarak 
hayâ, başkası ile kurulacak sosyal 
bağın öğretici mekânı içinde belir-
leyici olmaktadır. Hayânın çağdaş 
Batı dünyasındaki karşılığı ayıp ve 
küçük düşmek ile sınırlıdır. Bu se-
beple birey ifşa edilmeye karşı iki-
yüzlü önlemler alır. İslam toplum-
larında ise hayâ, geleneksel olarak 
kabul edilebilir olanı tanımlar. 
Hayâ, İslam’da hayat gibi vazgeçil-
mez bir müspetlik taşır. Bir utan-
cın adı olmaktan çok diri olmanın 
imkân dairesini tamamlar (O’me-
ara, 2014, s. 137). Bir ahlâkî tavır 
olarak hayânın öğreticiliği aynı ze-
minde, muâşerete imkân tanıyacak 
tasavvurların gelişmesine de ışık 
tutmaktadır. 

Pakistanlı mimar ve mütefekkir 
Gulzar Haider’ın4 Türkçeye çev-
rilen tek kitabı olan ve önemi-
ne rağmen, yegâne baskısı (1991) 
raflarda epey eskiyen çalışması “Şe-
hirlerin Ruhu”nda, Haider, “öğret-
men şehir” başlığı ile kaleme aldı-
ğı bölümde, 1980’li yıllarda yeni 
kuramsal arayışlara girmiş küresel 
etkiye sahip Batı şehir literatürü-
nün bir türlü yaklaşamadığı prob-
lem alanlarına işaret etmektedir. 

Haider’ın kavramsallaştırmasında 
“ilim şehri” ya da “öğretmen şehir” 
yaklaşımı, modern dönemde izinin 
sürülebileceği değerlerle irtibatlı 
beş olgu ile izlenmesi mümkün bir 
açılıma imkân tanımaktadır. 

Bir şehirde öğrenmenin imkânı-
nı tanımlayan olguların başında, 
kentin farklı işlevleri yoğun biçim-
de sunması ile oluşan uyaran etkisi 
gelmektedir. İkincisi, şehirler zıt-
lıkları gözümüze sokan, ayrımları 
berraklaştıran güçlü hikâye anlatı-

cısıdırlar. Haider’ın burada dikkat 
çektiği bir husus, kentin içinde ya-
şanan/yer alan hatların, değerlerin 

anlaşılmasında ürettiği faydadır. 
Üçüncü olarak, insanlığın adetleri 
ve inançlarını fizikî olarak yansıtan 
kurumlara ev sahipliği yapar şehir. 
Bu yansımaların en acısı “kimlikle-
rinden ve değerlerinden şüphe içe-
risinde olan toplumlar ise sadece 
kaos yaratabilir” sonucudur (Hay-
dar, 1991, s: 64). Dördüncü ola-
rak, anonim bir yapıda, niyetlerini 
okuyamadığımız ayartıcı ve aldatı-
cı insanların var oldukları bir yer-
dir. Bunlara karşı, şehir insanları 
reflekslerini eğiterek, “şehir uya-
nığı” olurlar. “Bir yabancıdan gelen 
müşterek planlanmış tehdit herke-
si saldırmaya veya kaçmaya hazır, 
müdafaa halindeki bir yabancı ha-
line sokar” (s: 65). Şehirlerin öğret-
menliğini ortaya çıkaran son husus 
ise, bireylere sezgisel ve düşünsel 
olarak sınırlarını fark ettirmesidir. 
Burada her yer, kendi psikolojisini 
üreterek çalışmanın, dinlenmenin, 
korunmanın deneyimlerini taşır. 
Duyarlılıklarımız bu doğrultuda 
belirirken değişen zaman ve hız 
ilişkisi, mekânda mesafelerle idrak 
edilen görüntülere nasıl bakıldığını 
da tayin eder. Özetle, Haider’a gö-
re, uyarıcılık, anlatıcılık, yansıtıcı-
lık, uyandırıcılık, ayrıştırıcılık ola-
rak soyutlanabilecek beş olgusal 
durum, kentlerin modern koşul-
ların içerisinde de öğretici kimliği-
ne dair bir umut ortaya çıkarmak-
tadır. Bu beş durum, öğrenmenin 
imkân zeminidir. İmkânın nasıl 
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değerlendirileceği ise ikinci bir so-
ru olarak belirmektedir. İslami re-
feranslar, bunun kıymetini takdir 
eder, Müslüman düşünürlerin ça-
baları bu takdirin tatbikine ilişkin 
işaret taşları oluştururlar. 

İslam Düşüncesi içerisindeki ara-
yışlar ile uygulamaya dönük ça-
balar; seyyahların, tarihçilerin 
yazdıkları bugüne örnekler bırak-
mıştır. Buna göre, “müslüman şa-
hıs ve islami ortam arasındaki ikili 
ilişkiler, öğrenimi sağlayan bir şe-
hir için zemin oluşturur” (s. 68).  
İnsan saftır, dolayısı ile öğrenme-
ye açıktır, gerçeği sezme imkânı 
vardır; unutabilir, ukalalık edebilir, 
kulluğu söz konusudur; yaratıcısını 
tanımak ister ve pek çok zaafları ile 
bu insan Allah’ın halifesidir. Müs-
lümanların bugün kentlerin öğ-
retmenliğinden uzak oluşlarından 
dolayı bir ümitsizlik taşınmaması 
gerektiğini vurgulayan Haider, bu 
kentin teşekkülü için birkaç adım 
sıralamaktadır.

Farklı dönemsel nitelemelerin bas-
kıları altında, arayışlar dönemi-
nin5 önemli bir aktörü olarak ni-
telenebilecek Gulzar Haider’ın 
önerdiği adımlar; modern birey 
olarak kalmayı tercih etme yönün-
deki son yol ayrımına bir davet ni-
teliğindedir. İslam sosyal ahlâkı 

çerçevesinde kurumlar kurulması 
bu işin başında gelmektedir. Baş-
kasını hiçe saymayan eğitim ku-
rumları kurularak, toplum için-
deki yalıtılmış bölümlerin önüne 
geçilmelidir. Başkasını hiçe say-
makla gurur duyan bir teoloji Ba-
tı’da mümkünse de; İslam âlemin-
de fırsat bulamayacaktır. Bilgiye 

değer verildiğine göre epistemo-
loji açığa çıkartılmalı; kitaba de-
ğer verildiğine göre kütüphanele-
rin kapıları açılmalıdır. Tevhid’e 
değer verildiğine göre de hayat ya-
pay kutsallıklardan, olması gere-
ken toplayıcı mekânlara, camile-
re taşınmalıdır. Camilerin tapınak 
olma özelliği değil, ilim şehrinin 

merkezî bir kurumu oluşu; “zengi-
nin fakire karşı oluşmuş yalıtılmış 
bölümleri”nden koruma alanı olma 
vasfı öne çıkmaktadır.  Kurumların 
açığa çıkması, Haider’ın önerisin-
deki birincil unsur olarak kurucu 
niteliktedir.

İkincisi, şehri sosyal bir laboratu-
var gibi düşünmelidir. Şehir üze-
rine geliştirilecek düşünceler kayıt 
edilmeli ve bu kayıtlar üzerinden 
yeni tespitler yapılarak karşılıklı 
öğrenme imkânları üretilmelidir. 
Eğitim müfredatı hayatın her ala-
nına yayılmalıdır. Bir mimar ya da 
şehirci, taklitlerle iktifa ederek yol, 
park, bina inşa edemez; onlar şeh-
rin gerçek meseleleri ile iç içe ola-
cak biçimde bir müfredata sahip 
olmalıdırlar. Haider’a göre şehir, 
“bilginin kopmaz bir parçası ve ara-
cı olacaktır” (s. 75).

Üçüncüsü, çevre düzenini bilme-
de bir kararlılık ortaya konmalıdır. 
Bu sayede yapılı çevrenin bütün bir 
varlık içinde tekabül ettiği durumu 
anlamak için şehir bir araç haline 
gelir. Değerler sisteminin düalist 
yapısında belirsizliğe yer verilme-
yecek şekilde prensiplerin tartışıl-
ması gerekmektedir.

Dördüncüsü, şehir, sosyal yaşamın 
ritimleri ile takviye edilmelidir. Ta-
rihin mirası, yaşamın bir parçası 
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olarak devam etmelidir. İnsanlar 
neyin geçici ve neyin kalıcı olduğu-
nu hatırlatan yerlerle karşılaşmala-
rına imkân verecek hürmete layık 
yerlerle, mezarlıklar ile, abideler ile 
karşılaşmalıdır. Bunlar, “unutma 
eğilimindeki insanlık için yaradılış 
gayesini hatırlatacak bir davete dö-
nüşür” (s. 77).

Son olarak, Haider, Nakib el-At-
tas’ın bilmenin ön şartı olarak vaz 
ettiği âdâb tanımından hareketle, 
teslimiyet ve farkındalık erdemle-
rinin öncelikle şehrin aydınların-
da çevreye dönük olarak gerçekleş-
mesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Halk kendi içerisinde böyle aydın-
ların var olduğundan dolayı gurur 
duymalı, onların propagandalara 
alet olmadıklarını görmelidir. 

Haider’ın öğretmen şehir’in ger-
çekleşmesi adımlarında, sosyal ba-
ğı kuracak ölçekte; kurumlar, eği-
tim müfredatı, çevre bilinci, şehrin 
hafızasının uyarıcılığı ve âdâbın 
belirleyici rolü üzerinde durulmak-
tadır.  Haider, bu unsurların ye-
niden teşekkül etmesinden çok, 
“açığa çıkartılması” vurgusu yap-
maktadır. O, bu özgüven yüklü ça-
basını, yıllar sonra İstanbul’da ya-
pacağı tarihî konuşmada görünür 
kılarak Sennett ve diğerlerinin kor-
kularını teskin edici teklifini su-
nacaktır. Müslümanlar, modern 

dünyanın geldiği uçurum ile mü-
cadele etmeyi değil, aynı geminin 
içinde olunduğu bilinci ile “herke-
sin menfaati adına dümeni idareye 
katılma hakkını” savunmaktadır. 
Dümeni idare burada siyasal so-
rumluluğu olan bir role talip olma-
yı ifade etmektedir. Şehirlerin ya-
şadığı kriz karşısında, sonuç elde 
edeceğiniz bir tedbiriniz ya da ila-
cınız yoksa hastalığa giden yol bir 
daha izlenmeli ve başka tedavi yol-
ları bulunmalıdır. Bu tedavi için ya-

pılacak teşhis umutsuzluk doğur-
mamalıdır. Zira, modern dünyada 
her şey, çatışan çıkarların, iddia-
sını doğrulamaya çalışanların de-
ğerlerine bağlıdır. Elbette, bu dün-
yada en çok kazananlar iş bitirici 
avukatlar olacaktır. Haider’a göre, 
şehirciliğin, bilim dünyasının öne-
rileri ve hesapları ile trafiği hızlı, 

lağımları tıkanmaz, telefonları ça-
lar, nakdi akar, bütün arzuları kar-
şılanır; katilleri az, sigara satışları 
en yüksek, bütün bilgileri hazır ve 
bütün duygu ve heyecanları iletile-
bilir kılmakla sınırlanması; insanî 
bağların kurulmasına imkân tanı-
maktan uzaktır. O, bunlar üzerine 
düşünmeyi, kaynak geliştirme, ha-
yat kalitesi, uygulamalı matematik 
üzerine yaptığı uzun tetkiklere rağ-
men terk etmiş durumdadır. Çün-
kü teşhis cümlesini yeniden kur-
mak zorunda kalmıştır (Haydar, 
1997). 

Sonuç Yerine
Giderek hayatımızda daha baskın 
bir aktör olan kentlerin insan dışı 
evreni, kendi sürekliliğinden çok 
insanın var oluşunu devam ettire-
bilmesi için insanı geri çağırmakta-
dır. Uyaran kimliği ile başka insan-
ların kent hayatındaki aslî rollerine 
ve onlar aracılığı ile geliştirilecek 
muâşeret prensipleri, modern ken-
tin fabrikası olan Batı’da olduğu gi-
bi, bu kentin tesirlerine maruz bı-
rakılan ve son elli yılda problem 
alanlarını kendi eli ile üretme va-
zifesi ile eğitilen İslam Dünyası’n-
da da bir arayışa konu olmaktadır. 
İslam Düşüncesi’nin bu konuda-
ki müşterek tarihî tecrübedeki ak-
törlük konumu, kendisini sınırla-
mayan ve henüz açığa çıkmamış 
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deneyim ve enerjisi ile talihsiz bir 
korku üreten mekân tasavvuruna 
ahlâkî bir boyut katmaktadır. Öte-
kileştirmeyen veya ötekicileşme-
yen bir ülfet dilini temin edecek 
mirasın, yerli yerinde bir ilişkiler 
ağını kurmasına fırsat verecek her 
türden düşünsel çaba bugün altı-
nı çizmeyi hak etmektedir. Saygı, 
hürmet vb. insanî ahlâk unsurları-
nı, büyük bina ve makine kütlele-
rinin hesapları değil, onları halen 
kontrol imkânına malik insanın in-
sanlar ile ahlâkî teması ve bu tema-
sın irca olacağı ilâhî sabiteler ku-
racaktır. Yasalar değişmekte, ama 
insanın yekdiğerine olan sorumlu-
luğunun ötelendiği mağduriyetler 
çoğaldıkça, yasayı kuran esas ah-
lâkî duruma dönüş kaçınılmaz ol-
maktadır. 
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Dipnotlar
1 Sennett (2000), Gözün Vicdanı’nda, uzun uzun bu meseleyi örmektedir. Özellikle bkz. s.36-46.
2 Sennett (2018), Building and Dwelling, Ethics for the City (İnşa ve İskan, Kent İçin Etik) başlıklı kitabında, vatandaşların 

farklılıklarını çözümleyebildikleri, plancıların kent sâkinlerinin sorunlarının üstesinden bu sayede gelebildikleri bir “açık 
kent” (open city)  fikri üzerinde durmaktadır (Meades, 2018).

3 “…mekânı dünyevi düzensizliğin kontrastı olan belirleyicilerle kutsallaştırmak, Batı şehirciliğinin farklı bir özelliği 
haline gelmiştir. Ortaçağdaki Müslüman kentleri kutsal ile dünyevi ve cami ile pazar arasında böyle kesin bir ayrım 
oluşturmamışlardır…”(Sennett, 2000, s. 32).

4 Gulzar Haider olarak bu metinde ismi geçecek olan mütefekkirin, Türkçeye çevrilen iki metni “Haydar” soy ismi tercih 
edilerek çevrilmiştir. Şehirlerin Ruhu, 1991’de basılmış; tespit edebildiğimiz bir diğer metni, 3-16 Haziran 1996’da 
gerçekleşen HABITAT II Kent Zirvesi’nde yaptığı ve 1997 yılında tercümesi basılan, “Uygarlığın ve İstanbul’un Geleceği” 
başlıklı konuşmasıdır (cilt 1, ss: 33-43).

5 Arayışlar dönemi, “İslam düşünce tarihi açısından XIX. ve XX. yüzyıllar, Müslümanların, sömürgecilik aracılığıyla doğrudan 
doğruya maruz kaldığı Batı uygarlığının inşa ettiği yeni bilme ve eyleme tarzlarının yarattığı ilmî, siyâsî, askerî, iktisâdî, 
ictimâî bunalımlar karşısındaki çözüm arayışlarının bir ifadesidir”.( ayrıntılı olarak bakınız: İslam Düşünce Atlası: https://
www.islamdusunceatlasi.org/pages/arayislar-donemi 
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Terbiyetü’l-Etfal Risalesi - Çocuklara Hayat Bilgisi
Yazar: Edhem İbrahim Paşa

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

25 ders, giriş yazısı, sonuç yazısı ve oğlu İsmail Bey'in okumasına tahsis edil-
miş beş ders ile 30 derste nihayet bulan bir eğitim kitabıdır Edhem İbrahim 
Paşa'nın Terbiyetü'l-Etfal Risalesi.

Eser, Osmanlı Paşa'sı olan Edhem İbrahim'in oğluna ve tüm çocuklara yazdığı 
öğütlerden meydana gelmekte. Eserde bazı tarihi ve coğrafi olaylar, ruh ve 
beden gelişimine ilişkin tavsiyeler, hikâye ve nasihatler, ibret alınacak haber-
ler, insanlık ve medeniyetçe bilinmesi gerekli hususlar çocuklar için kaleme 
alınmış. Mısır'da vazifeli iken göz hastalığına yakalanan ve tedavi için İngilte-
re, Fransa, İtalya, İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerini dolaşan Edhem İbrahim 
Paşa, kitapta bu ülkelerden örneklere de yer vermektedir. 

Edep Eğitimi - Mekteb-i Edeb
Yazar: Muallim Naci 

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

Yolu edep mektebinden geçmeyen toplumlar çürümeye mahkumdur. Edep 
mektebinden nasiplenmemiş şehirlerde rahat yoktur insaoğluna. Edep mek-
tebinden bihaber çarşılar pazarlar bereketsizdir.  Mekteb-i Edeb adlı kitabın 
ilk baskısı 1886 yılında yapıldı. Yazar Muallim Naci insaoğlunun dünden bu-
güne hiç değişmeyen kronik problemlerine belli kavramlar üzerinden yorum-
lar getirmekte; mutluluğun maddi şeylerde değil, maneviyat ve ahlakta oldu-
ğunu çeşitli örneklerle, çeşitli tarihi şahsiyetlerin hayatlarıyla ve ayrıca dini 
menkıbeler üzerinden anlatmaktadır.

İşte o kavram ve başlıklar: Ana Babaya Muhabbet ve Hürmet, Vaadini Yeri-
ne Getirmek, İlim Tahsili-Okumak Arzusu, İnsaniyetperverlik-Nezaket-Zara-
fet, Minnettarlık-Nankörlük, Ayıplayıcılık-Kınayıcılık, İstişare Etme-Danışma, 
Barış ve Esenlik-Nifak ve İhtilaf, Lütuf ve Kerem �dâbı, Cenab-ı Hak'tan Ser-
vet ve Azamet Değil İlim ve Hikmet İste, Tevazu ve Riayet-Tekebbür ve İhanet, 
Felaketlere Sabır ve Mukavemet. 

Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir  
Yazar: Mehmet Güneş 

Yayınevi: Hece Yayınları

Şehir kavramı çoğu zaman medeniyet/uygarlık kavramıyla birlikte anılır; şe-
hirlileşme ve medenileşme kavramları da benzer çağrışımlara ve anlamsal 
örüntülere sahiptir. Şehirler geçmişten geleceğe ait oldukları medeniyetle-
rin maddi ve manevi değerlerini yansıtırken çoğu zaman içlerindeki abidevi 
eserlerle temsil edilir. Türk edebiyatının zirve şahsiyetleri Yahya Kemal Be-
yatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar da şehirlerin portresini medeniyetle, kendilik 
bilinciyle, anneyle, sevgiliyle, vatanla, yoğurarak tamamlarlar. Her iki sanat-
kârın şehre bakışı, şehir ve medeniyet ilişkisini işleyiş tarzı benzerdir. Onlara 
göre şehirler, tıpkı sanat eserleri gibidir. Şiir gibi okunur; resim, heykel, mi-
mari eserleri gibi seyredilir; musiki gibi dinlenir; açık hava müzesini andırır. 
Bu çalışma tamamlandıktan sonra şu fark edilmiştir ki iki sanatkârın metin-
leri adeta birbirini tamamlamakta, karşılıklı olarak soru ve cevaplar içermek-
tedir. Sanki kader bu iki ismi aynı görevde buluşturmuş; şehirleri de onların 
hayatlarına şehirler adına konuşmaları için dâhil etmiştir.



ŞehirKitaplığı
İçimde AVM Var!
Yazar: Sadettin Ökten

Yayınevi: Tuti Kitap

Eskilerde kaldı medeniyet tasavvurumuzu yansıtan şehirler… Önce… Daha huzur-
lu, daha sakin, daha insânî ve daha güvenliydik. Kul hakkı, hizmet, tevazu, merha-
met, iyilik, sevgi, saygı, komşuluk, mahalle kültürü, yardımlaşma, olabildiğince az 
alıp çok verme gibi değerleri konuşmaya gerek duymaz, yaşardık… Sonra… Bizim 
olmayan bir medeniyet tasavvuruna özenip onun zihniyetine ait yapılar inşa et-
tik… AVM'ler… Şehirleri canavarlaştıran… Gökdelen(cik)ler… Bir servet gösterisi 
sunan… Apartmanlar… Komşuluğu öldüren… Vahşi mekânlar…

Ve… İçimizdeki değerlerin yerini de kapitalizmin bize "çağın ihtiyaçları" olarak 
sunduğu cicili-bicili oyuncaklar, nefsânî-bireysel tüketim, hırs, daha iyi bir hayat 
ümidi ve daha çok para kazanma arzusu aldı… 

Halbuki İslam Medeniyeti'nin değerler sistemi bütün insanlık için tek ümit kayna-
ğı! O zaman düşünmemiz lazım: "Yaradan, bize bir kapı açıp yol gösterdi de biz 
farkında mı değiliz?" Ve bize, "Haydi bakalım! Şimdi inancınızla ve kapitalizmin 
size sunduğu biçimlerle çözüme ulaşın." mı diyor?

Yaralı Bilinç - Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni
Yazar: Daryush Shayegan

Yayınevi: Metis Yayınları

Asya ve Afrika ülkelerinin 300 yıldır tatilde olduğu bu zaman diliminde, deği-
şim karnavalına katılamayıp, tarihin ve bilginin sahipliğinden dışlandığı tespitin-
de bulunan Shayegan, teknik ve bilginin ithal edilmesinin bir sonucu olarak, bi-
lincin yaralandığını ve geleneksel toplumlarda kültürel bir şizofreni oluştuğunu 
savunur.

Daryush Shayegan ‘Yaralı Bilinç’in neye karşılık geldiğini ise  şu satırlarla ifade 
etmektedir: "Yaralı Bilinç, tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılma-
mış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir. Varlığını İrani-İslami 
dünyadaki kişisel deneyime borçlu olmasına rağmen, bu kitabın menzilinin yalnız 
o dünyayla sınırlı olmadığını ve bir bakıma, zihinsel yapıları hâlâ geleneğe bağlı 
olan ve modernliği sindirmekte güçlük çeken uygarlıkların çoğunu ilgilendirdiği-
ni düşünüyorum.

Mahalle - Yeni Bir Paradigma Mümkün mü? 
Yazar: İmre Özbek Eren

Yayınevi: Tuti Kitap

Mahalleyi mahalle yapanın ne olduğu sorgulandığında, temsilinin bir huzur 
mekânı olduğu söylenebilir pekâlâ veya bir yerde olma ya da ortak değerler. Oy-
sa mahalle bugünlerde biraz yılgın, geleceği muğlak gibi, sorular çok… Ortak de-
ğerlerin yansıma bulduğu “mahalle”yi nasıl bir gelecek bekliyor? Değişen zaman 
ve mekân içerisinde ‘mahalle’ olmak hâlâ önemli mi? ‘Mahalle’nin geleceği var mı 
yok mu, ‘mahalle’ için yeni bir kuram mümkün mü? Yazar İmre Özbek Eren’in  söz 
konusu eseri bu soruları ve cevapları tartışıyor… ‘Hesaplaşma’ henüz sona erme-
miş olmalı ki tartışmalar sürmekte… Ve ancak ‘bugün ve insan’ bağlamında yapı-
lacak bir ‘okuma’yla insanların içinde mutlu olacağı hakiki toplumsallıklar, mekân 
olasılıkları, ‘yer’ler söz konusu olabilir. Kitabın tartışması bu eksende; mahallenin 
bir yönüyle zamana zorunlu bağlı, öte taraftan yarına bağlı; hepsinden ötede de 
insana bağlı olduğu gerçeğine ve bir arayışa odaklanmakta.



ŞehirKitaplığı

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi
Resneli Bulgar Bir Talebenin Hatıraları, 1879-1898
Yazar: Simeon Trayçev Radev

Yayınevi: Kronik Kitap

19. asır boyunca İstanbul ve çevresinde cemaat oluşturan Osmanlı tebaa-
sı Bulgarların tarihiyle başlayan eser; Bağımsız Bulgar Kilisesi’nin kuruluşu-
nu, İstanbul’a gönderilen Bulgar gençlerinin eğitimlerine yönelik çalışmaları, 
Askeri Tıp Okulu’nu (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane), Simeon Radev’in Mekteb-i 
Sultani anılarını içermektedir. Mektebin hocaları kimlerdi ve sadece Türkler-
den mi oluşurdu? Bu okul uluslararası bir okul olmayı nasıl başardı ve hâlâ 
başarmaktadır? Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Galatasaray Lise-
si eğitim ve öğretiminde değişiklikler oldu mu? Nehari (gündüzlüler) ve leyli 
(yatılılar) öğrenciler arasındaki farklar nelerdi? Galatasaray Mekteb-i Sultani-
si adlı eser, tüm bu soruların cevaplarının yanı sıra çok önemli bir konu olan 
imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinin, o dönemin İstanbul’unun ve 
Cadde-i Kebiri’nin panoramasını Galatasaray Lisesi'nin tarihiyle beraber hem 
de o kurumun içinden okuma imkânı sunuyor okura. 

Tehzibu’l - Ahlak - Ahlak Eğitimi
Yazar: İbn Miskeveyh

Çeviri: Abdulkadir Şener; İsmet Kayaoğlu; Cihat Tunç 

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

İslam dünyasında kaleme alınan bir çok ahlâk kitabı için bu eser, bir ilk örnek 
eser olmuştur. Gazzâlî'den Kınalızâde Ali'ye varıncaya kadar birçok düşünür, 
ahlâk sahasına Miskeveyh'in lambası olduğu halde girmiştir. Nasıl ki Gazzâlî, 
mantığı İslam ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmişse, İbn Mis-
keveyh de aynı şeyi felsefî ahlâk konusunda yapmıştır.

Günlük dilde kullandığımız sevgi, fazilet, erdem, edep, ego, nefis, huy, karak-
ter, iyi, kötü, adalet, iffet, yiğitlik, mutluluk, irade, haz, ödev, özgürlük... gibi 
düşünce ve davranış dünyamızı tanımlayan daha birçok kelime ve kavramın 
tamamı bir kelimenin açılımları ve görünüşleri olarak karşımıza çıkmakta: 
Ahlâk. Bütün bilimler ve eylemler onun yüksek eğitiminden geçmek zorun-
da. Miskeveyh'in Ahlâk Eğitimi adıyla Türkçeye kazandırılan bu eseri, teorik 
taraflarıyla güzel ahlâka bir özlemi, tecrübi tarafıyla da pratikte uygulanabilir 
bir ahlâk eğitimini bir arada vermektedir.

Tabsıratü’l-İnsân; İnsana Tutulan Ayna
Yazar: Diyarbakırlı Said Paşa

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Tabsıratü’l-İnsân, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine ilk kez aktarıl-
dı. Akıl, nefs, tevfik, şehvet, cehalet, aşk, güzellik, ırz, namus, vicdan, edep, 
gayret, haya, hicap, gençlik, haset, işret, adavet, kibir, ucub, basiret, intibah, 
tevazu, pişmanlık, rıfk, mülayemet, istihza, adalet, heves, gazap, iştiyak, hırs, 
irtikap, hülya, t�l-i emel, tevbe... Romanımızın sembolik karakter ve kahra-
manları bunlar. Ve hepsi “hayat” isimli hükümdarın memleketinde yaşıyorlar. 
Görüldüğü üzere romanın kahramanları hepimizin yakından tanıdığı, hiç de 
yabancısı olmadığımız kahramanlar. Eserde, insanın kendisinde bulunan va-
sıflarla hayatın her bir anında nasıl ve ne şekilde sınandığı; nasıl halden hâle 
savrulduğu basiretle, ustalıkla anlatılmakta. İnsana Tutulan Ayna ismi verilen 
eser çeşitli okumalara tabi tutulabilecek bir eser. Gah bir psikoloji eseri, gah 
bir ahlâk kitabı, gah bir tasavvuf eseri. Mazrufu ile müsemma bir eser: İnsa-
na (okura) Tutulan Ayna…



ŞehirKitaplığı
Son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa Anlatıyor
Osmanlı Arabistan’ı Nasıl Kaybetti?
Yazar: George Stitt

Çeviri: Yusuf Selman İnanç

Yayınevi: Kronik Kitap

Evkaf Nazırlığı ve Meclis-i Mebusan’da ayanlık da yapan Haydar Paşa, Ya-
vuz Sultan Selim’e mukaddes emanetleri yollayarak sultanı halife olarak ka-
bul eden Şerif Bereket’in torunlarındandır. Son Mekke Emiri, Şerif Ali Haydar 
Paşa’nın hatıratı olmasından başka Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrin-
deki karmaşaları yansıtıyor olmasından ötürü de oldukça önemli bir kitap-
tır. Abdülaziz döneminde doğan Paşa, II. Abdülhamid zamanında şehzade-
lerle birlikte saray mektebine devam ettiği için hanedana ilişkin malumat 
vermektedir. Çocukluğunun İstanbul’daki muhtelif konaklarda geçmiş olması 
hasebiyle kitapta o dönemin yaşantısına dair bilgiler de bulunmaktadır. Son 
Mekke Emiri, içeriği itibariyle Osmanlı’nın Arabistan’ı kaybına dair ilk elden 
yazılmış bir kaynak olma özelliğine de sahip...

Es-Semhudi ve Medine Tarihi
Yazar: İbrahim Barca

Yayınevi: Siyer Yayınları

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Ta-
rihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İbrahim Barca’nın kaleme al-
dığı eser, İslam şehir ve bölge tarihçiliği ve literatürüne dair zengin bir muh-
tevaya sahip. Es-Semhudi ve Medine Tarihi adlı eserde Medine tarihçisi diye 
ünlenmiş önemli bir alim olan Es-Semhudî (v. 911/1506) ve onun Vefâü'l-vefâ 
bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ adlı eseri ele alınmış. Medine tarihine dair en kap-
samlı klasik eser sayılan Vefâü'l-vefâ bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ; Medine tarihi 
için olduğu kadar siyer, hadis ve Medine tarihî coğrafyası için de önemli bir 
kaynaktır. Vefâü'l-vefâ bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ adlı eser yazma ve neşirleri, 
dili ve yöntemi, kaynakları, içeriği, önem ve değeri, ona yönelik eleştiriler ve 
diğer klasik Medine tarihi eserleriyle mukayese başlıklarında ele alınmış bir 
içerikle alanında önemli bir kaynak eser olarak neşredildi.

Konuşma Âdâbı - Âdâb-ı Makâl 
Yayına Hazırlayan: Dr. Ahmet Kayasandık

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” Ludwig Wittgenstein

Çağın düşünürleri iletişimin bir mucize olduğunu söylediler. İnsanların kendi-
lerini yegane ifade aracı olarak konuşmaya hasrettikleri günümüzde, tersine 
yalnızlıklar katmerleşiyor. Görünürde teknik donanımın da yedeğinde varmış 
gibi görünen iletişim ruhlarda gerçekleşmiyor. Konuşma bunun için mucize. 
Bu mucizeyi 1588 yılında kaleme alınmış �dâb-ı Makâl-Konuşma �dâbı bütün 
ayrıntılarıyla ele alıyor. Konuşmanın temelinde yer alan kalbin niyetleri, ru-
hun psikolojik süreçleri ve bu niyet ve süreçlere eşlik eden duygu ve düşün-
celer, haller bunlardan bazıları. Sadece akıl ve düşünceden doğan konuşma 
bencilliğin ve şiddetin avukatlığına dönüşebiliyor. Çağımız önce davranışlar-
daki şiddeti tanıdı, şimdilerde de yayılarak söze kadar yükselişini. O zaman 
konuşma için akıl ve bilgi dışında başka ölçütler bulmamız gerekiyor. Konuş-
ma �dâbı bu ölçütleri duyuran bir eser. Konuşmanın önce bireysel sonra da 
toplumsal iyiliğin taşıyıcısı olmasının iç şartlarını gösteriyor.



Haber

Esenlerli çocuklar, güvenli, 
eğitici ve eğlenceli ikinci bir 
sokağa daha kavuştu. Esen-

ler Belediyesi, daha önce hizme-
te açtığı ve içerisinde Anne Çocuk 
Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk 
Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk 
Bahçesi gibi alanları bulunun Tür-
kiye’nin ilk Çocuk Sokağı’na bir 
yenisini daha ekledi. Esenler Fa-
tih Mahallesi 243. Sokak trafikten 
arındırılıp yeniden düzenlenerek 
Çocuk Sokağı haline getirildi. Tür-
kiye’nin ve Esenler’in ikinci Çocuk 
Sokağı Gençlik ve Spor Bakanı Os-
man Aşkın Bak’ın da katıldığı bir 
törenle hizmete girdi.

Törende ilk konuşmayı AK Par-
ti Esenler İlçe Başkanı Umut Öz-
kan yaptı. Özkan, Esenler’e bir Ço-
cuk Sokağı daha kazandırdığı için 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu’ya teşekkür ettikten sonra, 
“En güzel hizmet çocuklara yapılan 
hizmet. Çünkü onlara yapılan hiz-
met geleceğe yapılan hizmet. Ço-
cuklarımıza çok daha güzel bir Fa-
tih Mahallesi, çok daha güzel bir 
Esenler, çok daha güzel bir Türki-
ye.” şeklinde konuştu.

Yeni Çocuk Sokakları 
Gelecek
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu konuşmasında Türkiye’yi 
ilk defa Çocuk Sokağı ile Esenler 
Belediyesi’nin tanıştırdığını söy-
ledi. Türkiye’nin ilk Çocuk Soka-
ğı’na dünyanın çeşitli ülkelerinden 
temsilciler gelerek  inceledikleri-
ni, birçok üniversitede Çocuk So-
kağı ile ilgili akademik çalışmalar 
yapıldığını belirten Göksu, “Şim-
di sevinçle takip ediyorum ki, ba-
zı belediyelerimiz kendi ilçelerinde 
belli sokakları Çocuk Sokağı yap-
maya başladılar. Menderes Mahal-
lesi’nden sonra ikinci Çocuk Soka-
ğı’mızı burada Fatih Mahallesi’nde 

yapıyoruz. Allah nasip ederse, ço-
cuk sokaklarımızı her bölgeye her 
mahalle gelecek şekilde çoğaltmak 
istiyoruz. Bu çok önemli bir çalış-
ma. Bizim gibi yapılaşma stoğunun 
çok yüksek olduğu, alan anlamın-
da problem yaşayan ilçelerimizin 
çocuklara hasredilen sokakların ol-
ması çocuklarımızın güvenle bü-
yümesi açısından önemli bir hiz-
mettir. Fatih Mahallemiz donatı 
konusunda en çok ihtiyaç duyan 
mahallerimizden birisidir. Bu açı-
dan bu Çocuk Sokağı’nın Fatih Ma-
hallesi için ayrı bir önemi var. An-
neler çocukları ile burada güven 
içinde hoşça vakit geçirebilecekler. 
Sokakları çocuklar için inşa ediyo-
ruz. Şimdi sadece çocuklara ait bir 
park yapıyoruz. İçine sadece anne 
ve çocukların girebileceği Atışalanı 
bölgesinde çok özel bir park yapı-
yoruz.” şeklinde konuştu.

Sokak Bireysellikten 
Kurtarır  
Programda son konuşmayı Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 
yaptı. “Çocuklar, gençler bizim ge-
leceğimiz” diyerek sözlerine başla-
yan Bak, “Çocukların mutlu olma-
sı, ailelerin mutlu olması bizim için 
çok çok önemli. Biz, “Sokaklar bi-
zim.” diyoruz. Çünkü sokaklarda 
yetişmek, sokakların o güzel at-
mosferini paylaşmak çok kıymetli. 
Bu atmosferin yaşandığı bir soka-
ğı da bugün burada hizmet açıyo-
ruz. Birincisinin açılışına da ka-
tılmıştım. Çocuklarımız teknoloji 
bağımlılığı nedeniyle artık biraz bi-
reyselleşmeye başladı. Evlerde bile 
ayrı odalardan birbirimizle mesaj-
laşarak iletişim kuruyoruz. Bu de-
ğerlerimizin kaybolmasına sebep 
oluyor. Evlerde görülen bu birey-
sel yapıyı engellememiz gerekiyor. 
Bunu da bu tür sokaklar engelleye-
cek.” dedi.

ESENLER’E BİR ÇOCUK SOKAĞI DAHA
Esenler Belediyesi, açtığı Türkiye’nin ilk Çocuk Sokağı’nın büyük ilgi görmesi üzerine  ikinci Çocuk 
Sokağı’nı da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı bir törenle hizmete açtı.



İSTANBUL KÜLTÜR ÇALIŞTAYI 11-12 MAYIS’TA DÜZENLENDİ
İstanbul Kültür Çalıştayı’nda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bizim, 
İstanbullulara nasıl bir şehirde yaşadıklarını idrak ettirmemiz lazım.” dedi.

İstanbul Kültür Çalıştayı Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da gerçekleşti. Açılışını Kültür 

ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un yaptığı çalıştayda 
Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, İstanbullu Olmak: 
Şehir, Kimlik, Şuur komisyonunda 
konuşma yaptı.

İstanbul’un kimliğini oluşturan 
tüm unsurların masaya yatırıldı-
ğı  İstanbul Kültür Çalıştayı’nda 
“İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, 
Şuur”, “İstanbul: Mimari Miras”, 
“İstanbul’un Kültürel Ortak Yöne-
timi: Yerel, Ulusal, Küresel”, “İs-
tanbul’u Tasarlamak: 2023’ten 
2053’e”, “İstanbul: Kültür ve Dip-
lomasi”, “İstanbul: İnsanlar”, “İs-
tanbul: Edebiyat”, “İstanbul: Sa-
nat”, “İstanbul: Gündelik Yaşam”, 
“İstanbul: Kültürel Mekânlar”, “İs-
tanbul: Yayıncılık Kültürü” konula-
rı tartışıldı.

İstanbul’da yaşayanların İstanbul’u 
idrak etmeleri gerektiğini vurgula-
yan Başkan Göksu, “Esenler’deki 

okullarımızda Şehir Dersleri ve İs-
tanbul Dersleri veriyoruz. Bu Şehir 
Dersleri’ni İstanbul’daki tüm okul-
lara koyduğumuzda inanıyorum 
ki, insanlar İstanbul gibi bir şehir-
de yaşadıklarını fark ederler, etraf-
larında neler olduğunu görmeye 
başlarlar. Bu farkındalığı oluştur-
mamız lazım. Bizim, topluma ön-
ce nasıl bir şehirde yaşadığını idrak 
ettirmemiz lazım. İdrak ettirdiği-
miz bu şehri nasıl inşa ettiğimizi 

ve nasıl ihya edeceğimizi anlatma-
mız gerekiyor. Sonra da insanlara 
nasıl bir şehir bırakacağımızı dü-
şünmemiz gerekiyor. Bu ve ben-
zeri tedbirler alınabilirse ve ken-
dimize bir İstanbul tanımlaması 
yaparsak hem beşeri anlamda hem 
de diğer unsurlarda şehrin esteti-
ğine katkıda bulunuruz. Şehrin es-
tetiğine katkıda bulunurken ken-
dimiz de o estetikten faydalanmış 
oluruz.” diye konuştu.

Haber
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