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Şehir idarecilerinin yapması gereken en önemli şeylerden birisi de yönettikleri şehri ortaya çıka-
ran yazılı olan veya olmayan kurallar manzumesinden haberdar olmalarıdır. Şehrin binlerce yıl-
lık taşlarının gözeneklerinde saklı olan bu uygulamalar gerek mekânla ve gerekse toplumla ilgili 
tasarruflarda en önemli yol göstericilerdendir. Zira bir şehri imar ve halkını adab etmek için bun-
lara ihtiyaç vardır. Mekânda ve toplumda dokunduğumuz her bir unsurun bir hikâyesinin oldu-
ğu bilincinden hareket ederek hayata geçireceğimiz uygulamalar şehirlerimizin var olan ruhunu 
incitmeyeceği gibi, devam etmesine de katkı sağlayacaktır. Diğer yandan zorunlu ve gerekli alt-
yapı hizmetlerini büyük oranda ikmal ettiğimiz şehirlerimizde tarih, gelenek ve kültür ihtiyaçlar 
hiyerarşisinin bir üst basamağına çıkarak varlığını bizlere daha fazla hissettirmeye başlamıştır.

Şehri çeşitli yönleriyle ele alan Şehir Düşünce Dergisi bu sayısında ritüel konusunu işleyerek şe-
hirlerimizin yazılı olmayan kaynak ve uygulamalarını gün yüzüne çıkarmaya ve/veya daha bilinir 
hale getirmeye çalışmıştır. Geçmiş sayılarda olduğu gibi bu sayıda da konuyla ilgili akademisyen 
ve yazarların görüşlerine yer verilerek hazırlanmış olan dergimizin çok eski ve önemli şehir ge-
leneğine sahip olan ülkemizin şehirciliğinin geleceğine de katkı yapmasını umarak 2016 yılının 
ülkemiz, insanlarımız ve şehirciliğimiz için hayırlarla dolu olarak geçmesini temenni ediyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



Son derece karmaşık, detaylı kurallara bağlı bir sis-
tem olan şehir, işleyişini devam ettirebilmek için bir 
çok hukuk normu, gelenek, ritüel ve benzer uygula-
malar tarafından yönetilmektedir. Bu uygulamalar 
şehrin tarihinin önemli bir parçasını oluşturmakta, 
mekân organizasyonunun biçimini büyük ölçüde be-
lirlemektedir. Şehri anlamak, mekânı kavramak ve 
şehrin ruhuyla olan ilişkisini yorumlayabilmek için 
ardındaki medeniyet birikiminin ve onun uygulama-
larının dünyasına girmek gereklidir. Bu dünyada ise 
ritüeller vardır. 

Kelime anlamı itibariyle dinî olanı çağrıştırmakla 
birlikte bugünkü kullanımı açısından ritüeli bir ku-
rallar manzumesi olarak değerlendirmekteyiz. Şehri 
ve kentsel toplumu parçalar ve bütün halinde yöne-
ten, düzenleyen ve denetleyen bu kurallar şehrin iş-
leyişini ve devamını da sağlamaktadır. Diğer yandan 
toplumların inanç veya geleneklerinin ürünü olan 
anlayışların mekâna yansıması olarak ortaya çıkan, 
gelişen veya dönüşen şehirler dokularında zamanı 
dondurarak yaşatmaya devam ederler. Bunu sağlayan 
unsurlardan birisi şehrin fizikî dokusu iken, diğeri de 
elbette ki ritüellerdir. 

Ritüellerin ortaya çıkardığı yapı olan şehri yöneten de 
ritüellerdir. Zaten bilinen tarih tezine göre bir yapı-
yı kimler kurarsa onlar yönetmeye devam ederler. Bu 
açıdan da bakıldığında şehirler, kaynağı farklı olmak-
la birlikte ritüeller tarafından kurulmuş ve onlar tara-
fından yönetilmeye devam etmektedir. Şehrin yöne-
tim süreçlerine de göz atılacak olursa gerek hukukî ve 
gerekse idarî süreçlerin hepsinde bir kurallar manzu-
mesi olduğu anlaşılacaktır. 

Bizim medeniyetimiz temelde irrasyonel değer-
ler üzerinde inşa edilmiştir. Bereket, şifa, mahremi-
yet, namus, affolma, ibadet, dua, komşunun külüne 
muhtaç olma gibi kavramlar bugünün şehirlerinde 
de kendilerine yer bulabilmelidirler. Bir şehri, kent-
sel mekânı anlamak ve kentin kimliğiyle ilişkisini yo-
rumlayabilmek için ardındaki medeniyet birikimini 
ve düşünce dünyasını kavramak gerekir. Çünkü “şe-
hircinin teknisyen olarak dahil olduğu sürecin sadece 
teknik boyutlarına göre tanımlanamayacağı sonucu-
na kolaylıkla varılabilir. Gerçekten bu süreç, fonksi-
yon ve saikleri farklı olan aktörleri sahneye çıkart-
maktadır. Teknik saik ve fonksiyonlar ise bu duruma 
göre ikinci dereceye düşmeseler bile, kaçınılmaz şe-
kilde şehircilik sürecinin karmaşık bir sosyal faali-
yet içinde messedilmesine imkân veren pratik saik ve 
fonksiyonlara bağlı bulunmaktadırlar.” * 

“Bizim” diye tanımladıklarımızla diğer şehirler arasın-
daki farklılıklar nelerdir? Bu farklılıklar ortaya çıka-
ran şey, şehrin dokusundaki malzemenin türünden 
mi ibarettir? Morfolojik bir tanımlamanın ötesinde, 
daha derinlerde var olan farklılıkları ortaya çıkaran 
ontolojiyi anlamak, o şehri kuran, geliştiren ve eğer 
dönüşmüş ise dönüştüren değerleri anlamakla müm-
kün olur. Dergimizin bu sayısında bunların ne oldu-
ğunun peşine düştük. Şunu da ifade etmekte fayda 
vardır ki, bugüne kadar hazırladığımız sayılar içeri-
sinde en çok zorlandığımız sayı bu oldu. Çünkü şeh-
rin ruhuna dokunmaya çalıştık. Bunu ne kadar ba-
şarabildiğimizi ise siz değerli okurlarımızın ve Şehir 
Düşünce dostlarının takdirine bırakıyoruz.

DÜŞÜNCE-
DEN

* Georges Granai, Fanton Françoise, Sosyoloji ve Şehircilik Planları Aix-En Provence, Çeviren: Ela Güntekin, Ankara, 1969, s.62.
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SEMÂ’ SAFÂ CANA ŞİFÂ
RUHA GIDADIR

Prof. Dr. Mustafa KARA
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nsanlar hangi di-
ne mensup olursa 
olsunlar, bağlı bu-
lundukları dinin 
mukaddes metin-
lerini farklı şekil-

de yorumlarlar. Bu farklı bakış ve 
yorumlar bir taraftan farklı yol ve 
ekollere zemin hazırlarken, fikir 
ve düşünce hürriyetinin de önünü 
açarlar. Dinlerin ortak özelliklerin-
den olan mezhep ve tarikatlar, iş-
te bu yorum ve farklı düşüncelerin 
neticesinde oluşmuş kurumlardır.

Mukaddes metinleri katı bir literal 
okuma ile açıklayanlar olduğu gibi 
his ve duygu boyutunu öne çıkara-
rak, bir başka ifade ile, satır arala-
rını okuyarak tefsir edenler de var-
dır. Mistik yorumlar bu ikinci tavır 
ile karşımıza çıkar. Mistiklerin yo-
rumu lafzî ve zahirî olmaktan çok 
kalbî ve batınîdir. Farklı dinlerde-
ki bu insanî damarı ifade etmek 
için kullanılan şu cümle konumuza 
ışık tutmaktadır: Mistisizm, din-
ler arasından akıp gelen bir ruh 

İ

İn ne necmest u ne remlest u ne hâb
Vahy-i Hak Allahu a’lem bi’s-sevâb
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nehridir. Cümleyi şöyle kurmak da 
mümkündür: Mezhep ve tarikatı 
olmayan din yoktur. Çünkü insan 
yorum yapan bir varlıktır; aynı me-
tinden farklı anlamlar çıkarır. Çı-
kardığı anlamları destekleyen baş-
ka deliller bulur.

İslam coğrafyasında ortaya çıkan 
mistik düşünce, yorum ve kültü-
rün ortak adı tasavvuftur. Yukarı-
da söylediklerimizle devam eder-
sek, Müslüman bilginlerin bir 
kısmı dinî metinlerin inanç boyu-
tunu inceden inceye araştırırken 
bir kısmı da hukukî esasları bü-
yüteç altına alır, mutasavvıflar ise 
kalbî, ruhî ahlakî ilkelerin üzerine 
eğilmiş, dindarlığın en hassas nok-
talarına ışık tutmuşlardır.

Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleri ve Hz. 
Peygamber’in sözlerinden hareket 
eden sûfîler gönül yolculuklarına 
çıkmış, kalplerini aşk ve mahabbe-
tin merkezi haline getirmişlerdir.

Dervişlerin nefs/ruh temizliği için 
kullandıkları aletlerden biri de mû-
sikidir. İnsanla yaşıt olan mûsiki, 
insan ile metafizik dünya arasın-
da bağ kurabilen önemli unsurlar-
dan biridir. Onun için dünyanın en 
büyük bestekârlarının hayatları in-
celendiğinde onların farklı dinlere 

mensup, deha derecesinde büyük 
şahsiyetler olduğu görülebilir.

Bir genelleme yaparak sema konu-
suna gelelim. Bilindiği gibi İslam 
coğrafyasında dinî hayatla ilgili üç 
ana kurum vardır:

1. Câmi – Mescid
2. Mektep – Medrese
3. Tekke – Zaviye

Tekkeler bizim 
güzel sanatlar 

fakültelerimizdir. 
Yûnus Emre, Fuzûlî, 

Eşrefoğlu Rûmî, 
Niyazî-i Mısrî, Şeyh 

Galib gibi şâirlerimiz 
buradan beslendiği gibi, 

Mustafa Itrî Efendi, 
İsmail Dede Efendi, 
Kazasker Mustafa 
İzzet Efendi, Zekâi 

Dede gibi birinci sınıf 
bestekârlar da derviştir.

Bu kurumlar aynı medeniyetin 
sacayağını bir araya getirmekle 

beraber farklı alanlara hizmet ver-
dikleri de söylenebilir. Burada bi-
zi ilgilendiren tekke ve zaviye-
lerle ilgili söyleyeceğimiz tespit 
şudur: Tekkeler bizim güzel sanat-
lar fakültelerimizdir. Yûnus Emre, 
Fuzûlî, Eşrefoğlu Rûmî, Niyazî-i 
Mısrî, Şeyh Galib gibi şâirlerimiz 
buradan beslendiği gibi, Mustafa 
Itrî Efendi, İsmail Dede Efendi, Ka-
zasker Mustafa İzzet Efendi, Zekâi 
Dede gibi birinci sınıf bestekârlar 
da derviştir.

Şiirle bestenin buluştuğu yer ise 
tekkelerdir. Tekkelerde icra edilen 
zikir meclisleri baştan sona ilâhi-
ler eşliğinde icra edilmiştir. Bugün 
zevkle dinlediğimiz ilâhilerde tek-
kenin mührü vardır. Tasavvuf mû-
sikisinin zirvesini ise sema meyda-
na getirir.

Bir mevlevî dergâhında sema ne 
zaman yapılır? Bunun zamanı bel-
li değildir. Dervişler ruhen hazır 
oldukları zaman yapılır. Fakat son 
yüzyıl itibariyle tekkelerin zikir 
günleri tespit edildiğinden mev-
levîhanelerin sema günleri de ön-
ceden belirlenmiş oldu. Bunun bir 
faydası olduysa o da bu coşkuyu 
yaşamak isteyen kimselerin o gece 
gideceği tekkeyi bilmesiydi.

Mevlevî âyini, mukabele gibi isim-
ler alan sema’da sırasıyla şu düzen 
takip edilir:

1. Semâhanede cemaatle kılınan 
vakit namazı.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Sultan Selim 
Camii, Konya



2. Namazdan sonra şeyh efendi ve-
ya mesnevîhan tarafından okutu-
lan Mesnevî dersi.
3. Şeyh efendi tarafından yapılan 
post duası. 
4. Sözleri Mevlânâ’ya ait olan Mus-
tafa Itrî Efendi’nin rast makamın-
da bestelediği na’t-ı Mevlânâ’nın 
na’than tarafından okunması.
5. Sema esnasında okunacak âyin-i 
şerifîn makamında ney ile yapılan 
baş taksim.
6. Aynı makamda bir peşrev.
7. Âyin-i şerifîn okunması.
8. Son peşrev ve son yürük semâî.
9. Ney ile yapılan son taksim.
10. Âyinhanlardan biri tarafından 
okunan aşr-ı şerif.
11. Son dua ve gülbank.

Semâ Nedir?
İşitmek anlamına gelen Arapça Bir 
kökten türeyen bu kelime terim 
olarak, ilk asırlarda sohbet mec-
lislerinde söylenenleri can kulağı 
ile dinlemek, onları özümsemek 
anlamında kullanılmıştır. Sohbet 
meclislerinde konuşmalar derin-
leştikçe dinleyicilerin tepkileri de 
farklılaşmaya başlamış, gönüllere 

hitaben konuşmalar, dinleyenlerin 
coşku ve cezbesine sebep olmuş-
tur. Bu atmosfer âhenkli ve beste-
li sesleri celbetmiş dolayısıyla söz 
konusu meclislerle mûsiki arasın-
da kopmaz bir bağ oluşmuştur.

Sohbet meclislerinde 
konuşmalar 

derinleştikçe 
dinleyicilerin tepkileri 

de farklılaşmaya 
başlamış, gönüllere 
hitaben konuşmalar 
dinleyenlerin coşku 
ve cezbesine sebep 

olmuştur. Bu atmosfer 
âhenkli ve besteli sesleri 

celbetmiş dolayısıyla 
söz konusu meclislerle 

mûsiki arasında kopmaz 
bir bağ oluşmuştur.

Bu birliktelik meşhur tartışmayı da 
tetiklemiştir: Mûsiki helal midir, 
haram mıdır? Asırlardır tartışılan 
bu sorunun kısaca cevabı şudur: 

Basit, şehevî duyguları tahrik eden 
mûsiki haram, derunî ve ilâhî duy-
guları besleyen mûsiki ise helaldir.
Bu konuda en geniş araştırma Sü-
leyman Uludağ’a aittir. (İslâm ve 
Mûsikî İstanbul 2015.)

Asırlarca devam eden bu meclisler 
bazen; darb-ı esmâ, zikr-i kıyam, ba-
zen hatm-i hâce, deveran diye isim-
lendirilmiş, nihayet Mevlevî tari-
katında şiir, beste, âhenk, kıyafet 
ve beden hareketleriyle zirveyi 
yakalamıştır.

Günümüzde aşırı derecede istis-
mar edilen, kıyafet ve dış görünüşe 
kurban edilen sema nasıl yapılırdı? 
Bunu 1925’te tekkeler kapanma-
dan önce bizzat dergâhlarda gö-
ren, yaşayan daha sonra da bütün 
ömrünü konu ile ilgili araştırma-
lara tahsis eden bir zatın verdiği 
bilgileri özetleyerek takip edece-
ğiz: Abdülbâki Gölpınarlı. Özellik-
le, “Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik” 
isimli eseri okunmalıdır.

Semâhâne
Tekkelerin ibadet, zikir, âyin ve 
sohbetlerin yapıldığı bölümüne 
“tevhidhâne,” “mukabelehâne” adı 
verilir. Mevlevî tarikatının zikri-
ne semâ dendiğinden bu zikrin ic-
ra edildiği yere de semâhâne adı 
verilmiştir. 

Semâhâne, ceviz tahtalarıy-
la döşenmiş genellikle dairevî bir 
mekândır. Mutrib/saz heyetinin, 

Yunus Emre
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dervişlerin, kadın-erkek dinleyici 
misafirlerin bulunduğu bölümleri 
ihtiva eden semâhânenin duvarları 
Hz. Mevlânâ’nın ismi başta olmak 
üzere farklı hatlarla süslenir.

Ezan okunup namaz kılındıktan 
sonra sema için herkes yerini alır. 
Önce Mevlevîliğin ve tasavvuf kül-
türünün temel kitaplarından biri 
olan Mesnevî okunur. Mesnevîhân 
tarafından okunan Farsça beyit-
ler Türkçe olarak tercüme edile-
rek açıklanır, tasavvufî yorumlarla 
orada bulunanların gönülleri sema 
için hazırlanır. Bu bölüm şu beyit 
ile sonlandırılır:

İn ne necmest u ne remlest u ne hâb
Vahy-i Hak Allahu a’lem bi’s-sevâb

Bu ne yıldız bilgisi ne remil, fal ne de 
rüyâdır;
Allah doğrusunu bilir ama bu O’nun 
ilhamıdır.

Post duası okunduktan sonra 
na’than, Mustafa Itrî Efendi ta-
rafından bestelenen na’tı okur. 
Na’ttan sonra semâ esnasında oku-
nacak olan âyin-i şerifîn makamı-
na uygun olarak neyle taksim ya-
pılır. O biterken kudümzenbaşının 

birkaç vuruşuyla peşrev başlar. Bu 
esnada dervişler Allah diyerek el-
lerini yere vurur ve ayağa kalkar-
lar. Kudümzen ve halilezenler ha-
riç herkes ayaktadır. Sultan Veled 
devri başlar. Devir dönüş demek-
tir. Yani dönerek yükseliş…

Dervişler postun önünde birbirle-
rinin yüzüne, gözleriyle kaşlarının 
arasına bakarak, hırkalarının için-
den sağ ellerini kalplerinin üstüne 
koyup ayakları mühürlü (sağ ayağı-
nı başparmağının üstüne koymak) 
olarak baş keserler, yani birbirleri-
ni selamlarlar. 

Gölpınarlı’nın ifadesiyle, “devr-i 
Veledî’deki yürüyüş büyük bir zara-
fet büyük bir maharettir. Asıl mu-
kabele de budur. Mûsikiye âşinâ 
olan, Mevlevî zarafetini temsil ede-
cek kudreti benimseyen tempoya 
göre pek güzel, pek zarif yürür.” Şu 
beyit bu bölüm için söylenmiştir:

Mestane eda nâz u reviş Mevleviyâne
Bir mevhibedir dâd-ı Huda Mevle viyâne

Devr-i Veledî’nin üçüncü dönü-
şü tamamlanınca peşrev biter, 
ney taksimi başlar. Şeyh posta ge-
çince ise âyin başlar. Semâzenler 

hırkalarını usulünce çıkarır ve yere 
koyarlar. Artık beyaz tennureleriy-
le semâ ve safâya hazırdırlar. Ön-
ce semâzenbaşı şeyhten izin alır, 
daha sonra da semâzenler sırayla 
şeyhin elini öperken şeyh de sik-
kelerini (başlıklarını) öper. Âyinin 
bölümlerine “selâm” denir.

Dervişler postun önünde 
birbirlerinin yüzüne, 
gözleriyle kaşlarının 

arasına bakarak, 
hırkalarının içinden 

sağ ellerini kalplerinin 
üstüne koyup ayakları 
mühürlü (sağ ayağını 

başparmağının üstüne 
koymak) olarak 

baş keserler, yani 
birbirlerini selamlarlar.

Âyin-i şerifle beraber üç selam ta-
mamlanırken mutrib heyetinden 
biri Kur’ân-ı Kerîm’den bir bölüm 
(aşr-ı şerif) okumaya başlayınca 



semazenler de olduğu yerde otu-
rup aşr-ı şerifi dinlerler. Şeyh efen-
dinin yaptığı dua ile semâ son 
bulur. 

Bazen vecde gelip semâya doya-
mayan dervişler misafirler gittik-
ten sonra, bir müddet daha bu gö-
nül yolculuğunu sürdürürler. Buna 
“Garibler Semâi” denir. Niyaz âyini 
ile yazımızı tamamlayalım.

Bazen şeyh, derviş veya işin ehli 
canlardan biri semânın biraz da-
ha devam etmesini ister. Mutrib 
heyetine bir niyaz (para) gönderir. 
Ve böylece niyaz mukabelesi baş-
lar. Bu bölümde niyaz âyini oku-
nur ki güftesi iki parçadan mey-
dana gelmiştir. Bu besteler de 
muhteşemdir:

Ve Bugün
Şimdi ne oluyor? Beyaz kumaştan 
bir kıyafet (tennûre) bulanlar dön-
meye başlıyor. Usûl yok, âdâb yok, 
edeb yok, erkân yok. Sadece pa-
ra var, gösteri var, şov var. Adı da 

semâ gösterisi. Dinî bir ritüel bu 
kadar ayağa düşer mi? Maalesef 
düştü. Tasavvufî bir gelenek bu ka-
dar seviyesizleşir mi? Maalesef se-
viyesizleşti. 

I.
Şem’-i ruhuna cismimi pervane düşürdüm
Evrak-ı dili ateş-i sûzâne düşürdüm
Bir katre iken kendimi ummane düşürdüm
Hayfâ yolumu vadi-i hicrane düşürdüm

Takrir edemem derd-i derûnum elemim var
Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var

Gönlüm benim ol gamze-i fettân ile gitti
Fikrim benim ol züf-i perişân ile gitti
Aklım heves-i vuslat-ı canân ile gitti
Canım elem-i firkat u hicrân ile gitti

Hecr ateşine yandı derûnum elemim var 
Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var

II.
Dinle sözümü sana direm özge edadır
Derviş olana lazım olan aşk-ı Hüdadır
Aşıkın nesi varise maşuka fedadır

Sema vefa cana safa ruha gıdadır

Aşkıle gelin eyleyelim sıyt u sadayı
Derd ile göğe çıkaralım Hû ile Hay’ı
Çalalım kudüm depredelim deff ile nâyı

Sema vefa cana safa ruha gıdadır

Aşkıla Mevlânâ’ya olup vâlih u hayran
Sineler döğüp eyleyelim çâk-ı girîban
Sultanımızdan bize budur ayin u erkân

Sema vefa cana safa ruha gıdadır

Ey sufi bizim sohbetimiz cana safadır
Hakkile ezel ettiğimiz ahde vefadır
Bir cur’amızı nûş idegör derde devâdır

Sema vefa cana safa ruha gıdadır

Aşkıla gelin talib-i cûyende olalım
Sıdkile safalar sürelim zinde olalım
Hazret-i Mevlânâ’ya gelin bende olalım.

Sema vefa cana safa ruha gıdadır

Niyaz mukabelesine şu besteler de ilave edilir:

Ben bilmezidim gizli iyan hep sen imişsin
Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin
Senden bu cihan içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin

Ey ki hezâr-âferin bu nice sultan olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hakan olur
Her ki bugün Veled’e inanuban yüz süre
Yoksul ise bây olur bây ise sultan olur 
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iz bu çalışmamızda 
Anadolu’da yaşamış 
ve iz bırakmış Allah 
dostlarından Hacı 
Bayrâm Velî’nin şe-
hir metaforu bağ-

lamında sembolik olarak seyr ü 
sülûk sürecini anlattığı İlâhî Tak-
sîm şiirini incelemeye çalışacağız. 
Onun tasavvuf anlayışı konusunda 
başvurabileceğimiz, günümüze ka-
dar ulaşan, bilinen dört şiirinden 
başka bir eseri maalesef mevcut 
değildir. Bu yüzden tasavvuf anla-
yışını göstermesi bakımından, seyr 
ü sülûk mertebelerinin yaşandığı 
kalp/gönül konusundaki görüşleri-
ni, bugün elimizde bulunan şiirle-
rinden birini inceleyerek değerlen-
dirmeye çalışacağız.

Hacı Bayrâm Velî (1348/50-1430), 
medrese eğitimini tamamladık-
tan sonra1, “Somuncu Baba” olarak 
bilinen şeyhi, Ebu Hâmid Aksa-
rayî ile yolları kesişmiş ve tasav-
vufa meyletmiştir. 1392 senesine 
kadar, Ankara’da “Melike Hatun” 

adlı bir kadının yaptırdı-
ğı Kara Medrese’de “Zu’l-
fadl’lı Numan Hoca” ola-
rak müderrislik yapan Hacı 
Bayrâm Velî’yi Şeyh Hamî-
duddîn Aksarayî, Kayseri’ye 
davet etmiş ve kendisine in-
tisap etmesini istemiştir. Da-
ha sonra mürşidiyle birlikte 
Bursa’ya gelip yerleşen Ha-
cı Bayrâm Velî, Çelebi Sultan 
Medresesi’nde müderrislik 
vazifesini ifâ etmeye devam 
etmiştir. Bursa’da“Ekmekçi 
Koca” veya “Somuncu Baba” 
diye bilinen Hamîduddîn Ak-
sarayî, Ulu Câmi’nin açılışında 
okuduğu hutbe münasebetiy-
le bir anda şöhret olunca, bu du-
rumdan huzursuzluk duymuş ve 
müridi Hacı Bayrâm Velî ile birlik-
te Bursa’dan ayrılarak Şam, Mek-
ke ve Medine yolculuklarından 
sonra Aksaray’a yerleşmişlerdir. 
Mürşidinin vefatıyla birlikte An-
kara’ya dönen Hacı Bayrâm Velî, 
medrese kültürünün yanı sıra ken-
di adıyla anılacak olan Bayrâmiyye 

tarîkatının usûl ve erkânını, Sün-
nî geleneğin hâkim olduğu Anado-
lu Türk muhitinde yaymaya başla-
mıştır.2 Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm 
ve Felsefe dersleriyle birlikte, ta-
savvuf terbiyesine de önem veren 
Hacı Bayrâm Velî’yi dönemindeki 
diğer birçok mutasavvıftan ayıran 
ve üstün kılan vasfı, ilim ve tasav-
vufu birleştirmesidir.3

B

Ol şârdan oklar atılur gelür ciğere batılur 
Ârifler sözi satılur ol şârın bâzâresinde.
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Dört şiirden başka yazılı eser bı-
rakmamış olan Hacı Bayrâm Velî, 
birçok ilim adamı ve halîfe yetiştir-
miştir. Akşemseddîn, Molla Zey-
rek, Yazıcıoğlu Ahmed ve Mehmet 
Bîcân ve damadı Eşrefoğlu Rûmî 
onun en önemli öğrencileridir.4

Hacı Bayrâm Velî, bir müderris ve 
mutasavvıf kişiliğiyle şiirlerinde, 
insan denilen en şerefli varlığın 
yaratılış sebebini; dünyadaki yeri, 
konumu ve sorumluluğunu; ken-
di varlığının dışındaki varlıklarla 
olan münasebetini dinî, felsefî, ta-
savvufî bir yaklaşımla ele almıştır. 
Bayrâmîlik yol, usûl ve erkânının 
bir bakıma özeti mahiyetinde olan 
“bilmek”, “bulmak” ve “olmak”5 ta-
savvurları, Hacı Bayrâm Velî’nin 
şiirlerinde kullandığı ses, keli-
me ve kavramlara, mânâ derinliği 
içinde sembolik olarak sindirilmiş 
vaziyettedir.

Din dili, güven verici olan, kendi-
siyle aynîleştiğimiz inanç ve kana-
atlere dayalı, dinî bir durumu açığa 
çıkaran bir iman ikrarıdır6. Din di-
linin konusu ise büyük ölçüde Al-
lah’ın varlığı, mahiyeti, Hâlık-mah-
lûk ilişkisidir. İhtiva ettiği konuları 
yüklenmek için tabiî bir dilin önce-
den bulunduğunu kabul edip onun 
yerine geçmeyi düşünmeden biz-
zat o dili kullanması7, din dilinin 

gerçekleştiğinde mecâz, istiâre, 
kinâye, remz (sembol) ve hakîkat 
kullanımı bakımından incelenme-
sini gerektirmektedir. Din dilinde 
sembolik, mecâzî, temsîlî anlatım, 
ölçülü ve yerinde kullanıldığında, 
şiir ve estetikte olduğu gibi, ye-
ni ifade imkânları sağlar ve aşkın 
(müteâl) olanla alakalı kavrayışı 
açar. Dinî semboller, çok karmaşık 
hakîkatleri, dolaylı yollardan anla-
tarak bunların yakînî olarak anla-
şılmasına rehberlik eder.8 Bu ne-
denle, ilâhî kitaplar ve hakîmler, 
temsîlî bir dil kullanmış, ilahî hü-
kümleri mesellerle beyân etmiş, id-
râkin dışındaki yüksek hakîkatleri 
idrâke yaklaştırmak için sembolleri 
vasıta kılmışlardır.

Sembolik dil başka bir şekilde nü-
fuz edilemeyen bir şeyin anlaşıl-
masını mümkün kılar. Ancak belki 
de ilmî ve dînî işaret ve semboller-
den daha derin olanı felsefî tasav-
vufun kavramlarıdır.

Şiirlerinin tümüne bizzat kendi-
si isim vermiş olan Hacı Bayrâm 
Velî iyi derecede Arapça ve Farsça 
bilmesine rağmen şiirlerini Türk-
çe yazmıştır.9 Şiir yazabilmeyi ev-
liyânın kerameti olarak sayan, her 
bakımdan Yûnus Emre’nin etki-
si altında olduğu10 ve onun tarzını 
benimsediği Yûnus’un ilâhîlerini 

dilinden düşürmediği bilinen Hacı 
Bayrâm Velî, şiirlerini hece ve arûz 
vezinleri ile kaleme almıştır.11

Dört şiiri bugüne ulaşan Hacı Bay-
râm Velî, şiirlerini kendisi adlan-
dırmıştır. Bunlar, “Çalabım bir şâr 
yaratmış” mısrasıyla başlayan İlâhî 
Taksîm, “N’oldu bu gönlüm” mısra-
sıyla başlayan İlâhî Zikir, muammâ 
türünde yazdığı “Hiç kimse çekebil-
mez / Güçtür feleğin yayı” dizeleriyle 
başlayan İlâhî Savt ve “Bilmek ister-
sen seni / Cân içre ara cânı” dizeleriy-
le başlayan İlâhî diye adlandırdığı 
şiirlerdir. Çalışmamız kapsamında 
biz, seyr ü sülûkun sembolik ola-
rak adlandırıldığı İlâhî Taksîm adlı 
şiirini değerlendirmeye çalışacağız.

Hacı Bayrâm Velî, İlâhî Taksîm şi-
irinde şehir metaforuyla sembol-
leştirdiği gönlün, kalp şehrinin mi-
marı olan bir mürşid tarafından 
seyr ü sülûk merhalelerini tamam-
lamasını ve neticesinde vuslatını 
dile getirmektedir.

Din dilinde sembolik, 
mecâzî, temsîlî anlatım, 

ölçülü ve yerinde 
kullanıldığında, şiir ve 
estetikte olduğu gibi, 
yeni ifade imkânları 

sağlar ve aşkın 
(müteâl) olanla alakalı 

kavrayışı açar. Dinî 
semboller, çok karmaşık 

hakîkatleri, dolaylı 
yollardan anlatarak 

bunların yakînî 
olarak anlaşılmasına 

rehberlik eder.

Gönül şehrinin yeniden imârı me-
taforuyla mürşid eliyle seyr ü sülûk 
merhalelerinde kalbin tasfiyesinin 
sembolik olarak anlatıldığı İlâhî 
Taksîm şiiri Hacı Bayrâm Velî’nin 
en çok şerh edilen şiiridir. Şârih-
leri arasında müridlerinden Ak-
şemseddin (863/1459), daha son-
ra Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah 

Hacı Bayram 
Câmii,

Ankara



Efendi (1114/1703), Celvetî me-
şayihinden Abdülhay Üsküdarî 
(1117/1705), İsmail Hakkı Bur-
sevî (1063-1652), Bursalı Meh-
met Sahafî (1146/1733), Seyyid 
Muhammed Nûr (1300/1883) bu-
lunmaktadır. Hacı Bayrâm Velî’nin, 
“Çalabım bir şâr yaratmış” mısra-
sıyla başlayan bu en meşhur şii-
rinde, nefsin muhtelif merhalele-
rini aşarak belli bir makama erişen 
kalbin tasavvufî seyr ü sülûkunu 
görmekteyiz.

Gönül şehrinin yeniden 
imârı metaforuyla 

mürşid eliyle seyr ü 
sülûk merhalelerinde 

kalbin tasfiyesinin 
sembolik olarak 
anlatıldığı “İlâhî 

Taksîm” şiiri Hacı 
Bayrâm Velî’nin en çok 

şerh edilen şiiridir.

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân 
âresinde/Bakıcak dîdâr görinür ol 
şârın kenâresinde12 beytiyle başla-
yan şiirinde dinî, tasavvufî, felsefî 

idrak ve telâkkiler, bir takım me-
cazlar, istiâreler, telmihler, remz-
lerle bir anlam derinliği içinde an-
latılır; Allah Teâlâ’nın nazargâhı 
olan kalbin, mânâ âlemiyle alâkalı 
hâlleri ve geçirdiği evreleri samimi-
yetle terennüm edilir. Bu ilâhî hak-
kında bugüne kadar yapılmış olan 
şerhlerde özellikle “iki cihân” ve “dî-
dâr” kavramlarına farklı zaviyeler-
den yaklaşılmış, bu kavramlar üze-
rinde farklı mânâlar, farklı görüş 
ve düşünceler ileri sürülmüştür.13 
Buradaki “şâr” ifadesi Farsçadır ve 
şehir, kent ve benzeri büyük yerle-
şim yerleri anlamındadır. 14 Birçok 
mutasavvıf şairde görüldüğü gibi, 
“şâr”dan maksat, kalptir. Aslında 
tasavvuf dilinde gönül ya da kalb 
şehre benzetilirken, bazen istiare 
açık olarak kullanılmış, bazen de 
kinayeyle ifade edilmiştir. Nitekim 
Nesîmî’nin bir beytinde “dil” açık 
olarak zikredilirken kinâye yoluyla 
şehre, yani şâra benzetilmektedir. 
Bunun her iki türlü örneklerine ol-
dukça sık rastlanmaktadır:

Nazar kıl, bû dil-i vîrâna şâhâ!/Kılar 
sultân olan vîrânıâbâd.15

Allah Teâlâ, insanı beden ve ruh 
dediğimiz iki unsurdan meydana 
getirmiş, bu unsurları akıl, kalp ve 

nefs dediğimiz ilâhî cevherlerle ek-
siksiz donatmış ve iki cihan olarak 
sembolleştirilen insanın bedeni ve 
ruhu arasında, maddî ve manevî 
dünyanın birleştiği yerde, şehir 
sembolüyle ifadelendirilen kalbi, 
gönül şehrini yaratmıştır. 16 Kalbi, 
Allah Teâlâ’nın beden ve can denen 
iki cihanın arasında yarattığı mu-
kaddes bir yer olarak nitelendiren 
Hacı Bayrâm Velî, “dîdâr” olarak 
zikrettiği sevgilinin o şehirde yaşa-
dığını ve o şehir aracılığıyla görüle-
ceğini anlatmaktadır.

Tasavvuf ıstılahında “şâr”; Medi-
ne-i Cem’u’l-Cem’ olarak kabul 
edilmektedir. Mutasavvıflara göre 
Cem’u’l-Cem’ makamı; eşyayı Al-
lah ile müşâhede etmek, Allah’ın 
güç ve kudretinden başka her tür-
lü güç ve kuvvetten berî olmak-
tır. Bu makama erişen insanın Al-
lah’tan başka bütün varlıklara karşı 
duyarlılığı kaybolmuştur; artık o, 
sadece Allah’tan gelen tecellîlerle 
meşguldür.17

Pîr Muhammed Nuru’l-Arabî’ye 
göre beyitte geçen yaratma ifadesi, 
manevî âlemden maddî âleme inti-
kal etmektir. Bu iki cihan, Bâtın-ı 
Hakk ve Zâhir-i Hakk’tır. Diğer bir 
tasavvufî izaha göre ise, “iki cihan 
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arasında bir şâr yaratması”; iki 
Kâbe’nin (Kâbe ve Mescid-i Aksâ) 
tek yöne mukabil oluşuna delalet 
etmektedir. Çünkü tasavvuf fel-
sefesinde Kâbe, kalbin suretidir. 
İki cihan arasında olması meşrık 
ve mağribin arası demektir. Kâbe, 
küre şeklinde olan yeryüzünde bu 
iki cihetin ortasında sayılmaktadır. 
Meşrık ve mağrip aynı zamanda 
ruh ve cisme işarettir ve kalb de bu 
ikisinin tam ortasındadır. İki cihan 
arası bir bakıma ikili âlemlere de te-
kabül edebilir. Vahdet-kesret, dün-
ya-âhiret, zâhir-bâtın, Hak-halk, 

ana-baba, taş-toprak, su-ateş vs. 
mukabili olabilir.18

Tasavvuf ıstılahında 
“şâr”; Medine-i 

Cem’u’l-Cem’ olarak 
kabul edilmektedir. 

Mutasavvıflara 
göre Cem’u’l-Cem’ 

makamı; eşyayı 
Allah ile müşâhede 
etmek, Allah’ın güç 

ve kudretinden başka 
her türlü güç ve 

kuvvetten berî olmaktır.

Yüz, çehre anlamlarına gelen “di-
dâr” sözcüğü ise şiirde şehrin ke-
narından bakınca görünen ilâhî bir 
yüzü anlatmaktadır. Dîdârın o şeh-
rin kenarında görülmesi, yaratılan 
tüm varlıkların kendi sevgililerinin 
dîdârlarını19 gördüklerini veya gö-
receklerini ifade etmektedir. Var-
lıklar âleminde her varlığın bir tek 
sevgilisi vardır ve varlıklar onun 
dîdâriyle devamlı meşguldürler. 
Muhammed Nûru’l-Arabî, bütün 

insanların, sevgilinin dîdârını gör-
düklerini, ancak câhillerin o dîdâr-
dan haberdar olmadıkları için sev-
gililerinin dîdârını görmediklerini, 
görmedikleri için de görünmezdir 
dediklerini ifade etmektedir. Ara-
bî bu şiirin ilk kıtasının şerhinde 
bu konuyu şu misali vererek açık-
lamaktadır: Padişahın biri saltanat 
makamından çıkıp kıyafetini de-
ğiştirerek memleketi gezmeye çık-
sa, padişahı bilen ve tanıyan görse 
onu, hemen tanır. Bilmeyen tanı-
maz, dolayısıyla padişahı gördüğü-
nü ifade edeni de yalanlar. Bu yüz-
den, sevgilisi Allah olan kişi, maddî 
ve mânevî âlemin birleştiği kalp 
vasıtasıyla Allah Teâlâ’yı müşâhe-
de edebilir.20

Beyitte, insanın maddî ve mânevî 
dünyası da diyebileceğimiz beden 
ve ruh arasında, bunların birbiriyle 
münasebetini sağlayan kalp, sem-
bolik olarak bir şehre benzetilmiş-
tir. Bir şehirde mimarî yapılanma 
bir plân ve program çerçevesinde 
gerçekleştirildiği ve güzelleşmesi 
için çalışma yapıldığı gibi, kalb de 
kemâliyet kazanması ve nefsin is-
tek ve arzularından arınması için 
mânevî bir terbiyeyle çalışılır. Seyr 
ü sülûk denen bu terbiyeyle kemâ-
le erişmiş bu gönül şehrinde, ezelî 
ve ebedî olan sevgilinin yüzünün 
(tecellîlerinin) görüleceğine işa-
ret eden Hacı Bayrâm Velî, vuslat 
denen tecellîlerin müşâhedesine 
ulaşmanın akılla değil, kalp şehri-
nin saflaşmasıyla gerçekleşeceğine 
işaret etmektedir.

Hacı Bayrâm Velî;

Nâgihân ol şâra vardım/Ol şârı ya-
pılır gördüm/Ben dahî bile yapıldım/
Tâş u toprak arasında21

diyerek bu mısralarında da inşâ 
edilmekte olan gönül şehrinden 
bahsetmektedir. “Birdenbire o gö-
nül denen şehre vardığını; o şehri 
yapılır gördüğünü; kendisinin de 
o taş ve toprak arasında kalarak 
yapıldığını” ifade eden Hacı Bay-
râm Velî, nefsin tezkiyesi ve kal-
bin tasfiyesinde “seyr ü sülûk”un 
önemine; bu yoldaki usûl ve esas-
lara işaret etmektedir. Bir şehir 

Pîr Muhammed Nuru’l-Arabî



nasıl sürekli imar edilip bayındır 
hâle getiriliyorsa, gönül de sırr-ı 
ilâhîye vâkıf olabilmek için yeni-
den bir yapılanma sürecine gir-
melidir. Seyr ü sülûk neticesinde 
elde edilecek olan cezbe, muhab-
bet ve sırr-ı ilâhi22 gibi esaslar bu 
yapılanmayla elde edilebilecektir. 
Muhabbet, müşâhede ve marifet 
gibi hâller de bu gönül denen şe-
hirde olmaktadır. Bu şehrin inşâ-
sı için gereken taş ve tuğlalar ise 
tevbe, zikir, tefekkür, sabır, şükür, 
tevekkül, ibâdet gibi malzemeler-
dir. Mutasavvıflara göre ve özel-
likle Bayrâmîlikte şâra varmak için 
dört merhaleyi geçmek gerekir: Bi-
rincisi, tecellî-i ef ’al’dir. Bu, sâlikin 
fiillerinde sevgiliyi müşâhede et-
mesidir. Tecellî-i esmâ olan ikinci-
si, isimlerle sevgiliyi müşâhede et-
mektir. Üçüncüsü, tecellî-i sıfattır. 
Sıfatlarda sevgiliyi müşâhede et-
mektir. Dördüncü ve son merhale 
ise, zâtını müşâhede etmektir. Bu 
dört merhale geçilmeden o şehre 
varılmaz, yani fenafillâh ve beka-
billâh makamlarına ulaşılamaz.23

Hacı Bayrâm Velî, “Ben dahi yapıl-
dım” derken, bir bakıma kalbinin 
inşâsının ve imarının tamamlandı-
ğına; bu gönül şehrinde muhabbet, 
ma’rifet ve hakikat meyvelerinden 
tattığına; sırr-ı ilâhîye ilişkin bir-
takım mânevî güzellikleri yaşadı-
ğına; fiillerde, isimlerde, sıfatlarda 
ve zâtında O bir ve benzersiz Sev-
gili’yi müşâhede ettiğine işaret et-
mektedir. Birinci beyitte “O şehrin 
kenarından baktığında didârı gö-
ren” kalp gözü; bu beyitte kalbin 
mimarî yapısının tamamlanmasıy-
la sevgilinin muhtelif güzellikleri-
nin farkına varmaktadır.

Şâkirtleri taş yonarlar varıp üstâda 
sunarlar

Çalab›ın adın anarlar ol taşın her 
pâresinde.24

Bu beytin birinci mısrasında Ha-
cı Bayrâm Velî, gönül şehrinin in-
şâsında çalışan müridlerin, geç-
tikleri her merhaleyi, yani hâl ve 
zuhûrâtını ustaları olan mürşidle-
rine haber verdiklerini, ikinci mıs-
rada ise şehrin inşâsına çalışırken 

koydukları her taş parçasında Al-
lah Teâlâ’yı zikrettiklerini anlat-
maktadır. Gönül şehrinin inşâsın-
da çalışan müridler, yaptıkları her 
işi, yaşadıkları her hâli, taşı yontup 
ona istenen şekli verdikten sonra 
ustalarına sunan işçiler gibi gönül 
şehrinin mimarları olan mürşidle-
rine sunarlar. Hacı Bayrâm Velî’nin 
ifadesiyle: “Çalab’ın adının sürekli 
anıldığı” bu amelde, “zikirle”, “fikir-
le” ve “tefekkürle” geçilen hâller ve 
aşılan makamlarla kalp sanki yeni-
den var olur. Bu durum kimi muta-
savvıflarca veled-i kalbin doğması, 
kimilerince sultân-ı zikrin hâkim 
olması diye adlandırılır. Bu süreç-
te giderek olgunlaşan kalp, bir hâl-
den başka bir hâle geçer ve nihayet 
Arş’taki aslına kavuşur.

Tasavvufta nefse ait merhalelerin 
aşılmasında ve kalbin tasfiye edi-
lerek uyandırılmasında zikir en 
önemli yoldur. Kalp, ancak zikir-
le huzura erer, gelen belâlara sab-
reder. Her bir mürid tarafından bi-
linen ve tanınan her bir zerrenin 
diri kılınıp ebedî sükûnete, huzu-
ra ve saadete erdirilmesi, “onlar, 
(Allah’a) iman edenler ve gönülle-
ri Allah’ın zikriyle sükûnete eren-
lerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak 

Allah’ı anmakla sükûnet bulur”25 
meâlindeki âyet-i kerîmenin bu-
yurduğu gibi, ancak “Çalâb’ın adı-
nın anılması” ile mümkün hâle 
getirilmektedir.

O şehrin kenarından 
baktığında didârı gören” 

kalp gözü; bu beyitte 
kalbin mimarî yapısının 

tamamlanmasıyla 
sevgilinin muhtelif 

güzelliklerinin 
farkına varmaktadır.

Bu zikir ve tefekkürle geçen mür-
şid-i kâmilin gözetimindeki kalp 
inşâsı sırasında çeşitli zorluklar-
la mücadele etmeyi ve mücahe-
deyle bunların üstesinden gelme-
yi de Hacı Bayrâm Velî şu beyitle 
hatırlatmaktadır:

Ol şârdan oklar atılur gelür ciğere 
batılur/Ârifler sözi satılur ol şârın 
bâzâresinde.26

Şâr, yani şehir metaforuyla ifa-
de edilen kalbin inşâ ve imârı zik-
redildikten sonra bu beyitte, bu 
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inşâ sırasında gönül şehrinden atı-
lan okların gelip ciğere saplanma-
sıyla Hacı Bayrâm Velî, sembolik 
olarak bir yandan İlâhî aşk yolun-
da çekilen çilelere sabretmeyi, di-
ğer yandanda seyr ü sülûk sürecin-
de sâlikin kalbine gelen hataraların 
(menfi fikir ve vehimlerin), nefsiy-
le yaptığı savaşın zorluğunu ve sı-
kıntılı durumunu anlatmaktadır. 
Gerek acı ve ızdıraplara tahammül 
göstermek, gerekse nefisle yapı-
lan mücadelede ona galip gelmek, 
kalbin kemâliyeti, sâlikin ilâhî te-
cellîlere mazhar olması sonucu-
na ulaştırır. Sâlikin belalara ma-
ruz kalması, nefsinin tezkiyesi ve 
böylece kemâliyetine bir vesiledir. 
O şârdan okların atılması ve ge-
lip ciğere batması muhtemelen bu 
mânâda olmalıdır.

Yûnus Emre de tıpkı Hacı Bayrâm 
Velî gibi, bu durumu aynı teşbihle 
ifade etmiştir:

Gör nice taşlar atılır/Dost için başlar 
tutulur/Gelir gönüle batılır/Halimize 
haldaşgelir,27

Mısralarıyla Yûnus Emre’nin dile 
getirdiği, dostun verdiği sınırsız ni-
metleri kabul etmekle aynı derece-
de, ondan gelen dert ve belâlara da 
rıza göstermek ve hiç de kolay ol-
mayan acılara “hoş geldin” demek-
tir. İkbal’in dediği gibi; “Allah’ın 
yolunda her ne vâki olursa iyidir. 
Dostun nâhoşluğuna merhaba”28.

Mutasavvıflara göre kulun Allah 
Teâlâ’ya muhabbeti, kalbinde his-
settiği bir duygu olup lafızla ifade 
edilemeyecek kadar latîf bir histir. 
Bu hâl ve his, insanı Allah Teâlâ’yı 
tazim etmeye, O’nun rızasını her 
şeye tercih etmeye, ünsiyet ve ülfe-
tini, devamlı surette kalbi ile O’nu 
zikrederek bulmaya ve O’na karşı 
içinde bir heyecan duymaya sevk 
eder29. Tasavvuf ehli; muhabbet, 
gerek gıyabında gerekse huzurun-
da sevgiliye muvafakat etmektir, 
demişlerdir.30 Allah Teâlâ’ya kur-
biyyet derecesinde olan mukarre-
bûn denilen kâmil zâtlar, O’nun 
kahrı ve lutfu arasında fark gör-
mez. O Mahbûb-ı Hakîkî’den ge-
leni her zaman hoş bulur ve nimet 

kabul eder; Hacı Bayrâm Velî’nin 
halifesi Akşemseddîn’in hulefâ-
sından Şeyh İbrâhim Tennûrî’nin 
(887/1482) dediği gibi, “lutfun da 
hoş, kahrın da hoş” 31 der. Kurbiy-
yetin türetildiği, yakınlık anlamın-
da olan kurb, ezelde Allah ile kul 
arasında geçen ahde uymayı ifade 
eden bir tabirdir. Kulun Hakk’a ya-
kın olması, müşâhede ve mükâşefe 
ile olduğundan kurb, kalb yoluyla 
sevilene duyulan yakınlık anlamın-
da kullanılır.32

Allah’ın adını uzaklara 
duyurmaya yarayan bir 
vasıta olması sebebiyle 
minare, âdeta Allah’a 
ait marifet sırlarının 
ve yüce hakikatlerin 

tebliğ mahalli 
olarak sembolleşmiş 

durumdadır.

Kendisinde başkalarının ihtiya-
cı olan mal ve metâ bulunan satı-
cılar, ihtiyaç sahibi alıcılara ücret 
mukabilinde ihtiyaç duyulan mal 

ve metâı satarlar. Âriflerin sözü-
nün alınıp satıldığı bir pazar yeri-
ne teşbih edilen sohbet meclisleri 
ve zikir halkalarında, mülkün ger-
çek sahibi olan Allah Teâlâ’dan ge-
len feyz-i ilâhî satılmaktadır. As-
lında Kur’ân-ı Hakîm’de “hiç zarar 
etmeyen ticaret”33 olarak ifade edi-
len teşbihe telmihle, “Ârifler sözi 
satılur ol şârın bâzâresinde” diye-
rek “sözü”, âdeta alınıp satılan bir 
metâa benzeten Hacı Bayrâm Ve-
li, sohbet meclislerinde müşâhe-
de edilen ve yaşanan feyz-i ilahîyi, 
ârif-i billâh olanirşad makamında-
ki zatların kimseden sakınıp kıs-
kanmadan kalpten kalbe naklettik-
lerini anlatmaktadır.

Hacı Bayrâm Velî, sonraki beyitte, 
yukarıdaki mısralarda anlattığı şe-
hir metaforunun gönül olduğunu 
açık olarak ifade ederek,

Ol şâr dediğüm gönüldür, ne delidür 
ne uslıdur/Âşıklar kanı sebildir ol şâ-
rın kenâresinde34

Mısralarıyla, imar ve inşâ edi-
len gönlün, artık Sevgili’nin orada 
yerleşmesiyle, ne akıl ne de delilik 
vasfıyla vasıflanmaksızın, hayretle, 
mutlak bir gaybet hâline gireceğini 

Yivli Minare Câmii ve Külliyesi, 
Antalya



söylemekte ve İlâhî aşkı terennüm 
eden bütün şâirlerin ifade ettikle-
ri, gönül şehrinde Sevgili uğruna 
âşıkların kanlarının bedelsiz, ivaz-
sız akıtılacağını hatırlatmaktadır.

Hacı Bayrâm Velî bu beytinde, 
“şâr” kelimesinin anlamını açık bir 
şekilde ifade etmektedir. O, bu şii-
rin tamamında kullandığı “şâr” ke-
limesinin gönül anlamına geldiği-
ni bizzat açıklamakta ve onun “ne 
deli, ne de akıllı” olduğunu söyle-
yerek, şeriat bakımından ifrat ve 
tefritten kaçıp orta yolu bulmayı, 
hakikatte ise tam bir istiğrak hâ-
linde aklı ve iradeyi O’na bırakmayı 
anlatmaktadır.

Özellikle Hacı Bayrâm Velî’nin ifa-
desiyle, “uslu (akıllı)olmayan” gö-
nül hâli içinde bulunan nice “âşık-
lar”, akıl ve iradelerini bilerek ve 
isteyerek Sevgililerine teslim ettik-
leri için O’nun yolunda “kanlarının 
sebil olarak, ivazsız, bedelsiz, kar-
şılıksız akmasına rıza göstermiş-
ler”, canlarını bu yolda feda etmek-
ten çekinmemişlerdir. Onlar akıl 
ve iradelerini teslim ettiklerinden 
ne akıllıdırlar, ne de bu teslimiye-
ti kendi istekleriyle kabul ettikleri 
ve Sevgili’lerinden ne gelirse gelsin 
şuurlarıyla kabul edip rıza göster-
dikleri için, delidirler.

Bu sözi ârifler anlar câhiller 
bilmeyüptanlar

Hacı Bayrâm kendü banlar ol şârın 
minâresinde.35

Hacı Bayrâm’ın 
şiirlerinde çokça 

kullandığı iki kavram, 
anlaşılması ve 

yorumlanması gereken 
ama fikrî ve ahlâkî 
derinliği taşıması 

itibariyle izahı güç olan 
“bilme” ve “gönül”dür. 

Bu dizelerde aşkı tatmayan, kal-
bi tasfiye ve nefsi tezkiye yolunda 
çaba göstermeyenlerin, kalben el-
de edilen keşfî bilgilere ve sırlara 
ulaşamayacakları ifade edilmekte-
dir. Çünkü kalbini tasfiye etmemiş 
kimseler bu konuda cahildir, boşu-
na konuşurlar. Hacı Bayrâm Velî, 
kendi tasavvufî tecrübesinden ha-
reketle, şiirin başından beri ifade 
ettiği gönül şehrini inşâ etmiş bir 
ârif olarak, bu sembolik ifadelerle 
anlattıklarını ancak ehlinin, yani 
kendisi gibi “ârif” olanların anlaya-
bileceğini vurgulamaktadır. Çünkü 

tasfiyesi gerçekleşmiş ve belli bir 
makama erişmiş olan kalbin elde 
ettiği bir kısım keşfî bilgilerle yük-
lenmiş sözünü, ancak ârif olanlar 
anlar; kalbi temizlenmemiş, nefsi-
nin hevâ ve hevesinin peşinde ko-
şan ve her şeyi bildim zanneden 
gâfillerin ve câhillerin bu sözü an-
laması imkânsızdır. Hattâ bu ha-
kikati “ârifler”, “câhiller” tezadıyla 
ortaya koyan Hacı Bayrâm Veli’nin 
ifadesiyle; bu gibi gâfiller, bu söz 
sahiplerini söyledikleri sözlerin-
den ötürü kınar ve eleştirirler.

“Hacı Bayrâm kendü banlar ol şâ-
rın minâresinde” beytinde Hacı 
Bayrâm Velî, sanki bütün insanla-
rı tasavvufî kemâliyete erişmiş bir 
gönlün sahip olduğu sevgi ve aşkı 
paylaşmaya çağırarak gönül şehri-
ni imâr etmeye davet etmektedir-
ler. Bu mısrada zikredilen minare 
kelimesi, kalp şehrine davet yeri 
olarak tavsif olunmuştur. Allah’ın 
adını uzaklara duyurmaya yarayan 
bir vasıta olması sebebiyle minare, 
âdeta Allah’a ait marifet sırlarının 
ve yüce hakikatlerin tebliğ mahal-
li olarak sembolleşmiş durumda-
dır.36 Dolayısıyla nasıl ki minareler, 
Allah’ın yüce ismini uzaklara duyu-
rurlarsa, mutasavvıflar da dünya-
nın dört bir yanına gönderdikleri 
talebeleriyle aynı vazifeyi yaparlar.

Şiirde, gönül şehrinin imârı ola-
rak sembolleştirdiği seyr ü sülûk 
denilen terbiyeyle kemâle erişip 
ârif-i billâh olan kişinin kalbin-
de Sevgili’nin tecellîlerinin müşa-
hade edileceğine işaret eden Hacı 
Bayrâm Velî, vuslat denen tecellî-
lerin müşâhedesine gönül mimarı 
olan mürşid terbiyesi neticesinde 
kalp şehrinin saflaşmasıyla ulaş-
manın gerçekleşeceğini anlatmış-
tır. Ona göre, bu kalp tasfiyesiyle 
marifet makamlarına ulaşılır ve sâ-
lik artık ârif olur. Marifet muhab-
beti iltizam ettiği için de, artık ârif 
olan sâlik aynı zamanda İlâhî aş-
ka tutulmuş bir âşıktır. Hacı Bay-
râm Velî’ye göre, Bayrâmîliğin üç 
temel esasını teşkil eden cezbe, 
muhabbet ve sırr-ı ilâhi37 gibi esas-
lar, “İlâhî Taksîm” adını verdiği, 
yukarıda açıklamaya çalıştığımız 
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şiirinde şâr metaforuyla sembol-
leştirdiği gönlün eğitim süreci 
olan seyr ü sülûk neticesinde, kalp 
şehrinin yeniden yapılanmasıyla 
eldeedilebilecektir.

Hacı Bayrâm Velî, gönül 
şehri metaforuyla 

muhabbetin kalbi nasıl 
kemâliyete ulaştırdığını 

ifade etmiştir.

Hacı Bayrâm Velî’nin, çalışma-
mızda incelediğimiz şiirinde, di-
ğer mutasavvıflarda olduğu gibi, 
nefsin tezkiyesi ve ruhun tasfiye-
si için gerekli olan seyr ü sülûk ve 
bu manevî yolculuk esnasında kar-
şılaşılan hâlleri anlattığı sonucuna 
varılabilir.

Hacı Bayrâm’ın şiirlerinde çokça 
kullandığı iki kavram, anlaşılma-
sı ve yorumlanması gereken ama 
fikrî ve ahlâkî derinliği taşıması 
itibariyle izahı güç olan “bilme” ve 
“gönül”dür. Tasavvufî merhalele-
rin en önemlilerinden olan mari-
fet, yani Rab Teâlâ’yı tanıma olarak 

ifade edebileceğimiz marifetullah-
la, gönlün fiili olan muhabbetul-
lah arasında insicamlı bir ilişki ku-
ran Hacı Bayrâm Velî, gönül şehri 
metaforuyla muhabbetin kalbi na-
sıl kemâliyete ulaştırdığını ifade 
etmiştir. Aynı zamanda o, kalbin 
imarı ve marifetullaha ulaşmak için 
dünya ve hatta en genel anlamıyla 
masivanın, muhabbetullaha nasıl 
engel olduğunu açıklarken, diğer 
taraftan da kendisine âşık olunan, 
muhabbet duyulan Rab Teâlâ’nın 
marifetine ancak nefsin fâni oldu-
ğunun bilinmesi, tanınmasıyla ula-
şılabileceğini bildirmiştir.

Hacı Bayrâm Velî, Bayrâmîlikteki 
usûl ve erkânın özeti mahiyetinde-
ki bilmek, bulmak ve olmak tasav-
vurlarının, metaforik bakımdan 
şehre benzediğini, kalbin terbiye-
si demek olan seyr ü sülûk netice-
sinde elde edilecek cezbe, muhab-
bet ve sırr-ı ilâhînin ortaya çıkması 
ve muhabbet, müşâhade ve ma-
rifet hâllerine ulaşılmasıyla idrâk 
edilebileceğini ifade etmiştir. Ça-
lışmamızda incelediğimiz şiirin-
de, vâsıl-ı ilallâh olan sûfînin seyr 
ü sülûkunda yaşadığı manevî tec-
rübeyi ele alan Hacı Bayrâm Velî, 

şiirinde bunun ancak gönül dediği-
miz kalpte meydana geldiğini açık-
lamıştır. Rabb’ini bilmekle mükel-
lef olan kulun bu bilme ameliyesi 
ancak kalbini tasfiye ederek O’nu 
bulmasıyla mümkün olacaktır. O, 
kalp şehrinin yeniden yapılanma-
sının, ancak ustalarından olan bir 
mürşidin gözetiminde seyr ü sülûk 
denen nefsin tezkiyesi ve kalbin 
tasfiyesiyle mümkün olabileceği 
şeklinde açıklamıştır. İlâhî Taksîm 
şiirinde sembolize ettiği şehir me-
taforuyla ifade edilen seyr ü sülû-
kun neticelenmesi sonucu ortaya 
çıkan Bayrâmîlikteki bulmak ta-
savvurudur. Şiirde anlatıldığı gibi, 
kalbin tasfiyesiyle Rabb’ini bilen ve 
bulan sâlik, artık O’na kavuşur ve 
O’nda fâni olur. Böylece sâlik, bil-
mek, bulmak ve olmak tasavvur-
larını idrak etmiş ve ârif-i billâh 
olmuştur.

Görüldüğü gibi, Hacı Bayrâm Velî 
de diğer bütün hikmet sahibi sufî-
ler gibi, şiirlerinde temsîlî bir dil 
kullanmış, yüksek hakîkatleri sem-
bolik bir dille, anlaşılması kolay ör-
neklerle dile getirmiştir.  
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ir toplumda, bir 
toplulukta çok es-
kilerden kalmış ol-
maları dolayısıyla 
saygın tutulup ku-
şaktan kuşağa ile-

tilen alışkanlıklar, inanç, bilgi ve 
töre kaynaklı uygulamalardır. Ri-
tüeller, özel durumlarda yinele-
nen ve alışkanlık özelliği kazanan 
davranışlardır. Hemen hemen bü-
tün Kadim şehirlerin kuruluş hi-
kayelerinin temelinde bir ritüelin 
yer aldığı görülür. Zamanla şehir-
lerin niteliği değişir, şehirde yaşa-
yanlar değişir, her değişim şehre 
rengini veren alışkanlıkları, ritü-
elleri de dönüştürür. Bugün artık 
kabul edilmektedir ki, şehrin tarih 
sahnesine çıkışı bir inanç etrafın-
da insanların ritüellerini icra ede-
bildikleri mekânlar inşâ etmesiy-
le başlamıştır. Hatta Mumford’un 
da tespit ettiği gibi, ilk mağara 
yerleşimleri bile barınma ihtiya-
cından çok sanat ve ritüel amaçlı 
kullanılmıştır.

Son dönemlerde, başını Annales 
okulunun çektiği klasik Marksist 
teoriyi yerle bir eden keşifler yapıl-
mıştır. Bilindiği üzere bu teori ka-
baca, insanların önce avcı toplayı-
cı olarak yaşadığını sonra tarımı 

keşfettiğini, tarım nedeniyle yerle-
şik hayata geçmek durumunda kal-
dıklarını ve şehirlerin ilk tohumu-
nun da böylece atıldığını öne sürer. 
Oysa antropoloji ve tarih bilimini 
kökünden sarsan Göbeklitepe’de 

B

Şehrin tarih sahnesine çıkışı, bir inanç etrafında insanların 
ritüellerini icra edebildikleri mekânlar inşâ etmesiyle 
başlamıştır.
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elde edilen bulgular, etrafta tarım 
toplumuna geçişin emareleri ol-
madığı halde insanların devasa öl-
çülerde tapınaklar inşâ ettiklerini 
ve ritüellerini icrââ etmek için bir 
toplanma mekânı oluşturduklarını 
göstermektedir.

Yine son veriler kutsal kitapla-
rın anlattıklarıyla örtüşen bilgi-
ler sunmaktadırlar. Adem ile Hav-
va buluşurlar ve ilk işleri bir “beyt” 
yapmak olur. İbrahim, Oğlu İsmail 
ve Hacer’i yanına alıp Allah’ın işa-
retiyle kuş uçmaz kervan geçmez 
bir çöle gidip Kâbe’yi inşâ eder ve 
çok geçmeden bu “beyt”in etrafın-
da bir şehir kurulur. Kudüs’ün te-
melinde Süleyman Mabedi yer alır. 
Bütün bunlar tarihsel kentin do-
ğasıyla ilgilidir. Paleolitik çağ ma-
ğaraları, benzer şekilde kutsal ni-
telik ve güçlerle donatılmış olan ve 
çok uzak yerlerde yaşayan insanla-
rı bile kendine çeken kutsal yerle-
rin ilk örneklerindendir. Sonraki 
dönemlerde kutsal toplanma yer-
leri halini alacak mekânlar aynı 
inancı paylaşan insanları belli bir 
ritüeli gerçekleştirmek için dönem 
dönem ya da sürekli bir araya geti-
recektir. Mekke, Roma, Kudüs, Be-
nares, Peiping hâlâ bu amaçları ha-
tırlatan şehirlerdir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşı-
lacağı üzere, insanların bir mekâ-
na ya da kente yükledikleri an-
lam o kentle özdeşleştirdikleri 

seramonilerde, kutlamalarda, âyin 
ve ritüellerde kendini gösterir. İs-
tanbul bu anlamda, uzun tarihi 
boyunca bir çok kavmin, medeni-
yetin farklı anlamlar yüklediği ve 
zenginleştirdiği bir şehirdir. Kuru-
luş efsanelerinde Delphi kâhinine, 
Süleyman Peygamber’e uzanan mi-
tolojik hikayeler yer alır. 

İnsanların bir mekâna 
ya da kente yükledikleri 

anlam o kentle 
özdeşleştirdikleri 

seramonilerde, 
kutlamalarda, 

âyin ve ritüellerde 
kendini gösterir.

İmparator Constantinus bu şeh-
ri siyasi olduğu kadar dini bir baş-
kent olarak da tasarlamıştı. Orto-
doks Hristıyanlığın merkezi olan 
şehir, yüzyıllar boyunca bu statü-
sünü korudu. İstanbul’un Müs-
lüman Türkler tarafından fethiy-
le şehrin anlamı da değişti. Eski 
ritüeller, inançlar ve o inançların 
bu kente verdiği renkler elbette 
kaybolmadı ama artık İstanbul’un 
dünya ve İslam tarihi açısından ifa-
de ettiği önem çok farklıydı. Tö-
renler, bayramlar, ritüeller bu ye-
ni duruma göre yeniden şekillendi. 

İstanbul’un hilâfet merkezi olması 
İslam dünyasının kalbi olması an-
lamına geliyordu. Bir hilâfet mer-
kezi olarak, İslam’ın temsil ma-
kamı İstanbul’da asırlarca devam 
edecek bir ritüel İstanbul’un ya-
şamına girdi. Büyük bir itina ile 
hazırlıkları yapılan “Surre Alayı” 
asırlarca İstanbul ve Mekke’yi, bi-
ri dinin doğduğu şehir, diğeri hilâ-
fet merkezi olan bu iki kadim şeh-
ri birbirine bağladı. Şimdi, Bir Pây-i 
taht ritüeli olarak Surre Alayı’na 
biraz yakından bakalım.

Surre Alayı*

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına ka-
dar devam eden güzel gelenekler-
den biri olan Surre-i Hümâyûn, 
her sene Hac mevsiminden önce 
Mekke ve Medîne halkının ihtiyaç-
larını karşılamak için gönderilen 
para ve hediyelerden oluşmaktay-
dı. “Surre”; para kesesi manasına 
gelen Arapça bir kelime olup Ha-
remeyn’e gönderilen para, altın ve 
hediyelere bu ad verilmiş, bunun 
için yapılan özel merâsime de “Sur-
re Alayı” denilmiştir. 

İlk olarak Haremeyn halkına ke-
seler içinde para (Surre) gönderen 

* Surre Alayı konusundaki bilgiler için Kaynak: 
Akgündüz Murat, Surre-i Hümâyûn Gelene-
ği ve İslâm Toplumunu Kaynaştırmadaki Rolü 
D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXII, İzmir 
2005, ss.107-114 



Abbâsî döneminin üçüncü halîfesi 
el-Mehdî (158-168/775-785)’dir. 
Yine Abbâsî halîfelerinden el-Muk-
tedir (295-320/908-932), her yıl 
hacılara “Surre” gönderilmesi-
ni bir gelenek hâlinde başlatmış; 
daha sonra Fâtımîler, Eyyûbîler 
ve Memlûkler devrinde aynı uy-
gulama devam etmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde ilk defa Surre gönde-
ren hükümdârın Çelebî Mehmed 
(1413-1421) olduğu şeklinde ge-
nel bir kanaat bulunmakla bera-
ber, bu pâdişâhın babası Yıldı-
rım Bayezîd (1389-1402)’in de 
791/1389 yılında Mekke ve Me-
dîne halkı için 80 bin altın gönder-
diği tespit edilmiştir. Yavuz Sultan 
Selim (1512-1520)’in 1517’de Mı-
sır’ı alıp topraklarına ilhakından 
sonra Kâhire’ye gelen Mekke Şerîfi 
Ebu’l-Berekât’ın oğlu Ebu Nümey 
(ö.1584)’in itaatiyle Haremeyn’in 
idâresi resmen Osmanlı Devleti’ne 
geçmiş ve bölgedeki fakirlere dağı-
tılması için deniz yoluyla 200 bin 
dinar ile zahîre Surre olarak bura-
ya yollanmıştı. Bu tarihten itibaren 
Osmanlı sultanları “Hâdimü’l-Ha-
remeyn eş-Şerîfeyn” (Haremeyn’in 
Hizmetçileri) unvanını almışlardı. 

Buna göre, sadece nakit para değil 
gıda yardımının da Surre’nin kap-
samına girdiği anlaşılmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde 
ilk defa Surre gönderen 

hükümdârın Çelebî 
Mehmed olduğu 

şeklinde genel bir 
kanaat bulunmakla 

beraber, bu pâdişâhın 
babası Yıldırım 

Bayezîd’in de 791/1389 
yılında Mekke ve 

Medîne halkı için 80 
bin altın gönderdiği 

tespit edilmiştir.

Surre-i Hümâyûn 
Merâsimi ve 
Gönderiliş Şekli
Teşrîfât kâidelerine büyük önem 
verilen Osmanlı Devleti’nde Sur-
re-i Hümâyûn’un yola çıkması se-
bebiyle özel bir merâsim yapılırdı. 
Öncelikle bu işten sorumlu olan 
“Surre Emîni” adlı bir görevli ta-
yin edilerek sadrazam huzurun-
da kendisine “hil‘at” giydirilirdi. 
Receb ayının 12. gününde İstan-
bul’dan çıkması gereken Surre Ala-
yı için Dârü’s-Saâde Ağası tarafın-
dan Defterdâr, Reîsü’l-Küttâb ve 

Nişâncı’ya davetiye yollanır, Sadâ-
ret Kethüdâsı da diğer bulunması 
gereken zevâtı davet ederdi. Davet-
liler, Topkapı Sarayı’ndaki Kub-
bealtı önünde toplandıktan sonra 
Mekke Şerîfi’ne gönderilecek mek-
tup ile Surre-i Hümâyûn torbaları 
hâfızların okuduğu Kur’ân-ı Kerîm 
eşliğinde pâdişâh huzûrunda mü-
hürlenerek Surre Emîni’ne teslim 
edilirdi.

Bundan sonra pâdişâhın hediye-
leriyle nâmesinden oluşan mah-
mil-i şerifi taşıyan deve başta, Sur-
re torbalarının yüklendiği diğer 
deve ve katırlar arkada olmak üze-
re sarayın orta kapısı olan Bâb-ı 

Çelebi Mehmet
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Hümâyûn’dan çıkılır ve Sirkeci’de-
ki Kireç İskelesi’ne gelinirdi. Ora-
dan Kaptan Paşa’nın hazırlattığı 
çektirilere bindirilen Surre Alayı 
Üsküdar’a geçirilir ve Mekke-i Mü-
kerreme’ye kadar kara yoluyla gidi-
lirdi. Mekke Emîri tarafından pâ-
dişâhın mektubu Mina mevkiinde 
okunduktan sonra Surre torbaları 
içindeki paralar defterde yazıldığı 
şekilde dağıtılırdı. Haccın bitimi-
ni müteâkip Surre Emîni, Mekke 
Emîri’nin pâdişâha yazdığı cevâbî 
mektup ve hediyeler ile beraber İs-
tanbul’a dönerdi.

Pâdişâhın, Mekke Emîri’ne Arap-
ça olarak gönderdiği nâmede, ha-
cıların güvenliği ve rahatının en 
iyi şekilde sağlanması, Surrelerin 
defterdeki kayıtlara göre titiz bir 
şekilde dağıtılması ve dönüşte kâ-
filelerin bedevî eşkıyâsının taarru-
zundan korunması istenirdi.

1863’de İskenderun civarında-
ki Payas yolu üzerinde eşkıyânın 
Surre Alayı’nı gasbetmesi üzerine 
Sadrazam Keçeci-zâde Fuad Pa-
şa (1815-1869)’nın teklifiyle Üs-
küdar’dan Şam’a kadar olan kara-
yolu terk edilerek vapurla Beyrut 

limanına gönderilmesi kararlaştı-
rılmıştı. Bu kararın ilk uygulandı-
ğı 1280-81/1864 yılından itibaren, 
yolun kısalması sebebiyle Şaban 
ayının on beşinde İstanbul’dan çı-
kan Surre Alayı deniz yoluyla Bey-
rut’a gider ve oradan “Emîr-i Hac” 
görevini üstlenen Şam Valisi nezâ-
retinde Mekke’ye ulaşırdı.

1280-81/1864 yılından 
itibaren, yolun kısalması 

sebebiyle Şaban ayının 
on beşinde İstanbul’dan 
çıkan Surre Alayı deniz 
yoluyla Beyrut’a gider 

ve oradan “Emîr-i Hac” 
görevini üstlenen Şam 

Valisi nezâretinde 
Mekke’ye ulaşırdı.

Sultan II. Abdülhamid (1876-
1909)’in gayretleri sonucunda ya-
pılan Hicaz demiryolunun açıldığı 
1908 yılından başlayarak 1916’ya 
kadar Surre Alayı Haydarpaşa’dan 
demiryoluyla gönderilmişti. Bü-
tün Müslümanların gönüllü yardı-
mı ve Alman mühendislerin çalış-
masıyla 1901-1908 yılları arasında 

tamamlanan Hicaz demiryolu, Sul-
tan II. Abdülhamid’in İslâmcı po-
litikalarının en büyük anıtı olarak 
kabul edilmiştir. Demiryolunun in-
şâsı için kendi cebinden elli bin li-
ra ödeyen Sultan II. Abdülhamid, 
gönüllü bağış kampanyasını baş-
latmıştı. Bu yüzden Hicaz demir-
yolunu, inancı maddî kazançla bir 
araya getiren ve Arabistan’da Os-
manlı kontrolünü güçlendiren bir 
teşebbüs olarak görenler de vardır.

Farklı şekillerde yorumlansa da İs-
lâm âlemi için büyük bir hizmet 
olan bu demiryolu vâsıtasıyla Sur-
re Alayı en son 1916’da Medîne’ye 
kadar gidebilmiş, 1917 ve 1918 yıl-
larında ise Şam istasyonunda yol-
culuk noktalanmıştı. Şam’dan geri 
dönen bu kâfiledeki son Surre Emî-
ni ise Meşîhat Dâiresi’nde müste-
şarlık gibi önemli bir vazîfede bu-
lunan Hacı Kâmil Efendi’dir. 

I. Dünya Savaşı gibi bir felâke-
ti yaşayan son pâdişâh VI. Meh-
med Vahîdüddin (1918-1922), 
Hicaz yarımadası Osmanlı Dev-
leti’nden koparıldığı halde 29 Re-
ceb 1337/30 Nisan 1919’da “Halî-
fe-i Müslimîn” sıfatını kullanarak 
Haremeyn bölgesindeki fakirle-
rin tek geçim kaynağı olan Sur-
re’lerin eskisi gibi irsâli için emir 



vermişti. 1919-1922 yılları arasın-
da Haremeyn fukarâsına yine Sul-
tan Vahîdüddin tarafından sadaka 
dağıtılmıştır.

Surre-i Hümâyûn’un 
Tarihî Önemi ve 
İslam Toplumunu 
Kaynaştırmadaki 
Rolü
Osmanlı Devleti’nin her sene ak-
satmadan Haremeyn’e yardım et-
mesi; zamanının en güçlü İslâm 
devleti olması ve ne kadar tartışıl-
sa da hilâfet sıfatını taşıması sebe-
biyle gerçekleşiyordu. Bu vazifenin 
kudsiyeti sebebiyle Osmanlılar, Hi-
caz bölgesinden hiçbir vergi alma-
dıkları gibi, onlara keseler dolusu 
altınla yardım etmişlerdir. Müslü-
manlara yaptıkları diğer hizmetler 
yanında, gönderdikleri Surreler ile 
Osmanlı pâdişâhları halîfe sıfatına 
dayanarak Haremeyn’e hizmet et-
mişlerdir. Böylece onların gayretle-
riyle Haremeyn, sonuna kadar ih-
tirâm ve ikrâm ile ağırlanmıştır.

Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin 
idaredeki başarısının, İslâm’ın 
muhâfızlığı gibi önemli bir görev 
üstlenmesine bağlı olduğu ileri sü-
rülmüştür. Fatih Sultan Mehmed 
(1451-1481)’den başlayarak Os-
manlı sultanları, İslam dünyasında 
gelmiş geçmiş en büyük İslam dev-
letinin hükümdarı oldukları bilin-
cine varmışlardır. Bundan dolayı, 

Mısırlı meşhûr âlim Abdülaziz Çâ-
viş (1876-1929), Osmanlı pâdişâh-
larının halîfeliği hak ettikleri dü-
şüncesinin bütün Müslümanların 
kalbinde yerleşmiş kesin bir inanç 
olduğunu zikretmektedir.

Osmanlılar seyyid ve 
şeriflere karşı büyük 

bir muhabbet ve saygı 
beslediklerinden 

dolayı, onların yaşadığı 
en önemli yerlerden 
biri olan Haremeyn’e 
ellerinden gelen her 

yardımı yapmışlardır.

Surre yardımının altında yatan di-
ğer önemli bir etken de Kur’ân-ı 
Kerîm âyetleri ve hadîs-i şerîflerde 
sıkça geçen infâk emridir. Mesela 
Bakara Sûresi’nin 3. âyetinde Müs-
lümanların sıfatları sıralanırken; 
“Onlar gayba inanırlar, namaz kılar-
lar, kendilerine verdiğimiz mallardan 
Allah yolunda harcarlar.” denmek-
tedir. İşte Osmanlı pâdişâhları da 
kendilerine lutfedilen büyük zen-
ginliği boşa harcamayarak kurduk-
ları Haremeyn vakıfları vâsıtasıyla, 

ikram edilmeye en lâyık olan Mek-
ke, Medîne ve Kudüs ahâlîsi için 
mallarını Allah yolunda harcamış-
lardır. Yoksa hiçbir dünyevî sebep, 
kendilerinden menfaat beklenme-
yen bir topluluğa yardım etme hâ-
disesini açıklayamaz. Pâdişâhların 
Surre gönderdikleri Müslüman-
lardan tek istedikleri şey, o mü-
bârek yerlerde kendileri için duâ 
etmeleriydi.

Ayrıca Mekke ve Medîne’de muh-
taç durumda çok kimsenin olma-
sı ve oralarda Hz. Peygamber’in 
neslinden gelen seyyid ve şerifle-
rin bulunması da Surre gönderme-
nin önemli bir sebebidir. Osmanlı-
lar seyyid ve şeriflere karşı büyük 
bir muhabbet ve saygı besledikle-
rinden dolayı, onların yaşadığı en 
önemli yerlerden biri olan Hare-
meyn’e ellerinden gelen her yardı-
mı yapmışlardır.

Surre Alayı, bir şehrin tarihte üst-
lendiği rolü geleneksel hale ge-
tirilen uygulamalar ve ritüeller-
le görünür kılmasının en çarpıcı 
uygulamalarından biridir. İstan-
bul’un hilâfet merkezi olması bu 
gelenekle törensel bir ifade bul-
muştur. 

Fatih Sultan Mehmet

Surre Alayı’nın 
Hicaz Demiryolu 
ile ilk gönderimi
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Arş. Gör. Fethiye Nur AKKAYA

Doktora öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabilim Dalı 

Din ve Vicdan Özgürlüğünün Kent Estetiği 
Gerekçesi İle Sınırlandırılması:

Dinî Mimarînin Estetik Kontrolü

MAKALE



lkemizde kent es-
tetiğine hukukun 
müdahalesi, bütün 
teorik yönleri ile 
tartışılmış ve hu-
kuki rejimi ortaya 

konmuş bir mesele değildir. Ancak, 
özellikle son yıllarda, gerek yasa 
koyucu gerek idareler, kent mekâ-
nını estetik açıdan da düzenleme 
ve denetleme eğilimi içerisinde-
lerdir. Bu durum bir hukuki rejim 
arayışını da beraberinde getirmek-
tedir. Kent mekânının estetik yön-
den düzenlenmesi ve denetlen-
mesi, dünyanın pek çok ülkesinde 
kültür ve tabiat varlıkları alanının 
dışında da tartışılmakta ve bu tür-
den düzenleme ve denetleme araç-
larına geniş ölçüde rastlanmakta-
dır. Ülkemizde ise son yıllarda bazı 
belediyeler bünyesinde “Kent Este-
tik Kurulları” ismi verilen kurulla-
rın oluşturulduğu ve mimarînin bu 
yolla estetik açıdan da denetlen-
mesi yönünde bazı uygulamaların 
başladığı görülmektedir1. Ancak 

Ü

Mimarînin kent estetiği açısından düzenlenmesi ve 
denetlenmesinde bir diğer tartışma noktası ise ibadet 
mekânlarının mimarî çevreye dahil olması noktasında ortaya 
çıkmaktadır.

Mardin
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bu düzenleme ve denetleme faa-
liyeti bazı temel hak ve özgürlük-
lerle de çatışmakta ve bu yönüyle 
meşruluk tartışması ile karşı karşı-
ya kalmaktadır. 

Bu tartışmaların bir ayağı mimarî 
ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Mi-
marînin sanatın diğer dalları gi-
bi sembolik bir ifade biçimi oldu-
ğu ve ifade özgürlüğü bağlamında 
korunması gerekliliği dile getiril-
miştir. Ancak, mimarîyi sanatın di-
ğer dallarından yani diğer sembo-
lik ifade biçimlerinden ayıran bazı 
yönleri bulunmaktadır. Öncelik-
le sanatın diğer dallarının aksine, 
mimarînin, “zoraki izleyici” kitlesi 
(captiveaudience) bulunmaktadır. 
Bu olgunun mimarînin kısıtlan-
ma alanını biraz daha genişletiyor 
olduğu düşünülebilir. Ayrıca mi-
marînin kümülatif etkisinden kay-
naklanan görsel çevre hakkındaki 
kaygı nedeni ile, sanatın diğer dal-
larına nazaran mimarînin denet-
lenmesi ve düzenlenmesinde daha 
geniş bir fayda bulunmaktadır2. 

Ahmet Hâşim mimarînin bu özel-
liklerini aşağıdaki ifadelerle çok ve-
ciz bir biçimde vurgulamıştır:

“Mimarî eserler fazla çirkinli-
ğe, fazla tuhaflığa karşı dayanıklı 

değillerdir. Gülünç bir resim lev-
hasına bakmamak fena bir şiiri, 
ahenksiz bir musikiyi dinlememek 
suretiyle bunların zararlı etkilerin-
den ruhumuzu koruyabiliriz fakat 
fena mimarın eserinden sakınmak 
kolay bir iş değildir. Aciz bir hayâl 
dünyası, fakir bir ruh, yol ortasına 
dikilmiş taştan koca bir şekle dö-
nüşünce bütün bir şehrin manevî 
sıhhatini nesillerce bozmak kuvve-
tinde bir tehlike olur.3”

Aciz bir hayâl dünyası, 
fakir bir ruh, yol 

ortasına dikilmiş taştan 
koca bir şekle dönüşünce 
bütün bir şehrin manevî 

sıhhatini nesillerce 
bozmak kuvvetinde 

bir tehlike olur.

Mimarînin kent estetiği açısından 
düzenlenmesi ve denetlenmesinde 
bir diğer tartışma noktası ise ibadet 
mekânlarının mimarî çevreye dahil 
olması noktasında ortaya çıkmak-
tadır. Bu tartışmaları ortaya koyar-
ken çalışmamızda izlediğimiz yön-
tem özellikle yurtdışında ortaya 

çıkan somut olaylardan yola çıka-
rak konunun ilkeleri ve teorik te-
mellerini ortaya koymak biçimin-
de olmuştur. Ancak ülkemizdeki 
tartışmaların yönü bakımından 
öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının ve mevzuatımızın 
çalışma ile ilgili genel görünümü 
ortaya konulacaktır. 

Anayasanın 24. maddesi ile koru-
ma altına alınan din ve vicdan öz-
gürlüğü ülkemizde imar hukuku 
bağlamında İmar Kanunu’nun ek 
2. maddesinde yer alan düzenleme 
dolayısıyla tartışılmaktadır. Esasen 
kanunun önceki halinde yer alan 
“câmi” ibareleri 4928 Sayılı Kanun-
4la “ibadet yeri” olarak değiştiril-
miş ve ek 2. madde değiştirilerek 
imar planlarının tanziminde, plan-
lanan beldenin ve bölgenin şartları 
ile müstakbel ihtiyaçları göz önün-
de tutularak ibadet yerlerinin ayrı-
lacağı il, ilçe ve kasabalarda mülki 
idare amirinin izni alınmak ve imar 
mevzuatına uygun olmak şartıyla 
ibadethane yapılabileceği hüküm 
altına alınmıştır. Ülkemizde iba-
det yerleri inşâ etmenin imar mev-
zuatı, idarelerin imar izni verme 
yetkileri ve tüzel kişilik ile bağlan-
tılı olmak üzere üç farklı alanda sı-
nırlandırıldığı ve ibadet yerlerinin 

Moskova 
Ulu Câmii, 

Rusya



inşâsına ilişkin kısıtlamaların bu 
üç alan üzerinden okunabileceği-
nin ifade edildiği bir çalışmada,5 bu 
kısıtlamaların Türkiye özelinde ge-
nellikle kişilerin ibadet yerleri inşâ 
etme hakkı önünde ciddi engeller 
oluşturduğuna dikkat çekilmiştir6. 
Ancak tartışılan bu düzenlemeler-
den hiçbiri estetik düzenlemelerle 
doğrudan ilgili olmadığından çalış-
mamızda, bahsi geçen sınırlamala-
rın detayına girilmek yerine, başka 
ülkelerde, estetik temelli düzenle-
meler dolayısıyla ortaya çıkan tar-
tışmalardan örnek verilmek sureti 
ile konu aydınlatılmaya ve estetik 
kontrol ve düzenlemelerin din ve 
inanç özgürlüğü ile ne gibi çakış-
ma noktaları olduğu izah edilmeye 
çalışılacaktır. 

Öncelikle ifade edilmelidir ki; bir 
dinî grubun ibadet amaçlı yerler 
inşâ edebilmesi dinî özgürlüklerin 
temel yapı taşlarından birini teş-
kil etmektedir7. Din veya inancı 
ifade etme/yayma özgürlüğü iba-
det yerleri inşâ etme özgürlüğünü 
de içinde barındırır8. Ulusalüstü 
insan hakları normları açıkça iba-
det yerleri inşâ etmeyi korumakta-
dır. Dinî toplulukların ibadet yerle-
ri kurma/inşâ etme hakkı, din ve 
inanç özgürlüğünün ayrılmaz bir 
parçasıdır 9. Çok sayıda başvuruda 
Strasbourg organları ibadet yerleri 
konusunda imar izni taleplerinin 
reddinin kişilerin dinî düşüncele-
rini ifade etme/yayma hürriyetini 
kısıtladığına hükmetmektedir10.

İkinci olarak kamu alanında bir 
dinî inancı gösterme ve ona uygun 
davranma hakkı da din özgürlüğü 
kapsamında korunmaktadır11. Bu 
durumda sanatın diğer alanları gi-
bi mimarînin de çeşitli siyasi, sos-
yal veya dinî düşünceleri sergiledi-
ği göz önüne alındığında bu ibadet 
yerlerinin mimarîsi de dinî inan-
cı gösterme ve yayma işlevi gör-
düğünden bu türden ifadelerin de 
din ve vicdan özgürlüğü noktasın-
da korunması gerekliliği kabul edil-
miştir12. Bir ibadethane mimarîsi 
bir dinin temel öğretilerini ifade 
eden çeşitli öğeler barındırıyor ola-
bilir. Böylelikle dinî bir yapı dinin 

temel öğretilerinin, mekânsal bir 
ifadesi olarak karşımıza çıkabilir. 
Dinî bir grup için çoğunlukla, mi-
marî dizayn gelişigüzel değil; inanç 
temellidir13. Bu nedenle mimarî di-
zayna ilişkin estetik sınırlama ve 
düzenlemeler dinin dışsal ifadesi 
bakımından bazı sınırlamaları da 
beraberinde getirecektir. 

Pek çok hukuk 
sisteminde temel 

olarak estetik 
gerekçeler planlamaya 

ilişkin yaklaşımları 
belirlemekte ve 
idarenin alacağı 

kararlarda estetik 
kaygılar tek başına rol, 

oynayabilmektedir. 

Estetik kaygılar, özellikle mimarî 
inceleme komisyonları gibi este-
tik değerlendirme ve buna dayalı 
karar alma yetkisini elinde bulun-
duran mekanizmaların bulunduğu 
yahut da ülkemizde olduğu gibi, 
doğrudan olmasa bile karar alma 

süreçlerinde rol oynadığı ülkeler-
de din ve inanç özgürlüğü ile iki bi-
çimde çatışabilir. İlk olarak, böylesi 
bir inceleme ve karar mekanizması 
dinî ifade özgürlüğünü ihlâl edebi-
lir. Bununla kastedilen dinî toplu-
lukların dinî inançlarını inşâ ettik-
leri yapılar vasıtası ile ifade etme 
kabiliyetidir. Din özgürlüğü kapsa-
mında korunması gereken bu ifa-
de özgürlüğü, dinî grupların din-
lerinin koymuş olduğu kurallarla 
belirlenmiş olan ibadet biçimleri 
uygulamaları veya öğretileri bakı-
mından hayati öneme sahip olan 
ifadedir. İkinci olarak ise böyle bir 
kısıtlama, doğrudan, dinî pratikler 
bakımından fiziki bir engel olarak 
karşımıza çıkabilir14. 

Bu çerçevede estetik gerekçele-
rin, böyle ibadet yerlerinin inşâ-
sı konusundaki izin sürecinde oy-
nadığı rol çalışmamız bakımından 
da önemlidir. Pek çok hukuk sis-
teminde temel olarak estetik ge-
rekçeler planlamaya ilişkin yakla-
şımları belirlemekte ve idarenin 
alacağı kararlarda estetik kaygılar 
tek başına rol, oynayabilmekte-
dir. Tartışma ise; bu estetik gerek-
çelerin kurgulanış biçimlerinden 

Semazen Câmii, 
Esenler
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hangilerinin, din ve vicdan öz-
gürlüğünü ihlâl eden bir yaklaşım 
olarak değerlendirmeye müsait 
olduğu noktasındadır. Estetik de-
ğerlendirme ve buna dayalı olarak 
verilen kararlardan din ve inanç 
özgürlüğü ile çatışan türde olanla-
rı; ibadethanelerin inşâsına hiçbir 
biçimde izin verilmemesi, ibadet-
hanelerin belirli öğelerinin inşâ-
sını yasaklanması, ibadethaneleri 
çeşitli dışsal düzenlemelerle toplu-
mun gözü önünden saklanması ve 
son olarak bu ibadethanelerin göze 
çarpan ve ayırt edici özelliklerinin 
nicelik yönünden daha küçük ve-
ya seyrek olarak inşâsının öngörül-
mesi15 olarak dört ayrı kategoride 
toplamak mümkündür. 

İbadethanelerin 
Inşâsına İzin 
Verilmemesi
Kendi ibadet yerlerini inşâ et-
mek isteyen dinî grupların, ge-
nellikle, var olan çevreyi ve silu-
eti daha çok kendilerinden sonra 
bölgeye yerleşen “ötekiler”le pay-
laşmak istemeyen bölge sakinleri-
nin muhalefeti ile karşılaştığı ifade 

edilmektedir16,17. İbadet yerlerine 
ilişkin imar izin talepleri, öncelik-
le trafik sıkışıklığı, gürültü düze-
yi, park yeri ve sıhhi tesisata ilişkin 
olanlar gibi ortaya çıkması muhte-
mel problemler dolayısıyla redde-
dilmektedir18. Redde sebep olan 
diğer bir yaygın neden ise inşâsı 
tasarlanan ibadet yerinin bölge-
nin halihazır mimarî karakteri ve-
ya doğası ile uyuşmuyor olmasıdır. 
Bu tür nedenler estetik başlığı al-
tında toplanmaktadır19. Her iki sı-
nırlama da hukuka aykırı olduğu 
ölçüde din ve inanç özgürlüğünün 
dışsal alanına (forum externum) te-
cavüz anlamına gelir.

Bu konuda birtakım ilkeler belir-
lemek için örnek içtihatları ince-
lemekte fayda vardır. 2009 yılında 
Sydney’de bir Hindu topluluk Hil-
lsShire bölgesinde bir tapınak in-
şâ etmek üzere izin vermeye yet-
kili olan yerel idareye (Hills Shire 
Council) başvuruda bulunmuştur. 
Bölgede projeye ilişkin çok sayı-
da itiraz gelmesi üzerine bir uzlaş-
tırma toplantısı düzenlenmiş ve 
yerel halkın itirazları dinlenmiş-
tir. İtirazlar, söz konusu tapınağın 

bölgenin genel karakteri ve altyapı 
imkânları ile uyuşmadığı ve bu bü-
yüklük ve özellikteki bir tapınağın 
bölgede hakim olan dingin mimarî 
yapıya zarar vereceği noktasında 
toplanmış ve sonuç olarak başvu-
ru “tapınağın bölgenin kırsal karak-
teri göz önünde bulundurularak ta-
sarlanmadığı (...) ve bunun var olan 
karakteri kabul edilmez bir biçimde 
etkileyeceği” gerekçesi ile reddedil-
miştir20. Villaroman, bu türden bir 
değerlendirmenin aslında bölge-
nin nasıl görünmesi gerektiğini de 
kayıt altına alan bir değerlendirme 
olduğuna işaret etmektedir. Bu-
nun din ve inanç özgürlüğü bakı-
mından sakıncalı yönü ise, bölgede 
baskın olan dinî karakterin yarat-
mış olduğu ibadethane mimarîsi-
nin, farklı türden mimarî anlayışla-
rı kabul etmeme eğilimi doğurması 
ve böylece en yaygın ve en etkili 
red sebeplerinden birini ortaya çı-
karmasıdır. Bu yaklaşım “estetik 
hoşgörüsüzlük” olarak ifade edil-
mektedir21. Böylesi bir kabul üze-
rine kurulmuş bir estetik anlayışı 
zamanla değişen ve muhtelif kül-
türleri içinde barındıran bir toplu-
luğun ihtiyaçlarına cevap vermek-
ten uzak kalmaktadır22. 

Özellikle çok 
kültürlülüğün 

(multiculturalizm) 
bir politika olarak 

kabul edildiği 
ülkelerde şehircilik 
sisteminin bilhassa 

yerelde bu politikaya 
tam anlamı ile ayak 
uyduramıyor olduğu 
ifade edilmekte ve bu 

durum eleştirilmektedir.

Estetik kaygıların imar izin süreçle-
rinde rol oynadığı ve ancak bu kez 
bölgenin genelinden özellik bakı-
mından farklılaşan bir mimarînin 
zorunlu olarak bölgenin güzel olu-
şuna zarar vermediğinin; aksine 

Mardin



onu tamamladığının kabul edildiği 
bir başka örnek şöyledir: 2003 yı-
lında çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu bir Müslüman topluluk 
(Kotku Education and Welfare So-
ciety) Brisbane Belediye Meclisi’ne 
Türk Mimarîsinin özelliklerini ta-
şıyan bir câmi ve kültür merkezi 
yapımı için izin talebi ile başvur-
muşlardır. Yine çoğunlukla yerel 
halkın itirazları ile karşılaşan câ-
mi projesinin, fazla büyük olduğu 
ve inşâ edilmek üzere seçilen böl-
genin karakterinin dışında olduğu, 
bölgenin mevcut karakterini aşı-
rı biçimde kötü yönde etkileyece-
ği öne sürülmüştür. Belediye mec-
lisinin öngörülen süre içinde cevap 
vermemesi dolayısı ile başvuru sa-
hipleri Şehircilik ve Çevre Mahke-
mesi’nde dava açmışlardır. Mah-
keme, câminin mevcut mimarî ile 
uyumlu olmadığı yönündeki itiraz-
lara ilişkin olarak, “yapımı öngörü-
len projenin Türk üslûbuna sahip ol-
duğunu, renkleri, karmaşık ve detaylı 
şekilleri ön plana çıkardığını, civar ya-
pılardan oldukça farklı olmakla birlik-
te her açıdan güzel ve ilginç olduğu-
nu” ifade etmiş ve işlemin iptaline 
karar vermiştir23. Böylesi bir tarif 
hâkimin kendi güzellik ve mimarî 
estetik anlayışına dayanmaktadır 
ve aslında bu da güzelliğin statik 

bir güzellik anlayışına dayandırıl-
dığı çıkarımını doğrulamaktadır24. 
Bu yaklaşımın eleştirilen yönü; hâ-
kim kültürün mimarî anlayışını 
benimsediği ve böylelikle azınlıkta 
olan grupların kendi ihtiyaçlarını 
tatmin eden mimarî projeler üret-
me özgürlüklerinin büyük ölçüde 
kısıtlandığıdır. 

Kutsal alanların bazı 
türleri birtakım hususi 

dinî aktiviteler veya 
şekli belirlenmiş 

toplu ibadetler için 
hayati önemdedir.

Özellikle çok kültürlülüğün (mul-
ticulturalizm) bir politika olarak 
kabul edildiği ülkelerde şehircilik 
sisteminin bilhassa yerelde bu po-
litikaya tam anlamı ile ayak uydu-
ramıyor olduğu ifade edilmekte ve 
bu durum eleştirilmektedir25. San-
dercock, Hristiyan ve Müslüman 
Avustralyalıların bir arada bulun-
ması bir değer ise İslami ve Hris-
tiyan mimarînin bir arada bulun-
masının nasıl olup da bir değer 
olmadığı sorusunu sormaktadır26. 
Bir imar izni talebinin bölgenin 

genel karakterine uymadığı gerek-
çesi ile reddedilmesi, esasında o 
bölgede mevcut çoğunluğun kültü-
rel mirasının korunması anlamını 
taşımaktadır27. Ancak ibadethane 
projelerine konu olan bölgelerde 
esasında azınlık ya da öteki kabul 
edilen bu gruplar, dinsel ve top-
lumsal özellikleriyle, toplumun 
geri kalanından farklılaşan uğraş 
alanları ve meslekleriyle yahut da 
restoran ve bunlara ait tabela işa-
ret ve dekorları ile zaten var olduk-
ları bölgelerin görünümü üzerinde 
bariz ve kalıcı izler bırakmışlardır. 
Esasında bunlar da toplumun ge-
ri kalanının kültürel mirasından 
farklılaşmaktadır. Bu durumda tıp-
kı bahsedilenler gibi ibadethanele-
rin de azınlıktaki toplumların kül-
türel mirası olarak kabul edilerek 
korunması ve inşâsının önündeki 
engellerin kaldırılması gerekliliği 
savunulmaktadır28.

İbadethanelerin 
Belirli Öğelerinin 
Inşâsına İzin 
Verilmemesi
Bu türden olaylarda, inşâsına izin 
verilmeyen öğe, o dinin men-
suplarının ibadetleri ve dinleri-
ni algılayışları bakımından zorun-
lu bir öğe olduğunda, bu öğenin 

İstiklâl Câmii,
Endonezya

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2016-8 ‹ 32 33 ›MAKALE



yasaklanması da din ve vicdan öz-
gürlüğünün ihlâli anlamına gele-
cektir. İsviçre’de bir referandum ile 
minare inşâsının tamamen yasak-
lanmasının din özgürlüğü ile çeliş-
mediğini savunan yazarlar, Müs-
lümanların minare olmadan da 
ibadetlerini yerine getirebilmeleri 
konusunda İslam’ın öğretilerinden 
kaynaklanan hiçbir engelin bulun-
madığı ve bu nedenle böyle bir ya-
saklamanın din özgürlüğünün iç-
sel veya dışsal yönü ile kesinlikle 
çakışmadığı savına dayanmakta-
dırlar29. Buna karşılık Müslüman-
ların büyük bir kısmının minareye 
bakış açılarının böyle olmadığı30, 
bir din bakımından hangi türden 
yapılara kutsallık atfedileceğinin 
o dinin içsel alanına ilişkin bulun-
duğu, böylelikle bu türden bir de-
ğer biçmenin de devlet ya da diğer 
din mensupları tarafından değil o 
dinin kendi mensupları tarafından 
yapılabileceği savunulmaktadır31. 
Böylesi bir yasağın ulusalüstü hu-
kuk ile ilişkisinin tartışıldığı bir ça-
lışmada, İsviçre’nin kantonlar dü-
zeyindeki imar düzenlemelerinin, 
bölgenin karakteri ile uyuşmayan 
binaların inşâsını yasaklayan hü-
kümlerinin zaten var olduğuna 
dikkat çekilmektedir32.

İbadethane eklentilerinin estetik 
gerekçelerle sınırlanması konu-
sunda önemli bir başka örnek olay 
şöyledir: Saint John the Baptist’in 
öğretilerini takip eden bir Protes-
tan Hristiyan topluluk üç yüz ki-
şilik gölgelikli bir tribünü olan bir 
vaftiz havuzunu da içeren ibadet-
hane kompleksi için yerel idare-
ye (Wollondilly Shire Council, New 
South Wales) izin talebi ile başvur-
muşlardır. Yetkili idare, aynı yön-
deki itirazları da dikkate alarak in-
şâsı düşünülen vaftiz havuzunun 
bölgenin mevcut kırsal karakteri-
ne ciddi ölçüde görsel zarar verece-
ği gerekçesiyle izin talebini reddet-
miştir. Başvuru sahipleri bu karar 
üzerine yerel mahkemeye başvu-
rarak kararın iptalini istemişlerdir 
ve bu arada projede birtakım de-
ğişikliklere gitmişlerdir. Mahke-
me, projenin son hali ile bölgenin 

karakterini kötü yönde etkileme-
yeceğini, kullanılan renklerin mev-
cut görüntü ile harmoni oluştura-
cağını, öngörülen yükseklik hacim 
veya alanın kabul edilemeyecek ni-
celikte olmadığını ifade ederek iş-
lemin iptaline karar vermiştir 33. 
Bahsi geçen vaftiz havuzu bu di-
nin temel öğretileri ile ayrılmaz bi-
çimde bağlıdır. Zira bu topluluğun 
inancına göre mutlaka yapılması 
gereken vaftiz için mutlak suret-
te akan bir suya ihtiyaç vardır. Bu 
bir nehir olabileceği gibi nehrin 
bulunmadığı ya da kullanmanın 
mümkün olmadığı yerlerde bu im-
kânlara sahip olarak inşâ edilecek 
bir havuz olabilir. Bu örnek Peter 
Edge’in, “kutsal alanların bazı tür-
leri birtakım hususi dinî aktiviteler 
veya şekli belirlenmiş toplu ibadetler 
için hayati önemdedir”34 diyerek işa-
ret ettiği yerlerdendir. Bu nedenle 
yerel idarenin bahsi geçen havuzun 
inşâsına izin vermemesi kişilerin 
dinî pratiklerini yapma özgürlükle-
rinin ihlâli anlamına gelmektedir35. 

Sih inancına sahip olanlar için 
ibadethaneleriyle birlikte inşâ et-
meleri zorunlu olan ve kendi öğ-
retileri içinde yiyecekleri paylaş-
maya verilen önemi temsil eden 
bir mutfağın (langar) inşâsına izin 

verilmemesi, redde sebep olan baş-
kaca bir sakınca da bulunmadığın-
da, din ve inanç özgürlüğünün ih-
lâli olarak yorumlanmaktadır36.

İbadet yerleri işlevsel 
kullanımlarının 

yanı sıra, bir dinî 
cemaatin “sembolik 

olarak varlığı”nı 
topluma ilan etme 

işlevi görmektedirler.

Bir minare inşâsı için yerel idare-
ye imar izni talebi ile başvuran bir 
Müslüman topluluğun bu taleple-
rinin, “minarenin, büyüklüğü ve in-
şâsı düşünülen yer dolayısı ile bölge-
nin genel karakteri ile uyuşmayacağı” 
gerekçesi ile reddi üzerine açılan 
davaya bakan mahkeme37:

“... İnşâsı öngörülen câminin ve 
(özellikle minarenin) civarda-
ki yapılar içerisinde dikkat çeki-
ci ve bir şekilde farklı bir görsel 
karaktere sahip olduğunu kabul 
ediyoruz. Ancak bunun, câmiyi 
var olan mimarî ile zorunlu ola-
rak uyumsuz hale getirmeyeceğini 

Pashupatinath Hindu Tapınağı, 
Nepal



düşünüyoruz. Projeye konu alanı 
bir konut alanının sınırında oldu-
ğu ve civarda başkaca büyük tica-
ret ve iş alanlarının bulunduğu göz 
önünde tutularak, var olan yapılaş-
manın bir şekilde muhtelif özellik-
leri bünyesinde barındığını ve bu 
nedenle inşâsı düşünülen proje, 
bölgenin mevcut yapı stoğu ve ya-
kın çevredeki yapılaşma arasında 
bir uyum oluşması konusunda be-
lirli bir esneklik olduğunu düşünü-
yoruz. Bir kent simgesi haline ge-
lebilecek bir câmiye sahip olmak; 
bir konut alanı için mutlak suret-
te kötü bir şey değildir.” demek su-
retiyle bir şekilde karma kullanım 
alanı özelliği gösteren alanlarda, 
estetik değerlendirmenin daha es-
nek olarak yapılabileceğine ve fark-
lı mimarînin her zaman çirkin ve 
uyumsuz olarak değerlendirilme-
mesi gerektiğine işaret etmiştir. 
Her ne kadar minarenin Müslü-
manların dinî pratikleri bakımın-
dan zorunlu olmadığı ifade edilse 
dahi Müslümanların minareye ba-
kış açılarının böyle olmadığı, bu 
gibi durumlar bakımından önem-
li olanın Müslümanların minare-
ye bakış açıları ve ona yükledikleri 
anlam olduğu ifade edilmektedir38. 
İsviçre’de minarelerin inşâsını ya-
saklayan referandum hakkında 
BM insan hakları komitesi din ve 
vicdan özgürlüğü uzmanı raporun-
da minarelerin yasaklanmasının 
kesinlikle din ve vicdan özgürlüğü 
üzerinde ölçüsüz ve aşırı bir sınır-
lama olduğu ve İsviçre’deki Müs-
lüman topluluğun üyelerine karşı 
açık bir ayrımcılık teşkil ettiği ifa-
delerine yer vermiştir39. 

İbadethanelerin 
Çeşitli Dışsal 
Düzenlemelerle 
Toplumun Gözü 
Önünden Saklanması
İbadet yerleri işlevsel kullanımla-
rının yanı sıra, bir dinî cemaatin 
“sembolik olarak varlığı”nı toplu-
ma ilan etme işlevi görmektedir-
ler40. Bugg, böylesi bir işlevin de, 
ibadetini yerine getirebilmek gibi 
bir hak olduğunu ifade etmektedir. 

İbadethanelerin mimarîleri veya 
yer seçimleri dolayısıyla bir toplu-
luğun aidiyetlerinin müşterek kim-
liği olduğu ifade edilmektedir41.

Bu özelliklerine rağmen yerel ida-
reler bazen proje konusu ibadet-
hanelerin, bölgenin görsel uyum 
ve güzelliğine vereceği iddia edilen 
muhtemel zararı önlemek adına 
toplumun gözü önünden kısmen 
veya tamamen gizlenmesini zo-
runlu kılmaktadırlar. Bu gizlenme 
ibadethanenin yola, belirli bir me-
safe uzaklıkta inşâ edilmesi veya 
etrafına birtakım uzun ağaçlar ve-
ya ibadethaneyi kısmen veya tama-
men gizleyecek çitler inşâ edilme-
si gibi peyzaj önlemleri (screening) 
vasıtasıyla sağlanmaktadır42. 

“Daha kötüsü, ibadethanelere ait 
bazı belirli öğeler tamamen yerel 
idarelerce, birer ucube (eyesore) 
olarak değerlendirilmekte ve her 
ne pahasına olursa olsun saklan-
ması gerektiği düşünülmektedir.”43

İbadethanelerin 
mimarîleri veya yer 
seçimleri dolayısıyla 

bir topluluğun 
aidiyetlerinin müşterek 

kimliği olduğu 
ifade edilmektedir.

Bir Katolik kilisenin inşâsına izin 
veren yerel idare işlemi bölge-
de oturanlarca yargı önüne taşın-
mıştır. Mahkemece, oldukça bü-
yük bir hacme sahip olan kilisenin 
anayoldan 30 metre içeride yapıl-
masının öngörülmesinin çevre-
de yaratacağı olumsuz görsel etki-
ye işaret edilmiş; civardaki câmi ve 
Budist tapınağının yoldan 55 met-
re uzakta inşâ edildiği, bu neden-
le yoldan görünmediği ve görsel 
kirlilik yaratmadığı, yerel idare ka-
rarının kilisenin inşâsı için gerek-
li çekme mesafesi düşünülmeden 
verilmiş olması dolayısıyla hukuka 
aykırı olduğuna hükmedilmiştir44. 
Benzer bir yaklaşımla bir Bosnalı 

Müslüman topluluğun câmi yap-
ma için izin talepleri reddedilmiş, 
daha sonra bir belediye yetkilisi 
bölgede var olan Budist tapınağı-
nın ve kilisenin aksine, câminin, 
yoldan görünmeyecek bir uzaklık-
ta yapılmasının öngörülmediğini 
ve bu nedenle bölgenin imar yö-
netmeliği ile uyuşmadığına işaret 
etmiştir45. Bazı peyzaj önlemleri ile 
ibadethanelerin göz önünden sak-
lanması örneği olarak İngiltere’nin 
Birmingham şehrinde inşâsına 
izin verilen câminin tarifi çalışma-
mız bakımından da ilginçtir. 

“(...) Câmi, dükkanlar arkasına giz-
lenmiş ve kubbe ve minaresi bitişik-
teki daha eski evlerin çatı hattının 
aşağısında kalarak örtülmüştür. 
Ağaçlar yapıyı kapatmaktadır. Ye-
rel idare, imar faaliyetine, yapının 
bölge üzerindeki görsel etkisinin 
minimize edilmiş olması gerekçe-
si ile izin vermiştir. Planlama dilin-
den tercüme ile, bölgenin beyaz sa-
kinleri, câmiyi görmeyecektir46.”

Villaroman, bu türden sınırlamala-
rın ibadethanelerin dinî ifadede bir 

Çakır Ağa Câmii, 
Kapalıçarşı
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araç olması dolayısı ile ulusalüstü 
insan hakları standartları ile uyuş-
madığını, böyle sınırlamalar ile 
dinî toplulukların mimarîleri vası-
tasıyla dinî düşüncelerini ifade et-
me ve yayma hürriyetlerinin önü-
ne geçildiğini ifade etmektedir47. 

İbadethanelerin 
Göze Çarpan ve Ayırt 
Edici Özelliklerinin 
Nicelik Yönünden 
Kısılarak Inşâsının 
Öngörülmesi
İbadethanelerin inşâsının este-
tik gerekçelerle kontrol edildiği bir 
başka yöntem, bu yerlerin yüksek-
liklerinin veya hacimlerinin azal-
tılması, kullanılması düşünülen 
renklerin seçimine müdahale edil-
mesi gibi yollarla algılanan farklı-
laşma ve uyumsuzluğun bir miktar 
“yumuşatılması” dır. 

Ancak fiziki özelliklerdeki bu gi-
bi kısıtlamalar da gösterilmeye, 
nakledilmeye veya yayılmaya ça-
lışan belirli dinî inançlar üzerinde 

yukarıdaki örneklere benzer etkiye 
sahip olabilmektedir48.

Örneğin Musevilere göre ışık dinî 
bir semboldür; güzel ve iyi olanın 
sembolik bir ifadesidir49. Bu neden-
le sinagoglar daha fazla ışık alabile-
cek şekilde çok büyük pencerelerle 
inşâ edilirler50. Öngörülen pencere 
hacimlerinin büyüklükleri dolayısı 
ile mevcut imar düzenlemeleri ve 
estetik kaygılar gözetilerek bir si-
nagogun pencerelerinin daha kü-
çük ölçeklerde yapılmasının bek-
lenmesi bu pencerelerle ulaşılmak 
istenen işlevi imkansız kılmakta-
dır51. Tayvan’da Budist tapınakla-
rı özellikle yüksek yapılmaktadır. 
Bununla ulaşılmak istenen amacın 
ibadet edenlere, çok derin bir say-
gı ve huşû hissi taşımaları gerekti-
ğini hatırlatmaktır52. Ayrıca parlak 
turuncu çatı malzemeleri bu ren-
gin Budizm’deki önemine işaret 
etmektedir53. Bir ibadethanenin 
bu ayırt edici ve sembolik anlam-
ları olan özelliklerinin sınırlandı-
rılması54 dolaylı olarak dinî ifade-
nin de sınırlandırılması anlamına 
gelebilecektir.

Bir dinin mensupları 
bakımından mutlak 

surette inşâ edilmesi 
gerekli görülen 

ibadethane veya ekleri 
-estetik yargı özelinde- 

mümkün olduğunca 
az kısıtlanmalıdır.

Sonuç
Kültürel haklar, kentli hakları, çev-
re hakları gibi bazı hak kategorile-
riyle doğrudan ilgili bulunan güzel 
ve kaliteli bir mimarî çevrede yaşa-
ma hakkı, mülkiyet hakkı ifade öz-
gürlüğü din ve vicdan özgürlüğü 
gibi başka hak kategorileri ile sü-
rekli bir gerilim halindedir. Hukuk 
bu gerilimi yarışan menfaatler ara-
sında bir hukuki denge kurmak su-
reti ile gidermek durumundadır. O 
halde bir yandan mimarînin hak ve 
özgürlükleri koruyabilmek adına 
denetlenmesi ve düzenlemesi ve 
bir yandan da bu denetleme ve dü-
zenlemenin başkaca hak ve özgür-
lüklerin meşru olmayan biçimde 
sınırlamasının önlenmesi gerek-
mektedir. Çalışmamızda değindi-
ğimiz dinî mimarînin sınırlanması, 
denetlenmesi faaliyetinin meşru-
iyetini yitirmemesi için bazı ilke-
ler sıralanabilir. O halde bir dinin 
mensupları bakımından mutlak 
surette inşâ edilmesi gerekli görü-
len ibadethane veya ekleri -estetik 
yargı özelinde- mümkün olduğun-
ca az kısıtlanmalıdır. Bir binanın 
bölgenin genel mimarîsinden fark-
lı bulunmasının mutlak surette es-
tetik olmama anlamını taşımadığı 
şeklinde bir yaklaşım benimsen-
melidir. Konunun özgürlüklerle 
yakın ilişkisi de göz önünde bulun-
durulduğunda özellikle azınlıkla-
rın inşâ edeceği ibadethane veya 
eklentilerinin çok yüksek ihtimalle 
diğerlerinden bir miktar farklı ola-
cağı da göz önünde tutularak este-
tik yargıyı statik olmaktan kurtar-
mak ve farklılıklara açık bir forma 
oturtmak gerektiği kanaatindeyiz. 

La Sagrada 
Familia,

Barcelona



Estetik kontrolün estetik hoşgörü-
süzlüğe dönüşmemesi için gerek-
li koruma mekanizmalarını hâiz 
olmayan bir kontrol rejimi, din ve 
vicdan hürriyetinin ölçüsüz bir sı-
nırlaması olacaktır.  
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Ritüel, Mekân ve Aidiyet Üzerine
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itüeller farklı za-
manlarda biçim de-
ğiştirse de şehrin 
gündelik hayatının 
merkezinde yer alır. 
Toplumsal alanda 

sadece dinî olanla sınırlanan ritü-
ellerin etki alanı seküler ve gün-
delik yaşama kadar uzanmaktadır. 
Bu yaklaşım, ritüeli “uygun zaman-
da yerine getirilen ve sembollerin 
de kullanılabildiği, sık sık tekrarla-
nan bir davranış modeli” olarak ta-
nımlamak anlamına gelmektedir 
(Marshall, 1999, s. 623). Diğer bir 
deyişle belirli zamanlarda sembol-
ler kullanarak gerçekleştirilen ve 
sık tekrarlanan bir davranış mode-
li olan ritüel, hem kutsalı hem de 
din dışı alanı kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. Bununla birlik-
te klasik sosyolojide; kutsal ile din 
dışı arasında ayrım yapan Durkhe-
im, ritüelleri kutsal kategorisine 
ve toplumu bir arada tutacak olan 
toplumsal dayanışmanın merke-
zine yerleştirmekte; Marxist yak-
laşım ise “ritüellerin sadece yanlış 

R

Belirli zamanlarda semboller kullanarak gerçekleştirilen ve sık 
tekrarlanan bir davranış modeli olan ritüel hem kutsalı hem 
de din dışı alanı kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 
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bilinçle yayıldığını” ve bu ritüellere 
katılanların gerçekliği anlamaları-
nı zorlaştırdığını ileri sürmektedir 
(Marshall, 1999, s. 623-624).

Belirli bir zamanda yerine getiril-
mesi, sembollerin kullanılması ve 
sık tekrarlanan bir davranış mo-
deli olması, ritüelin temel özellik-
leri olarak görülmektedir. Her ne 
kadar dinî törenlerin ritüel olarak 
kabul edilmesi genel bir durum ol-
sa da modern dönemde gündelik 
hayatın giderek sekülerleşmesi ri-
tüelin çerçevesini de genişleten 
yaklaşımların oluşmasına zemin 
hazırlamaktadır. Dinî anlamla-
rı ve sembolleri içermeyen davra-
nış modellerinin de bir ritüel ola-
rak değerlendirilmesi söz konusu 
olmaktadır. 

Ritüelin dinle, inançla ve kültürle 
yakın ilişkide bulunduğu bilinmek-
tedir. Bununla birlikte,ritüelin, 
toplumun yaşadığı mekânla, mekâ-
nın taşıdığı özelliklerle ilişkide ol-
duğu söylenmelidir. Kent ve kent-
teki mekânlar toplumun ritüelleri 
gerçekleştirdiği alan olmasının ya-
nı sıra, belki de bundan daha da 
önemlisi, mekânların ritüellere bi-
çim vermesi ve ritüellerin mekân-
la sonraki nesillere aktarılmasıdır. 
Ritüel, mekânla hafızalara taşınır. 

Mekân dönüştürüldüğünde, ona 
yüklenen anlamlar farklılaştığında 
ritüeller de ortadan kalkabilmekte-
dir. Zira ritüeller, mekânla ilişkileri 
bağlamında yeni sembolik anlam-
lar kazanırlar. Diğer bir deyişle, ri-
tüel; mekâna dayalı sembolleri içe-
rir, hatta mekân söz konusu ritüel 
için bir sembol hâline gelir. Sembol 
üzerinden kurulan bu ilişki ritüel 
ile mekânı birbirinden ayrılmaz kı-
lar. Bu durum hem dinî hem de di-
ğer ritüeller için geçerlidir.

Dinî ritüellerin, kutsal, mübarek 
vb. olarak tanımlanan mekânlarda 
belirli zamanlarda gerçekleştiril-
mesi söz konusudur. Dinî ritüelle-
rin önemli bir kısmı, ibadethane-
lerde ve/veya kutsal mekânlarda 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla dinî 
ritüellerin önemli bir kısmı mekâ-
na bağlı sembolleri içermekte, hat-
ta söz konusu mekânla özdeşleşe-
bilmekte, sembolik anlamı mekân 
üzerinden oluşturabilmektedir. 
Diğer ritüeller de mekânla sembo-
lik bir ilişki kurmaktadırlar. Dev-
let törenleri, resmi geçitler, ulusal 
bayramların kutlanması vb. siya-
sal ritüellerin yanı sıra düğünler, 
kutlamalar vb. toplumsal ritüeller 
de mekânı önemser, onunla var-
lık kazanırlar.Bu durumda ritüel 

mekândan bağımsız değildir. Ritü-
eller, mekânın hafızasıdır, bu hafı-
zanın taşınmasını sağlamaktadır.

Ritüel ile mekân arasındaki bu iliş-
ki, mekâna dair aidiyeti anlamak 
açısından önemlidir. Ritüeller, 
mekâna yönelik aidiyetin oluşma-
sında, güçlenmesinde ve hafızanın 
aktarılmasında temel araçlardan 
biridir. Dine, devlete, aileye vb. ait 
ritüeller, mekân üzerinden aidiye-
ti içermektedir. İbadetler, resmi 
törenler, aile içi kutlamalar belirli 
mekânlarda gerçekleşmektedir.Söz 
konusu mekânlarda gerçekleşen 
dönüşümler ya da ritüellerin orta-
dan kaldırılması aidiyeti zayıflata-
bilmektedir. Bu bağlamda ritüel ile 
mekân ve aidiyet arasında önem-
li bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 
Bu yazıda, söz konusu ilişki, uzun 
bir zamandır farklı ve kendine öz-
gü ritüelleri olan bir mekân ve bu 
mekânla doğrudan aidiyet ilişkisi 
kuran bir insanın deneyimleri üze-
rinden ele alınmaktadır.

Ritüel, mekânla 
hafızalara 

taşınır. Mekân 
dönüştürüldüğünde, 

ona yüklenen anlamlar 
farklılaştığında 

ritüeller de ortadan 
kalkabilmektedir.

Üç farklı imparatorluğa başkentlik 
yapan ve farklı dinlere, inançlara 
mensup insanların yaşadığı İstan-
bul’un, bir ritüel şehri olarak tanım-
lanması mümkündür. Dinî, siyasi 
ve toplumsal ritüeller kentin uzun 
tarihinde geniş bir yer tutmak-
tadır. Kentin geçmişinde görece 
önemli parçalarından biri olan Üs-
küdar’ın bu tabloda önemli bir ye-
ri bulunduğu söylenebilir. Osmanlı 
Devleti döneminde Mekke ve Me-
dine’ye uğurlanan hacı adaylarının 
ve kutsal topraklara gönderilen he-
diyelerin içinde yer aldığı Surre-i 
Hümâyûn Alayı’nın Üsküdar’dan 

Üsküdar



uğurlanması en önemli ritüeller-
den biridir. Sadece bu ritüel; Üskü-
dar’ın Kâbe toprağı olarak nitelen-
dirilmesini ve dolayısıyla kutsal bir 
mekân olarak tanımlanmasını sağ-
lamıştır. Kabe toprağına gidenlerin 
uğurlandığı Üsküdar, uzun bir za-
man farklı ritüellerin yaşandığı bir 
kent olmuştur. Üsküdar’daki ritü-
elleri burada doğmuş ve ritüeller-
le mekâna olan aidiyetini güçlen-
dirmiş bir kişinin deneyimlerinden 
hareketle ele almak çok daha öğre-
ticidir. Ritüellerin ve mekânların 
dönüşüm sürecinde dünyaya gelen 
Ahmet Yüksel Özemre’nin kendi 
deneyimleri, tanıdığı insanlardan 
dinledikleri Üsküdar’daki ritüelle-
ri bugüne taşımaktadır. Bununla 
birlikte Özemre’nin deneyimleri, 
ritüellerin mekâna ilişkin aidiyetle 
yakın bir ilişki içerisinde olduğunu 
da göstermesi için de önemlidir.

Üsküdarlı bir ailenin çocuğu ola-
rak dünyaya gelen Özemre, evle-
rinin kentin merkezinde yer al-
ması nedeniyle ilmî, iktisadî ve 
içtimaî çevreyle yakın bir ilişki içe-
risinde büyümüştür. Bu türden 
bir çevre içinde büyümesi mekân-
la ve o mekândaki toplumsal ya-
pıyla farklı ve zengin bir ilişki kur-
masını sağlamıştır. Ahmet Yüksel 
Özemre’nin yüzyıl öncesine dair 
anlattıkları bugünün ne çok uza-
ğındadır ve nostaljiktir ne de sa-
dece bir toplumsal gruba özgüdür. 
O’nun anlattıkları, içinde yaşayıp 

gittiğimiz kentin yakın geçmişi-
dir ve Üsküdarlıların ortak yaşama 
kültürünün parçalarıdır. 

Ahmet Yüksel Özemre’nin Üskü-
dar’a ve Üsküdarlılara özgü olan 
birçok davranışı aktardığı söyle-
nebilir. Bu yazının yazılmasına se-
bep olan hususların başında, Üs-
küdarlıların kentteki türbelerle 
kurduğu ilişki gelmektedir. Tekke-
leri, dergâhları, türbeleri çok olan 
Üsküdar’da, Özemre’nin aktardı-
ğı türbelere dair bir ritüel oldukça 
dikkat çekicidir. Üsküdar’ın kadın-
ları hamile olduklarını anlar an-
lamaz, ilk iş olarak gusül abdesti 
alıp AzîzMahmûd Hüdayî türbesi-
ni ziyarete giderek “İlâhî yâ Rabbî! 
Karnımdaki şu çocuğun kusursuz 
doğmasını; senin hayırlı bir ku-
lun, Cenâb-ı Peygamber’in de ha-
yırlı ümmetinden olmasını ve bu-
rada yatan Azîz Mahmûd Hüdayî 
Hazretlerinin rûhâniyeti gibi yük-
sek bir rûhâniyet sahibi olmasını 
lutfet!” şeklinde dua edermiş ve 
bu duayı bir Fâtihâ ile tamamlar-
larmış. Bu ziyaret ve dua sonrasın-
da doğacak çocuğun Azîz Mahmûd 
Hüdayî Hazretlerinin rûhâniye-
tine emanet edildiği söylenirmiş 
(2007, s. 47). 

Ritüeller, mekâna 
yönelik aidiyetin 

oluşmasında, 
güçlenmesinde 

ve hafızanın 
aktarılmasında temel 

araçlardan biridir.

Bu ritüel, dine ve bilime dair tar-
tışmaların dışında tutularak değer-
lendirildiğinde, insanın mekânın 
sadece bugünüyle değil geçmişiyle 
de aidiyet ilişkisi kurduğu söylene-
bilir. Geçmişin, o anın ve geleceğin 
gündelik hayatla kesiştiği mekân-
lar olarak türbeler, ritüel ile mekâ-
nın ve zamanın ortaklaştığı yer-
ler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türbelerin ve mezarlıkların sadece 
ölümün değil yaşamın da mekânla-
rı olarak değerlendirildiği söylene-
bilir. Daha doğmamış bir çocuğun, 
hiçbir zaman görmeyeceği birisiy-
le ilişkisi kurulmaktadır. Bu ritü-
el, mekâna anlamını veren insan-
la, dünyaya teşrif edecek insanın 
ilişkisini kurmakta, o anı yaşayan 
insan ile gelecek nesillerin mekân-
sal aidiyetini sağlamaktaydı.   

Ahmet Yüksel Özemre

Osmanlı’da 
Surre Alayı
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Modernliğin en acımasız biçimde 
tahrip ettiği alanlardan biri ola-
rak türbeler ve mezarlıklar, ritüel-
ler için önemli mekânlardı. Hayatla 
ölüm ve bugün ile geçmiş arasında-
ki ilişkiler bu alanlarda kurulmak-
taydı. Bu durum hem geçmişteki 
ve bugündeki, hem de gelecekteki 
insanların sorumluluğun taşınma-
sı ve birbiri arasında ilişki kurul-
ması anlamına geliyordu.  

Üsküdar’daki önemli ritüel mekân-
larından biri de tekkelerdi. Ne-
redeyse her bir tepesinde (Sul-
tantepe’de Özbekler Tekkesi, 
Doğancılar’da Nasuhi Dergâhı vb.) 
tekkeleri olan Üsküdar’da, Sultan-
tepe’de bulunan Özbekler Tekke-
si de birçok ritüelin gerçekleştiği 
mekânlardan biridir. Tasavvufî bo-
yutunun yanı sıra üstlendiği siyasi 
ve toplumsal roller açısından bü-
yük önemi olan bu tekkede, tekke-
nin son şeyhi Necmettin Özbek-
kangay’ın bizzat pişirdiği ve lezzeti 
efsanevî bir üne sahip Özbek pilâ-
vı haftada bir gerçekleşen sohbet-
lerde ikram edilirmiş (2007, s.21). 
Haftanın farklı günlerinde değişik 
tekkelerde süren sohbetler ve ya-
pılan ikramlar Üsküdar’ın manevi 

iklimin en önemli unsurları arasın-
da yer alırmış. Bu sohbetlerin, top-
lum açısından önemli bir buluşma 
aracı olması tekkelerin de şehre ve 
cemiyete aidiyetin mekânlarından 
biri olduğunu göstermektedir.

Geçmişin, o anın ve 
geleceğin gündelik 

hayatla kesiştiği 
mekânlar olarak 

türbeler, ritüel ile 
mekânın ve zamanın 

ortaklaştığı yerler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Üsküdarlıların yardımlaşma kül-
türünün kendine özgü olduğunu 
belirten Ahmet Yüksel Özemre, 
burada yaşayan insanların birbir-
lerine desteklerini adeta bir ritüe-
le dönüştürdüklerini aktarmakta-
dır. Özemre’nin aktardığına göre 
Üsküdar’da cüzzamlılara, onları in-
citmemek için “miskinler” denilir-
miş. Miskinler tekkesinin kapısın-
da yedi adet de fukara (sadaka) taşı 
varmış. Oradan geçen ve durumu 

müsait olan kimseler bu fuka-
ra taşlarına para bırakırlar ve ora-
da bulunan gözcüler ise miskinler 
tekkesine doğru “fukarâ taşına pa-
ra bırakıldı; bırakanın ölmüşleri-
nin ervâhına el Fâtihâ!” diye ses-
lenirlermiş. Tekkedeki miskinler 
de birer Fâtihâ hediye ederlermiş 
fukara taşına sadaka bırakanların 
geçmişlerine (2007, s. 106). Bu ri-
tüel Üsküdarlıların, fukara ile olan 
yardımlaşma ilişkisini göstermesi 
açısından önemlidir. Hem vereni 
hem de alanı koruyan ve her ikisine 
de manevi bir tatmin yaşatan bu ri-
tüelin sadaka taşları ile mücessem 
hâle gelmesi ve kuşaklara aktarıl-
ması kendine özgü bir yardımlaş-
ma anlayışını ortaya koymaktadır. 
Sadaka taşları yardımlaşmayı, da-
yanışmayı mekân üzerinden ger-
çekleştirmek anlamına gelir. Ka-
musal alanda bulunan sadaka 
taşlarına herkes erişebilir, ihtiya-
cı kadarına ulaşabilir. Bu durum 
zengin ile fakirin ve fakir ile faki-
rin birbirini gözettiği bir yardım-
laşma kültürüne işaret etmektedir. 
Sadaka taşı her toplumsal grubun 
kendi pozisyonuna göre konum-
landığı, herkesin farklı gördüğü 
ama ortak bir amaca yöneldiği bir 

Aziz Mahmut 
Hüdayi Türbesi,

Üsküdar



ritüelin merkezinde durmakta-
dır. Yapı özelliklerine bakıldığında 
çok karmaşık olmayan bu taşların, 
hangi toplumsal gruptan olursa ol-
sun aşkın olanla irtibatı kurmaya 
imkân verdiği söylenebilir.

İbadethanelerin, 
mezarlıkların farklı 

işlevler kazanmasına 
yönelik müdahaleler 

kentlerdeki birçok 
ritüelin de doğrudan 
–yavaş olsa da– yitip 

gitmesine neden 
olabilmektedir. 

Ahmet Yüksel Özemre’nin “Hasre-
tini Çektiğim Üsküdar”adlı eserin-
de aktardıkları Üsküdar’daki birçok 
ritüeli içermektedir. Bu yazıda ise 
türbelere, tekkelere ve sadaka taş-
larına ilişkin bazı ritüellere yer ve-
rilmekle birlikte, temel amaçlardan 
biri ritüelin mekân ile olan ilişkisi-
ni vurgulamaktır. Mekâna aidiye-
tin en önemli unsurlarından biri 
bu türden ritüel mekânlarıdır. Bu 
nedenle modern zamanlarda söz 
konusu mekânların ihmal edilerek 
işlevsiz bırakılması sonucu doğ-
muştur. İbadethanelerin, mezar-
lıkların farklı işlevler kazanmasına 
yönelik müdahaleler kentlerdeki 
birçok ritüelin de doğrudan –yavaş 
olsa da– yitip gitmesine neden ola-
bilmektedir. Geçmişte kentlerde 

var olan ancak bazen müdahaleler-
le bazen de iktisadi, siyasal, sosyal 
ve kültürel değişimlerin etkisiyle 
yitip giden, unutulan ritüelleri ha-
tırlamak, mekânı ve mekâna ai-
diyeti düşünmeye imkân sağla-
maktadır. Bu nedenle geçmişteki 
ritüelleri ve mekânla ilişkisini orta-
ya koyan daha kapsamlı çalışmala-
ra ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun-
la birlikte hem biçim hem de içerik 
açısından kentte değişen ritüeller 
ve yeni gelişen ritüellerin mekân-
la ilişkisini daha detaylı ele alan ça-
lışmaların da yapılması gerektiği 
açıktır. 

Kaynakça
1. Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü (çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü). Ankara Bilim Sanat Yayınları.
2. Özemre, A. Y. (2007). Hasretini Çektiğim Üsküdar. İstanbul Kubbealtı Yayınları.

Miskinler Tekkesi 
Mezarlıkları,
Üsküdar
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar - Şair

GÖKDELENE TÜRKÜ YAKMAK



ıpkı insanlar gibi 
kurumların da bir 
kimliği var. Elbette 
kurumların kişili-
ğinden söz edeme-
yiz ancak mevcut 

kimliklerinin bizim insan kimlik-
lerimizle alakası ihmal edileme-
yecek kadar önemli ve değerlidir. 
Hatta vazgeçilemezdir. İnsanı on-
larsız ve elbette onları da insansız 
düşünemeyiz bile. Neticede şehir-
leri insanlar oluştururlar. Onlara 
kimliklerini veren/ yakıştıran da 
insanlardır. Bir kurum, şehir kimli-
ğini kazandıktan sonra adeta örtü-
lü, sanal ya da daha doğru bir söy-
leyişle muhâyyel bir irade sahibi de 
olur. Bu, kişilikten kaynaklanan bir 
özgür irade sayılamasa da insana 
kendiliğinden yapışan, onunla ör-
tüşen, onu kendine benzeten, de-
dim ya, muhâyyel bir iradedir.

Şöyle bir deneme yapabiliriz: Ma-
latyalı Fahri, Diyarbakırlı Celal, Ur-
falı Kazancı Bedih, Kâhtalı Miçe 
denildiğinde bir kişilik ile iki kim-
liği bir arada zikretmiş olmaktayız. 

Bilerek, türkü okuyan sanat insan-
larını örnekledim. Zira “Gökdelene 
Türkü Yakmak” bahsini başka tür-
lü açmam uygun görünmeyebilirdi.

Eğer öteki sanat alanlarından ün-
lü isimleri hatırlayacak olursak da 
büyük bir kesimini yaşadığı şehrin 
ikiziymiş gibi adlandırmaktan geri 
duramayız. İstanbul denildiğinde 
Şeyh Gâlip, Nedim, Yahyâ Kemâl 
de beraberinde hatırlanır. Bağdat 

ile Fûzulî, Şiraz ile Şeyh Sadi, Ur-
fa ile Nâbî, Adana ile Yaşar Kemal, 
Filistin ile Mahmut Derviş, Nizar-
Kabbani, Prag ile Franz Kafka, Pe-
tesburg ile Fyodor Dostoyevsky, 
Paris ile Victor Hügo, Baudelaire, 
Dublin ile James Joyce sanki iki 
aynı kişilik gibidirler. 

İnsan köksüz ve başıboş bir ya-
ratık değil; bunu biliyor ve görü-
yoruz. Onun tabiat karşısındaki 

T

Bir kurum, şehir kimliğini kazandıktan sonra adeta örtülü, 
sanal ya da daha doğru bir söyleyişle muhâyyel bir irade
sahibi de olur. 

İstanbul
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konumunun da farkındayız. Şöyle 
ki, tabiat bir tür alınyazısıdır. Mü-
hürlenmiş, nakşolunmuş, kapatıl-
mış, bulunduğu, var kılındığı ko-
numu/ durumu değiştirme imkân 
ve iradesi bulunmayan demektir. 
Su akar, ateş yakar ve dünyanın 
bütün tilkileri kurnazdır. Gelin gö-
rün ki tabiatın yanında insan aynı 
konum ve durumda değildir. Hat-
ta onun bir tabiatı yoktur. Zira in-
san bir ‘fıtrat’ üzere yaratılmıştır. 
Fıtrat sözcüğü, tabiattan çok fark-
lı anlamlar içerir. Tabiat; örtülmüş, 
kapatılmış demek iken fıtrat; yar-
mak, açmak sözcüklerinden hare-
ketle insanda ‘açık bırakılmış ol-
mak’ biçiminde tezâhür etmiştir. 
Yani insan yaratılışı bir nakşolun-
ma, örtülme, kapatılma ve de alın 
yazısına bağlanmamış aksine dav-
ranışlarında özgür bırakılmıştır. 
Bu anlamda görmek isteyen herke-
sin rahatlıkla tespit edebileceği gibi 
her insan biriciktir. 

Biricikliğini koruması için bütün 
insanlarda potansiyel anlamda 
davranışlarını dilediği gibi yönet-
me, yönlendirme yetisi mevcuttur. 
Ne var ki bu yetiyi herkes yeterin-
ce kullanıyor mu; sorun buradadır. 
Büyük çoğunlukla insanlar tem-
belliği, meskeneti seçerek birileri-
ni kopyalayıp geçici rahatlığa yöne-
lirler. Birilerine benzeyerek özgür 

seçimli bir yaşama modeli yerine 
kopyacı, ezberci ve çoğu kere bit-
kisel bir hayat modelini yaşamak-
tadırlar. Böylece Hong Kong’u 
New York’a benzetmeyi marifet 
sanırlar. 

İnsanlar tembelliği, 
meskeneti seçerek 

birilerini kopyalayıp 
geçici rahatlığa 

yönelirler. Birilerine 
benzeyerek özgür 
seçimli bir yaşama 

modeli yerine 
kopyacı, ezberci ve 
çoğu kere bitkisel 
bir hayat modelini 
yaşamaktadırlar. 

İnsanın bir tabiatı yoktur; o, tabia-
ta dâhil değildir diyorum ben, ekli-
yor ve hatırlatıyorum; insan davra-
nışlarına Arapça haleka yani bir tür 
yaratma anlamına gelen sözcük 
kökünden hareketle boşuna mı ah-
lak demekteyiz? O halde birbirine 
benzemek ne demek; her insanın 
ahlakının da farklı olması onların 
doğuştan getirdikleri temel özgür-
lük alanlarıdır. 

Birbirine benzemeyen insanlar, 
birbirine benzemeyen imal ve inşâ 
faaliyetleri içerisinde bulunmalı-
dırlar. Beklenen, olması gereken ve 
geçmişten bu yana bir hayli örne-
ği bulunan da böylesi bir var oluş 
çabasıydı. 

İnsan üzerinde düşünmeye baş-
lamışken şunu da vurgulamadan 
geçmeyelim: İnsan daha doğuş-
tan tertemizdir. Eşyanın aslı nasıl 
helâllik taşıyorsa, insanın aslı da 
günahsızdır. Bu durumda temiz ve 
günahsız olan insan aynı zamanda 
medenidir de. Medeniyet, negatifi 
bulunmayan bir kelimedir. Meselâ 
ahlâk kelimesinin negatifi vardır. 
İyi ve kötü ahlâk isimlendirmesi 
yapabiliriz. Ne var ki kötü medeni-
yetten söz edilemez. Bu durumda 
başlangıçta temiz ve günahsız olan 
insan fıtratının bozulmamış haliy-
le ürettiği, yarattığı her eylem ve 
ürün medeni olacaktır. Medeniye-
tin negatifi yoktur ama zıddı var-
dır: vahşet. Ünlü Filozof Farabi, 
Müslümanların yaşadıkları modeli 
isimlendirirken muhtemelen insan 
fıtratını hesaba katarak “erdemli 
şehir” diye de Türkçeleştirebilece-
ğimiz eserini kaleme almıştır.

İnsanın Mesken 
Arayışı
Yeryüzünde tarih boyunca insan-
ların bölgesel anlamda konuşlan-
ma çabalarına bakıldığında karşı-
mıza sayısız model, işte bu temel 
sebepten ötürü, evvela insanların 
biricikliği, ikinci olarak da tabiat 
karşısındaki üstünlüğünü fark edi-
şinden çıkmaktadır. İnsan, tabiata 
dokunurken, iradesini, düşünme 
melekesini işleterek, orada öylesi-
ne bir yaşam alanı var etmelidir ki, 
kendisini tabiat karşısında mağlup 
değil galip pozisyona yükseltmeli 
ve tabiattan daha üstün vasıflara 
sahip bulunduğunu kurda kuşa her 
seferinde manifesto ilanı gibi orta-
ya koymalıdır.

Son Allah Eçisi’nin izinden giden 
Müminlerin yeryüzünde kendi el-
leriyle inşâ ettikleri ilk şehir Bağ-
dat olarak bilinir. Malum, Irak 

Hong Kong



coğrafyasında önceki yerleşim böl-
gesi Babil, bugünkü Bağdat’ın ye-
rinde değildi. Bağdat’ı mesken 
tutan Müminler Fırat ve Dicle ır-
maklarının havzasını da hesaba 
katarak Şam’dan sonra Bağdat’ı 
başşehir olarak kullanmışlardır. 

Müslümanların İslam’ı 
ihmal etmeden önceki 

zamanlarda inşâ 
ettikleri şehirlerin 
genel karakterinde, 
hilal biçiminde bir 

yerleşim modeli 
seçtikleri anlatılır. 

Bağdat neden Babil merkezin-
de değil de bugünkü yerinde in-
şâ edilmiş olabilir? Kûfe, Basra ve 
Bağdat bölgelerinden bin beş yü-
ze yakın sahabenin geçtiğini ve iz 
bıraktığını, bunlar arasında Hz. 
Ömer, Hz. Ali ve Hz. Ayşe vali-
demizin de bulunduğu hatırlana-
rak düşünülmelidir. Ayrıca Müs-
lüman âleminin ilk sivil düşünce 
adamı Numan bin Sabit yani Ebu 
Hanife’nin de aynı bölgede yaşadı-
ğı bilinmektedir. Hiç kuşku yok ki 
bölgenin eşsiz ve benzersiz verim-
liliği, insanın yaşamsal ihtiyaçları-
na en müsait alan olması, kadim 
dönemlerden beri bilinen Mezo-
potamya sınırları içerisinde bulun-
masıyla açıklanabilir. Babil’de yüz 
yıllar önce konuşlanmış bulunan 
ve bölgeyi kuran iradenin mührü-
nü taşıyan şehre yerleşerek orasını 
kendilerine benzetmekten, kendi-
lerine benzetirken kısmen tahrip 
etmektense, yakın bir mıntıkada 
sıfırdan, yepyeni bir şehir inşâsını 
gerçekleştiren iradenin görüp gö-
zettiği unsurları, Bağdat’ta bulmak 
mümkündür. Ve o unsurların Ba-
bil’dekinden çok farklı espri taşıdı-
ğı da aşikârdır. 

Başka bir model üzerinde de du-
rulabilir. Medeniyetin hicretlerle 
alakası, Son Allah Elçisi’nin hicre-
ti, kendi Müminleri bakımından 

milat olarak başlatmasıyla bir kez 
daha kanıtlanmıştır. Anadolu’ya 
göçlerle gelen Orta Asyalı Müslü-
manlar,daha önce kurulmuş bu-
lunan Bizans ve Rum şehirlerine 
yerleştiler. Ama onlar bununla ye-
tinmediler. Anadolu topraklarında 
bizzat kendi elleriyle yepyeni şe-
hirler de inşâ ettiler. Bunların ha-
tırlanan en ilki bugünkü Eskişehir, 
Odunpazarı ilçesi olarak biliniyor. 

Odunpazarı bölgesindeki yerleşim 
biçimi ile Göynük, Safranbolu, yı-
kılmış olmasına rağmen eski Har-
put arasındaki benzerlik bize ne 
anlatıyor? Birbirine yakın karak-
terler taşıyan bu yaşama mekân-
ları bölge üzerinde mesken tutan 
insan topluluklarının düşünce, 
inanç, hayat anlayışı, yeryüzüne/ 
tabiata bakışları hakkında ciddi 
ipuçları taşımaktadır. 

Bugün mekteplilerin sosyo-kül-
türel diye adlandırdıkları zaviye-
den bakıldığında, Müslümanların 
İslam’ı ihmal etmeden önceki za-
manlarda inşâ ettikleri şehirlerin 
genel karakterinde, hilâl biçiminde 
bir yerleşim modeli seçtikleri anla-
tılır. Doğrudur, merkezinde mes-
cidin bulunduğu şehirlerde mes-
cit çevresinin çarşılarla donatıldığı, 

bu ikisi dışında da dört yöne da-
ğılan meskenlerin kendi araların-
da mahalle kültürünü gözeterek 
konuşlandığı görülmektedir. Bur-
sa şehrindeki ilk dönem Osmanlı 
mescitlerini bilenler, buralarda yal-
nızca namaz kılınmadığı, sosyal ve 
siyasal hayatın gereklerinin de ye-
rine getirildiğini hatırlayacaklardır. 
Yıldırım Külliyesi, Orhan Camii, 
Muradiye, Hüdavendigâr, Çelebi 
Mehmet Mescitlerinin tamamın-
da Hünkâr Mahfili ile beraber mes-
cit çevresinde kimi kadı, kimi vezir, 
kimi başka devlet işlerini yürüten 
bürokratlara ayrılmış ilave mekân-
lar mevcuttur. Yani mescitlerde 
orduya talimat verilmekte, nikâh 
kıyılmakta, mahkeme işleri yürü-
tülmekte, elçiler ağırlanmaktadır. 
Din de devlet de oradadır. Asla bir-
birinden ayrı, kopuk değildir. Yö-
netenlerle yönetilenler arasında 
kalın saray/saltanat duvarları he-
nüz bulunmamaktadır. 

Dünyada herkesi kendisine hayran 
bırakan şehirlere sathi bir nazarla 
bile bakıldığında, mimarinin kendi 
başına ciddi bir sanat olduğu rahat-
lıkla görülür. Prag, Petesburg, Ku-
düs, Bağdat, Mardin ve yukarıda 
adı geçen bize ait merkezler birer 
sanat şaheseridirler. İnsanoğlunun Yıldırım Câmii,

Bursa
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üç tür eyleminden söz edilebilir. 
Sıradan, alelade işçilik için “kaba 
faaliyet” adlandırması yapılabilir. 
İçerisinde bir kasıt, niyet taşıyan 
işleri de iyi ve kötü amel olarak bi-
liriz. Amel, nitelikli beşeri davra-
nışların adıdır. Bunların üzerin-
de yaratıcılık içeren incelikli eylem 
ve işçiliğe ise sanat deniliyor. Sa-
nat ürünü; tek olan, çoğaltılamaz 
olan, taklit ve kopyaya tahammülü 
bulunmayandır. Allah’a bu bakım-
dan eskiler Sâni-i Hakiki derlerdi. 
O’nun eserinde fabrikasyon ürüne 
rastlanmaz. Kendisi tek’tir, eserle-
ri de biricik. Hele O’nun şaheseri 
sayacağımız insan tekinin biricikli-
ği düşünüldüğünde Allah’ın sanatı 
karşısındaki hayret ve hayranlığı-
mız daha da artacaktır. 

Bütün bu değinmelerden maksa-
dım, davranışlarında hür bırakıl-
mış bulunan insanın, nitelik ve 
estetik gözeterek yarattığı eser, 
ortaya koyduğu hayatla, bunu gö-
zetmeksizin davranarak ürettikleri 
arasındaki karşılaştırmaya dikkat 
çekmektir. Türkiye bakımından, 
Yeni Mardin ile Eski Mardin, Yeni 
Urfa ile Eski Urfa bize çok şeyler 
anlatacaktır. Her iki şehrin de es-
kileri bize şehir mimarisinin başlı 
başına bir sanat olduğunu söyle-
yeceği gibi bu sanatın öteki bütün 
sanatlarla yakın alakasına da işa-
retler taşıyacaktır. Eski şehirlerin 
insan zihnini ve kalbini bütün po-
tansiyeliyle aktif kılarak derin bir 
tefekkür dünyasına, farklı bir fel-
sefi atmosfere taşıyacağı açıktır. 

Şehirlerin yeni şekli bakımından 
tümünün birbirinin benzeri oldu-
ğu gökdelenlerin, betonarme ya-
pıların, yine Türkiye bakımından 
bütün şehirlerdeki TOKİ yapıları-
nın böyle bir fırsat, imkân ve hayâl 
dünyası yaratabilmesi asla müm-
kün değildir. Ruh dünyasını kör-
leştirmenin de bir tür yoksulluk 
olduğu ne zaman hatırlanacak-
tır? Geçmişte yeni bir mesken in-
şâ etmek arzusu taşıyan, devletin 
de değil insan tekinin, bir Müslü-
manın, komşularının meskenlerini 
mutlaka görüp gözeterek, onların 
güneşini, rüzgârını, manzarasını, 

kapısının önünü, hülâsâ konforu-
nu hesaplayarak, kimseyi rahatsız 
etmeme hassasiyeti taşıdığını bo-
şuna mı övünerek anlatıyoruz?

Eski şehirlerin insan 
zihnini ve kalbini 

bütün potansiyeliyle 
aktif kılarak 

derin bir tefekkür 
dünyasına, farklı 

bir felsefi atmosfere 
taşıyacağı açıktır.

Şehirlerin kendi başlarına elbet-
te bağımsız, nevi şahsına münha-
sır ve mahsus bir felsefesi vardır, 
olmalıdır. Eğer sanatkâr gözüy-
le inşâ edilecekse şehir mimarisi-
nin, evvela bölge insanının folklo-
rü, özgün mûsikisi, söz sanatları, 
masalları, türküleri, şiiri ile irtiba-
tı mutlaka bulunacaktır. Bir ömür 
yaşama mekânı olarak tasarlanan 
mesken ve öteki kullanım alanları-
nın insanların gündelik hayatları-
na dokunan bütün ihtiyaçlarını en 
pratik, rahat ve huzurlu biçimde 
karşılaması hesaplanmalı değil mi-
dir? Bir yabancının ayağı değdiğin-
de onun ilk kez karşılaşıp hayrete 

düştüğü, hayranlık duyduğu, bura-
da yaşayanın da kendisini yabancı-
ya göstermekten iftihar ettiği birer 
sanat eseri olmalıdır şehirler. Çün-
kü böyle şehirler vardır.

Tarih de kadim toplumlar bakı-
mından hem önemli bir değer hem 
de bazen Ali Şeriati’den ödünç ala-
rak söylersek, bir tür körlüktür, 
zindandır. Anadolu coğrafyasında 
yaşayan toplumun bin yıldan uzun 
süren tarihinde her iki bakımdan 
bol ve zengin malzemeye rastlanır. 
Biz de bu topluma mensup oldu-
ğumuza göre geçmişimizin yanlış-
larından ders alarak onları yinele-
meme yönüne gitmeliyiz. Roger 
Graudy “ataların ateş yaktığı ocağı 
eşiştirerek, burada ne yaktıklarını 
merak etmek yerine onların yeryü-
zünde yaktıkları ateşi yanar tutma-
yı becermek lazım” dediği söyle-
nir. Doğu toplumları bakımından 
atalar kültünün mukaddes bir da-
va gibi sürdürüldüğü hatırlanırsa, 
yabana atılmayacak bir yaklaşım-
dır söylenen. Batılıların bir başka 
tutumundan bizi haberli kılan Ma-
lik bin Nebi de, şuna benzer şeyler 
yazmıştı: “Batılılar sürekli Müslü-
man toplumların ataları hakkında 
konuşur, onlarla iftihar edilmesi 
lazım geldiğini Müslümanlara ha-
tırlatma yoluna giderler. Amaçları 
bizim asla bu güne gelmememizi, 

Mardin



sürekli geçmişte kalmamızı iste-
meleridir.” Merhum Bilge Üstad 
Aliya İzzetbegoviç’in yaklaşımı da 
farklı değildir: “Müslümanlar ne 
yapacaklarsa ‘şimdi ve burada’ ger-
çekleştirmek durumundadırlar.” 

Şehirlerin kendi 
başlarına elbette 

bağımsız, nevi 
şahsına münhasır ve 
mahsus bir felsefesi 

vardır, olmalıdır.

Evet, böylesi bir körlüğe karşı du-
yarlı bulunmalıyız, bu anlaşılabilir 
bir şeydir. Lâkin yeni zamanlarda 
kendimize taze yaşama mekânla-
rı seçer ve yaratırken tarihi değer-
leri görmezden gelmek de bence 
benzer bir körlükten ve zindandan 
başkası olamaz. Seksenli yıllarda 
Bursa’da tekstil sektörü en verimli 
yıllarını yaşamaktaydı. Öyle ki şeh-
rin merkezine doluşmuş irili ufak-
lı tekstil atölyeleri harıl harıl çalış-
maktaydı. Şehrin biraz dışarısında 
organize olmak niyetiyle kurulan 
Bursa Tekstil ve Turizm Merkezi 
(BUTTİM) adlı bir oluşum, teks-
tilcileri bir araya toplamak maksa-
dıyla geniş bir arazi satın almıştı. 
Belediye meclislerinde, ticaret ve 
sanayi odalarında, tekstille alaka-
lı örgütlerde bu arazi üzerinde ku-
rulacak merkezin yapısı hakkında 
tartışmalar, teklifler üretilmektey-
di. Şehirde bu anlamda yani res-
mi ya da yarı resmi hiçbir rolümüz 
bulunmamasına rağmen, tekstilin 
içerisindeki kimi söz sahipleriyle 
karşılaştığımızda, onlara Bursa’nın 
gözbebeği olarak gördüğüm Koza 
Hanı, Emir Hanı, Fidan Hanı, Pi-
rinç Hanı gibi mekânları hatırla-
tarak buna benzer bir yapılaşma-
nın Bursa’ya daha çok yakışacağını 
önermiştim. Elbette bu öneri her-
hangi bir mahfilde söz konusu bile 
edilmedi. Ve bugünkü gökdelenini 
de içerisine alan ucube yapı orta-
ya çıktı. Netice ne mi oldu; nere-
deyse işlevi hiç mesabesinde, şehre 

anlamsız gölgesi düşen ve hiç kim-
senin ne işe yaradığını bilmediği 
o gökdelen kaldı elimizde. Şimdi 
hangi Bursalı ozan onun üzerine 
türkü yakacaktır? Oysa biliyor ve 
her seferinde gözlüyorum ki bırakı-
nız yerli konukları; yabancı konuk-
lar bile Koza Hanı’na girip orada 
bir bardak çay yudumladıklarında 
maddi ve manevi sonsuz bir lezze-
ti tatmış oluyorlar. İşte size şehrin 
sanatla, felsefeyle, geçmiş ve gele-
cekle hülasa insan sıcaklığıyla ala-
kasından küçük bir örnek.

Şehrin Donanımı
Ben Harputluyum. Harputlu aidi-
yet ve mensubiyetimi bir ömür if-
tihar vesilesi olarak hep taşıdım. 
Büyük şehre taşındıktan sonra, 
münevverler ve sanatkârlarla kar-
şılaştığımda, özellikle de ilk genç-
lik yıllarımda nereli olduğum sık-
lıkla sorulurdu. ‘Harputluyum’ 
dediğimde hemen hepsinin olum-
lu tepkisi ‘Ooo’ biçiminde tezahür 
ederdi. Birçoğu ya Şirvan Gazeli 
hatırlar yahut Harputlu Hacı Hayri 
Efendi’nin “Sinemde bir tutuşmuş 
yanmış ocağ olaydı/ Zülfün karan-
lığında bezme çerağ olaydı” dizele-
rini türkü yahut şarkı formuyla te-
rennüm etmeye başlardı. 

Şehirlerdeki demografik yapının da 
kuşkusuz üretilen eserle doğrudan 
alakası mevcuttur. Sözgelimi Har-
put mûsikisinde zurna bulunmaz. 
Zira zurnada peşrev olmaz. Oy-
sa bu mûsiki notalıdır ve peşreve 
müsait olmak durumundadır. Peki, 
nasıl doğmuştur bu mûsiki? Böl-
gede Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, 
Keldani, Arap ve az sayıda Fars nü-
fus bir arada yaşamıştır. Aynı za-
manda burada Amerikan, Alman, 
Fransız, Avusturya ve İtalyan Ko-
lejleri faaliyet göstermiştir. Hülâ-
sa çok kültürlü bir var oluştan söz 
ediyoruz. Ermeni kızına âşık olan 
Müslüman gencin türküsü burada 
yakılmıştır: “Ya sen İslam ol Ahçik/ 
Ya ben olam Ermeni.” 

Meselâ mûsiki ile mimari arasın-
da nasıl bir ilgi vardır yahut kuru-
labilir diye merak edenler için şu 
söylenebilir: Harput mûsikisi ko-
naklarda icra edilen bir mûsikidir.
Kürsübaşı Sohbetleri, bütün Har-
putlu konaklarda mevcut olan ve 
dönemin kış aylarında topluca 
oturmaya müsait, çok amaçlı ihti-
yaç karşılayan kürsü odaları, sofa-
ları yahut salonları diyebileceğimiz 
mekânlarda gerçekleştirilirdi. Oda-
nın orta yerinde içerisine bolca me-
şe közü doldurulan ve üzerine de 

Harput,
Elazığ
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ortası delik, yirmi otuz kişiyi altına 
alabilecek kocaman bir yorganın 
konulduğu bir büyük ocak başıdır 
Kürsübaşı. İnsanlar ayaklarını yor-
ganın altına alarak dört bir etrafa 
sıralanır sohbet eder mûsiki dinler-
lerdi. Orada sohbet ve mûsiki bir-
likte icra edilirdi. İnsan sıcaklığının 
birbirine dokunduğu, ülfetin gide-
rek doruğa ulaştığı bu mekânların 
ortadan kalkmasıyla neyin, nelerin 
yitirildiği bir daha düşünülmelidir. 

Bir aidiyet ve 
mensubiyet bilinci 

aşılamayan şehirler, 
birbirinin kopyası olan 

yeni marka kent(!)lerdir.

Şehir, ahalisine o iklimin insanı ol-
duğunu unutturacak hiçbir unsu-
ra yer vermemelidir. Bir aidiyet ve 
mensubiyet bilinci aşılamayan şe-
hirler, birbirinin kopyası olan ye-
ni marka kent(!)lerdir. Yöresinde 
hangi kavim ve kabileye mensup 
insanların barındığını, hangi ye-
mişlerin yetiştiğini, hangi hayvan-
ların yaşadığını, ne tür rüzgârların 

estiğini, kıblesinin ne yana düş-
tüğünü bilmediğiniz bir yerleşim 
yeri, ne kadar sizi temsil eder, ne 
ölçüde o size, siz ona aitsiniz? Kim-
liğinize ve kişiliğinize hiçbir şey 
katmayan bir dünya mekânı neye 
yarar? 

Bir sılayı rahim, nostalji yaratma-
yan, asla özlenmeyen bir doğum 
şehri düşünemiyorum. Çünkü in-
san doğum esnasında annesi ile 
arasındaki kordon bağı, (göbek ba-
ğı diyoruz biz, çünkü insanı göbek-
ten hem anneye hem de doğduğu 
toprağa bağlamaktadır) anne ve 
çocuk arasındaki bu canlı hücreler 
bütünü kesilir ve bu her iki insan-
dan düşen ilk ölü parça olarak ço-
cuğun doğduğu topraktaki bir böl-
geye gömülür. Kanaatim odur ki 
bizden kopan o parçanın gömüldü-
ğü toprak böylece bizim tıpkı ana 
rahmimize öykünen ve bizde sıla 
özlemi dediğimiz duyguyu uyan-
dıran bir hadisedir. Doğduğu top-
rağı, şehri, yöreyi sevmeyen var 
mıdır bilmem. Eğer varsa o, do-
ğuştanlığını bozmuş, kendine ya-
bancılaşmış, insani değerlerden 
uzaklaşmış, medeni olma ihtimali 
kalmamış vahşi, barbar, bedevi bi-
risinden başkası olamaz. 

Asabiyet ile mensubiyet arasında 
ciddi bir fark vardır. Ben bir ma-
halle veya şehir asabiyeti tarafta-
rı değilim, bunu tasrih etmeliyim. 
Mensubiyet; bir tür zenginliğin adı 
iken asabiyet kişiyi ruhen ve ma-
nen yoksullaştıran gayri insani bir 
duygudur. Yeryüzünü yoksullaştır-
mak için değil zenginleştirmek için 
var bulunduğumuzu unutamayız. 
Tabiat yer yer vahşi veya bâkirdir. 
Onu ehlileştirecek olanlar insan-
lardır. Ağaçları, tabiatlarını bozma-
dan budamadığınız zaman ürün 
vermez olurlar. Hayvanların yün-
leri kırpılıp, sütleri sağılmalıdır ki 
hastalanmasın ve sürekli ürün ver-
sinler. Bu bakımdan insanoğlunun 
yeryüzündeki halifeliği (ki o İlahi 
Kelam’a göre yeryüzünde bir hali-
fedir) öteki yaratıklara mukaddem 
bir hadise olmalı değil miydi? 

Bin yıldan bu yana Anadolu’da İsla-
mi bir hayat yaşayan ve bu hayatın 
ihtiyaçlarına göre yerleşim birim-
leri üreten halkların, küçük bir ka-
saba iken Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkenti haline getirdikleri Anka-
ra’ya, bir vakitler, “Mabetsiz Şe-
hir” adını takmış bulunmaları bana 
göre son derece manidardı. O gü-
ne kadar elleriyle yaptıkları bütün 

Ankara



şehirleri büyük mescitlerin etrafı-
na inşâ etmişken, Ankara’da bun-
dan kaçınmış olmaları kime, han-
gi yabancı topluluğa özenmenin 
işaretiydi? Ve biricik yaratılmışken 
başkalarına benzeme çabasının in-
sanı ne ölçüde alçaltacağı hiç mi 
hesaplanmamıştı? 

Taklit, kopyalama, benzeme çaba-
sı, alışkanlık, ezbercilik esasen in-
sana yakışan davranış biçimleri de-
ğildir. İnsan yaratıcı bir yaratıktır. 
Yaratıcılığını bütün davranışların-
da sergilemelidir. Ancak topluca 
yaşanacak olan şehirleri inşâ eder-
ken bu yaratıcı damarı bütün in-
sanların biricikliğini unutmadan, 
herkesin hak ve hukukunu gözete-
rek sürdürme sorumluluğu vardır. 

Bu anlamda toplumumuzun örf 
ve teamüllerini hatırladığımızda 
son yıllarda üretilen yeni yerleşim 
mekânlarının bizim ruh dünya-
mıza ne kadar uzak düştüğü gör-
mezden gelinemez. Hele eski şe-
hirlerimizi büyütür ve çoğaltırken 
önceki mekânlarımız üzerinde iş-
lenen cinayetler, son derece yürek 
yakıcı olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. 

Okullu Değil 
Mektepli Mimar
Ben çocuklarımın, torunlarımın 
yaşadığı meskenlerin bahçelerin-
de kendi elleriyle elma kopartıp 
yiyebilecekleri günleri özlüyorum. 
Kuluçkaya yatmış tavukları göre-
bilecekleri, kümesten o an temin 
ettikleri sıcak yumurtaya dokuna-
bilecekleri bir yer hayâl ediyorum. 
Burasının illa da köy olması gerek-
miyor. Ben Elazığ’da o zamanki 
Ordu Müfettişliği’nin bulunduğu 
tren istasyonuna yakın bir mahal-
lede, babamın Haço adlı bir Erme-
ni’den kiraladığı iki katlı ahşap ve 
bahçe içerisindeki bir evde doğmu-
şum. Dört yaşıma kadar bulundu-
ğum bu evin bahçesi, kalın ve yük-
sek bir duvarla sokaktan ayrılmıştı. 
Bahçesinde dut, erik, kiraz ve el-
ma ağacı vardı. Ayrıca dip köşede-
ki kümeste tavuklar ve civcivleri-
ni de anımsıyorum. Bugün böyle 

meskenlerden mürekkep bir şehir 
neden mümkün olmasın? 

Taklit, kopyalama, 
benzeme çabası, 

alışkanlık, ezbercilik 
esasen insana yakışan 

davranış biçimleri 
değildir. İnsan 

yaratıcı bir yaratıktır. 
Yaratıcılığını bütün 

davranışlarında 
sergilemelidir.

“Sabah güneşi doğmuş boyalı ko-
naklara” türküsünü hatırlayanlar 
vardır. Hadi, diyorum ey çağdaş (!) 
insan, sen de şu çirkin gökdelen-
lere, bir türkü yak da görelim! Bü-
yük kentlerde, (artık onlara şehir 
demiyorum) apartman dairelerin-
de yaşayan insanların komşuluk 
diye bir hukuktan habersiz kaldık-
larını biliyoruz. Ne var ki aynı in-
sanlar arasından deniz veya orman 
mıntıkalarında yazlıkları olanların, 
üç veya beş ay kaldıkları bu yazlık-
larda, komşular edindiklerini de 

biliyor muydunuz? Aynı insanlar 
apartmanda iken uzak durdukları, 
duvarlarının az ötesindeki insan-
larla nasıl oluyor da yazlıklarında 
‘komşu’luk yapıyorlar? Bunu sağla-
yan temel unsur nedir diye düşün-
düğümde, sizi bilmem ama benim 
hatırıma yaşama mekânının ön-
cekine nazaran daha insani olma-
sı geliyor. Mekânın insanı yönlen-
dirmesi, bazen yönetmesi, insanın 
kişiliğine katkıda bulunması işte 
böyle bir şeydir, diye düşünmeden 
edemiyorum.

“Komşuyuz yaka yakaya/ Birbiri-
ne karışır tavuklarımız/ Bilmez-
likten değil/ Fukaralıktan” Ahmet 
Arif ’in “Otuz Üç Kurşun” adlı şii-
rindeki dizeler bana Elazığ, Diyar-
bakır ve Malatya’da oturduğumuz 
kira evlerini hatırlattı. Her üçünde-
ki evimizde de hem kullandığımız, 
küçük de olsa bir bahçe ve hem de 
tavuklarımız vardı. Tavuklarımı-
zın komşumuzunkiyle karışması 
da sıradan, gündelik olaylardandı. 
Hele annelerimizin akşamları dük-
kânlar kapandıktan sonra, ihtiyaç 
duydukları hacetler veya nimetle-
ri, komşularımıza müracaat ede-
rek temin etmesi, hemen her gün, 
her an karşılaştığımız en olağan, 

Seyitnizam
Mahallesi
(Eski Görünüm),
Zeytinburnu
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en tabii işlerdendi. Bazen bir tek 
ve bazen yarım limonu temin et-
tiğimiz komşularımız vardı. Birbi-
rimizden bir avuç aşurelik buğday 
alıp verdiğimiz o günlerin geride 
kalmış olması, bana ne kadar do-
kunuyor, bir bilseniz. Bütün bun-
lar bizim Müslüman kimliğimizin 
gündelik hayata yansıttığı ahlâk 
unsurlarıydı. Ve elbette inşâ etti-
ğimiz evlerin bahçe duvarları han-
gi komşumuza bitişik ise onlarla 
aramıza kilit vurmak yerine evimi-
zin anahtarını bile emanet ederek 
yeni kapılar açtığımız o günler ve 
zamanlar. 

Şehri inşâ ederken 
en başta mahallenin 
namusunu gözeten 
mimarlara ne kadar 

hasret kaldık.

Köşe başlarındaki çeşmelerinden 
eğilip avucumla sular içtiğim şe-
hirlere ne oldu? Niçin yıkıp harap 
ettiler çeşmelerimizi? Kime ne za-
rarı vardı onların? Kurdun kuşun 
da nasibi o çeşmelerin yalakların-
da değil miydi? Mahremiyeti sağla-
sın için duvarlarla çevrili konakla-
rın bahçelerindeki dut ağaçlarının 
dalları sokaklara sarkardı. O so-
kaktan gelip geçen herkesin hakkı 
vardı dutlarda. Ev sahibi bunu her 
fırsatta, her vesileyle duyururdu 
insanlara, peşin peşin helâl ettiği-
ni söylerdi.

Baba evi kavramı üzerinde düşü-
nünce kimin hatırına apartman 
dairesi gelir? Apartman dairesin-
den asla baba evi imajı doğmaz. 
Baba evi olmayanın kendi evi de ol-
maz. Bunu sağlamanın yolu bütün 
mimarlar bilir ki dikine değil yatay 
yerleşimle mümkün görünmekte-
dir. Öyle şehirler vardı ki sokakla-
rında kendinizi kaybederek onları 
daha iyi tanırdınız. Yeni kentler in-
sana böyle bir duygu aşılamaktan 
ne kadar da uzaktır. 

Çoğu kez düşünmüşümdür. Okul 

kelimesi scola kökünden türemiş-
tir. Türkçede kullandığımız skolas-
tik kelimesiyle de aynı anlamı işa-
ret etmekteyiz. Kelimeyi Türkçeye 
özgür düşüncenin önünü tıkamak, 
tek tip düşünceyi sonuna kadar sa-
vunmak ve dayatmak, insan dü-
şüncesini belirli bir kalıba sokmak 
şeklinde genişleterek çevirmek 
mümkündür. Acaba diyorum okul-
lu mimarların çoğalması mı mev-
cut şehirleri ortadan kaldırıp kent-
leşme diye bir tek tipliği yarattı? 
Çünkü okul, kişiyi bir kalıba sokan 
anlamı da taşıyor. Oysa biz öğre-
tim müessesesine mektep demi-
şiz. Mektep doğrudan okuryazar-
lıkla alakalı bir kelimedir. Yazmak 
ise yaratmaktır bir bakıma. Önce-
ki şehirlerin mimarları okullu de-
ğildi. Birer sanatkârdılar. Sanatkâr-
lar ise okullarda yetişmez. Onların 
bir tür mektepleri vardır. Diğer sa-
nat alanlarında olduğu gibi onlar 
usta-çırak münasebetiyle yetişir, 
olgunlaşırlardı. 

Şehri inşâ ederken en başta mahal-
lenin namusunu gözeten mimarla-
ra ne kadar hasret kaldık.

Bizden evvel yaşamış ve artık ta-
rih olmuş Müslüman toplumların, 
Anadolu’yu mesken tutmuş olan-
ları bakımından onların bir şeh-
ri inşâ ederken hangi tür araçlar 

kullandıklarına, hangi hassasi-
yetleri gözettiklerine bir bakalım. 
Üstelik bugünkü insanların ulaş-
mış bulundukları fen ve teknolo-
jik araçlardan mahrumiyetlerini de 
düşünerek bakalım. Bir şehri in-
şâ ederken estetik ve ahlâkî kay-
gıdan asla taviz vermedikleri, sa-
hici bir felsefelerinin bulunduğu 
hemen göze çarpacaktır. Hiç uza-
ğa gitmeye gerek olmaksızın, Ana-
dolu Müslümanlarının kabristan-
larına bile uğrayıp şöyle satıhtan 
bakanlar orada her bir kabir taşı-
nın konuştuğuna, diri insanlara 
bir şeyler anlattığına tanıklık ede-
ceklerdir. İnsan, evet, yeryüzünde 
ebedi yaşayacak değildir. Kabris-
tanlardaki mezar taşları orada ya-
tan insanların meslekleri, yaşları, 
geriye bıraktıkları hakkında me-
sajlar verirken, bekânın, ebediliğin 
yalnız Allah’a mahsus olduğunu da 
fısıldarlar. Kabirlerin ayakuçlarına 
bir servi bazen başucuna da çınar 
dikerek ölümü bile serinletmeyi 
sağlardılar. 

Şimdiki mimar veya belediyelerin 
neler yaptığına dair küçük bir ör-
neği: Mahallemde hemen her gün 
içerisinden geçmek zorunda oldu-
ğum bir sokakta yaşamaktayım. 
Sokağın her iki tarafında çirkin, 
biçimsiz, birbiriyle uyumsuz, her 
an birbirini oradan kovacakmış, 

İzmir



birbirinin üzerine yıkılacakmış gi-
bi duran altı yedişer katlı beton 
apartmanlar uzayıp gider. Nasıl ol-
muş, hangi tarihten kalmıştır bi-
linmez ama en az üç yüz yaşında 
bir çınar ağacı ise sokağın tam or-
tasında yaşamaya çalışmaktadır. 
Oradan her geçişimde bu ağaç san-
ki yüzüme bu yeni insanların, ken-
dim dâhil, nasıl birer tabiat katili 
olduklarımızı haykırmaktadır. So-
kağın adı ise rakamla verilmiştir. 

Zaman ve mekândan 
münezzeh olan yalnız 

Cenab-ı Allah’tır. İnsan 
ise bütün tabiat ile 

beraber hem zaman hem 
de mekân tarafından 
adeta kuşatılmıştır.

Ne korkunç bir aymazlıktır diye 
hep düşünmüşümdür. Bursa’nın 
en eski mahallelerinden Mol-
la Arap’ın yanı başında, en az beş 
yüz yaşında bir mescide de sahip 
bu bölgede, takribi üç yüz yaşını 
doldurmuş bir çınarın bulunduğu 
sokağa numarayla mı isim verilir-
di? O bölgede insana dair hiç mi 
bir hatıra yoktur? Suâlin acı ceva-
bını galiba ben bulmuşum, boşuna 
soruyorum. Besbelli bu yeni yerle-
şimciler, önceki hayatlara dair bü-
tün hatıraları ortadan kaldırmış-
lar, bunu bile isteye yapmışlar. Yani 
hatıralarla savaşmaktalar. Böyle bir 
insan tipi geçmişi hatırlatacak en 
ufak bir işaretten bile ürker, kor-
kar. Demek ki bu sebeple işin ko-
layına kaçarak, gülünç bir biçimde 
üç yüz yıllık çınarın yaşama savaşı 
verdiği bu sokağı bir rakamla isim-
lendirmişler. Yeni zamanların in-
sanlarının ufku ile geçmiştekiler 
arasındaki kıyası kim yapacak?

Aynı acıyı bir de Mersin şehrinde 
yaşamış ve kahrolmuştum. Ziyare-
tine gittiğim tanıdığımın oturduğu 
sokak rakamla 16010. Sokak’tı. İş-
te size yeni şehir felsefesi, merha-
ba, buyurun, oturun, rahatlayın, 

bizden size zarar gelmez. Merhaba 
kelimesinin manasını buraya yaza-
rak içimi azıcık ferahlatmak iste-
dim, çok şey mi istemişim?

Zaman ve mekândan münezzeh 
olan yalnız Cenâb-ı Allah’tır. İn-
san ise bütün tabiat ile beraber 
hem zaman hem de mekân tara-
fından adeta kuşatılmıştır. Onlar-
sız yeryüzü hayatı canlı ve cansız-
lar için mümkün değildir. Dağlar 
taşlar zamanla aşınır. Ağaçlar yaş-
lanır ve ölürler. İnsan da böyledir. 
Zamanın kendisini eskittiği insan 
ona karşı nasıl davranmalıdır? Ve 
yaşamak için bir mekâna muhtaç 
bulunan insan oraya nasıl tutun-
malıdır. Zamanı değerlendirmeli, 
mekânı onarmalıdır. Mimarlık öy-
le bir inşâ sanatıdır ki görebildiğim 
kadarıyla insanın mukadderatı di-
ye isimlendirilen kendisine ikrâm 
edilmiş ömrünün bütün safhala-
rına dair bir ince mühendislik iste-
mektedir. Maddi inşâ, ruhun inşâ-
sından bağımsız düşünülemez. Bu 
bakımdan insanın hayat anlayışı, 
dünya görüşü, öte dünya hakkın-
daki inancı, bütünüyle sınırlı bir 
ömür çerçevesinde mesken tutu-
lan şu dünyadaki, her tür kaba ve 
ince işçiliği ile tadat edilebilir. Ne-
yi imar ve inşâ ettiyse, nasıl tevhid 
ve temyiz eylediyse, hülâsâ “İnsan 
için çalışmasından başka bir şey 

yoktur” ilahi bildirisi doğrultusun-
da hareket etmiştir. Burada suâl ki-
şinin bildiriye zorunlu mu gönüllü 
mü muhatap olduğudur.

Müminler bakımından iki cihanda 
saadet arayışının anahtar kelime-
si “hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya 
yarın ölecekmiş gibi de ahrete ça-
lışmak” kelâm-ı kibarında ifadesini 
bulmuştur.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
demeyin lütfen; dönebiliriz, o gün-
lere rahatlıkla dönebiliriz. Bütün 
yapacağımız şey behemehâl dikine 
çoğalan kentlerden yatay büyüyen 
şehirlere dönmekle mümkün kı-
lınacaktır. Şâirlere yeniden ilham 
veren, bestekârları kışkırtan, filo-
zofların adı ile aynı hizaya yazılan 
şehirlerde yaşamak isteyen herke-
si kentleri terk ederek şehirlere ta-
şınmaya bir çağrıdır bu. Okullu mi-
marlar yerine mekteplileri, usta 
çırak ilişkisiyle yetişmiş yeni usta-
ları arayıp bularak bunu başarabi-
liriz. 
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Hasan Taşçı: Hepiniz hoş geldi-
niz. Toplantımızı teşrif ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 
Şehir ve Düşünce Dergisi’nin seki-
zinci sayısı için bir aradayız. Dos-
ya konumuzu Şehir ve Ritüel ola-
rak belirledik. Şehri ortaya çıkaran 
usuller, şehirlerin oluşması aşa-
masında tabi oldukları kurallar ve 
pek tabii ki şehrin ortaya çıkar-
dığı uygulamalar nelerdir? Ritüel 
veya usuller bağlamında şehir de-
nince aklımıza ne geliyor? İzin ve-
rirseniz sayın hocamla başlamak 
istiyorum. 

Ömer Tuğrul İnançer: Böyle bir 
konuda beni de davete layık buldu-
ğunuz için evvela çok teşekkür ede-
rim. Şehrin Arapçası, medinedir. 
Medeniyetin kökü de medinedir. 
Yani şehirlilik, yerleşiklilik. Biz gö-
çebe bir toplumun uzantısı olduğu-
muz için göçebeliği biraz kendimi-
ze yontarak medeniyet unsurlarını 
muhtevidir diye kendi kendimizi 
kandırıyoruz. Çadırın süsü mede-
niyet değildir. Çadır toplanırken ne 
süs kalır, ne bir şey kalır. Ama bı-
rakın Selimiye’yi, Ahlat Mezar Taş-
ları bile hala bir medeniyet sembo-
lü olarak duruyor. Demek ki şehrin 
en önemli unsuru yerleşikliktir. 
Çünkü medeniyet yerleşiklikte kat-
man katman üst üste gelerek orta-
ya çıkıyor. Göçebelikte bu olmuyor. 
Göçebelik daha ziyade insanın be-
deni ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik bir sistemdir. Ama şehirde 
insanı insan yapan istekler karşı-
lanır. Yani ben daha iyi giyineyim, 
daha bol ve kaliteli yiyeyim ve daha 
kaliteli yerde oturayımdan maada 
şehirde insanı insan yapan istekler 
devreye giriyor. Dolayısıyla şehrin 
şehir olabilmesi medeniyetle ölçü-
lür. Hazreti Mevlânâ’nın buyurdu-
ğu gibi “Sen neye talipsen, o’sun.” 
Ekmek peşinde koşuyorsan, sadece 
mideni düşünüyorsun. Ama bir ta-
kım estetikler peşinde koşuyorsan 
en azından Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-
larından daha fazlasına mazharsın. 
Meselâ El-Mübdi’ye mazharsın. İş-
te şehir aslında estetikle birlik-
te insanı insan yapan unsurların 
ihtiyacının giderilmesine yönelik 

kurulların, ritüellerin, usullerin 
yer aldığı bir yerleşim merkezi-
dir. Af buyurun, bir aslana kart bir 
öküzle, körpe bir ceylanı göstersek 
yem diye, körpe ceylanı tercih eder. 
Bataklık, sineklik bir yer göstersek 
yuva diye... Meselâ çayırlık, güzel 
bir yer göstersek orayı tercih eder. 
Allah onların baharda tüylerini dö-
küyor, inceltiyor. Sonbaharda tüy-
leri fazlalaşıyor. Giyinme dertleri 
yok. Üreme zaten kendi kendine 
var. Demek ki nefsin isteklerinden 
maada bizim isteklerimiz bizi in-
san seviyesine çıkartıyor. Bu istek-
lerin karşılandığı yere şehir denir. 

Çadırın süsü medeniyet 
değildir. Çadır 

toplanırken ne süs kalır, 
ne bir şey kalır. Ama 
bırakın Selimiye’yi, 
Ahlat Mezar Taşları 

bile hala bir medeniyet 
sembolü olarak duruyor. 

Savaş Ş. Barkçin: Medine keli-
mesinin kökeni “deyn” (borç) ke-
limesinden gelir. Nitekim şehirler 
dinin tecessüm ettiği yerlerdir. Kır-
dan ziyade kenttir. Deyn madem 

bir borçluluk, bir sorumluluk, me-
suliyet halini ifade ediyor, mesu-
liyetin olduğu yerde hukuk var-
dır. Şehir aynı zamanda hukukun 
mekânıdır. Neden hukuk mekânı-
dır? Çünkü kır-kent ayrımı üzerin-
den gidersek; köydeki hukuk daha 
çok akrabalık ve karşılıklı iş ilişki-
si şeklinde gelişir. Halbuki şehirde-
ki karışmış, farklı bir çok unsurun 
bir arada bulunması, deyn ilişkisi-
ni yani sorumluluk ilişkisini öne 
çıkarıyor. Bu yüzden şehirler ay-
nı zamanda mahkemelerin de ku-
rulduğu yer, aynı zamanda hukuk 
kurumlarının bulunduğu yerdir. 
Farklı unsurların birbirlerine karşı 
hem bağımlılık, hem de mesuliyet 
ilişkisinin geliştiği yerdir. Dolayı-
sıyla bizim eğer yeni bir medeniyet 
tahâyyülümüz olacaksa muhakkak 
yeni bir hukuk tahâyyülümüzün de 
olması gerekir. 

Hasan Taşçı: Bunu şehir mi ortaya 
çıkaracak? Ya da şöyle sorayım ho-
cam. Yeni bir hukuk tahâyyülü şu 
anki kentsel doku ve bu şehrin top-
lumuyla ortaya çıkabilir mi?

Savaş Ş. Barkçin: Şehir onun vit-
rini olacak. Çünkü şehir fâil değil, 
mef’ûldür. İnsanların yönettiği 
bir şeydir. Sonuçta şehri şekillen-
diren insanlardır. Biz bazen me-
deniyet kavramını o kadar soyut 
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kullanıyoruz ki onu klişeleştiriyo-
ruz. Pek çok kavram gibi aslî mânâ-
sından çok farklı bir yere gidiyor o 
zaman. Nitekim “medeniyet” ke-
limesi aslında Osmanlıca’da be-
nim bildiğim kadarıyla 1830’lara 
kadar olmayan bir kelimedir. Ne 
mânâda? İbn-i Haldun’un kullan-
dığı “umran”ın bir tecessümü ola-
rak. Aslında “medeniyet” kelimesi 
Fransızca “civilisation” kelimesinin 
tercüme edilmiş halidir. Ama o ka-
dar birebir tercüme edilmiş ki... Biz 
hâlâ bu tercüme başarısına ulaşa-
madık. Çünkü “civis” şehir demek, 
oradan “civilité” kibarlık, şehirli-
lik, nezaket mânâsında... Oradan 
da “civilisation...” Osmanlıda “me-
deniyet” kelimesini ilk defa Mus-
tafa Reşit Paşa’nın kullandığı söy-
lenir. Onu o kadar güzel tercüme 
etmişler ki, gerçekten de kökende 
bir medine var. O medinede mede-
nilik var. Medenilikten de medeni-
yet gibi bir mefhum ortaya çıkıyor. 
Fakat klişeleştirdiğimizde sanki 
medeniyet asli bir kavrammış gibi 
davranıyoruz. Aslında o bir araç, 
bir yansıma, bir üretim. Asıl onu 
üreten insandır. İnsan tipidir. O 
yüzden Roma medeniyeti farklı 
bir şeydir. Çünkü Roma insan fi-
gürünün dünya ve varlık tahâyyülü 
faklıdır. Osmanlıdaki farklıdır. Bu-
günkü Amerika’nınki farklıdır. Bu 
sebeple deyn ilişkisi çok önemlidir. 

Şehir ufkun olduğu yer. Üstâdımın 
buyurduğu gibi sadece ihtiyaçların 
giderildiği bir yer değil. O ihtiyaç-
ların rafine bir hale geldiği, daha 

karmaşıklaştığı bir yer, çünkü için-
de birçok farklı unsur var. 

Ömer Tuğrul İnançer: Bir de köy 
medeniyeti dediğimiz, yanlış kul-
lanmamıza rağmen, bir durum var. 
Tanıdıklık, âşinalık. Halbuki âşi-
nalık, tanıdıklık hukuku başka bir 
şeydir. Torun sahibi oldum. Ama 
Bursa’da sokakta sigara içerken ha-
la avucumun içine alırım. Belki ba-
bamın arkadaşı görür diye. Ne ba-
bam kaldı, ne arkadaşı kaldı. Bu 
medeniyettir. Şimdi bunun adına 
baskı deniliyor. Hayır! Köyde bu 
olmaz. Çünkü köyde herkes birbi-
rini tanır. Şehirde tanımasalar da-
hi burada yakışmaz. Bir de Savaş 
Bey’in deyn kelimesinin üzerinden 
gidersek... Tarihe baktığımızda ev-
vela mâbet kurulmuş, ikâmet veya 
bina olarak. Mabedin etrafında şe-
hir oluşmuş. 

Bursa’da sokakta 
sigara içerken hala 

avucumun içine 
alırım. Belki babamın 
arkadaşı görür diye. 

Hasan Taşçı: Genel bir şehir teo-
risi var. Ben zaten onun doğru ol-
madığına inanıyorum. Yani insan-
lar önce dağınık halde yaşarlarken 
tarım devriminden sonra şehirler 
ortaya çıktı ve sonra yerleşik haya-
ta geçildiğine dair genel geçer şehir 
teorisinin doğru olmadığına inani-
yorum. Şehir en baştan beri vardı 
diye düşünüyorum. 

Ömer Tuğrul İnançer: Bu putpe-
rest zamanında da öyle, Efendimi-
zin gerek Kuba’da gerek Medine-i 
Tahire’de yaptığında da öyle. Kuba 
bönliyö yeri, önemli bir yer değil. 
Ama Medine Yesrib bir şehir. On-
dan sonraki oluşum Mescid-i Ne-
bevî’nin etrafıdır. Keza Kâbe’nin 
ilk inşâsını Halil İbrahim Aley-
hisselâm yapıyorlar. Sonra Cür-
hüm kabilesi döneminde genişli-
yor. Bizim için örnekler onlardır. 
St. Petersburg örnek değildir. St. 

Petersburg’un altında 170.000 Si-
biryalı köylü yatıyor. O yüzden şe-
hir değildir orası, tabi o ayrı. De-
mek ki ibadethane merkezi de bir 
şehir için çok önemli. Daha önce 
tecessüs etmiş, sonradan gerek kı-
lıç yoluyla, gerek sulhla alınmış İs-
lâm şehirlerinde de mâbet Ulu Ca-
mi olmuş. Yani Cuma Camii olmuş. 
Bütün oluşum Cuma Camii yani 
cami-i kebire göre oluşmuş. Son-
radan çok büyük camiler yapılmış-
tır. İstanbul’da büyük birçok cami 
vardır. Sultan Ahmet Camii Kebir’i 
diye hiç bir yerde göremezsiniz. 
Fatih Camii Kebir’i yoktur. Ama 
Ayasofya Camii Kebir’dir. Merkez, 
yani ibadethane. Bu Ziggurat’lı şe-
hirlerde de böyle, İnka, Astek me-
deniyetlerinde de böyledir.

Hasan Taşçı: O zaman şehirle din 
arasında terminolojik olarak böyle 
doğrudan bir bağlantı var. O hal-
de bütün şehirlerin temelinde din 
vardır diyebilir miyiz? Yani şehrin 
ilk olarak dinin ritüellerine dayan-
dığını söylememiz mümkündür bu 
durumda.

Ömer Tuğrul İnançer: Hepsinde 
var. St. Petersbug Kilisesi’ni Petro 
yaptırıyor. Ama şu mahalleye kont 
bilmem kim, bu mahalleye dük bil-
mem kim bu kadar zamanda bu 
binayı tamamlayacaksın. Amelesi 
benden, parası senden. Tamamla-
mazsan senin de kelleni alırım, di-
yor. Onun için insafsız bir amele 
çalıştırma var. Sibirya’dan arabalar 
dolusu köylü getiriliyor. Bunlar aç 
karnına çalıştıkları için çoğu ölü-
yor. Ama yetiştiremezsem Çar beni 
öldürecek diye insan hayatı nazar-ı 
itibara alınmadan inşaat devam 
ediyor. Çok fena bir şeydir. 

Hasan Taşçı: Şehrin mekânları 
da bazı ritüelleri ortaya çıkarıyor. 
Meselâ Taksim Meydanı görece-
li olarak daha seküler insanların 
toplanıp mutluluk anlarına veya 
protestolarına ev sahipliği yapan 
bir yer olarak biliniyor. Ama bu-
na mukabil Beyazıt Meydanı daha 
çok kendisini dindar diye tanımla-
yan insanların gösteri veya protes-
to alanı olarak belleklerimizde yer 

Ömer Tuğrul İNANÇER



etmiş. Şehrin kendisi gibi şehrin 
mekânları da farklılık arz ediyor. 
Bu konuda neler söyleyebiliriz?

Ömer Lekesiz: Ben de haşiyeden 
devam edeyim. Şöyle ki; insan eşit-
tir toplum, toplum eşittir şehirdir. 
Bu da nebevî bir öze sahiptir. Öte 
yandan Musevilerde, İsevilerde ve 
Müslümanlarda bir tartışma konu-
sudur bu. Teknoloji Cenâb-ı Hakk 
tarafından öğretilmiş midir, öğre-
tilmemiş midir? Teolojide böyle bir 
tartışma vardır. Buradan bakarak, 
rit ve ritüel kelimeleriyle birleştir-
diğimizde şöyle bir hakikat ortaya 
çıkıyor. Evet, aslında Cenâb-ı Hakk 
insanlara şehir kurmayı da öğret-
miştir. Bununla da yetinmemiş, 
şehrin nasıl örgütleneceği, nasıl 
olacağı konusunda da şari hüküm 
belirtmiştir. Buradan baktığımızda 
kendi atamız olması itibariyle Haz-
reti İbrahim Halilullah; 

1. Şehri temizleyendir, putlardan 
arındırandır. 

2. Mekke’nin inşâsına vesile 
olandır. 

Beytullah orada zaten vardı. Ancak 
üzerinden seller akmış, kumlarla 
kapanmıştı. Gelip orayı açması em-
redildi. Hacer validemizin köle-ca-
riyelikten sultanlığa yüceltecek bir 
şehir ortaya çıktı. Dolayısıyla kimi 
şehirlerde tanrısallık-nebevilik, ki-
mi şehirlerde ise sadece nebevilik 
söz konusudur. Medine de Efen-
dimizin yeniden inşâ ettiği, hoca-
mın da belirttiği gibi ibadet mer-
kezli bir alan üzerine yeniden inşâ 
edilmiş, düzenlenmiş olan bir şe-
hirdir. Sizin söylediğiniz şeye gele-
cek olursak şehirlerin nasıl kurula-
cağına dair şari emirleri var dedim. 
Onu şu ayetle desteklemek iste-
rim: “Siz her yüksek yere bir ala-
met bina yapıp, boş şeylerle eğleni-
yor musunuz?” (Şuara/128. Ayet). 
Bu bir şehir terbiyesidir. Bu bir bi-
na yapma terbiyesidir ki şari bunu 
bizzat insanı cahil, zalim, unutkan 
olduğunu bu mizaçla zaten kendisi 
yarattığı için bildiğinden, ona aynı 
zamanda bunun terbiyesini de ver-
miş bulunuyor. 

Bizim toplumsal hayatımıza gelin-
ce; hocamın da söylediği gibi iba-
det merkezli bir hayattır. Fakat 
Osmanlı medeniyetinin getirdi-
ği ibadet merkezlilik, kapitalizme 
bulaşmayan, kendi içerisinde üre-
tim ve satışını da beraberinde ge-
tiren ihtiyaçları karşılayan ama ay-
nı zamanda ibadet alanını da içine 
çeken bir merkezdir. Meselâ İstan-
bul’da Beyazıt Camii, Nur-u Osma-
niye Camii ve Yeni Camii arasında-
ki üçgen tamamen çarşı-pazardır. 
İsfahan’da da Nakşicihan’a bakıldı-
ğında; iki ayrı yerinde, iki cami söz 
konusudur. Geri kalan kısmı tama-
men pazardır. Burada şöyle bir şey 
söz konusu, madem konuyu rit, ri-
tüel diye belirlediniz, gelmemiz ge-
reken husus şudur: Rit ve ritüellik 
Müslüman saati bağlamında, şe-
hirle bütünleştirildiğinde ne anlam 
ifade eder? Nasıl bir işlev yüklenir?

Osmanlı medeniyetinin 
getirdiği ibadet 

merkezlilik, kapitalizme 
bulaşmayan, kendi 

içerisinde üretim ve 
satışını da beraberinde 

getiren ihtiyaçları 
karşılayan ama aynı 

zamanda ibadet 
alanını da içine 

çeken bir merkezdir. 

Bizde özellikle Sultan Ahmet üze-
rinden de bunu deneyimlemek 
veya verdiğim camii örneği üze-
rinden de deneyimlemek müm-
kündür. Bizde niye doğrusal bir 
zaman söz konusun değildir. Da-
ha doğrusu zaman ile aramız pek 
hoş değildir? Neden müslüman sa-
ati vakit üzerinden işler? Bu tıpkı 
failün-failün-mefailün gibi ya da 
do-re-mi-fa-sol-la-si’nin çizgiler 
üzerindeki belirmesi gibi biz an-
cak ibadet vakitlerimiz ile zama-
nın içinde ona dahil olur ve ondan 
ayrılırız. Birincisi biz bu yönüyle 
zaten hayatın içindeyiz demektir. 

İkincisi; çarşı-pazar ya da külli-
ye mânâsında düşündüğümüzde 
mûsikihaneyle, şifahaneyle ilişkisi 
olan biri karşı tarafta eğer sahaf-
lar çarşısı varsa ve oradan ihtiyacı-
nı görecekse aşağı tarafta bakırcılar 
çarşısından çıkar, o esnada öğlen 
namazının vakti girmiştir. Sultan 
Ahmet Camii’nde ibadetini eder ve 
oraya geçer. 

Bizim camilerimiz hayattan yalı-
tılmış yerler değildir. Bilakis ha-
yatın tüm işini de içine çeken bir 
yapıdır. Doğadan ayrı bir yer de-
ğil. Doğanın içinde uygun hale ge-
tirilmiş, kullanıma açılmış bir boş-
luk demektir, camii dediğimiz şey. 
Gelir, o boşluğun içinden doğal bir 
geçitle geçer ve sahaflar çarşısında 
ihtiyacını görür. Dolayısıyla bir ya-
rılma, ayrılma söz konusu değildir.

Doğu toplumlarının, özellikle de 
Türkiye’nin lâikleşememesinin ne-
denlerinden bir tanesi de şükürler 

Savaş Ş. BARKÇİN

Ömer LEKESİZ
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olsun ki, budur. Çünkü hayatımız-
da bir yarılma yok. Ne zaman ki 
Batı hayatındaki zaman ve hız dev-
reye girdi birtakım değişmelere ta-
bii olduk. Ama asıl olan mekânın 
müslüman saatine göre işlemesi ve 
gündelik ihtiyaca göre kurgulan-
mış olmasıdır. Bu ihtiyacı aşan kur-
gulamalar, daha fazlası daha fazlası 
dediğimiz yerde nefis, özel yöne-
lim, duyguların ayrışması, maddi 
kazanım, rant oluşturma vs. şey-
ler devreye giriyor ki bunlar zaten 
bizim hayatımızı modernizm an-
lamında tahribata uğratan temel 
şeylerdendir. 

Hasan Taşçı: Hocam siz neler söy-
lemek istersiniz bu konuda? Bu 
arada benim soru sormamı bekle-
meden herkes istediği gibi söz alıp 
katkıda bulunabilir. Yani serbest 
bir ortamda konuşuyoruz. 

Mahmut Kanık: Bendenizi de bu-
raya davet ettiğiniz için her şeyden 
önce teşekkür ediyorum. Konu-
muz şehir ve ritüel olduğuna göre 
şehir ve ritüel diye iki ana kavra-
mımız var. Şehir ne demek? Ritüel 
ne demek? Bunun insanlar ile ilin-
tileri nelerdir? Arka planda bunlar 
neler saklıyor? Medeniyetle ya da 
uygarlıkla bağlantısı nedir? Bu so-
rular ile başlayarak ben meseleyi 
açmak istiyorum. 

Asıl olan mekânın 
müslüman saatine 

göre işlemesi ve 
gündelik ihtiyaca göre 

kurgulanmış olmasıdır. 

Şehir kelimesini biz bugün kent 
olarak kullanıyoruz. Kent, şehir, 
site. İngilizcede city, Fransızcada 
La ville, Arapçada el-medine, Türk-
çede de şehir deniyor. Enteresan 
bir şekilde bir bağlantı var. Şehir, 
Arapça ay demek, biz medine keli-
mesini değil de şehir kelimesini al-
mışız ve buna bazı ön ekler ekleye-
rek, Kırşehir, Nevşehir, Eskişehir, 
Yenişehir gibi, ay kelimesini Türk-
çeye çevirmişiz.

Ömer Tuğrul İnançer: Ama şeh-
rin bir de meşhurdan gelen de 
bir yanı var. Sadece ay ile değil de 
Fars ça’daki kullanım da var.

Mahmut Kanık: Elbette, bizim 
Türkçede kullandığımız kelime 
Arapçadaki şehir kelimesi değil. 
Bunu belirtmek istiyorum. Birçok 
kavramda bu kendisini gösteriyor. 
Örnek olarak, meselâ peygamber 
kelimesi de öyle. Bazı akademis-
yen arkadaşlara sordum. Peygam-
ber kelimesinin Arapçası nedir 

diye. Arapçada Er-Resul ve En-Ne-
bi olmak üzere iki kelime var. Bi-
zim kullandığımız peygamber keli-
mesi Farsça bir kelime. Peki bunun 
Türkçesi nedir diye sorduğumda, 
cevap alamayıp biz Peygambere 
yalvaç diyoruz dediğimde, ilk defa 
duyuyoruz dediler. Yalvaç kelime-
sini biz kullanmamışız. O zaman, 
doğrudan doğruya bu kavramlar 
medeniyetle alakalandırılmış olu-
yor. Türklerin İslâm medeniyetine 
geçişinden itibaren ilk münasebet 
Araplarla değil Farslarla olduğun-
dan Türkçeye geçen bir çok dini ke-
limeler Farsça kökenlidir. Abdest, 
namaz, oruç gibi kelimeler Farsça, 
ama zekât ve hac Arapçadan geç-
miş. Şimdi bunun gibi, şehir ke-
limesini biraz açmak istiyorum. 
Peygamber Efendimiz –Aleyhis-
selâm- Mekke’den Medine’ye gel-
diğinde ilk olarak, malum Medi-
ne’nin adı Yesrib idi, şehrin adını 
değiştiriyor. Medine yapıyor. Ne-
den Efendimiz böyle bir girişimde 
bulunuyor? Mutlaka bir hikmeti ve 
bir sebebi var. Sonra Mescid-i Ne-
bevî’nin ilk taşını kendi mübarek 
eliyle koyarak inşâsına başlıyor. O 
zaman Medine diyor ama biz bu-
gün sadece Medine demiyoruz. 
Sonuna da bir sıfat ilave ederek, 
Medinetü’l-Münevvere diyoruz. 
Meselâ, bu birçok şehirde uygu-
lanıyor: Şam-ı Şerif, Mekke-i Mü-
kerreme, Kudüs-ü Şerif , Haleb-i 
Şahba deniliyor. Sadece isim de-
ğil, ona bir sıfat da ekleyip bir zen-
ginlik katıyor. Medine kelimesinde 
köken itibariyle “deyn” var dedik 
ama bendeniz onu biraz değiştire-
rek “din” diye okuyorum. Dini tek 
kelimeyle anlatın deseler herhalde 
sorumluluk denir. Allah’a karşı so-
rumluluk, Peygamber Efendimiz’e 
karşı sorumluluk, anneye, baba-
ya vb. genişletebiliriz. Dolayısıyla 
deyn kelimesinin başına ilave edi-
len “Mim” harfi, Arapça bilgilere 
de dayanarak söyleyecek olursak, 
ism-i zaman, ism-i mekân kavram-
larını getiriyor. Medine’yi dinin 
zaman ve mekâna yayılmış şek-
li olarak kabul ediyorum. Yani di-
nin zamana ve mekâna oturtulma-
sı, yerleştirilmesi gibi bir kanıya 



vardım. Bunun adına da mede-
niyet diyebiliriz. Din zaman ve 
mekâna oturtulmuş, İslâm dini de 
kıyamete kadar baki, mekân ola-
rak da düşünürsek “Ardu’llahı va-
sia”, yani Allah’ın yeryüzü geniştir 
ve yeryüzünün tamamına şamildir. 
Zaten Efendimiz’in, Hendek har-
binde yapmış olduğu bir kaya mev-
zuu var, Mâlum-u âlîniz. Sahabe-i 
Kiram Hendek harbinde, hendek 
kazarken orada bir yere geliyor, o 
kayayı kıramıyorlar. Ya Rasulul-
lah, yapamıyoruz, diyorlar. Kendi-
si iniyor, mübarek elleriyle balyozu 
bir vuruyor ve kıvılcımlar çıkıyor, 
kaya parçalanıyor. Orada Efendi-
miz Kisra’nın, Bizansın, Zerdüşt-
lüğün yıkılışını görüyor. Bu esnada 
üç tane müjde veriyor. Bizans’ın, 
Yemen’in yıkılışının müjdesini ve-
riyor. Böylece bu dinin mekâna 
yani yeryüzüne yayılışını, yayılma-
sını işaret ediyor Sahabe-i Kiram’a. 
Ondan sonra Osmanlı Padişahla-
rının ana teması da “i’lay-ı kelime-
tullah”tır, Allah’ın kelimesini yü-
celtmek için bütün dünyaya böyle 
bir anlayışla gidiyorlar. Dolayısıy-
la zaman ve mekân kavramı, şe-
hir açısından çok büyük önem arz 
ediyor. Mademki şehir kuruldu, za-
mana ve mekâna yayıldı, sonra ne 
geliyor? Ritüel dediğimiz kavram. 
Peki ritüel nedir? İslâm medeni-
yetinin teşekkülünü, oluşumunu 
yaşadık. Asr-ı Saadet. Ondan son-
ra, Abbasiler, Emeviler; sonra Os-
manlı medeniyeti, Endülüs Me-
deniyeti, Babürler... Efendimizin 
işaret ettiği tarzda halka tamamla-
nıyor. Efendimizin işaretiyle Şam, 
Kudüs, devam ediyor Kuzey Afri-
ka’dan Endülüs’e geçiliyor. Endü-
lüs’ten Korsika Adaları’na kadar, 
Sicilya, Malta, Uzak Doğu’ya gide-
lim, Maveraünnehir’e, Buhara’ya 
yöneliyor. Sonra, yukarıdan Ha-
zar Denizi’nin üzerinden Kafkas-
lardan Rusya, Tataristan, Maca-
ristan, Kırım ve Karadeniz’de, bu 
şekilde Viyana kapılarına kadar ge-
liniyor. Halka tamamlanıyor nere-
deyse. O zamanki dünya ölçeğinde 
düşünürsek, çok az bir yer kalmış. 
Ama tekrar bir gerileme yaşanıyor. 
Zaman ve mekân içerisinde bir 

ilerleyiş, bir intişar oldu. Sonra bir 
geriye dönüş, bir ricat oldu. Yani İs-
lâm medeniyeti ve ritüel konusunu 
biraz sonra açıklayacağım. Zaman 
ve mekân içerisinde insan denen 
varlık bu dini nasıl uyguluyor? Ya 
da uygulayacak? Şehir onun form-
larını oluşturuyor. Onu Efendimi-
zin ilk işareti ile mâbet etrafından 
başlatarak ama daha sonra sadece 
mâbetle kalınmıyor. Osmanlıya ge-
lindiği zaman külliyeler teşekkül 
ettiğinde külliyede en az on iki ta-
ne kurum vardır. İbadethane, med-
rese, kütüphane, imarethane, vb. 

İslâm düşüncesinde 
ve İslâm inancında 
laisizme yer yoktur. 

Ömer Tuğrul İnançer: Efendi-
mizin ibadethane kastı ile bugün-
kü kafaların anladığı ibadethane 
aynı şey değil. Hatta bundan 100 
sene evvel bizim ibadethaneleri-
miz bile böyle değildi. Yani namaz 
kılma mahalli ibadet ritüelinin ye-
rine getirileceği yer değildi. Efen-
dimiz Mescid-i Nebevi’de elçi de 
kabul ediyordu. Devlet divanını da 
topluyordu. Misafir de yatırıyor-
du. Sağlık, darüşşifa fonksiyonu 
yoktu ama hemen civarında vardı. 
Düğün yemeği veriliyordu. Nikâhı-
nızı mescidde kıyın, çok ahali anla-
sın diye. Oradaki mâbedi bugünkü 

Osmanlı’da en yüksek noktasını 
bulan külliye gibi algılamak lazım. 

Mahmut Kanık: Bizde tek cami 
yoktur, caminin etrafında bir şey-
ler vardır. Efendimiz Aleyhisselam 
Ehl-i Suffe’yi koydu. Külliyyenin 
on iki müştemilatı var, Suffe eh-
lini, yani medreseyi hemen oraya 
koydu. Belki o anda şifahane yok-
tu, yakınında vardı ama zaten orası 
bir başlangıç. 

Ömer Tuğrul İnançer: İslâm dü-
şüncesinde ve İslâm inancında la-
isizme yer yoktur. Af buyurun ben 
tuvalete sol ayakla girmeliyim, sağ 
ayakla çıkmalıyım. Benim tuvaleti-
me bile karışan bir dinim var. Ben 
nasıl laik olabilirim ki? O, Allah işi 
diyor, Allah’ı ve kurumunu Efen-
dimiz dahil başımızın tacı diyor. 
Hayır, başınızdan indirin. Başını-
zın üstü demek senden dışarıda 
demek. Efendimiz’in yeri başını-
zın üstünde değil, kalbinizin için-
de. Dolayısıyla İslâm’da dünya ve 
din ayrımı yoktur. Dünya dal, nun, 
ye ile yazılıyor. Peki din, dal, ye, 
nun ile yazılıyor. Harfler yer de-
ğiştiriyor yani. Hilal, lale, Allah 
gibi. Aynı harfler ama harfler yer 
değiştiriyor. Dolayısıyla “maliki 
yevmiddin” bütün tercümelerine 
baktığımızda “din gününün sahi-
bi”. Peki din gününün sahibi Allah 
da dünya gününün sahibi ben mi-
yim? Bugünkü anlaşılan mânâ-
da ibadethane Batı’ya, laik kafaya 
aittir. Bizde ibadethane yok. Çok 

 Aynur CAN
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şükür son zamanlarda özellikle 
Mekke ve Medine’deki iftar sof-
raları bizim büyük camilerimizde 
de başladı. Zeytin, peynir dağıtılı-
yor. Kırık olmasın diye ekmek da-
ğıtılmıyor. Ama bu başladı. Bu bi-
le bizim camilerimizin artık sadece 
namaz kılmaya mahsus olmadığı-
nı gösteriyor. Ders vermek. Bursa 
Ulu Cami vakfiyesinde on dört ta-
ne mesnevihan var. Her bir eğitim-
de mesnevi okutuyorlar. On dört 
mesnevihan ne demek? 

Mahmut Kanık: İslâm medeniye-
tinin bir şehir anlayışı var, Batı me-
deniyetinin bir şehir anlayışı var. 
Burada medeniyetlerin yaklaşım 
farklarını göz ardı edemeyiz. Batı-
lılar temel olarak şöyle bir kavram 
kullanıyorlar. “Mother of city” di-
ye bir kavram kullanıyorlar ve Vi-
yana’yı gösteriyorlar. Ya da Türki-
ye’de kullanılan bir şey var, “Bütün 
yollar Roma’ya çıkar” diye. Özel-
likle öğrenciler arasında yaygın bir 
şey bu. Üzerinde hiç düşünülme-
den, kafa yorulmadan söyleniyor. 
Neden bütün yollar Roma’ya çıkar? 
Eğer gençlerimizin zihninde böyle 
bir algı oluşturursak o zaman Ro-
ma medeniyeti üzerinden şehir an-
layışı olur. Oysa, Kur’an’da Mother 
of city, şehirlerin anası kelimesi 

geçiyor. Ümmü’l Kur’a, şehirlerin 
anası. Peki biz yeniden şöyle bir al-
gı oluşturabilir miyiz? Bütün yol-
lar şehirlerin anası olan Mekke’ye 
çıkar. 

Şehir yaklaşımına da 
en azından dairesel bir 
yaklaşım ile yaklaşalım. 

Zamanın dairesel 
olarak dönüşü ve 

mekânın bu kapsamda 
nasıl yerleştirileceğini 

ele almalıyız. 

Şehrin içerisinde ne var? Ritüel 
var. Ritüel nedir? Bazı sosyal hadi-
seler doğrusal çizgiyle ifade edilir. 
İlkokul sınıflarında da vardır. 4000 
yıl öncesi, sonrası gibi bir çizgi üze-
rinde anlatılır. Ama bu, konuyu ne 
kadar daraltıyor ve yanlış bir şey. 
Halbuki bir üst seviyede dairesel, 
sirküler bir anlayış olmalı. Şehirle-
rin yaklaşımına da bunu getirmek 
lazım. Global düzeyde bir anlayışı 
şehirlere getirmek gerekir. Ritüel-
de de böyle. Yabancı dil öğretimin-
de de aynı şey yapılıyor. Bir doğ-
ru çiziliyor. Burası geçmiş zaman, 

burası gelecek zaman diye. Ama 
doğruyu çizdiğiniz zaman doğru-
nun başında bir belirsizlik var. Bu 
doğrunun başladığı nokta neresi-
dir? Bilinmiyor. Peki ok işareti ile-
riye gidiyor, nereyi işaret ediyor, 
orada da bir belirsizlik var. Halbu-
ki belirsizlik diye bir şey yok. Her 
şey belirli. Peki biz bu belirsizliği 
nasıl ortadan kaldıracağız? Doğru-
sal, çizgisel anlatımdan, bu yakla-
şımı bir üst seviyeye çıkararak da-
iresel anlayışa geçeceğiz. Sirküler 
anlayışa geçeceğiz. Buna medeni-
yetler açısından çevrim deniliyor. 
Bir an önce çevrimsel bir anlayışa 
geçmemiz gerekiyor. Bunun çok 
basit bir örneği var. Örneğin siz 
sabah yatağınızdan kalkıyorsu-
nuz. Kahvaltı yapıp, otobüs dura-
ğı, metro, okul, okulda ders, öğlen 
yemeği, çıkıyorsunuz, çarşı, pazar, 
sinema, tiyatro, tekrar eve dönülü-
yor. Çıkılan yatağa geri dönüyorsu-
nuz. Daire çizmedik mi? Yoksa be-
lirsiz bir noktaya mı gidiyorsunuz? 
Hayır. Çıktığın noktaya tekrar geri 
geliyorsun. Fıtri olan budur. Hüc-
relerin yapısı da daireseldir. Geze-
genlerin yapısı da daireseldir. Şehir 
yaklaşımına da en azından daire-
sel bir yaklaşım ile yaklaşalım. Za-
manın dairesel olarak dönüşü ve 
mekânın bu kapsamda nasıl yer-
leştirileceğini ele almalıyız. 

Aynur Can: Şehir yerleşiklik ile 
başlayan, farklılığı bir araya geti-
ren, farklılıklarla oluşan bir olgu ve 
gerçeklik. Literatüre baktığımızda 
şehrin bir nüfus kümelenmesi ola-
rak kırsaldan ayrıldığını, yoğun nü-
fuslu alanlar olduğunu okuyoruz. 
Bir de üretim biçimi olarak farklı-
laştığını görüyoruz. Bununla birlik-
te şehirde üretilen özel ürünler var. 
Sanat, felsefe, bilim, hikmet şehir-
de üretiliyor. Bunlar medeniyetin 
de aslî cevheri oluyor. Onu yaşatı-
yor ve üretiyor. İnsanın şehir ve ri-
tüel ilişkisini kurgularken aslında 
bir nevi insan-mekân, insan-insan 
ilişkisini de kurguladığımız bir şe-
ye dönüşüyor. İnsan, kültür bilim-
lerinde çok çalışılmış bir kavram. 
İnsan kavramına terminolojik yak-
laşımı içeren uzun çalışmalar var. 



Meselâ, Latince “homo ludens” ya-
ni oyuncu insan tanımlanıyor. İn-
sanın diğer canlılardan onu ayıran 
özellikleri konuşması ve düşünme-
si ile simge kullanarak bunu akta-
rabiliyor olması. Ait olduğu değer-
leri simgeleştirerek kendisinden 
sonraki kuşaklara aktarabilir olma 
özelliği var insanın. Simgeleri kul-
lanarak yeryüzünde iz bırakmak is-
teyen kültürel bir varlık insan. 

Şehirde bir toplumsal 
kozmoloji ya da 

kurumlar kozmolojisi 
bir örgütlenme süreci 

gelişiyor. Burada hukuk, 
siyaset ve ekonomi 

örgütleniyor ve insanın 
ürettiği simge dili de 

bundan pay alıyor, 
ritüeller üretiliyor. 

Konuşmalarınızda İslam şehrini 
ele alan bir yaklaşım egemen gö-
rünüyor. Şehrin merkezinde camii 
vardır veya dindir kökeni dendi-
ğinde evet şehrin kökeninde mut-
laka din, ya da ona temel kabul ve 
varsayımlar diyelim, mutlaka bir 

öz var. Yani kendinizi nasıl tanım-
ladığınız, neye dayandırdığınız, 
nasıl düşüneceğinizi ve nasıl hisse-
deceğinizi vaz eden, söyleyen şey 
olarak görünmeyen, soyut bir alan 
var. Bu öz veya temel kabul ve var-
sayımlardan hareketle orada yaşa-
yan toplumun, insanların geliştir-
diği değerler ve normlar var oluyor 
ve bu değerler ve normlar, soyut-
lama yoluyla simgeleşerek genelde 
biçimlere özelde ritüellere dönüşü-
yor. Şehirde iktidarın temsili ya da 
bu kadiri mutlak iktidarın temsili, 
ya da devletin temsili gibi bu sim-
geleştirilmiş alanda ritüellere dö-
nüşüyor. Bir de tabi modern dün-
yanın sınırları içinde iktidarın ve 
sivil alanın temsili, temsiliyeti ol-
gusu var. Bunu laiklik çerçevesin-
de resmi ve sivil ayrımı içinde de-
ğerlendirebiliriz. Resmi alanın ve 
sivil alanın biçimlerini oluşturma-
sı, dönüştürmesi ve sergilemesi sü-
reçleri var. Kent ya da şehir zaman 
ve mekânın yorumlandığı alan. 
Turgut Cansever’in tanımıyla in-
sana ait çelişkilerin çözümlendiği 
yerdir. Şehirde bir toplumsal koz-
moloji ya da kurumlar kozmoloji-
si bir örgütlenme süreci gelişiyor. 
Burada hukuk, siyaset ve ekono-
mi örgütleniyor ve insanın üretti-
ği simge dili de bundan pay alıyor, 

ritüeller üretiliyor. Kentli veya şe-
hirli düşüncesini ve duygusunu 
bunun aracılığıyla dışarıya vuru-
yor. Şehir ve ritüeli sadece İslâm 
toplumları ve İslâm medeniyetin-
de şehir noktasında kurmak ve ele 
almak tercihli, taraflı ve kanımca 
nesnel olmayan bir yaklaşımı içe-
rir. Bu yaklaşım kendisini çevrele-
yen ve bugüne ait yorumuna ulaş-
mamız gereken, örneğin; küresel 
şehir söylemi ve olgusu ile birlik-
te ele alınmadıkça çocuksu bir ha-
yal perdesi olabilir gözlerimizin 
önünde. Günümüzde küresel şe-
hirler noktasında ya da kapitaliz-
min böyle hızla bize de yöneldi-
ği ve biçimlerini hızla yaydığı bir 
dünyada ayak diremek kadar baş-
ka bakış açıları ile düşünmeye ih-
tiyacımız var. Ya da düşüncemizi 
başka bakışlarla beslemeye ihtiya-
cımız var diyelim. Modernite şeh-
ri alınıp satılabilen bir meta olarak 
yorumluyor ve kapitalizmin doğa-
sı kenti kâr maksimizasyonu açı-
sından okuyor. Ve bizler bu eko-
nomik realite ve yönlendirmenin 
içinde yaşıyoruz. Kaçabileceğimiz 
bir yer var mı? Varsa bile bu rea-
lite ile yüzleşmeden kaçmamalı-
yız. İslam şehrini bugünün şehirle-
ri ve küresel şehrin ürettiği tercih 
ve biçimler açısından ele almak ve 

Buhara,
Özbekistan
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bunları konuşmak zorundayız diye 
düşünmekteyim.

Ömer Lekesiz: Ben özür dileyerek 
bir şey söyleyeyim. Alman bir sos-
yolog, “Modern lâik kurumlarının 
tamamının kökeni dini kurumlara 
dayalıdır” der. Dolayısıyla en son 
işte yaşadığımız, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’ndaki yapılan o res-
mi geçit, özünü aslında dinden alır. 
Başka bir yerden almaz. Ama ne-
dir? İçeriği boşalmış maddi bir ma-
hiyet kazanmış ve güç, iktidar sim-
gesi olarak öne çıkmıştır. Burada 
bu simgeleştirmelerin neden ya-
pıldığını, modernizme nasıl eklem-
lendiğini ve demin size söylediğim 
Müslüman saatiyle, Batı saati ara-
sındaki farkın nasıl ortaya çıktığı-
nı, belki ayrıca konuşmak lazım.

Tecellide tekrar yoktur. 
Bizim şehirlerimiz 
devrevi plân üzeri 

kurgulanmıştır. İlk 
kurulmuş şehrimiz 

Bağdat’tır. Bağdat yeni 
bir şehirdir. Devrevi bir 
şekilde tasarlanmıştır. 

Merkezinde camii 
kebir bulunur. 

Savaş Ş. Barkçin: Zamanda ol-
duğu gibi mekânda da daire, yani 
devrevilik çok önemli. Tabii bizim 
“daire” dediğimiz aslında bir nok-
tadan başlayıp, bir noktada bitmi-
yor. Spiral bir şeyden bahsediyo-
ruz. Tekrar aynı noktaya gelmiyor. 
Bir insan bir halde donuk kaldı-
ğı zaman zaten şizofren olur. Hal-
buki biz her an yenileniyoruz. Her 
an seyyah ve seyyarız. Allahu Tea-
la’nın zaten dünyadan kastı budur: 
Seyyah ve seyyar olmak. Kulluğun 
özü bu. Tecellide tekrar yoktur. Bi-
zim şehirlerimiz devrevi plân üzeri 
kurgulanmıştır. İlk kurulmuş şeh-
rimiz Bağdat’tır. Bağdat yeni bir 
şehirdir. Devrevi bir şekilde tasar-
lanmıştır. Merkezinde camii ke-
bir bulunur. Pazardan başlayarak 

bir istikamet vardır. Daire, aslında 
hemen hemen her sembolümüzde 
bulunur. Meselâ biz ders halkası 
deriz. Ders sırası yoktur bizde. Zi-
kir halkasıdır. Sohbet halkasıdır. 
Caminin kubbesi dairevidir. Meh-
ter takımımız dairevi şekilde icra 
eder. Sohbet halkası da dairevidir. 
Düz, sıra şeklinde oturmayız. Sof-
ramız daire şeklindedir. Meşk hal-
kamız öyledir. 

Dolayısıyla daire sembolü üzerinde 
biraz durmak lazım. Diğer herhan-
gi bir şeklin aksine, daire bir mer-
keze eşit uzaklıkta olan konumları 
belirtiyor. Mahal belirtiyor. Mâlum 
“mahâl” “hâl olan yer” demek. Dai-
re aynı zamanda mekânı belirliyor. 
Mekân da “mâ kân”, yani “yaratıl-
mış yer” demek. 

Ben aynı zamanda tartışma yöne-
ticisiyim. Uzmanlarla tartışma ya-
pacağımız zaman asla sıralı şekilde 
masalarda yaptırmam. Hemen bir 
halka haline getiririm. Neden? Hal-
kada hiyerarşi yoktur. Meselâ zikir 
halkasında da tek hiyerarşi vardır. 
O da mürşittir. Ya da zâkir başıdır, 
şeyh efendidir. Onu da nerden ta-
nırlar? Kıyafetinden tanırlar. Yoksa 
o da aynı halkanın içindedir, dışın-
da değildir. Dolayısıyla hiyerarşi-
nin olmaması zulmü engelleyen bir 
şeydir. Nitekim meselâ zikir halka-
sına sonradan intikal eden şahıslar 
halkanın dışında oturmaz, halka-
nın içinde saflaştırılır. Ya da halka 

genişletilir. Yani ne dışında, ne üs-
tünde. Dolayısıyla daire sembo-
lizmi çok önemli, bizi tasvir eden 
bir şey. Halbuki ilk yapılan Roma 
şehirlerine baktığınızda bizim ız-
gara sistem dediğimiz, şehir yapı-
lanması vardır. Halen daha batının 
temel şehir yapılanması budur. Pe-
ki o nedir? Teslis inancına çok ya-
kındır. Panteist inancı, mitolojik 
inancı temsil eder. Halbuki bizdeki 
devrevidir. Bir merkezi var. Ve her 
şeyin merkezi Allah’tır. 

Hasan Taşçı: Namazda da saf saf 
duruyoruz ama merkez Kâbe. Bak-
tığınız zaman yine bir daire. 

Ömer Tuğrul İnançer: Tepeden 
baktığımızda Kâbe merkezli bir da-
ire oluşmuş oluyor. Hazreti Mev-
lânâ’nın buyurduğu gibi aradan 
Kâbe’yi kaldır. Secde ettiğin nokta 
karşındaki insandır. 

Hasan Taşçı: Ben şöyle bir not al-
mıştım. Ritüeller toplumsal ve psi-
kolojik açıdan insanların kimlik 
ile mekâna dair aidiyet duygusu-
nu geliştiren uygulamalardır. Bu 
açıdan baktığımız zaman hem di-
ni, hem din dışı alana hitap ediyor. 
Şimdi şehri ortaya çıkaran temel 
değer dindir. Bu konuda hem fiki-
riz. Ama ortada bir de New York 
var, farklı olarak. Ama orada da bir 
inanç var. Yani onun temelinde de 
biz din kabul etmesek de bir inanç 
sistemi var. Para. Kapitalizm, pro-
mether insan üretmiş o şehri. 

Mahmut KANIK



Zannediyorum bunu da değerlen-
dirmemiz gerekecek.

Ömer Tuğrul İnançer: Ama New 
York’ta, Manhattan’da her bir blo-
ğu geçtiğiniz zaman mutlaka karşı-
nıza bir kilise çıkar. San Jean çok 
büyüktür, o hariç, en az üç, dört 
blokta bir kilise vardır. 

Savaş Ş. Barkçin: Paris’te de öy-
le, kadim şehirlerde de öyle... Şe-
hir madem bir borç, büyük bir so-
rumluluk yeri, o sorumluluğun da 
dairevi bir şekilde kurgulanma-
sı gerekir. Bu aslında medeniye-
tin insan, eylem ve düşünce yapı-
sını çok iyi sergileyen bir şeydir. 
Bizim sıkıntıya düştüğümüz şey-
lerden biri medeniyet kavramıdır. 
Bizim ilk iktibas ettiğimiz, ilk ithal 
ettiğimiz şey sadece medeniyet de-
ğil. Şehirle ilgili bir şey değil. Ay-
nı zamanda Batı’nın kendini “me-
deni”, diğerlerini “barbar” konuma 
koymasını da maalesef benimse-
dik. Kendi kendimizi “gayri-mede-
ni” kabul ettik. Batı kendini insan-
lık örneği olarak konumlamıştır. 
Bir insan onun gibi olmazsa insan 
da sayılmaz. Ancak beyaz bir Batı-
lı gibi olunca “medeni” olunuyor. 
İngiliz gibi olmak, Fransız gibi ol-
mak gerekiyor. Şimdi de Amerika-
lı gibi olmak... Çünkü Amerika o 
vakit henüz piyasaya çıkmamıştı. 
Dolayısıyla bizim bugünkü mede-
niyet anlayışımızda böyle bir çar-
pıklık var. Eğitimlerimizde çocuk-
lara medeniyet kavramını anlatır, 
ama sonra derim ki; “Çocuklar bu 
kelimeden ziyade, umran kelimesi-
ni kullanalım.” Çünkü umran kul-
lukla ilgili bir şeydir. Kısacası me-
deniyeti biz ancak kulluğu temel 
alırsak doğru anlar ve yaşarız. Me-
selâ New York kapitalizm dininin 
Kâbe’sidir, başkentidir, merkezi-
dir. Kapitalizm aslında bir dindir. 
Siz Amerikan basınında herhangi 
bir dine, bir şekilde hücum eden 
herhangi bir yazı bulabilirsiniz. 
Bu olağan bir şeydir. Hristiyanla-
rı, Müslümanları eleştiren yazılar 
bulabilirsiniz. Fakat modern bilimi 
eleştiren bir yazı bulamazsınız. Ka-
pitalizm aleyhine bir yazı bulamaz-
sınız. Arz ve talep neredeyse bir 

nass olarak kabul edilir. Yani ka-
pitalizme ve bilime iman etmiş bir 
adam, ona uyan bir adam, Yahudi, 
Müslüman kim olursa olsun o za-
man makbuldür. Sen bu dine itikat 
ettiğin zaman kim olduğun önem-
li değil. Gelirsin o mâbedin içinde 
oturursun. Nimetini de yersin. Ri-
tüeline de uyarsın. 

Allah merkezini dışarıda 
bıraktığımız zaman 
hiç bir daireyi elde 

edemeyiz. Merkezsiz bir 
daire olmaz. Hiyerarşi 

ancak Allah’ın merkezde 
olduğu bir kozmoloji ile 
mümkün olan bir şey.  

Zaten “religion” kelimesi de İs-
lâm’ın “din” kavramının tam karşı-
lığı değildir. Ben diyorum ki, eğer 
Batılı kafaya göre İslâm dinini “re-
ligion” olarak ifade edecekseniz, 
İslâm dini onlara göre bir din de-
ğil. Din olarak algılanması müm-
kün değil. Çünkü onlara göre din, 
boşluğu dolduran şeydir. Yani din; 
dolgu yeridir, boşaltım yeridir. Hal-
buki bizim din anlayışımız Allahu 

Teâlâ ile olan mutlak bağımızdır. 
Ben dünyada tek bir insan da ol-
sam, hiç başka bir insan olmasa bile 
ben yine Rabbime karşı din ve ah-
lâk bağıyla bağlıyım. Çünkü ahlâk 
kelimesi de “hulk” kelimesinden 
geliyor. “Etik” kelimesinin köke-
ni olan “ethos” kelimesi gibi değil. 
Şimdi Batı’da etik, “ethos”a uygun 
demektir. Yani toplumun genel ge-
çer kurallarına, kendi koyduğu ka-
ideye uygun demektir. Medeniyet 
tartışmalarında da bizim her şeyde 
olması gerektiği şehircilik, mûsiki 
hatta ilahiyat gibi alanlarda biraz 
Müslümanlaşmamız lazım. 

Hasan Taşçı: O hâlde biz şehrin 
oluşumunda etik ile ahlâk arasın-
da bir hiyerarşi gözetirken ahlâkı 
üste koyuyoruz. Hangisine uyaca-
ğımız konusunda bir şüphe içinde 
değiliz. 

Savaş Ş. Barkçin: Ahlâk, etik de-
ğildir. Etik de ahlâk değildir. Hatta 
hiç alâkası yoktur.

Ömer Tuğrul İnançer: Ahlâk ke-
limesi ağzına yakışmayanlar, etik 
diyorlar. 

Savaş Ş. Barkçin: “Moralité” de 
böyledir. “Moralité,” “mores” keli-
mesinden gelir. Latince kökenlidir. 

New York
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O da “itiyatlar, alışkanlıklar” de-
mektir. Batı’nın hangi kavramına 
bakarsanız bakın, konformizmi 
görürsünüz. İnsanın toplumda hâ-
kim olan şeye ittiba etmesi istenir. 
İttiba edilen şey, manevi, aşkın bir 
şey değildir. O toplum içinde ol-
muş bitmiş, bir güç odağı tarafın-
dan meşrulaştırılmış kaidelerdir. 
İslâm’da ise ahlâk ilişkisel bir şey 
değildir. Fakat etik ilişkiseldir. İki 
insan dünyada yan yana geldiği za-
man etik ilişki ortaya çıkar. Fakat 
İslâm’a göre dünyada tek bir insan 
bile olsa, o insan ahlâk sahibi ol-
mak zorundadır. Çünkü hilkati ge-
reği, fıtratı gereği ahlâkidir. 

Allah merkezini dışarıda bıraktığı-
mız zaman hiç bir daireyi elde ede-
meyiz. Merkezsiz bir daire olmaz. 
Hiyerarşi ancak Allah’ın merkezde 
olduğu bir kozmoloji ile mümkün 
olan bir şey. 

Benzeri bir sorun “estetik” kelime-
sinde vardır. Ben şahsen Ahmet 
Hamdi Tanpınar gibi, Yahya Kemal 
gibi zatların muhafazakâr kesim 

tarafından benimsenmesini yan-
lış buluyorum. Birçok şekilde kar-
şıyım ama en önemli yanlışları bu 
estetik kavramını seküler bir kav-
ram olarak bizim dünyamıza ithal 
etmeleridir. İslâm’da estetik yok-
tur. Estetik kavramı da güzel ola-
nı beğenme üzerine kurgulanır. 
Duygulanmaktır, his mânâsında-
dır. Halbuki bizdeki kavram “bedi-
iyyat”tır. Allahu Teâlâ’nın el-Bedii 
ism-i şerifinin yansımasıdır. İnsa-
nın görevi tahsin vazifesidir, gü-
zelleştirmelidir. Tezyin vazifesidir, 
kıymetli kılmaktır. Tevzin vazifesi-
dir, yani ölçülü olmaktır. Şehir öl-
çünün olduğu yerdir. İstediğin gibi 
oturup kalkamazsın, istediğin şe-
kilde bina yapamazsın. Ama köyde 
yaparsın.

Meselâ çöpünü götürür, hemen 
kapının kenarına atarsın. Orada 
çöpçü veya çöp toplama diye bir 
şey yok. Hemen bahçenin kenarı-
na atılır. Oradan tavuk gelir, yem-
lenir, kedi gelir yer. Fakat köy-
de vezin yoktur. Bizim vazifemiz 

aynı zamanda tevzindir. Demek ki 
Müslüman aynı zamanda vezin sa-
hibi olmalıdır, ölçü sahibi olmalı-
dır. Aynı zamanda hasen olmalı ki, 
tahsin edebilsin, güzelleştirebilsin. 
Müslümanlıkta etik, ahlâk değil-
dir. Din de “religion” değildir. Hiç 
alâkası yoktur. Bediiyat da zaten 
estetik değildir. Onun da hiç alâ-
kası yoktur. Alâkalı olan şey, mer-
kezinde Allah olan her şeydir. Bir 
insan merkezine Allah’ı koyduğu 
zaman yaptığı bina da müstakim 
olur, hasen olur. Eğer biz hasen 
bir takım şeyler yapamıyorsak, gü-
zel bir takım davranışlar sergileye-
miyorsak, açıkçası o bizim mümin 
olarak Allah ile olan ilişkimizde bir 
sorun olduğunu gösterir. Bizim 
çok güzel örnekler olarak, sergile-
diğimiz şeylerde Allah’ın fıtratına, 
yaratışına, güzellik vasfına uygun 
olduğu için öyledir. 

Müslüman aynı 
zamanda vezin 

sahibi olmalıdır, ölçü 
sahibi olmalıdır. Aynı 
zamanda hasen olmalı 

ki, tahsin edebilsin, 
güzelleştirebilsin.  

Bir müslüman şu üç şey olmalıdır: 
Doğru olmalı, iyi olmalı, güzel ol-
malı. Bizim bu modern zamanda, 
yaşadığımız bütün bu kaoslardan 
sonra, aramızda doğruluğu öğre-
ten insanlar oldu. Kurdukları va-
kıflarda, yaptıkları sohbetlerde 
gençlere “namazını kıl, haram ye-
me, içki içme, kumar oynama” de-
diler. Elbette çok güzel bu, farzları 
emretmek... Fakat güzelliği telkin 
eden pek olmadı. Hatta güzelliği 
talim eden kurumlarımızı biz yok 
ettik. Güzellik şu anda müslüman-
ların eksiğidir. Doğruluk da zaten 
sürekli kontrol edilmesi gereken 
bir durum ama, güzellik boyutu 
maalesef bizde yok. Şehir güzelin 
sergilendiği yerdir. Güzeli aradığı-
nız zaman şehre gidersiniz. 

Aya İrini 
Kilisesi,
İstanbul



Hasan Taşçı: Çok güzel bir nokta-
ya geldik. Şehir güzelliklerin mekâ-
nı olarak karşımıza çıktı. Bu gü-
zellik elbetteki salt mimarî veya 
mekânsal güzellik değil. Toplumun 
güzelliği, bireylerin yani şehirlinin 
güzelliği söz konusu. Şehir bediiyat 
merkezi durumunda. Bir nevi dâr-
ül bedayi diyebiliriz sanıyorum. O 
halde şehrin en önemli ritüellerin-
den biri de, mimarîde, toplum ha-
yatında, beşerî münasebetlerde, 
alışverişte ve diğer bütün işlerde 
güzel olmak, güzel davranmaktır 
diyebiliriz değil mi?

Ömer Tuğrul İnançer: Sayın baş-
kan, ömrü uzun olduğu için mima-
riye önem veriyoruz. Sadece mi-
mari ile değil. Sadece mimari ile 
yapılmışı uzun yaşadığı için biz 
mimariye önem veriyoruz. Oy-
sa günlük hayatta da yansıma var. 
Hocam, Rabbani bir emir ile şehir 
meselesini söyledi. Osman Nuri 
Ergin’in bir kitabında var. Hadisler-
le bildirilmiş. Kurulacak şehirlerin, 
sokak aralıkları için hadis var. Çift 
yük yüklü bir deve, çift yük yüklü 
iki deve, tek yük yüklü deve gibi öl-
çüler var. Bugün o ölçülerin yerini 
tır aldıysa, Resulullah Efendimizin 
söylediği asgari sokak genişliği bir 
tır. Boş devenin rahat yürüyece-
ğinden daha dar yapmayın diyor. 
Osman Nuri Bey’in kitabında var. 
Hadislerin yerini bilmiyorum. Çok 
enteresan. Efendimizin cevap ver-
mediği hiç bir şey yok. Bir de Halid 
Bin Velid Hazretlerinin kırk dört 
tane çocuğu vardır. Efendimiz, 
ona bir ev hediye ediyor. Efendi-
mizin hediyesi olduğu için redde-
demiyor ama sığmıyor da. Efendi-
miz “Halid, senin bir sıkıntın var, 
söyle bakayım.” buyuruyor. “Ya Re-
sulallah sizin verdiğiniz evi beğen-
memek ne haddime, öyle bir şey 
yok ama eve sığmıyoruz.” “Evvela 
dua et. Allah gönlünüze, bütün ha-
ne halkına ferahlık versin. Genişle-
yemiyorsan, üste çık.” diyor. Yuka-
rıya çıkma müsaadesi var. Yüksek 
bina yapmayalım diyenlere Efendi-
mizin hadisine muhaliftir diye, fa-
kir karşıyım. Ama burada bediiyat 
devreye giriyor. Zeytinburnu’na 

dikilen üç tane ucube bina ile, Sul-
tan Ahmet’in minareleri dörde in-
di. Son iki minareyi evimden gö-
remiyorum artık. Ben Üsküdar’da 
oturuyorum. Çocukluğumdan be-
ri seyrettiğim altı minareli Sultan 
Ahmet, dört minareli oldu. Ayasof-
ya Camii’nin arka tarafına doğru 
bir otel yaptılar. Aya İrini’nin kub-
besi yok oldu. 

Her kurum merasimi 
ile yaşar. Merasimleri 

ki ona ritüel denir. 
Merasimleri ve ritüelleri 
yasaklanmış, kaldırılmış 

kurumlar yaşamaz. 

Bendeniz şu kanaatteyim. Her ku-
rum merasimi ile yaşar. Merasim-
leri ki ona ritüel denir. Merasimleri 
ve ritüelleri yasaklanmış, kaldırıl-
mış kurumlar yaşamaz. Bu memle-
kette on sekiz sene sanki anlıyor-
muşuz gibi ezan Türkçe okundu. 
Camiler adam almadı maşallah. 
Halbuki ezansız olarak cemaat çok 
azaldı. Bugün önüne gelen Mevle-
vilik konuşuyor. Eğer 1950’li yıl-
larında başlayan ve bugün çok 

genişleyen Aralık ayındaki ve da-
ha da etrafa taşmış olan Sema Âyi-
ni’nin yalnızca dörtte biri gösteri-
liyor şu an. Ne İsm-i Celal var. Ne 
namaz var, ne Mesnevi var. Âyini 
sadece ondan ibaret zannediyor-
lardı. Bu Âyini Şerif ’in dörtte bir 
parçasıdır. Bu bile bugün herke-
sin Hazreti Mevlânâ ve Mevlevi-
lik hakkında, bilir- bilmez de olsa 
yani gündem teşkil ediyor. Şöyle 
estetiktir, böyle estetiktir. Geçen-
lerde bir yerde anlatıyorlardı da, 
“Sen dedim, Halveti devranı gör-
dün mü?” dedim. Kadiri devranı 
gördün mü? Şabâni Darb-ı Esması 
gördün mü? Kıyam Kelime-i Tev-
hidi seyrettin mi? Hayır. Nereden 
biliyorsun, yegâne estetiğin Mevle-
vi Semaı olduğunu. Hiç görmemiş-
sin ki. Varlığından haberdar değil-
sin. O zaman bu çok güzel, de. En 
güzeli, yegâne güzel, deme. Çünkü 
bilmiyorsun. Şunu arz etmeye ça-
lışıyorum. 1950’den itibaren Kon-
ya’da ve şimdi her tarafta bu âyin-
ler yapılmasaydı, Mevlevilik ve 
Hazreti Mevlânâ bu kadar konuşu-
lur muydu? Bence hayır. Onun için 
ritüeller yani merasimler bir kuru-
mun yaşamasında çok önemlidir. 
Bir karakolda sabah tekmili almak 
veya Cumhuriyet Bayramı’nda res-
mi geçit yapmak kurumu yaşatır. 
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Biz bütün bu bayram geçitlerini 
seyrederken, ninelerimiz yanımız-
da birbirleriyle konuşurken, “be-
nim oğlan büyüyünce paşa olacak” 
derdi. Halbuki resmi geçitte gene-
ral geçmez. Yüzbaşı, binbaşı geçer. 
Ama benim oğlum da büyüyecek 
paşa olacak denir. Eğer bize askerli-
ğin talimini çamur içinde, güneş al-
tındaki talimlerini gösterseler kim-
se asker olmaya teşebbüs etmezdi. 
Ama o merasim, kıyafetler. Tekke 
âyini de öyle. Size gösterseler çi-
leyi, bilmem neyi kimse derviş ol-
maya gelmezdi. Ama hay ta ta hay 
ta’yı seyretmek çok keyifli oluyor 
diyor ve geliyor. Dolayısıyla mera-
simlerin yani ritüellerin de şehir-
de çok fazla önemi var. Rumeli’de 
çok fazla köy tekkesi var. Zaten köy 
tenha, üç beş derviş, bir veya bile-
mediniz, iki nesil sonra bitiyor. Ri-
tüeli yapamadığı için. Çünkü üç ki-
şiyle, beş kişiyle âyin yapılmaz. O 
da zaten talebeliğinde veya daha 
sonra gitmiş, muhabbet etmiş, öğ-
renmiş. Hilâfet almış, giymiş köy-
de evini tekke yapmış. Yürümüyor, 
merasimi olmadığı için. Onun için 
şehirde merasimler çok önemli. 

Mahmut Kanık: René Guénon’un 
bir kitabını tercüme etmiştim. “İni-
siasyona Toplu Bakışlar” adında. 
Burada bir kaç bölüm var. Âyin-
ler ve törenler diye bir bölüm var. 
Ritüel kelimesi Türkçe’ye âyin di-
ye tercüme edilir. Ama tören ke-
limesini seremoni, merasim diye 

çeviriyoruz. Yazar burada ritüel 
ile tören arasında çok büyük bir 
fark olduğunu ayrıntılı bir şekil-
de anlatıyor. Şimdi tören kelime-
sinde bizim esas sorunumuz şehir 
ve ritüeli, âyinleri anlatırken mo-
dernizmin oluşturmuş olduğu bir 
şehir anlayışı var. Bunlar içerisin-
de törenler var. Bilumum törenler 
var. Meselâ bir okul ve okulda öğ-
retmenler var ve o öğretmenler tö-
rene katılmak mecburiyetinde. Bir 
bayrak törenine herkes katılmak 
mecburiyetinde. Merasim veya ge-
çitler olacak. O geçitteki askerler-
den birisi, hayır ben bu törene ka-
tılmam diyemez, veya komutanlar 
bile diyemez bunu. Değil mi? Çün-
kü çerçevesi belirtilmiş ve o törene 
katılmak zorunda, mecburi. Peki 
âyinleri kim mecbur ediyor? Yazar 
kitabında, âyinleri gayri insanı, ya-
ni insani olmayan bir Varlık, yani 
aşkın, müteal Varlık. Cenâb-ı Allah 
âyini emrediyor. Âyinden, ne kast 
ediliyor? Yahudilikte âyinler, ritü-
eller, Hıristiyanlıktaki ritüeller. İs-
lâmiyet’teki ritüelleri ele aldığımız-
da, diyelim ki hac bir ritüeldir, eğer 
bu terimi kullanacak olursak. Na-
maz bir ritüeldir. Camiye gitmek 
teşvik ediliyor. Fakat hiç kimse bi-
risinin kolundan tutup, illaki ca-
miye geleceksin demiyor. Namaz, 
camide kılınabildiği gibi tek başı-
na evde de kılınabiliyor. Parkta da, 
bahçede, her yerde kılınabiliyor. 
Ardu’llahi vasia, Allah’ın yeryüzü 

geniştir. “Yeryüzü bana mescit kı-
lındı” deniliyor. Namaz, her yerde 
kılınır. Ama camide kılmak teşvik 
ediliyor. Neden? Çünkü toplumsal 
yapının oluşabilmesi açısından... 
Burada, âyinle, seremoni arasın-
da müthiş bir fark var. Bu fark mo-
dern yapının, batı kentinin, batı 
medeniyetinin oluşturmuş olduğu 
bir tören anlayışı. Dolayısıyla biz 
burada tören anlayışından ziyade, 
merasimden ziyade, meselâ evlilik 
merasimi diyor. Bunun yeni Türk-
çesi de tören. Burada bir anlam 
kayması oluyor. Törenler, âyinle-
rin yerine geçiyor. Teorik bağlam-
da düşündüğümüz zaman burada 
hakikaten büyük bir kayma olu-
yor. Halbuki namazı kim emretti? 
Allah-ı Teala emrediyor. Kur’an’da 
namazınızı kılın buyuruyor. Emir 
var. Peygamber Efendimiz onun 
uygulamasını gösteriyor bize. Na-
sıl namaz kılacağız, Ya Resulallah, 
diyorlar. Beni nasıl namaz kılıyor, 
görüyorsanız, siz de öyle kılın, di-
yor. Halbuki törende, merasimde 
bir şey belirlemiyor. Zaten moder-
nizm, aşkın varlığı, müteal varlı-
ğı dışlıyor, varlığını kabul etmiyor. 
Böyle bir durum var. Şimdi bizim 
için handikap şudur; modern za-
manlarda yaşıyoruz, modern şe-
hirler kurmaya çalışıyoruz. Böylece 
bu esas, temel fikirden uzaklaşmış 
olmuyor muyuz? 

Modernizmin bize 
dayattığı şehir anlayışı 

ile bizim temsilcisi 
olduğunu zannettiğimiz 

zihniyet ve kültürün 
arasında çok ciddi 

bir yanılma var.

Hasan Taşçı: Hocam her kurum 
merasimi ile yaşar, dediniz. Dolayı-
sıyla şehir de bir kurum olarak me-
rasimi ile yaşar. 

Ömer Tuğrul İnançer: Evet, me-
rasimleri kaldırırsak, büyük köy 
haline dönüşür.



Hasan Taşçı: O zaman şunu so-
rayım, hocam. Bizim şehrimizin 
oluşması veya varsa devamı için 
lazım olan merasimler nelerdir? 
Bunları da biraz konuşalım.

Ömer Lekesiz: Modernizmin bi-
ze dayattığı şehir anlayışı ile bizim 
temsilcisi olduğunu zannettiğimiz 
zihniyet ve kültürün arasında çok 
ciddi bir yanılma var. Dolayısıyla 
bu manada modern şehirleri yeni-
den konuşuyor olmak, sadece var 
olanı tekrar etmek anlamını taşı-
yor. Oysaki şehir, şehirleşme, rit 
ve ritüel dediğiniz yerde nazari-
yat alanına çekilmek zorundasınız 
ki modernizmin bize kaybettirdiği 
şeyi yeniden elde etmiş olabilesi-
niz. O nedenle sözlerimiz biraz na-
zariyata kayıyor. Konunun “İslâm” 
tanımlı olması da doğal olarak he-
pimizin Müslüman olmasından 
kaynaklanan bir şey. Yoksa bunun 
Tevradi boyutunu, İsevi boyutunu 
da konuşmak mümkün. Ben bunu 
önce bir arz etmiş olayım. Kaldı ki 
seçtiğimiz konunun başlığı şehir, 
rit ve ritüel. Bu bile bizdeki zihni-
yet kaymasının nereye gittiğinin 
zaten açık bir ifadesidir. Şehir, rit. 
Rit ne demek? Yani tören genel, rit 
özeldir. Çünkü o ibadettir. Biz tö-
renlerle doğarız. Bebek doğmadan 
önce hazırlıklar yapılır. Elbiseler 
dikilir, patikler örülür. O gelir. Ebe-
ler, dedeler, dayılar, amcalar ortaya 
çıkar. Tören böyledir işte. Ama biz 
nasıl yolcu ediliriz? Ritüel ile yol-
cu ediliriz. Müslüman isek cena-
ze namazımız kılınır. Bize telkin 
verilir ve biz ritüel ile gideriz. Bu 
nedenle biz layık olamıyoruz deyi-
şimdeki sebep de bu. İbadet insa-
na mahsus ve şadinin emridir ve 
özel bir yanı vardır. 

Hasan Taşçı: Törenle doğar, ritü-
elle gönderiliriz. 

Ömer Tuğrul İnançer: Musevi-
nin de, İsevinin de çocuğu yine pa-
tikle doğar. Onun da ninesi, dede-
si, patik örer, altın takar. Ama onu 
sinagoğa, ötekini kiliseye. Dolayı-
sıyla doğuşumuz törenseldir, gidi-
şimiz ritüelle olur. 

Mahmut Kanık: Biz de doğan 

çocuğun sağ kulağına ezan okun-
ması ritüele girer. Vaftiz de ritüe-
le girer. İslâmi gelenekte doğan bir 
çocuğun ilk duyduğu kelime, Alla-
hu Ekber oluyor. Ondan sonra tö-
renler başlıyor. 

Şehirdeki törenler 
simgesel anlamda, hem 

dini bir öze dayanmakta, 
hem de simgesel 

anlamda toplumda ortak 
bir değer taşımaktadır.

Ömer Lekesiz: Ondan sonra tö-
rensellik hayatımızın bir vazgeçil-
mezi oluyor. Kendimizi bir ifade 
etme tarzı... Çünkü sembolik an-
lamda ortaya koyuyoruz veya sim-
geleştirerek bakıyoruz dediğimiz 
şey maalesef bize yine aydınlan-
manın dayattığı bir put. Her şeyi 
ona simgesel değer yükleyerek ko-
nuşuyor olmak, zaten anlamı öte-
lemek mânâsına geliyor. Çünkü si-
zin aslen, sureta yapmanız gereken 
bir suretlendirme simge üzerinden 
gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, siz 
ancak o simgenin üzerinden an-
lam yüklemeye ve durumu dönüş-
türmeye başlıyorsunuz. Oysaki in-
sani anlamda kendinizin ortaya 
koyduğu bir suretlendirme, hiç bir 

zaman sıkışmayan, daralmayan, 
tekleşmeyen ve sürekli telvine uğ-
rayan, dönüşen bir nitelik taşıyor. 
Aynı şekilde şehirdeki törenler-
de bu mânâda, simgesel anlamda, 
hem dini bir öze dayanmakla, hem 
de simgesel anlamda toplumda or-
tak bir değer, kominal bir anlayış 
üretmekte kullanılan malzemeler.

Hasan Taşçı: Hocam şu nazariyat 
meselesini biraz daha açabilir mi-
yiz? Sanıyorum şehrin kurumları-
nın yanında kuramları da ele alma-
mız gerekiyor. 

Ömer Lekesiz: Evet nazariyat 
dedim. Konumuz şehir ve ritü-
el olarak belirlendiği için ben do-
ğal olarak nazariyata gitmekteyim. 
Çünkü ben mimar, mühendis deği-
lim, müteahhhit de değilim. Bura-
da da temel sorun şu olarak ortaya 
çıkıyor. Az önce de söyledim gör-
düğümüz şehirleri. İçinde yaşadığı-
mız şehir İstanbul. Bir karşılaştır-
ma, ayrıştırarak bir durum ortaya 
koymak yerine, hocamın söyledi-
ği sorudan da cesaret alarak şunu 
yüklenmemiz gerektiğini zannedi-
yorum. Bizim zaman ve mekân an-
layışımız nasıl bir esasa oturmalı 
ki, bizim rit dediğimiz, sizin rit de-
diğiniz, genel manada da tören de-
diğimiz şeylerde de bu zihniyete ve 
kültüre uygun bir derlenip, topar-
lanma söz konusu olsun? 
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Burada mekân konusunu, zaman 
söz konusu olmadan tek başına ele 
almak, iki ayağı üzerinde duran bir 
şeyin, bir ayağını atmak demektir. 
Çünkü zaman ve mekân, bunlar 
hiç ayrılmayan bir ikili olarak sü-
rekli olarak bize verilmiş olan şey-
lerdir. Neden zaman ve mekân? 
Çünkü zaman bâtını ortaya koyar. 
Mekân zâhiri ortaya koyar. O halde 
insan bâtın zamanla, zâhir mekân 
arasındaki berzahtır. İnsan bu 
mânâda hem bâtın, hem zâhirdir. 
Bu mânâda, berzah olmak nedeni 
ile de kendisidir. Hem bunlardan-
dır, hem de kendisidir. Tamamen 
bunlara ait değildir. O nedenle ku-
racağı yaşama ortamı, ihdas edece-
ği sanat, icra edeceği sanat vb. şey-
ler, rit ve ritüellerin de yine aynı 
zaman ve mekân algısının yüksek-
liğinden doğmuş olması gerekiyor. 
Efendimiz diyorlar ki, “Dehre söv-
meyin, çünkü Dehr, tanrıdır.” Dehr 
Arapça zaman demek. Burada kast 
edilen zaman bizim şu yok olduğu 
halde nisbi manada, kendimiz için 
ürettiğimiz zaman mıdır? Bunu 
bilemiyorum. Ancak Efendimizin 
söylediğinden şöyle bir şey çıkıyor. 
Vahdeti vücudun kendisi burada. 
Eğer zaman, Dehr, Allah ise zaten 
biz onun içindeyiz. Onun dışında 
olmak mümkün değil. Hocamın da 

Peygamber Efendimiz ile ilgili söy-
lediği gibi başımızda değil kalbi-
mizde olmak, dışında değil içinde 
olmak. Biz onun içindeyiz. Onun 
dışında olmak mümkün değil. Ho-
camın az evvel Peygamber efen-
dimiz ile ilgili söylediği gibi başı-
mızda değil, kalbimizde olmak. 
Dışında değil, içinde olmak dedi-
ğimiz şey. Altını özellikle çizdim. 
Ahmet Haşim’in “Müslüman Saa-
ti” ya da Tanpınar’ın ki benim için 
pek fazla makbul değildir. Biz de 
mimari konusunda güzelliği etki-
leyen estetik konusunda çok mahir 
ve çok güzel şeyler söylemiş olma-
sına rağmen Tanpınar’ın en büyük 
sorunu, dışarıdan övgüler yağdır-
dığı, mimarisini çözümlediği bir 
caminin içine girip, alnını secdeye 
koymamıştır. O nedenle Tanpınar, 
işin kabuğundadır. Hiç bir zaman 
özüne gitmemiştir. Fakat ‘Bursa’da 
Zaman’ şiiri Müslüman zamanı ba-
kımından, Ahmet Haşim’in ‘Müs-
lüman Saati’ yazısı Müslüman za-
manı bakımından yine de bizim 
örnek metinler olarak önümüzde 
olması ve kendilerinden yola çıka-
rak düşünce üretebilmemiz gere-
ken şeylerdir. 

Buradan baktığımızda zaman algı-
sı ile ilgili modernizmin maalesef 
ortaya çıkardığı vehamet, fecaat 

yirmi dört saate indirgenmiş olan 
zamanı müthiş bir hız algısı içeri-
sinde birimlere ayırarak, üretime 
ve tüketime endeksleyerek, bizi 
sanki kendi yarattığımız bir zaman 
varmış gibi maddi bir zamanın içi-
ne çekmiş olmasıdır. Bu nedenle 
biz bulunduğumuz mekânlarda, 
mekânın durumuna bakma fırsa-
tı bile bulmadan, o yirmi dört sa-
atin içinde koşuştura, koşuştura 
yaşıyoruz.

Zaman bâtını ortaya 
koyar. Mekân zâhiri 

ortaya koyar. O 
halde insan bâtın 

zamanla, zâhir mekân 
arasındaki berzahtır.

Oysa ki bizim bir kere Müslüman-
lar olarak, hız kelimesine karşı, za-
manın içinden başka bir şeyi, dur-
mayı belki üretmemiz gerekiyor. 
Yani bizim vakfeye yönelmemiz 
gerekiyor. Yani bizim vakıf olma-
nın şartı olarak hızı yavaşlatmamız 
gerekiyor. Bunu yavaşlatabildiği-
miz takdirde, o mekânsal okumala-
rı yeniden yapmanın mümkün ola-
bileceğini zannediyorum. Bu hıza 



tabi olarak devam edersek, mekâ-
nın üretimini buna göre yaparsak, 
mekânın ticarileşmesini zorunlu 
olarak bu hıza bağlı olarak ihdas 
edersek ki, mekânın ticarileşme-
si iktidar için yönetim için mecbu-
ridir. Çünkü yol, köprü, baraj vb. 
yapmak zorunda, bunları yapmak 
için kaynak üretmek zorunda, kay-
nak üretmek için de toprağını ti-
carileştirmek zorundadır. O tica-
rileşmeyle beraber AVM’ler ihdas 
edecek. Onların çevresinde uydu 
eğlence merkezleri ihdas edecek. 
Siz o hız içerisinde işten çıktım, bir 
de çocuğu buz patenine götüreyim, 
bir de çocuğu şuraya götüreyim, 
parka götüreyim, diye o mekânın 
içerisinde sürekli veren olacaksı-
nız. Devlet buralardan kazandık-
ları ile size yol yapacak. Oysa ki 
biz vakfeye biraz yavaşlamaya, bi-
raz durmaya yönelik yeni bir hayat 
telakkisi, yeni bir zaman telakkisi 
üretebilirsek, mekân telakkisi an-
cak bunun içinden türeyebilir. Yok-
sa modern mantıkla mekânı yargı-
lamanın, mekânı eleştirmenin çok 
büyük bir karşılığının olduğu kana-
atinde değilim. 

Hasan Taşçı: Şunu belirtmemizde 
fayda var ki, bu hızlanmayı, hızlı 
yaşamayı bu mekân ortaya çıkarı-
yor. Onu da görmemiz lazım. Kar-
şılıklı olarak birbirini doğuran, ço-
ğaltan şeyler bunlar.

Ömer Lekesiz: Efendim hayır, 
mekân ona göre kurgulanıyor 
artık.

Hasan Taşçı: Kurgulanmış olan 
mekân da dönüş içerisinde ağı-
nı örüyor hocam. Mahmut hoca-
mın bahsettiği dairesel helezo-
nik döngü burada da söz konusu. 
Mekân kendi hızını ve o hız bir 
sonraki adımda daha büyük hızı 
doğuruyor.

Ömer Lekesiz: Yani bir paradoks 
var mı, bence yok. Ben hâlâ hız 
mantığının mekânı planladığını, 
üretimi planladığını, hatta tüketi-
mi planladığını zannediyorum. Bu 
kapitalizmin ortaya çıkardığı bir 
şey.

Hasan Taşçı: Peki biz bir mekân 
planlasak, bu hızı azaltabilecek bir 
mekân planlayabilir miyiz? Sanı-
yorum bunu başarmak imkânsız 
değildir.

Müslümanlar olarak, 
hız kelimesine karşı, 

zamanın içinden başka 
bir şeyi, durmayı belki 
üretmemiz gerekiyor. 

Yani bizim vakfeye 
yönelmemiz gerekiyor.  

Ömer Lekesiz: Eğer sadece ke-
dinize bulunduğunuz gerçeklik 
içerisinde kendinize bir vaha aç-
mak anlamında bunu söylüyorsa-
nız, sadece siz kendinize bir ribat 
oluşturmuşsunuzdur.

Savaş Ş. Barkçin: Ben somut bir 
şey söyleyeyim mi?

Ömer Lekesiz: Buyurun tabii.

Savaş Ş. Barkçin: Yavaşlatabili-
riz. Meselâ ben arabamı getirdim. 
Hemen binanın önüne kadar park 
etme imkânı var. Halbuki park ye-
ri yukarıda olsa, ben arabamı ora-
ya park ederim. İki tane ağaç ko-
kusuyla, merdivenden aşağı inip, 
buraya gelirim. Bu sayede biraz da-
ha asude hale gelebilirim.

Ömer Lekesiz: Doğayla temas 
içindesiniz.

Savaş Ş. Barkçin: Stres halinden 
çıkacağım, bu sohbete gelirken bi-
raz daha tabiatla, tabiatımla hem-
hâl olacağım. Tabiatı dışlamak da 
modernist bir şeydir. İnsan ayrı, 
tabiat ayrıymış gibi... Modern der-
ken, bizim buna çok takıldığımızı 
düşünüyorum. Müslümanların iki 
yüz yıldır yanlış yaptığı şeyler var. 
Moderniteyi bir tartışma konusu 
haline getirmek çok yanlış bir şey-
dir. “Modern”, tamam aslında bil-
diğimiz bir şey. Müslümanlara aşi-
na olan bir şey. Bizim dışımızda, 
bizim bilmediğimiz bir şey değil. 
Bizim kastettiğimiz medeniyet de-
ğildir. Bizim kastettiğimiz kulluk-
tur. Kulun yaşaması, kulun şeh-
ri. Kulluğun farkında olamayanın, 
yaptığı şehir de farklı olur. Hızı da 
farklı olur. Âdâbı da farklı olur. 

Ömer Lekesiz: İbadete göre yaşa-
maktan bahsediyorsunuz.

Savaş Ş. Barkçin: Bunu çok sa-
de bir noktada değerlendirmek la-
zım. İkinci bir şey söyleyeyim. Bu 
somut şehir bağlamıyla ilgili. Şehir 
bir hukuk evidir. Belediyemizi dü-
şünelim; bir yolu kapatıyor. Orada 
tadilat yapacak. Gelen insanların 
hakkı bakımından, oraya insanlar 
girip, trafik sıkışmadan evvel uy-
gun bir yerde tabela koyup,”ileri-
deki şu kavşak kapalıdır. Lütfen şu 
oku takip edin veya şu yolu takip 
edebilirsiniz” şeklinde bir yazı koy-
ması temel bir haktır. İnsanları yö-
neten bir beyin var. Eğer biz bunu 

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2016-8 ‹ 70 71 ›DOSYA TOPLANTISI



yapmıyorsak, bakın bu düşünce-
den doğan bir şeydir. Medeniye-
tin hiç bir eseri, üretilen hiç bir şey 
kendisi için üretilmiş değildir. Me-
selâ kuş sarayları... Kuş sarayını bir 
adam düşünmüş. Geriye doğru gi-
dersek bu eserin de aslında tek bir 
insanın düşüncesi olduğunu görü-
rüz. O düşünce belli bir dikkat ve 
rikkatten oluşur. 

Geleneği ihya ve inşâyı 
yanlış anlamamak 

gerekir. Meselâ sadaka 
taşı var diye bugün de 

illa bir yere sadaka taşı 
dikmeniz gerekmiyor.

Çok enterasandır. “Dikkat” keli-
mesi ve “dakika” kelimesi aynı kö-
kenlidir. Latincesi de aynıdır. La-
tincede de “minute” hem “dakik” 
demektir. Yani çok ince bir detay, 
hem de dakika demektir. “Saniye” 
diyoruz, o da “ikinci” demektir. Ya-
ni ikinci sırada önemli demektir. 
Demek ki zaman riayet her şeye 
dikkat ile ilgilidir.

Kısacası modern bir takım kavram-
larla boğuşmak yerine asli kavram-
larımızı sahiplenmemiz çok önem-
lidir. İki yüz yıldır yanlış konularla 
uğraşıyoruz. İki yüz yıldır İslâm 
dünyası şunu söylüyor: “Biz neden 
güçsüz düştük?” Çok yanlış bir so-
rudur bu. Çünkü güç bir türevdir. 
Güç asli bir şey değildir. Güç senin 
zaafından doğan bir şeydir. Ortada 
bir güç yoktur, senin zaafın karşın-
dakine güç olarak yansır. O yüzden 
Müslümanların gerçek sorması ge-
reken soru bence; “Biz nasıl oldu 
da, kendimiz olmaktan çıktık?”ol-
malıdır. Çünkü şu anda bizim yap-
tığımız şeyler kendimiz olan şeyler 
değildir. Zaman, kendi zamanımız 
değil. Yaptığımız işler, kendi tarzı-
mız değil, usulümüz değil. Bir mû-
siki programı yapıyoruz ama asli 
tarzda yapmıyoruz. Gördüğümüz 
tarzda yapıyoruz. Asli olanı taklit 
eden de yok. Peki, kendilik nasıl bir 
şeydir? Bizim kendiliğimiz neydi 

ki öyle yapamadık? En çok camile-
ri övüyoruz fakat o büyük camileri 
oluşturan zihniyetle bağlantı kur-
muyoruz. Tabii bu kendiliğin üret-
tiği bir şey, o yüzden bu kadar çok 
kıymeti var. Yani tenkitten bir tür-
lü ihyaya ve inşâya geçemedik

Ömer Lekesiz: Aynen…

Savaş Ş. Barkçin: Inşâayı da, in-
şaat olarak algıladık. Dolayısıyla 
“ahitleşme” diyoruz “müteahhit-
leşme” olarak anlaşılıyor. Şimdi bu 
yanlışlardan dönmek lazım, kendi-
leşmek lazım. Ben burada somut 
örneklerin üretilmesini çok önem-
li görüyorum. Şu anda onun küçük 
örneklerini gördüğüm zaman çok 
mutlu oluyorum. Yani “medeniyet 
aklı” dediğimiz merkezi anlayışa 
bağlanmış, o zevke bağlanmış, bu-
gün için üretim yapan, bugün için 
bir şeyler ortaya koyan örnekler 
vereyim. Meselâ TOKİ eskisinden 
farklı bir şeyler yapıyor. Seri üre-
tim konutlar estetiğine çok dikkat 
edilmeyen, işlerine çok dikkat edil-
meyen, bir an önce mağduriyet gi-
derilsin diye üretildi. O da ayrı bir 
önceliktir tabii, yüz yıllık mağduri-
yeti gidermek gerekiyor. O yüzden 
bazı şeylerin gerçekten üzerinde 
çok durulmadı. Ben bunu eleştir-
meme rağmen söylüyorum. Yani 
onun taraftarı değilim. Ama yeni 
TOKİ başkanımız Nevşehir’de yö-
renin yapısına uygun, silüetine uy-
gun, yeni toplu konut modelleri ge-
liştirdi. Bunu mimarlarla beraber 

bir çalışma başlatarak ve yarışma 
yaparak yaptı. Bu güzel bir şeydir. 
Bu örnekleri çoğaltmak lazım. 

Geleneği ihya ve inşâyı yanlış an-
lamamak gerekir. Meselâ sadaka 
taşı var diye bugün de illa bir ye-
re sadaka taşı dikmeniz gerekmi-
yor. Evet, Osmanlılar muhteşem 
bir medeniyet örneğidir. Verme ve 
vakfe örneğidir. Fakat sen bugün 
onu elektronik bir şekilde yapabi-
lirsin. Marketlere büyük kutu ko-
yarsın, bir şey alan insan bir tane 
de o kutunun içine atar. Oradan 
alırsın, fakirlere verirsin. Öyle de-
ğil mi? Yeter ki o ilke sende olsun. 
Yolu kestiğinde bilirsin ki, birisinin 
hakkını gasp ediyorsun. Birisinin 
vaktini gasp etmek, sabrını gasp 
etmek, gerçekten hakkını almaktır. 
Kul hakkıdır. Belediye bile olsan 
anonim bir kurum olarak bile gö-
rünsen, sen mesulsün. Dolayısıyla 
onu düşünen insan, mutlaka oraya 
o tabelayı diker; lütfen şu yolu kul-
lanınız diye. Bu hassasiyetin artık 
hayata geçmesi gerekir. Gerçekliğe 
yansıtılması gerekir.

Ömer Tuğrul İnançer: Evet. Ho-
cam hız zaman ve mekân der-
ken, zaman ile ilgili hızı söyledi. 
Eskiden devlet adamları, valiler, 
kaymakamlar bile vakur bir yü-
rüyüşle inerlerdi. Ama bu konuş-
tuklarımızı hayata geçirecek faa-
liyetlerde bulunursak, bedenimiz 
çukur ama biz başka yerlere gi-
deriz. Biz süfliyata değil ulviyata 



gideriz. Buyurduğunuz gavur sa-
ati, Müslüman saati meselesin-
de biz zaten hocam istesek de, is-
temesek de ezan ile, ramazan ile, 
kandille ve bayramla bunu zaten 
yaşıyoruz. Empoze edilen laiklik-
ten dolayı bayram gününde bes-
mele ile rakı içebiliyoruz. Yani çok 
kopuk kurumlar içindeyiz. Ee otuz 
gündür içmemişsin, ölmemişin üç 
gün daha içme. Şevvalin dördünde 
içersin. Hayır, bayram geldi, diyor. 
Orada büyüklerimizden duydu-
ğumuz benim bayramımdır, diyor 
yanlış yapıyor ama benim diyor. 
O benim değil kardeşim be. Böyle 
geniş müsamahalı zatlara da rast-
ladık ama bu müsamaha eğer bu 
yanlışları çoğaltmaya ve nefsi az-
gınlaştırmaya sebebiyet veriyorsa 
bu müsamaha değil terbiyesizliğin 
dizginini boş bırakmaktır. Müsa-
maha affa yönelik ve bilahare de ıs-
laha yönelik olunca onun adı mü-
samaha olur. 

Hızı bina ile çözemeyiz. 
Mekân ile zamanı 

çözemeyiz. Aslında 
zamanı çözdüğümüz 
zaman, mekân zaten 

kendi kendine çözülür.

Savaş Ş. Barkçin: “Hasen”e yöne-
lik yani.

Ömer Tuğrul İnançer: Evet, dü-
zeltmeye yönelik. Hocamın söyle-
diği hız meselesine gelirsek, nasıl 
bina yaparak çözeriz? Bence cevabı 
galiba yok. Hızı bina ile çözemeyiz. 
Mekân ile zamanı çözemeyiz. As-
lında zamanı çözdüğümüz zaman, 
mekân zaten kendi kendine çözü-
lür. Dolayısıyla yani esas iş o hız 
denilen baş döndürücü olayın ken-
disi. Hızlı yürüyenlerin ayakları ye-
re sağlam basmaz.

Hasan Taşçı: Araçlar da ne ka-
dar hızlı gidiyorsa o kadar sakattır 
zaten.

Ömer Tuğrul İnançer: Kazalar 
hep süratten oluyor.

Hasan Taşçı: Ben şöyle bir şeye 
inanıyorum efendim, elimde bir 
istatistik yok ama muhtemelen 
bir çalışma yapılsa öyle çıkacağı-
na inanıyorum. Hepimiz görüyo-
ruz ki yollarda emniyet şeridi kul-
lanarak diğer sürücülerin önüne 
geçen araçlar var. Oldukça da fazla 
miktarda. Emniyet şeridinden gi-
den araçların çoğu pahalı ve yük-
sek arabalar. Jeep diye tabir ettiği-
miz arabalar. Çünkü o kişinin jeepe 
binme sebebi zaten diğerlerini ezip 
geçme. Hatta geçen sene bir jeep 
reklamı; “herkese yukarıdan ba-
kın” şeklindeydi. Onun için çoğu 
emniyet şeridinden gidiyor. Muh-
temelen benim kanaatim, emniyet 
şeridini kullanan, jeepe binen ze-
vat, yüksek binaların üst katların-
da oturuyordur. Böylede bir ilişki 
olduğuna inanıyorum. Bu araştı-
rılsa doğru bir tespit olduğuna da-
ir veriler çıkacağına dair bir his var 
içimde.

Ömer Tuğrul İnançer: Doğru, 
doğru.

Hasan Taşçı: Yani mekân böyle bir 
insan tipi türetmiş. Tabi o mekânı 
önce biz türettik, sonra mekân bu 
insanı türetti. Böyle bir döngü.

Ömer Tuğrul İnançer: Ben fazla 
hatırlamam ama hatırlarsınız belki 
“Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler” di-
ye bir dizi vardı. Üst katta oturmak 

ve alt katta oturmak. Çok entere-
san bu buyurduğunuz şey. İş dö-
nüyor dolaşıyor galiba biraz da 
terbiyeye kalıyor. Çünkü biz yaratıl-
dığımız günkü gibi kalmamak için 
yaratılmışız. Rabbin esas fonksiyo-
nu bizi terbiye etmek. O terbiyeyi 
çok kaybettik. Tabi bu terbiyenin 
de ben deniz şöyle düşünüyorum. 
Kendi kendimize düşündüğümüz 
zaman okulda tahsilimiz sırasın-
da en başarılı olduğumuz ders, en 
sevdiğimiz hocanın dersiydi. Hoca-
mızı sevmediğimiz için dersimizi 
sevemedik. Dolayısıyla maarif, ha-
ni her şeyin başı maarif her şeyin 
başı eğitim diyorlar ya, eğitimin de 
başı sevgi. Biz birbirimize olan sev-
gimizi izhar etmenin, af buyurun 
yalakalık olduğunu düşünen bir 
toplum haline geldik. Meselâ biz 
eskiden arkadaşlarımızla tokalaşır 
ve öpüşürdük, şimdi toslaşıyoruz. 
Son beş,on senede çıktı bu, ondan 
evvel toslaşma yoktu. Buna dini bir 
takım mahzurlar eklemek isteyen-
lerin akıllarının başlarında olmadı-
ğı fikrindeyim. Akılları başka yerle-
rinde. Evvela bu aklımızı başımıza 
getirmenin de yolu dinimizi ibadet 
ritüellerine sıkıştırmaktan kurtar-
mamızdır. Namazımı kılıyorum, 
orucumu tutuyorum, ben müslü-
manım. Hayır, sen sadece çukur ol-
maktan kurtuldun. Askeri mükel-
lefiyetleri yapmayanlar çukurdur. 
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Askeri mükellefiyetlerini yerine 
getirenler, inşaatın su basmanı-
nı yapmıştır. Hangimiz su basma-
nında oturuyoruz hocam? Ama su 
basmanını yaparsan üstüne çadır-
da koysan, bir üfürükte gitmez, 
gökdelende diksen gitmez.

Hasan Taşçı: Su basmanı olmadan 
da olmuyor işte

Ömer Tuğrul İnançer: Su basma-
nı olmadığında, işte benim kalbim 
temiz, yanaklarım semiz olmuyor 
tabi. Dolayısıyla bu ritüelleri yeri-
ne getirmenin dindarlıkla, dindar-
lığın sadece başlangıcı olduğunu 
ama o kadar kılmayan etmeyen, 
dini saygısı olmayan insan var ki. 
Benim bir yahudi sekreterim var-
dı. Yedi sene, yedi ramazan benim-
le, benim yanımda sigara ve kahve 
içmedi. Oysa günde en az yedi kah-
ve, iki paket sigara içerdi, ama iç-
medi. Adını da söyleyeyim Mesut 
Yılmaz dış işleri bakanı iken An-
kara’da, Dedeman Oteli’nde, bir if-
tar sofrasında iftara dört, beş daki-
ka vardı. Ağızlığını çıkardı, sigarayı 
yaktı ve kimse bir şey demiyor. Ben 
zaten tiryaki adamım, zaten öfkem 
burnumda. Nefsim için değil, Allah 
için, “Beyefendi, burası akşam ye-
meği sofrası değil, iftar sofrasıdır. 
Dört dakika sabredin!” dedim. Ne 

bir şey yapabildi, ne beni sofra-
dan kovabildi. Orada oturdum. O 
zamanlar kapalı alanda sigara iç-
me yasağı yoktu. Şimdi bakın bu 
bir terbiye. Biz bir kere dini telak-
kilerimizi, “Efendim, Diyanet İşle-
ri Bakanlığı yapsa.” Hayır, her müs-
lüman yapmalı. Bunu belediyesi de 
yapmalı, doktoru da yapmalı, mü-
hendisi de yapmalı, mütevekkili 
de yapmalı. Dinimizi yaşama dini 
halinden, ibadet yani tapınma di-
ni haline indirgedik. Emin olun, 
bunun sonu dua dini haline in-
dirgemektir. Ne yazık ki, cami av-
lularında satılan kitapların bazı-
larında “Namaz Duaları” yazıyor. 
Fatiha’nın, ‘İhtinas sıratel müstâ-
kim’den yukarısı bile dua değil. 
Biz namazda sadece selam verece-
ğimiz zaman ‘Allahümme salli-ba-
rik’te dua ediyoruz. Bunun dışında 
dua yok ki. Niye namaz duası? Sû-
re diyemiyor muyuz? Bakın bu ne-
ye dönüşüyor? Bir Hıristiyan, bir 
Yahudi bir papaz veya haham ol-
madan, ibadet edemez. Sadece dua 
eder. İbadet ritüeli yapamaz. Biz 
yaparız. Mesala bana bugün dizini 
bükme diye söyledi doktordan. Ar-
kadaşım bana imamet etti. Biz içe-
ride namazımızı kıldık. Biraz sonra 
siz ev sahibisiniz, sünneti seniyye 
gereği siz imam olursunuz namazı 

kılarız. Bir papaz çağırmaya veya 
imam çağırmaya lüzum yok. Bu-
nun böyle olduğunu ve dua ile sı-
nırlı olmadığımızı, namaz ve oruç 
ile sınırlı olmadığımızı, yaşamak 
olduğunu öğrettiğimizde bütün 
bu konuştuklarımızın cevabı gelir. 
O zaman hak yemek biter. En ba-
siti sizin söylediğiniz şerit değiş-
tirmek, hak yemek değil mi? Hasılı 
ibadet ritüellerini yerine getirmek, 
müslüman olmaya yetmiyor. O iş 
başka, bu iş başka, diye bir başka 
zihniyet var. Hayır, Allah’ın rızası-
na uygunluk veya uyumlu olmak 
vardır. Dini; dinî, la-dinî olarak ayı-
ranlar var. İslâm’da la-dinî diye bir 
şey yoktur. Dine uygunluk veya uy-
gun olmamak vardır. La-dinî ne de-
mek? Böyle bir şey yoktur. İslâmda 
her şey dine aittir. Bunu İslâm diye 
konuştuğumuz zaman, hep dirsek 
gördüğümüz bir gençlikten geldik. 
Onun için bu gibi konuşmalar-
da gayri ihtiyari bu şikâyetleri di-
le getirmek, uzun seneler biriken 
şikâyetleri dile getirmemek müm-
kün olmuyor. Ama şimdi gençler 
tecrübeleri az da olsa, görüşleri ve 
ufukları birtakım baskılar ile bizim 
zamanımızda olduğu gibi baskılan-
mamış gençler ile bunların ayıp ol-
madığını İslâm’ın bir yaşama şekli 
olduğunu, binasının da, sokağının 
da, ağacının da, böceğinin de, kur-
dunun da ve böyle olması lazım 
geldiğini ortalığa yaymamız lazım. 
O zaman çerçeveleri daraltmaktan 
kurtuluruz. 

Dinimizi yaşama dini 
halinden, ibadet yani 
tapınma dini haline 

indirgedik. Emin olun, 
bunun sonu dua dini 
haline indirgemektir.

Devlet reisi Sultan Süleyman, Baş-
vekil Sokullu, Diyanet Reisi Ebu 
Suud Efendi, Bahriye Nazırı Hay-
rettin Paşa, Nafia Nazırı Mimar 
Sinan. Efendim, daha sayalım mı? 
Böyle bir kadro niçin bir arada? O 



cemiyetin, toplumun ortaya koy-
duğu kaymak bu.

Yani bizim bütün problemlerimi-
zin çözümü sevgidir, problemleri-
mizin sebebi sevgisizliktir. Hiç bir 
Müslümana “sen efendimizi sev-
miyorsun” dediğimiz zaman itiraz 
etmeyecek olan yoktur. Hepsi sevi-
yorum der. Halbuki insanın en ya-
kını zevci ve zevcesidir. Efendimi-
zin zevceleri validelerimizin ismini 
tek kelimede sayan müslümana hiç 
rastlamadım. Nesini sevmiyorsun 
sen Peygamberimizin? Yarın öbür 
gün utanmayacak mısın? Anne ba-
na şefaat et de, babama söyle de…

Biz küçükken harçlığımızı anne-
mizden mi isterdik sayın başkan? 

Hasan Taşçı: Eyvallah, annemizden.

Ömer Tuğrul İnançer: Niye ba-
bamızdan istemezdik? Peki, Re-
sulullah’tan şefaat istemeye yü-
zümüz var mı? Ama hiç olmazsa 
annemizin eteğinin altına girip şe-
faat isteyebilirdik. Yarın öbür gün 
Resulullah; “sen benim hanımla-
rımın adını bile bilmiyorsun” der-
se ne cevap vereceğiz? Yani bu ka-
dar sevgisiz bir toplumuz. Bakın 
Kur’ân-ı Kerim’de baba oğul pey-
gamberlerin konuşmalarında ya 
ibni yok. Oğulcuğum var ya eb yok, 
ya ebi yok, ya ebeti var, babacığım 
var. Allah niye onu öyle yazmış? 

Babacığım, oğulcuğum kelimesin-
de en irtibattan maada, aidiyetten 
maada, muhabbet var. Babasına 
moruk, anasına kocakarı, yavrusu-
na velet diyen toplumdan, bu prob-
lemlere çözüm çıkmaz. 

Eski dünya organik 
işleyen bir sistem, 

sanayi kenti ile mekanik 
işleyen bir olguya 

dönüştü özün biçime 
dönüşümü süreçleri.

Aynur Can: Şimdi, problemlerin 
kaynağı evet, sevgisizlik buyurdu-
ğunuz gibi, ama bu hastalıklı hal o 
kadar derinleşmiş ki içinde birçok 
açmaz ve çelişki yüklü. Meselâ şe-
hir ve ritüel olarak konuştuğumuz 
etkileşimli alana baktığımızda mo-
dern ve geleneksel, postmodern, 
karmakarışık. Hiçbir şey eski dün-
yanın yerli yerindeliğinden, ada-
let anlayışından pay almıyor. Eski 
dünya organik işleyen bir sistem, 
sanayi kenti ile mekanik işleyen 
bir olguya dönüştü özün biçime 
dönüşümü süreçleri. Postmodern 
dünyamızda mekanik sistem yeri-
ni makinasal olana bıraktı. Bir bü-
tünün parçasındaki bir değişiklik 

bütünü etkileme ve dönüştürme 
gücünden yoksun artık. Parçada 
değişiklik gerçekleşiyor ve diğer 
alanları hiç etkilemeden dönüşüm 
yaşanıyor. Her şey karman çor-
man, kim kime dum duma, karma 
karışık. Bu konuyu belirlerken de 
bilim kurulunda düğünler mese-
lesini düşünmüştük. Kültürel bir 
biçim olarak Esenler’de insanları-
mız nasıl düğün yapıyorlar? Bura-
da da biçimler karma karışık. Ay-
nı düğünde palyaço ve semazen bir 
arada. Okunuyor, oynanıyor, dans 
ediliyor, ibadet ediliyor vs. Karma 
karışıklık hali zihin yorucu ve gö-
nül bozucu. İnsanlar üzerine dü-
şündükleri, gönülden uzlaşı oluş-
turmadıkları alanda acele ve telaş 
içinde hayatı başlarından savmak-
talar. Şehir henüz akl-ı selim sahibi 
insanların şehri değil. Kalb- selim 
sahibi insanları tasavvur etmek ve 
zevk-i selim sahibi insanları hayal 
etmek, muhayyelimizde canlan-
dırmak yine entelektüel sermaye-
nin harcı olabilir. Ancak gerçeklik-
ler, gerçek şehirle, gerçek şehirli 
ile yüzleşmeden yapamayız bunu. 
Menzil alamayız, bu düğümü bıra-
kınız çözmek dokunamayız bile.

Ölçek meselesi çok mühim. Vak-
tiyle sevgi kaynaklı güzelliklerin 
üretildiği, gerçekleştiği alanın şe-
hir anlamında bir ölçeği var kuş-
kusuz. Meselâ İstanbul’da 17. 18. 
yüzyıllarda tekkelerin dağılımı, in-
sanların birbirine değmesi, mürşit 
ile dervişin karşılaşması, karşılaş-
ma olasılığı vb. Bütün bunlar bir 
ölçek içerisinde gerçekleşiyor. Şim-
di burada basınçla, göçle bir yığın 
insanın bir araya toplandığı ve zi-
hinlerin ve gönüllerin karma ka-
rışık olduğu düzen ötesi bir şeyle 
karşı karşıyayız Televizyonlar açık 
bir pencere olarak daima bütün o 
batı dünyasındaki temel kabulleri, 
gönderileri, varsayımları evlerimi-
zin içine yığmakta. Toplum bun-
ları süzebilecek bir süzgeç gelişti-
rememiş. Bugün aynı zamanda, 
eş zamanlı olarak postmodern ça-
ğın bireyi olarak da var oluyoruz, 
yaşıyoruz. Kendi zamanımızı her 
ne kadar oluşturmamış olsak da. 
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Günümüzde zaman-mekân sıkış-
ması diye bir gerçeklik var. Bu ister 
istemez yaşam pratiğimize yansı-
yor. Çünkü zamanın peşinde ve işi-
nin başında olmanın göstergesini 
postmodern zaman böyle yorum-
luyor. Zamanı yakalayamadığınız 
zaman onu dönüştürme gücünü, 
icra kudretini de kaybediyorsunuz. 
Meselâ Esenler’de bir düğün formu 
nasıl olmalı? Nasıl olur? Neler ya-
pılacak? Yerel yönetim neler yapa-
bilir? Bunlar tamamen karmaşık 
sorunlar olarak bizi beklemekte.

Mahmut Kanık: Çok güzel bir su-
num oldu çok hoşuma gitti teşek-
kür ediyorum. Yalnız şimdi Müslü-
man bireyler, fertler olarak modern 
çağda yaşıyoruz. Bir taraftan mo-
dern yapılar, modern binalar, mo-
dern kurumlar, modern üniversite 
vs. Diğer taraftan da kesinlikle vaz-
geçmeyi düşünmediğimiz bir yü-
ce dinimiz var, maneviyatımız var. 
Şimdi bunlar birbirine karışıyor. 
Biz burada topluma somut örnek-
ler sunabilmeliyiz. Anadolu’nun 
köylerinden şehirlere gelmiş in-
sanların, çeşitli mahallelerde bir 
araya gelip, yaptıkları düğünlere 
tanık oluyoruz. Teorik olarak bak-
tığımızda şehirde yaşayan, insan 
olduğuna göre, ritüeli uygulayacak 
olan da yine insandır. İbadet ile 
mükellef bir varlıktır insan. Zaten 
dini terminoloji içinde de “ef ’alü 

mükellefin” var. Farz olan bir ta-
kım ritüeller var. Bunun yanında 
vacip olanlar, sünnet olanlar, müs-
tehab olanlar, mendub olanlar da 
var. Bunları gençlerimize bilim-
sel toplantılarda, konferanslarda, 
sohbet halkalarında, oturumlar-
da bire bir ya da toplu şekilde tek 
tek anlatmak gerekir. Sezai Kara-
koç üstad şöyle bir cümle demişti. 
“Kahvedeki garsondan, cumhur-
başkanına kadar herkesi eğitmek 
zorundayız, arkadaşlar.” Eğitmek-
ten de kasıt, İslâm medeniyetinin 
ana konularını kahvedeki garsona 
da anlatacağız, daha başkalarına 
da anlatacağız. Buradaki hareket 
noktamız da şudur: İmam-ı Ga-
zali Hazretlerinin ‘Eyyühel Veled’, 
Ey Oğul diye bir kitabı var. Bir de 
‘Nasihatü’l-Müluk’ diye. Meliklere, 
krallara, hükümdarlara nasihat. Bu 
büyük üstadlar bunları yazmışlar. 
Bizler de modern zamanlarda ya-
şadığımıza göre, bu hayat iç içe gir-
miş vaziyette, bir taraftan, toplum 
olarak yılbaşını kutluyoruz, şunu 
yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sevgi-
liler günü, vesaire.

Ömer Tuğrul İnançer: Şimdi do-
ğum gününde, af buyurun bir mu-
harremde, eğlence yapmaya başla-
yanlar da oldu.

Mahmut Kanık: Yani bu içinden 
çıkılmaz bir şey gibi görünüyor. 

Bunun başta ilim adamlarına dü-
şen bir görev olduğunu düşünüyo-
rum. Üniversite mensuplarımıza, 
hocalarımıza düşen bir görev var. 
Sorumluluk var. Entelektüelleri-
miz, şairlerimiz, yazarlarımız, ro-
mancılarımız, öykücülerimiz, mû-
sikişinaslarımız vb. bütün hepsi, 
birleşik kaplar kelimesini burada 
da kullanalım. 

Dini terminoloji içinde 
de “ef’alü mükellefin” 

var. Farz olan bir 
takım ritüeller var. 

Bunun yanında vacip 
olanlar, sünnet olanlar, 

müstehab olanlar, 
mendub olanlar da var.

Mimarlar, şehir mimarisi, meselâ; 
orda bahsettik ya, meselâ Osman-
lı mimari anlayışında ritüel dediği-
mizde, insanlar şehirlerini kurar-
ken maneviyata ait olan binalarını 
bin yıllık olarak tasarlamışlar. Me-
selâ cami kebirler böyledir. Meselâ 
Bursa’da Yeşil Cami gibi. Taş bina 
bin yıl gider. Kendi evlerini de ah-
şaptan yapmışlar. O da azami yüz-
yıl dayanıyor diye. 

Ben burada müsaade ederseniz bir 
hatıramı anlatmak istiyorum. Ben-
deniz Emir Sultan’dan, Yeşil Ca-
mi’ye geliyordum. Yanıma bir genç 
yaklaştı. “Yeşil kami?” dedi. İngiliz-
ce sordu, hemen anladım yaban-
cı turist olduğunu. “Gel, ben de o 
tarafa gidiyorum, göstereyim.” de-
dim. Yeşil Cami’ye kadar yürüdük. 
Beş, altı dakikalık yolculuktan son-
ra, orada babası ve kız kardeşi du-
ruyormuş. Tanıştırdılar, “Çay içe-
lim” dediler yardım ettiğim için 
teşekkür etmek istediler. Bir çay 
içtik, böyle bir sohbet oluştu. Ben 
sohbetin bir yerinde; “Arkamızda 
duran Yeşil Cami 1412 yılında in-
şâ edilmiştir.” dedim. Baba, oğul 
ve kızı, üçü de avukatmış. Kültür-
lü insanlarmış. “Aaa Amerika’nın 
keşfinden 80 yıl önce.” dediler üçü 



birden. Ben de “Evet, Amerika’nın 
keşfinden 80 yıl önce inşâ edildi bu 
bina ve hâlâ dimdik ayakta. Daha 
da asırlarca ayakta kalacak.” dedim. 

Hasan Taşçı: Bu bize şunu da 
anlatıyor sanıyorum. Medeni-
yetler devletlerden daha uzun 
ömürlüdürler. 

Mahmut Kanık: Şimdi bizim bir 
mimari anlayışımız, mûsiki anlayı-
şımıza gelelim. Şehrin içinde dola-
şan genç, kadın, erkek hiç fark et-
miyor. “Bursa’da adım başı cami 
var, bu ne ya?” diye itiraz ediyor-
lar. Halbuki o zaman şehri kuran 
insanlar, zaman ve mekân içeri-
sinde, kişi şehri dolaşırken adım 
başı cami ile karşılaşıyor. Bunla-
rın bazıları mescit. Bursa’da, Yeşil 
Cami ile Ulu Cami arasında en az 
yirmi tane de mescit vardı. Şim-
di de dört, beş tane var. Şimdikin-
den çok daha fazla idi yani çünkü 
insanlar artık bu mâbetle, kulluk 
bilinciyle, ubudiyetle özdeşleşmiş. 
Başka şekilde düşünemiyor.Ama 
şimdi gelinen noktada, modern za-
manlarda bu duyguda kopukluklar 
oluşmuş. Buna “insan üstü” alan 
deniyor. Teknik terim olarak “süp-
ra ümen (supra- humain). Moder-
nizm, “süpra ümen (supra- huma-
in) dediğimiz bu insan üstü alanla 
bağını koparmış. Bu düğünlere de 
yansıyor, diğer şeylere de yansıyor. 
Üniversitelere de yansıyor. Bakın 
bir zamanlar enteresan bir şey söy-
leniyordu. “İnanç kafası ile bilim 
yapılmaz.” deniliyordu üniversite 
panolarında. Üniversite hocasının 
böyle bir anlayışı vardı.

Ömer Tuğrul İnançer: Doğru 
hocam. Bu söz çok doğru. Hristi-
yan inancı Hz. Adem’in günahı-
nın varisi olarak doğan insanlar, 
Hz. İsa’nın kanını temsil eden vaf-
tiz suyu ile temizlenmeden o güna-
hıyla devam eder. Ancak bilgi kı-
rıntıları hala Ademsel olduğu için 
Hz. İsa’nın oğulları ve kızları olan 
rahipler ve rahibeler tarafından 
terbiye edilirlerse ancak o bilim kı-
rıntıları gider. Bunun için de üni-
versitelerin başındaki adam bir pa-
pazlık rütbesi olan rektördür. Tabi 

doçentlik, hepsi papazlık rütbesi-
dir. Şimdi İslâm’da bir tek İslâmi 
kaidenin ilme aykırı olduğunu gös-
tersinler. O yazıya ben de kelime-i 
şahadet yerine iman edeyim. Ama 
gösteremezlerse o yazıyı onlara ye-
dirmek lazım.

Mahmut Kanık: Ben de cevap-
lar getirmek açısından, diyorum ki 
önce teorik planda kendi terimleri-
mizi koyalım. Baktık, meselâ rek-
tör yerine başka bir kelime bula-
biliriz. Efendim, Belediye başkanı 
güzel bir kelime belki ama eskiden 
şehremini deniliyordu. Ne kadar 
önemli. Belediye Reisi, reis de gü-
zel ama başkan, kavramsal olarak, 
belediye başkanı president, ora-
dan çağrışım yapıyor. Kavramsal 
olarak, bence teorik planda bugün 
değişimi, dönüşümü, öze dönüşü 
başlatmamız lazım. Meselâ ben-
deniz edebiyat ve medeniyet soh-
betleri yapıyorum. “ Hocam, neden 
konferans demiyorsunuz?”diye so-
ruyorlar. Konferans demiyorum, 
seminer demiyorum, sempozyum 
demiyorum, panel demiyorum. 
Neden? Çünkü bunlar modern 
kavramlar, Batı medeniyetine ait 
kavramlar. Ben ne diyorum: edebi-
yat ve medeniyet sohbeti.

Hız ve haz ikisi 
birliktedir. Yani 

modernizm bize hızı 
ve hazı getirdi. Biz 
hız yerine vakfeyi 

getirelim, haz yerine 
de zevki getirelim. 

Ömer Tuğrul İnançer: Hocam, 
konferansta bir kişi söylüyor, di-
ğerleri dinliyor. konuşmuyor. Soh-
bette paylaşım oluyor. Hani çok 
modern kavram ya paylaşım. Biz 
sohbette paylaşımı yapıyoruz işte. 
Ama konferansta paylaşım yok. Di-
yalog yok, monolog. 

Mahmut Kanık: Somut olarak di-
yelim ki; bir düğün nasıl yapılır? 
En azından bunun filmini yapalım, 
hayali düğünler kurgulayalım. Bir 
arkadaş geliyor. Düğün salonu tu-
tuyor, bir düğün yapıyor. Ondan 
sonra, dolmuşa biniyorlar, gidiyor-
lar. Zil zurna sarhoş olmuş gidiyor-
lar. Kaç tane kaza oldu böyle. Alkol 
su gibi içiliyor, oyunlar, zevk, eğlen-
ce birbirine karışıyor. Az önce mo-
dernizmin temel kavramlarından Harran, 

Şanlıurfa
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hızı gösterdiniz ya, haz kavramı da 
var. Hız ve haz ikisi birliktedir. Yani 
modernizm bize hızı ve hazı getir-
di. Biz hız yerine vakfeyi getirelim, 
haz yerine de zevki getirelim. 

Savaş Ş. Barkçin: Meselâ bana so-
rarlar “hobiniz” var mı diye. Hobi 
diye bir şey yok. O benim zevkim 
derim. 

Ömer Lekesiz: Öncelikle şunu arz 
etmek istiyorum. Hocamın söyledi-
ği kavramlar ve kelimelerden dola-
yı. Aslında bu insanlar kavramlarla 
bir şeyi sabitlerler, somutlaştırır-
lar, surete dönüştürürler ve o suret 
bir resim düzeyinde bizim hayatı-
mıza ilişkin söyleyeceğimiz şeyleri 
de belirler. Bu nedenle konuyu bi-
raz nazariyatın içinde tutuyorum. 
Buna göre suretlendirme yapıyo-
ruz. Kaldı ki, ben medeniyetçi de-
ğilim. Çünkü medeniyet dediğiniz 
şey tefessür edilen bir şeydir. Bizde 
tefessür etmiş bir medeniyetin ba-
kiyesiyiz. Yeniden kurulamaz mı? 
Kurulur. Buna rağmen ümmet di-
li diye tabir edebileceğimiz, yine de 
bu bakiye medeniyetin kullandığı 
kelime ve kavramların aynı zaman-
da bizim şehre mahsus inşâmızda 
veya şehre mahsus törenlerimizde 
etkili olacağı kanaatindeyim. Çok 
basit bir örnekle, resmi dairelere 

Arapça’da, merkez, Farsça’da def-
ter, Türkçe’de kalem deniliyor. Do-
layısıyla bizler bir Türk, Fars ya da 
Arap olarak, merkez, defter ve ka-
lem arasında ortak bir hayata sahi-
biz. Merkez Müslüman için daima 
Kur’an’dır, hadistir. Bunlardan ha-
reket ederek ancak bir tür diriliş ve 
bir tür yeniden dünyayı ve zamanı 
yorumlamak, kavramları yorumla-
mak mümkün olabilir. 

Mimariye ilişkinde elbette ki fe-
nomenler üzerinden konuşmak 
öncelikli olmasına rağmen yine 
de önce nazariyat düzeyinde bir 
zihin temizliğine giderek ancak 
ondan sonra dediğiniz hastalık-
lar konusunda tedavi olunabilir, 
kanaatindeyim. 

Medeniyet dediğiniz 
şey tefessür edilen 

bir şeydir. Bizde 
tefessür etmiş bir 

medeniyetin bakiyesiyiz. 

Aynur Can: Yani evet sorun or-
tada ve denemeler olabilir. Dü-
ğünler meselesinde de hocamızın 
önerdiği hayali düğünler idealinin 

geliştirilmesi bir yol olabilir. Dü-
ğünler çok yüksek maliyetler içe-
riyor ve insanlar ne yapacaklarını 
bilmiyorlar. Güzel örneklerle yay-
gınlaştırmalar ve kamusal mekâ-
nın kullanımının geliştirilmesi gü-
zel olur.

Savaş Ş. Barkçin: Şimdi bizim her 
yerde güzel örnekleri tesis etme-
miz lazım. Güzel örneklik muhay-
yel bir şey değil. Güzel örneklik 
zaten yaşanmış ve sergilenmiş bir 
şeydir. O yüzden Resulullah Efen-
dimizin güzel örnekliğini yaşayıp, 
her işimizde o örnekliği gösterme-
miz gerekir. Buna da kulluk diyo-
ruz. Medeniyet kavramına ben de 
çok sıcak bakmam. Ona “umran” 
diyoruz. Zaten onun esası kul-
luktur. Ancak mümin ikame eder. 
Niye? Allahu Teâlâ’nın kelimesi-
ni vahyini ikame eden kişidir. O 
yüzden müminin şehri de bir ca-
zibe merkezi olmalıdır. İnsanlar 
oraya gelmeye can atmalıdır. İn-
sanlar orada en güzel binaları gö-
recektir. Ben Brüksel’e çok gidip, 
geldim. Brüksel’de bir Türk ma-
hallesi var. Çok da büyük bir ma-
halledir. 40.000 kadar Türk var. 
Keşke bu kadar senedir şöyle de-
dirtebilseydik. Bir Brükselli, hanı-
mına şunu deseydi: “Biz haftasonu 
çıkalım, akşam yemeğini Türk ma-
hallesinde yiyelim. Hem yemekleri 
çok güzel, hem de kendileri çok hoş 
insanlar. Orası en emin yer” diye-
bilseydi. O zaman Brüksel de bizim 
medeniyetimizin parçası olacak-
tı. Bunları coğrafi olarak sıralamak 
çok yanlış. Zamansal olarak sırala-
mak da çok yanlış. Medeniyet bun-
larla çok fazla bağlantılı değil. Bu-
nu zikretmek istedim. 

İkinci çok önemli olan şey güzel ör-
neği yaygınlaştırmak... Güzel örne-
ği yapan insanlar olması lazım. İn-
sandan daha bulaşıcı bir varlık yok. 
Güzelden de daha çok talep edi-
len bir şey yok. İnsanlar kötü fiil-
leri bile alışkanlık haline getirir-
ken bile güzelleştirirler gözlerinde. 
Zaten güzel, gözden geliyor. Göze 
değen şey demek. Dolayısıyla biz 
eğer güzel örnekleri ortaya koyar-
sak, inanın o bulaşıcı bir şey olur. 

Brüksel’de
Çiçek Motifli 

Türk Halısı



Medeniyetin iki tane büyük dam-
gası vardır: Mimari ve mûsiki. Bir 
medeniyetin hiçbir şeyini bilmese-
niz bile, bu ikisine bakarak o mede-
niyeti anlayabilirsiniz. Bizim me-
deniyetimiz kulluk medeniyetidir, 
o yüzden her hangi bir medeniyet-
le karşılaştırılmaz. Başka medeni-
yetlere de açıktır. Çünkü biz insa-
na açığız, insana dostuz, insanın 
ürettiği her şeyde hakkı görürüz, 
o hakkı iktibas etme hakkımız var-
dır. Açıklığımız vardır. Kendimizi 
ne modernizm eleştirisiyle kapat-
malıyız, ne de suçu muhayyel kav-
ramlara atmalıyız. 

Medeniyetin iki tane 
büyük damgası vardır: 
Mimari ve mûsiki. Bir 

medeniyetin hiçbir 
şeyini bilmeseniz 

bile, bu ikisine 
bakarak o medeniyeti 

anlayabilirsiniz.

Modernizm denen şey kulluğun 
zıddı olan şeydir. Nefsaniyetin hâ-
kim olması halidir. Biz ise vahda-
niyetin hakim olmasına çalışan in-
sanlar olmalıyız. Biz bunun örneği 
olmalıyız. Sadece kendi ülkemizde 
değil. İnanın şu anda Batı diye sü-
rekli eleştirdiğimiz toplumlar, bu-
na en muhtaç toplumlar. İnsanlığa, 
muhabbete en muhtaç toplumlar. 
Kendi lugatlerinde bu kavramların 
bir karşılığı bile yok. Yani “muhab-
bet” kelimesinin İngilizce, Fransız-
ca karşılığı yok. “Gönül” yok, “aşk” 
yok, “sevmek” bile yok. Evet, “sev-
mek” fiili bile düzgünce yoktur. 
Çünkü babayı sevmek fiili ile, kedi-
yi veya matematiği sevmek arasın-
da hiç bir fark yoktur. Dolayısıyla 
onlar bize muhtaç. Biz bu güzelliği 
yaşayalım ki, inşallah insanlığa bu-
nu sunabilelim. Şehirlerimizle ve 
şehirlerimizdeki âdâb ile beraber 
inşaallah...

Mahmut Kanık: En yüksek düzey-
de Peygamber Efendimiz ‘Abduhu 

ve Resuluhu’ Peygamber Efendi-
mizin zatında hukuk somutlaşmış. 
Ama Abduhu, şehadet kelimesin-
de ifade ediliyor. Şehirde yaşayan 
her insan, önce Allah’ın kulu oldu-
ğu için, bu kulluğu yerine getirebil-
mesi için şehremin olan belediye-
lere bir görev düşüyor. Bu kulluğu 
kolaylaştıracak yapılar oluşturması 
lazım, ortamlar oluşturması lazım. 
Diyelim ki önce hanım kardeşleri-
mizi düşünerek, ‘Namaz kılmak is-
tiyoruz ama yer yok.’ diyorlar. Ne-
rede kılacağız? diyorlar. Okullarda, 
binalarda, alışveriş yerlerinde mes-
cid yok. Ne olacak şimdi? Yavaş ya-
vaş başladık. Milli Eğitim Bakanlığı 
başladı sanıyorum. Her kurum ya-
sal olarak, bir ibadethane, hem er-
kek, hem bayan için, açmakla mü-
kellef. Hadiste, “Zorlaştırmayın, 
kolaylaştırın, müjdeleyin, nefret 
ettirmeyin.” buyuruluyor. Kulluk 
en yüksek özgürlüktür, zirvedir. 
Bir insan özgür olmak istiyorsa, 
önce Allah’a tam kul olmalıdır. Al-
lah’a kul olan kimse, başka hiç kim-
seye kul olmaz. 

Ömer Tuğrul İnançer: Konya’da 
pek çok siyasinin olduğu özel bir 
toplantıdaydık. Hep şikâyetler di-
le geliyor, bazılarıyla eskiden ta-
nışıyoruz. Biri dedi ki: Sen bir 
şey söylemiyorsun. Büyüklerimi-
zi dinliyorum, dedim. Sen bir şey 

bekliyorsun, söyle bakayım dedi. 
“Bir kere siz şikâyet makamı değil-
siniz, çözüm makamısınız, dedim. 
Sizin şikâyet etme hakkınız yok, 
dedim. İkincisi bütün bu şikâyet-
ler Türkiye’yi Türkler idare etmeye 
başladığında biter, dedim. Bir ta-
nesi müdahale etti. Eski Konya va-
lisi, biz Türk değil miyiz? dedi. Ho-
cam, siz Türkiye’yi idare ettiğinizi 
mi sanıyorsunuz, dedim. Bütün bu 
sorunların cevabı bir tek şey başka-
nım, biz Müslüman olduğumuz za-
man sualler ortadan kalkar. 

Hasan Taşçı: Efendim teklifimizi 
kabul edip teşrif ettiğiniz ve bu gü-
zel sohbet için, hepinize teşekkür 
ediyorum.  
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itüeller, sosyokül-
türel yaşamda ya-
rattıkları etkiler ile 
toplumsal yaşamın 
temel dinamikle-
rinden olagelmiş-

lerdir. Öyle ki; ritüellerin sosyo-
kültürel yaşamda çoklu etkileşim 
ağları içindeki yeri, önemi ve işlev-
leri, sosyal bilimlerin çeşitli disip-
linlerinin farklı yaklaşım biçimleri 
bağlamında, başlangıçta temel il-
gi odağını oluşturmuştur. Ancak 
ritüeller sosyal bilimlerin merkezî 
konularından birisi olma özellikle-
rini zamanla kaybetmiş, genellikle 
sosyal bilimlerin bir disiplini yani 
antropolojiyle özdeşleştirilir hale 
gelmişlerdir.

Modern dünyanın dışında kalan 
topluluklara ilişkin araştırmaları 
bir yana bırakıp giderek ilgi alanını 
modern toplumlarla sınırlandıran 
sosyoloji, sözü edilen toplumların 

tipik özellikleri olarak görülen ri-
tüellere de bir süreliğine oldukça 
mesafeli durmuştur. Sosyolojinin 
ritüellere yönelik bu eğilimi We-
berci yaklaşım biçiminin sosyolo-
jiye hâkimiyeti ile ilişkilendirilmiş-
tir. Zira Gusfield ve Michalowicz, 
Durkheim sosyolojisinin temel ko-
nularından olan ritüellerin, mo-
dern dönemde sosyologların top-
lumu Weberci yaklaşımla rasyonel 
bağlamda ele alma eğilimleri ne-
deniyle, yeterince araştırma konu-
su yapılmadığını işaret etmektedir-
ler.1 Bununla birlikte daha sonraki 
süreçte modernleşme eğilimleri-
nin ritüeller gibi toplumların temel 
dinamiklerini yok etmediği aksine 
toplumların kendi mevcudiyetle-
rini devam ettirmek üzere bu di-
namiklere yeni formlar kazandı-
rarak sürdürdükleri görüşü sivil 
din tartışmaları örneğinde oldu-
ğu üzere yeniden dile getirilmeye 

R
Giriş

Ritüeller, geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe bağlayan 
bir bağ olma özelliğine sahiptir.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2016-8 ‹ 80 81 ›İKTİBAS



başlanmıştır. Bu çerçevede olmak 
gibi sosyokültürel yaşamın bir bü-
tün olarak devamlılığını sağlamak-
taki etkin fonksiyonları sıklıkla di-
le getirilir olmuştur.

Geleneksel bir toplum olma özel-
liğinin de etkisiyle ritüel hayatı ol-
dukça canlı olan ülkemizde de du-
rum farklı seyretmemiş; sosyoloji 
genellikle modernleşme süreçle-
riyle alakalı bir perspektifi koru-
muş, ritüellere çok sınırlı düzeyde 
ilgi gösterilmiştir. Batı’da özellikle 
E. Durkheim ile başlayıp ardından 
antropoloji kanalıyla devam eden 
ritüel çalışmalarına duyulan ilgi 
ülkemizde Z. Gökalp’le yansıma 
bulmuşsa da süreç içinde giderek 
sönmüştür. Gökalp ile başlayan ge-
leneğin süreklilik kazanamayışı ge-
leneksel sosyokültürel yaşamının 
ayrılmaz bileşeni de olsa Türkiye 
gibi toplumların kendi sosyokül-
türel yaşamlarını analiz edecek ku-
ramsal ve kavramsal perspektifleri 
geliştiremeyişleri ve Batılı bilim al-
gısının yönlendirici gücüne boyun 
eğmeleri ile ilişkilendirilmektedir.2 
Ritüellere ilişkin kuramsal ve kav-
ramsal yaklaşım biçimleri Batıda 
yön değiştirmekle birlikte kesinti-
ye uğramaksızın devam etmiştir. 

Ritüellerin nitelikleri, sosyokültü-
rel etkileri, çeşit ve tipleri üzerine 
geniş bir literatür oluşmuş, ritüel-
lerin toplumsal bağlamla ilişkililiği 
bu literatür çerçevesinde sosyolojik 
ilgiyi de harekete geçirmiştir. Ülke-
mizde ise ritüellere dair çalışmalar-
daki kesinti hâlen büyük oranda 
devam etmektedir.

Ülkemizde sosyoloji 
genellikle modernleşme 

süreçleriyle alakalı 
bir perspektifi 

korumuş, ritüellere 
çok sınırlı düzeyde 
ilgi gösterilmiştir.    

Bu çalışma, ritüel çalışmalarında-
ki sözü edilen kesinti ve boşluğun 
doldurulmasının özellikle Türki-
ye gibi geleneksel toplumlarda ne 
denli önemli olduğunu hatırlat-
mak üzere literatüre dayalı olarak 
ritüellerin temel tipleri ile toplum-
sal etkilerine dair anlayışları ele al-
mayı kendisine konu edinmiştir. 
Bu çerçevede olmak üzere öncelik-
le ritüellerin temel özellik ve tipleri 

ele alınmış, ardından da sosyokül-
türel etkilerine değinilmiştir.

Ritüellerin Tanım 
ve Sınıflandırılması 
Sorunu
Ritüel kavramının tanımlanması 
uğraşısı -belki de- bu çalışmanın 
en zor bölümünü oluşturmakta-
dır. Leach’in ifadesi ile ritüel üze-
rindeki en yaygın kabul, kavramın 
nasıl anlaşılması gerektiği üze-
rindeki anlaşmazlıktır.3 Ritüel-
ler, çapraz bulmacalara benzetilir. 
Bulmaca karelerinin doldurulma-
sı sosyologlara ve antropologlara 

Ziya Gökalp

Hititler’de
Kurban Töreni 
Figürü



düşmektedir. Çünkü ritüel, top-
lumsal bir olgu olmanın yanında, 
ritüele katılanların duygu dünya-
larıyla da ilgilidir.4 Bundan dolayı 
ritüeli yorumlayanın kendi bakış 
açısı yanında bizatihi onu yaşa-
yan katılımcının ritüele yüklediği 
anlamları da kavramaya çalışma-
sı gerekmektedir; ritüeli yorumla-
ma ve tanımlamadaki başarı buna 
bağlıdır.

Ritüeller, çapraz 
bulmacalara benzetilir. 

Bulmaca karelerinin 
doldurulması 

sosyologlara ve 
antropologlara 

düşmektedir. Çünkü 
ritüel, toplumsal 
bir olgu olmanın 
yanında, ritüele 

katılanların duygu 
dünyalarıyla da ilgilidir.    

Ortak özellik ve işlevlere göre 
ele alındığında ritüel, birey ya da 
gruplarla ilgili bazı değerlerin, uy-
gun zamanlarda, sembolik ve aşağı 
yukarı değişmeyen ardışık davra-
nış biçimleri ile tekrarlanmasıdır.5 

Standartlaşmış ve tekrarlanan 
sembolik davranış biçimi olan ritü-
el, bireysellikten öte grup bilincini 
ve birlikteliğini ortaya koyan duy-
gusal bir kanal, yeni bilgi ve tecrü-
beler için bir rehber olarak geçmişi 
günümüze, günümüzü de geleceğe 
bağlayan bir bağ6 olması nedeniyle 
sosyal bilimlerin temel konuların-
dan birisi olagelmiştir. Ritüeller, 
çoğunlukla dini karakterli olmak-
la birlikte, yalnızca din alanına sı-
kıştırılamazlar. Dolayısıyla ritüel-
ler dini olabileceği gibi seküler de 
olabilirler. Ancak dini ya da sekü-
ler olma durumuna göre kavramsal 

farklılaşma söz konusu olmakta-
dır. Bu bağlamda sosyoloji ve ant-
ropolojide ritüel ve seremoni ara-
sında bir ayrım öngörülmektedir. 
Bu ayrım, ritüelin daha çok dini, 
seremoninin ise dünyevi sembolik 
bir etkinlik olması temelinde şekil-
lenmektedir. Ayrıca seremoni, bir-
den fazla kişiden oluşan bir toplu-
luk gerektirir, oysa ritüel, kolektif 
ya da tek bir kişi ile meydana ge-
tirilebilir.7 Bu yüzden Max Gluck-
man, ritüeli, törensel faaliyetlere 
benzer fakat mistik düşünceleri de 
içine alan faaliyetler olarak ele alır. 
Ritüel, katılımcının mutluluğunu 
etkiler. Bunu onları korumak için 
ya da onları mutlu etmek için yap-
tığına inanılır. 8 Bu anlamda ritü-
el hem tekil bir etkinliğe hem de 
tüm bir türe işaret eden bir toplu-
luk ismine karşılık gelecek şekilde 
kullanılmaktadır. Rit ise tekil ma-
nasında ritüel ile değiştirilebilir bir 
biçimi ifade eder.9 Toplumsal iliş-
kilerin ritüel bir form içinde ifa-
de edilmesi eğilimini vurgulamak 
üzere de ritüelleşme (ritualizasyon) 
kavramı kullanılmaktadır.10

Collins, ritüele katılanlar açısın-
dan ritüel bileşenleri şöyle açık-
lar: İki veya daha fazla kişinin aynı 
mekânda fiziksel varlıkları birbi-
rini etkiler. Ritüele katılanlar ara-
sında duygu paylaşımı yaşanır-
ken, dışarıdakiler duygusal olarak 

Şekil 1: Ritüel Etkileşim (Kaynak: Randall Collins,s.48)
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dışlanırlar. Ritüele katılanlar, or-
tak nesneler, eylemler ve iletişim 
yoluyla birbirlerine odaklanırlar 
ve odaklandıkları ortak noktanın 
farkındadırlar. Katılımcılar böyle-
ce ortak ruh halini ya da duygusal 
tecrübeleri paylaşırlar.11

Ritüel katılımcılar için çıktı ola-
rak, öncelikle, grup dayanışması ve 
grup üyeliği duygusunu ortaya ko-
yabiliriz. Ritüele katılanlarda olu-
şan duygusal enerjiyle kendine gü-
ven, zevk, güç vb. duygusal hisler 
oluşur. Ritüelin gerçekleştirilmesi 
sırasında kullanılan semboller, ke-
limeler, jest ve mimikler yoluyla 
kolektif birleşim sağlanır. Diğer ta-
raftan, grup üyeleri arasında, gru-
bu bir arada tutan semboller yoluy-
la oluşan kutsal bağlılık duygusu 
ahlâki hisleri de güçlendirir.12

Ritüeller, yapılma amaçlarına ve 
dönemlerine göre farklı sınıflan-
dırmalara tabi tutulabilmektedir. 
Durkheim, kutsal alan ile profan 
alanı tabular koymak suretiyle bir-
birinden ayıran ritleri negatif; insan 
ve kutsal alanı birbiriyle etkileşime 
sokan ritleri ise pozitifrit olarak ad-
landırmaktadır.13 Durkheim’in bu-
tasnif biçimini Gökalp menfi ayin-
ler ve müsbet ayinler başlığı altında 

kendi modeline uyarlamıştır.14 Ge-
çiş/giriş ritüelleri, takvimsel ritüel-
ler ve bunalım ya da kriz dönemi 
ritüelleri ayrımı ise en kabul gören 
sınıflandırma biçimidir. Geçiş/gi-
riş ritüelleri, toplumsal organizeler 
olmalarına karşılık uygulamaların 
temel nedenleri bireyseldir. Bire-
yin bir statüden başka bir statüye 
geçişini sağlayan geçiş/giriş ritü-
elleri, mevcut toplumsal statünün 
bittiğini, bununla birlikte, başka 
bir statüye girişin toplumsal kabul 
gördüğünü simgeler.15 Toplumsal 
statüdeki değişim, yeni statüye uy-
gun rol değişimini de zorunlu kı-
lar. Yeni statünün gereği, bireyden, 
beklenen rollerin gerçekleştirilebi-
leceğini kanıtlaması için, bazı top-
luluklarda çeşitli ritüeller düzen-
lenmektedir. Doğum, evlilik, ölüm 
ve üyeliğe kabul ritleri, geçiş ritü-
ellerinin en önemlileri ve evrensel 
nitelikli olanlarıdır.

Üyeliğe kabul ritlerini, üç ana baş-
lık altında toplamak mümkündür: 
Bireylerin, yetişkin hâle gelip top-
lumda nitelikli duruma geldikle-
rini simgeleyen yaş grubu üyeli-
ği, gizli bir topluluğa, külte veya 
mesleğe yönelik gizli kabul ve yük-
sek toplumsal statü içeren bir 
mesleğe kabulün gereği yapılan 

mesleğe kabul ritüelleri bu çerçe-
vede değerlendirilebilir.16

Yeni statünün 
gereği, bireyden, 
beklenen rollerin 

gerçekleştirilebileceğini 
kanıtlaması için, 

bazı topluluklarda 
çeşitli ritüeller 

düzenlenmektedir. 
Doğum, evlilik, ölüm 

ve üyeliğe kabul ritleri, 
geçiş ritüellerinin en 

önemlileri ve evrensel 
nitelikli olanlarıdır.   

Takvimsel ritüellere gelince bu ri-
tüeller, dönemler halinde ortaya çı-
kan, topluluk tarafından organize 
edilen ve mevsimlerin çoğunluk-
la başında ya da sonunda yapılan 
ritlerdir. Doğanın gözlemlenme-
si sonucu ortaya çıkan doğal tak-
vimi izledikleri, ekonomik ilişkile-
re dayandırılan ekonomik takvimi 
takip ettikleri ve sosyal etkileşimi 
düzenleyen bayram takvimini izle-
dikleri için yazılı hiçbir takvim bu-
lunmamasına rağmen takvimsel 
ritler olarak adlandırılır. Takvim-
sel ritler, sosyal hayatın ritmini 
oluştururlar; günümüzde, önce-
likli amaçların ne olduğunu, hangi 
normların yürürlükte olduğunu re-
kabetin kurallarının ne olduğunu 
göstererek toplumun kolektif ve 
önceden belirlenmiş değerlerini ön 
plana çıkarırlar.17 Takvimsel ritler, 
grup odaklıdır; tek bir kişinin, tak-
vimsel sistemin ritmini oluşturan 
toplumsal zamanların ritmini ya 
da nabzını kontrol etmesini düşün-
mek çok zordur. Toplumsal ve eko-
nomik aktivitelere giriş ve çıkışla-
rı düzenleyen bu ritler, tekrarlanan 
niteliktedir ve katılımcıyı toplum-
sal çevresine, defalarca tekrarlanan 
ama aynı zamanda yaratıcı bir yol-
la bağlarlar.18 Halk takvimleri ola-
rak da bilinen takvimsel ritler, top-
lumsal ekonomik farklılığa göre 



çeşitlenmektedir. Nitekim tarımla 
geçinen yerleşik Türk toplumunda 
takvim, ekim ve hasat, bağ bozumu 
vb. zamana göre belirlenirken; ge-
çimi hayvancılığa dayalı olanlarda 
hayvanların üreme (koç katımı), ya 
da sürüye katılma dönemlerine gö-
re şekillenmektedir.

Kriz durumlarının yarattığı belir-
sizlik ve huzursuzluğu aşmak için 
organize edilen kriz ritleri kişi ve-
ya toplum hayatını tehdit eden 
durumlarda kişi veya toplum ta-
rafından organize edilirler. Has-
talıklardan korunma ya da iyileş-
me, kıtlıktan kurtulma, yangın, 
deprem, sel gibi doğal afetlerden 
korunma ya da tekrarını önle-
meye yönelik yapılan kriz ritleri-
nin zamanını önceden tahmin et-
mek mümkün değildir. Dolayısıyla 
olumsuzluğun ortaya çıktığı her 
dönemde yapılabilirler. 

Kriz ritleri, takvime bağlı tekra-
rı olmayan uygulamalardır; ben-
zer durumlarda benzer ritüeller 
gerçekleştirilir. Örneğin; Uygurlar, 
hastalık veya doğal afetler gibi bi-
rey ya da toplumu ilgilendiren du-
rumlarda, olumsuzluğun giderilip 
yeniden düzenin sağlanması ama-
cıyla Hatm-i Hâce (hacigân) yapar-
lar. Hatm-i Hâce’yi yöneten hatm-î 
başı liderliğinde toplu olarak yapı-
lan bu kriz ritüelinde, hatm-i ba-
şında bulunan ve benzer olumsuz-
luklarda yeniden kullanılan 1000 
adet taşa, farklı sayılarda çeşitli 
dualar okuyarak belanın def edil-
mesini isterler.19 Benzer bir bi-
çimde Anadolu’da sıklıkla icra edi-
len yağmur duası da bir çeşit kriz 
ritüelidir.

Ritüellerin 
Toplumsal İşlevleri
Biçim ve içeriği itibariyle kültürel 
etkilere açık olan ritüeller kültü-
rel çeşitliliklerinin ötesinde sosyal 
yaşamda benzer ve ortak pek çok 
etkiyi yaratmaktadırlar. Ritüeller, 
her şeyden önce, sosyal bütünleş-
menin önemli bileşenlerindendir. 
Temel karakterleri itibariyle ko-
lektif bir nitelik taşıyan ritüeller 

grubu birarada tutmakta, dayanış-
mayı artırmakta, topluluğun ko-
lektif şuurunu güçlendirmektedir. 
Uyum içinde tekrarlanan ritmik 
hareketler, grup üyelerinin birlik-
telik düşüncelerinin pekişmesine 
katkı sağlar. Ancak ritüeller, aynı 
zamanda, diğerlerinden de farklı-
lığın sembolik ifadesi olmaktadır. 
Sonuçta, ritüeller, temsil ettikle-
ri topluluk ya da toplumlar için 
hem toplumsal bütünleşmeye kat-
kı sağlayan hem de onların diğer 
topluluk ya da toplumlardan fark-
lılıklarını ortaya koyan bir kimlik 
tanımlayıcılarıdır.

Temel karakterleri 
itibariyle kolektif 
bir nitelik taşıyan 

ritüeller grubu birarada 
tutmakta,dayanışmayı 
artırmakta, topluluğun 

kolektif şuurunu 
güçlendirmektedir.    

O halde ritüeller, hangi amaçla 
olursa olsun, katılımcı her bireyin 
grup bilincinin yükselmesine kat-
kı sağlarlar.20 Grup bilincinin yük-
selmesi ve grup kimliğinin pekiş-
mesi, bireyi kimlik bunalımından 
kaynaklanan ve yabancılaşmayla 

sonuçlanan, anomi gibi, birtakım 
olumsuzluklara karşı korur. Ritü-
eller, toplumsal ilişkilerin düzen-
lenmesi, sürdürülmesi ve toplum-
sal düzenin sağlanmasında önemli 
işlevlere sahiptir. Gluckman’ın top-
lumsal ilişkilerin ritüeli olarak ta-
nımladığı ritüeller, günlük yaşam-
da bireyleri birbirine bağlayan ve 
ilişkilerdeki sürekliliği sağlayan 
prâtikler olmaktadır.21 Dolayısıyla, 
toplumsal temele dayanan ritüel-
ler, toplumsal yapıya uygun olarak 
değişime açıktır.

Ritüeller, toplumsal statü ve rolle-
rin de belirleyicisidir. Nitekim do-
ğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş/
giriş ritüelleri, farklı biçimlerde 
olmakla birlikte, bireyin bir top-
lumsal statüden bir başka statü-
ye geçişini simgeleyen ritüellerdir. 
Kişilerin rol ve statü dönüşümle-
ri sosyal yapıda değişiklikler mey-
dana getirmektedir. Söz konusu 
sosyal yapıda meydana gelen deği-
şikliklerin mevcut yapıyla çatışan 
durumlar oluşturmasının önüne 
ise ritüeller sayesinde geçilmek-
tedir. Zira ritüeller sosyal yapıda-
ki bu tür dönüşümleri, çatışmaları 
engelleyerek ya da yaşanan dönü-
şümü meşrulaştırarak sağlar. Bu 
noktada ritüellerin dramatizasyon 
özelliği önemli bir rol oynar. Ritü-
ellerin icra edilen çeşitli rollerden 
ibaret olan bir tiyatro oyunu gibi 

Hatm-i Hâce,
Uygurlar
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dramatik bir yapısı vardır. Ritüel 
geniş bir toplumsal bağlam için-
de, bireye kendi öznel tecrübele-
rinin yerini tayin etme imkânı ta-
nır. Ritüeller istenilen durumları 
yaratmak ya da istenilmeyen du-
rumlardan kaçınmak amacıyla ic-
ra edilirler.22 Ritüellerin bu dra-
matizasyon özelliğinin bir önemli 
yanı da sosyal roller için bir model 
oluşturmasıdır.

Ritüel, bireyin toplum içinde na-
sıl hareket edeceğini göstererek ve 
davranışlar konusunda hazır ka-
lıplar sunarak, hem her olayda ye-
ni arayışlar arama zorunluluğunu 
kaldırır hem de duygusal bir bağ ile 
geçmişe bağlılığı sağlar. Böylelikle 
yeni nesillere de nasıl davranacak-
ları öğretilmiş olur. Nitekim Gid-
dens; geleneğin, formüle edilmiş 
inanç ve ritüellerin meydana ge-
tirdiği bileşim ile korunduğunu ile-
ri sürer. Ritüel ve formüle edilmiş 
inançlar arasındaki bağlantı, aynı 
zamanda içerdekiler ve diğerleri ayı-
rımını verir. O’na göre, bu ayırımı 
sağlayan gelenekler, ritüellerle bir 
kimlik oluştururlar.23 Bireysel ya 
da kolektif olarak şekillenen kim-
lik, geçmişten elde edilenlerle, ge-
leceğin şekillendirilmesinde sürek-
lilik oluşturur. Bütün toplumlar, 

bireysel kimliği ve daha yaygın 
olarak işlev gören kolektif kimli-
ği, varlıklarının korunması ve sür-
dürülebilmesi için önemli bir araç 
olarak görürler. Bu psikolojik ilgi, 
ritlerle güçlü bir toplumsal duygu-
ya dönüşür.

Bu yönüyle ritüeller, yalnızca var 
olanları anlatan ritmik hareketler 
değildirler. Daha önemlisi dile geti-
ricilik özellikleridir. Ancak törenle-
rin dile getiricilik özellikleri, sade-
ce onların belirli bir düzen içinde 
yapılmalarındandır. Belirli kalıplar 
içinde ve tekrar edilme özellikleri 
nedeniyle kolay kolay değişmezler 
veya dar sınırlar içerisinde küçük 
değişikliklere uğrarlar.

Törenler, doğaçlama ve anlık ha-
reketlerle şekillenmezler. Tersine 
belli duyguları anlatmak için ol-
dukça bilinçli olarak uygulanan ve 
duyguları açığa çıkaran bir karak-
tere sahiptirler. Ancak duygula-
rın açığa vurulması, törenlerin tek 
özelliği değildir. Törenler, aynı za-
manda, etkileri tören zamanlarıyla 
sınırlı olmayan ve tören niteliği ta-
şımayan diğer eylemlerden ayrılan, 
uygulayıcıların hayatına değer ve 
anlam kazandıran bir güce de sa-
hiptirler.24 Belli dönemlerde yine-
lenen törenler, geçmişin kesintisiz 

devamlılığını sağladığından, gele-
neklerin nesilden nesile geçişi için 
birer vasıtadırlar. Dolayısıyla ritü-
el, duygusal bir kanal, yeni tecrübe 
ve bilgiler için bir rehber olarak gö-
rülmekte ve bir grup formasyonu 
geliştirdiği kabul edilmektedir.

Ritüelin geçmişi günümüze, günü-
müzü de geleceğe bağlayan anlamı 
sayesinde, içinde yaşadığımız dün-
yayı keşfederiz. Böylece ritüeller, 
süreklilik hissi sağlamak suretiyle 
bir kimlik oluşturma aracı haline 
gelirler.25

Ritüelin geçmişi 
günümüze, günümüzü 
de geleceğe bağlayan 

anlamı sayesinde, içinde 
yaşadığımız dünyayı 
keşfederiz. Böylece 
ritüeller, süreklilik 

hissi sağlamak suretiyle 
bir kimlik oluşturma 
aracı haline gelirler.

Ritüeller, insanların neyi önemli ve 
gerekli bulduğunu söylemelerinin 
bir yoludur. Doğrudan nedensel 
açıklamaların sağlanması gerekli 
görülmez. Ölüm, hastalık ve şid-
det gelişmiş bir toplumda her gün 
karşılaşılan olaylardır. Bilimsel bir 
açıklama bulunmadığında insan-
lar, ritüeller ve dinler gibi sembo-
lik anlamlar içeren olgulara sarılma 
eğilimindedirler. Bu şartlar altın-
da ritüeller, her şeyden önce, başka 
türlü açıklanması mümkün olma-
yan olayları açıklamaya bu suret-
le de endişe, şüphe ve belirsizliğe 
karşı bir çare sunma işlevini yerine 
getirirler.26 Ritüeller, topluluk iliş-
kilerindeki çok katlılığın doğasında 
barındırdığı çatışmaları, roller ara-
sında ayrım çizgisi çekme özellikle-
riyle ortadan kaldırırlar.27 Böylece 
ritüeller, çok katmanlı ilişkiler ağı 
içinde, topluluk üyelerinin rolleri-
nin düzenlenmesi ve topluluk bü-
tünleşmesinin sağlanması işlevine 
sahip olurlar.



Ritüellerin bireysel ve toplumsal 
yaşamda kendini hissettiren tüm 
bu etkileri ise kültürel bağlam-
da, farklı toplum tiplerinde farklı 
yoğunluklarda kendini hissettir-
mektedir. İcra edilme sıklık ve yo-
ğunluğu toplum tiplerinde farklıla-
şabilmektedir. Nitekim Assman’a 
göre, arkaik toplumlarda âyinler ya 
da ritüel iletişim, toplumsal kim-
liği kuran bilginin dolaşımı ve ye-
niden üretilmesi işlevine sahiptir. 
Yani ritüellerle toplum bilinci ve-
ya toplum kimliği arasında sıkı ve 
sistematik bir ilişki vardır. Ritüel-
ler, toplumsal kimlik sisteminin alt 
yapısını kuran damarları oluştu-
rurlar.28 Arkaik toplumlarda, top-
lum düzeninin temel kaynakları, 
krallık ve aristokrasidir; toplumsal 
ilişkiler hiyerarşik ve katmanlıdır. 
Ast-üst ilişkisi ya da kural koyucu 
ve kural uygulayıcı arasında, üstün 
kutsallığına hatta tanrılığına da-
yanan bir toplumsal sistem mev-
cuttur. Bu sistemde üst, toplumsal 
düzenin dışında ilahi bir varlığa sa-
hiptir. Kutsal, dünyevi ve yereldir. 
Ritüeller, kurban ve krallık âyinle-
ri olarak şekillenmiştir.29 Özellik-
le kralla ilgili ritüellerde, ilahi bir 
güce sahip olduğuna inanılan ve 
toplum düzenini sağlayan kral ile 
sıradan insanlar, geçici olarak rol 
değişimi yaparlar. Kralla alay edip 
ona hakaret ederler. Böylece düzen 
bozulur ve kozmostan kaosa geçi-
lir. Ritüelin devamında kral, kont-
rolü tekrar ele geçirir ve kaostan 
yeniden kozmosa dönüşolur.

Ritüeller, çok katmanlı 
ilişkiler ağı içinde, 
topluluk üyelerinin 

rollerinin düzenlenmesi 
ve topluluk 

bütünleşmesinin 
sağlanması 

işlevine sahiptirler.   

Orta Çağ toplumlarında da ast 
üst arasındaki ilişkiler, hiyerar-
şik olarak devam etmekle birlikte 

katmanlık azalmıştır. Çünkü üst-
ler kutsal niteliğini kaybetmiş-
lerdir ve kutsallık bu dünyadan 
başka bir dünyaya taşınmıştır. Ri-
tüeller, doğrudan tanrıya yapılan 
dualar şeklindedir; ilişkiler, ritüe-
le katılanlar arasında bütünleştiri-
ci bir unsur olmaktan çok, başka 
bir dünyadaki kutsala yöneliktir.30 

Ancak yine de doğaüstü bir varlı-
ğa yönelişi sembolize eden ortak 
standart davranış kalıpları, katı-
lımcıları ortak bir noktada buluş-
turan unsurlar olarak arkaik top-
lum ritüellerine benzemektedir.

Kolektif şuur ve dayanışmayı güç-
lendirme fonksiyonları ile ritüel-
ler, modern toplumlarda da çeşitli 
biçimlerde varlığını devam ettir-
mekte, hatta çoğu zaman spor ri-
tüelleri örneğinde olduğu üzere 
toplumu bir arada tutacak yeni ri-
tüeller üretilmektedir. Bu anlamda 
modern toplumlar geçirdikleri ya-
pısal ve kültürel dönüşümlere uy-
gun ritüelleri de üretmiş görün-
mektedir. O halde ritüel, toplum 
olma ve bir arada yaşamanın bir 
eylemi olarak sekülerleşme, birey-
selleşme ve modernizasyona dire-
nerek bir arada var olma temel fikri 
çerçevesinde kendini devam ettir-
miş görünmektedir. Ritüellerin 

toplumsal yaşamı bir bütün olarak 
devam ettirtme özelliğinden hare-
ketle ritüel, bir bağlamın yeniden 
inşâ edilişine Amerika merkezli si-
vil din31 tartışmaları ile Lane’nin 
bir ideoloji olarak komünizmin 
varlığını sürdürmek üzere ritüel-
lere başvuruşuna dair görüşü ör-
nek olarak verilebilir.32 Tüm bun-
ların ötesinde modern zamanlar, 
yarattıkları teknolojik ilerleme ile 
de ritüel etkinliklere katılımı artır-
mıştır. Örneğin, Magnarella; Tür-
kiye’de hacca gitme eğilimindeki 
artış ile teknolojik ilerleme arasın-
da bir ilişki kurmaktadır.33 Benzer 
bir biçimde hızlı değişim süreci ge-
çiren modern toplumlardaki sta-
tü değişimleri, bir dizi ritüelle de 
dile getirilmeye devam edilmek-
tedir. Anlaşılan o ki bilimsel açık-
lığa kavuşturulamayan ya da insa-
nüstü durumlar, modern insanda 
sembolik anlamlar içeren olgulara 
sarılma eğilimini artırmaktadır.34 
Ancak modern toplum ritüelleri-
nin, boş ve rutinleşmeye başlayan 
katı çehresiyle insanları yeterince 
mutlu edemediği, bu nedenle de 
modern insanın yeni arayışlar içi-
ne girdiği dile getirilmektedir.35

Öyle görünüyor ki ritüellerin sos-
yokültürel yaşamın ayrılmaz 
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bileşeni oldukları gerçeği hem 
toplumsal yaşamda hem de sos-
yal bilimler alanında yeniden ik-
rar edilmektedir. Temel karakter-
leri ile sosyokültürel yaşamdaki 
çoklu etkileşimleri ritüellerin top-
lumlar kadar eski bir eylem biçi-
mi olduğunu aşikâr hale getirmiş 
görünmektedir.

Ritüellerin etkileri, 
ritüel zamanlarıyla 
sınırlı değildir. Bu 

özellikleri nedeniyle 
ritüeller, toplumsal 

devamlılığın 
sağlanmasında önemli 

işlevler görürler.   

Sonuç
Ritüel, geçmişten günümüze, nak-
ledilme yoluyla, sözlü ve uygula-
malı olarak ve toplumsal katılımla 
süregelen, standart ritmik hareket-
lerle ve sembolik bir dille ifade edi-
len toplumsal bir olguyu tanımlar. 
Dini veya seküler bir anlam taşıya-
bilen ritler, bireysel ya da toplum-
sal olma kapasitesine sahiptirler. 
Ancak bireysel içerikli olanlar da 
toplumsal bir nitelik taşımaktadır.

Ritüellerin etkileri, ritüel zamanla-
rıyla sınırlı değildir. Bu özellikleri 

nedeniyle ritüeller, toplumsal de-
vamlılığın sağlanmasında önemli 
işlevler görürler. Ritüeller, ritüele 
katılanlar arasında oluşan grup bi-
linci veya kolektif şuur vasıtasıyla 
bir toplumsal kimlik tanımlayıcısı 
olurlar. Bu işlev, toplumsal bütün-
leşmenin de en önemli unsurların-
dan birisi olmaktadır.

Ritüeller, yapılma amaçlarına ve 
dönemlerine göre çeşitli sınıflara 
tabi tutulmaktadır. Bir statüden 
başka bir statüye geçişi sembolize 
eden geçiş/giriş ritleri; genellikle, 

sosyoekonomik temele dayalı fark-
lılıklarla biçimlenen takvimsel rit-
ler ile zamanı belirlenmemiş ve 
ihtiyaç duyulduğu zaman yapılan 
bireysel veya toplumsal istek ya 
da isteksizliklerin dile getirildiği 
kriz ritleri ayrımı, çoğunlukla ter-
cih edilen bir ritüel sınıflama biçi-
mi olarak ifade edilebilir.  
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ânâsı itibariyle ri-
tüel, dini tören ile 
âyin ve kutlama-
ları ifade etmekle 
birlikte daha geniş 
çerçevede alışkan-

lık haline getirilmiş olan davranış 
kalıpları ile faaliyetleri içine alır. 
Yaptıkları işlere bir anlam ve mis-
tik bir hava katma telâkkisiyle ha-
reket ederek tarih boyunca insan-
lar, meydana getirdikleri gelenek 
ve görenekleri etrafında ya da dini 
inanışları içerisinde merasim, âyin 
ve bayramlar tertip etmiş; bazen 
gündelik hayatın bir parçası olan 
sosyal ilişkileri, ticareti, tarımı ve 
zanaatı da ritüel havasına sokarak 
icra eder hale gelmişlerdir.

Çok tanrılı inançlara mensup il-
kel toplumlardan modern zama-
na kadar her uğraştan ve sınıftan 
insanın hususi koşulları içerisin-
de periyodik işlerini, belirli kural-
lar manzumesi içine sıkıştırarak 
törensel bir havada sunma merakı 
kendisini hep göstermiştir. Düğün 
ve cenaze töreni gibi aktivitelerde 

inançların da tesiriyle merasim 
uygulamaları daha yaygın olarak 
ortaya konulmuştur. İnsanın fıt-
ratından kaynaklanan bu genel te-
mayül, mistik yaklaşımları yoğun 
olan ve dini inançlarına bağlı bu-
lunan sosyal çevrelerde daha fazla 
görülmüştür.

İslam inancını kabul edip bu yol-
da yaşam standartlarını düzenle-
meye çalışan ve yeri geldikçe dinle 
çatışmayan gelenek ve görenekle-
ri de toplumda yaşatmaya devam 

eden Osmanlı hükümeti, devle-
tin başındaki sultandan başlamak 
üzere hayatın her alanına ve he-
men her iş koluna merasimi yerleş-
tirmiştir. En başta padişah, henüz 
tahta geçerken dahi bir seri ritü-
eller silsilesinden geçerek görevini 
üstlenmiştir. 

Osmanlı tahtına yeni bir padi-
şah geçeceği zaman İslami gelene-
ğin de bir devamı olarak öncelik-
le bey’at yani kabul ve onay töreni 
tertip edilirdi. Bey’at, Müslüman 

M

Osmanlıda düğün ve cenaze töreni gibi aktivitelerde inançların 
da tesiriyle merasim uygulamaları daha yaygın olarak ortaya 
konulmuştur.

Osmanlı’da 
Cülûs Merasimi
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toplumda sultanın hükümranlığı-
nı meşru hale getirmesinin bir şar-
tıydı. Devletin ve toplumun elit 
kesiminden onay alan bir idareci, 
bir bakıma kendini kabul ettirme 
noktasında bir garantiyi elde etmiş 
sayılırdı. 

Bey’at, Müslüman 
toplumda sultanın 

hükümranlığını meşru 
hale getirmesinin 

bir şartıydı.

Osmanlı pratiğinde bu tören, önce 
Topkapı Sarayı’nda Hırka-yı Saa-
det odasında ve akabinde Babussa-
ade Kapısı önünde icra edilirdi. Ka-
pının önüne konulan tahta gelen 
padişah için etraftaki devlet ricali 
alkış tutar, ilk bey’at ise yine dini 
bir kimliği taşıyan ve ülkedeki pey-
gamber soyundan gelenlerin tem-
silcisi olan nakibüleşraf tarafından 
yapılırdı. Bu uygulama, İslam ülke-
sinde Müslüman halkın tasdikinin 
de bir timsali mânâsını taşıması 
açısından önemliydi. Bundan son-
ra Kırım hanının oğlu ile rikab-ı 
hümayun ağaları, ardından sadra-
zam ve diğer devlet ricali padişa-
ha bağlılıklarını sunarlardı. Bey’a-
tın ardından tebrik ve kutlamalar 

devam eder ve Osmanlı Devleti’ne 
tâbi devlet ve eyaletlerin idarecileri 
ile yabancı devlet temsilcileri padi-
şaha tebriklerini iletirlerdi. 

Tahta geçiş işlemini bey’at töreniy-
le başlatan padişahın göreve geçiş 
merasimi henüz bitmemiştir. Os-
manlı tarihinde ilgi çeken başka 
bir teamül daha icra edilecektir. Şe-
hir halkının da bizzat şahitlik ede-
cek olduğu kılıç kuşanma merasimi 
vardır sırada. Osmanlı devletinde 
taht alameti olarak kullanılan kılıç, 
önceki İslam devletlerinden örnek 
alınan, gücü ve adaleti temsil eden 
ve Batıdaki tacın doğudaki karşılı-
ğı olan bir hükümranlık simgesidir. 

Kılıç kuşanma töreninin düzenlen-
me yeri Eyüp’tür. Bunun için yeni 
padişah, maiyetiyle birlikte Eyüp 
Camii’ne gelir, burada Eyüp Sul-
tan’ın türbesinde şeyhülislam ta-
rafından kendisine kılıç kuşan-
dırılırdı. Bu kılıç ilk dönemlerde 
muhtelif şahıslara ait olabilmekle 
birlikte son padişahlar zamanında 
Hz. Ömer’in kılıcı olmuştur. Töre-
nin neticelenmesinden sonra dışa-
rı çıkan padişah, maiyeti ve asker 
alayı eşliğinde saraya gitmek üzere 
hareket ederdi.

Kılıç kuşanma töreni çok kalaba-
lık halk yığınlarını sokaklara dö-
ken bir bayram ve şenlik günüdür 
bir yandan da. Yollar sağlı ve sollu 

olarak padişahı görmek ve selamla-
mak isteyen halk kitleleri tarafın-
dan kapatılmıştır. Eyüp’ten sonra 
Edirnekapı’ya gelen padişah, Fa-
tih’te Sultan II. Mehmed’in ve I. 
Selim’in türbelerini ziyaret eder, 
bundan sonra Topkapı Sarayı’na 
doğru giderken güzergâhı üzerin-
deki ecdadının türbelerine de uğ-
rardı. Bayram havasında cereyan 
eden bu etkinliğin ardından padi-
şah, sarayına giderdi artık.

Padişahın halkla buluşmasının 
önemli bir vesilesi Cuma namazı 
zamanında icra edilen Cuma se-
lamlığıydı. Bu ibadet için yapılan 
gidiş ve gelişler, belirli bir mera-
sim havasında icra edilir ve şehir 
halkının bir araya gelmesine vesile 
olurdu. Bir merasim havasında ge-
lişen faaliyet sırasında devlet rica-
li ile yabancı devlet temsilcileri de 
caminin yakınında belirli bir niza-
ma göre yerlerini alarak padişahın 
gelmesini bekler; padişahın geçe-
ceği güzergâh önceden zabitler ta-
rafından denetlenir ve temizlenir-
di. Camiye giriş çıkışlar esnasında 
kullanılan yolların etrafında hal-
kın toplanacağı yerler tespit edilir; 



padişahın güvenliğini sağlamak 
üzere halkın önünde usulü dâhi-
linde kolluk kuvvetleri istihdam 
edilirdi.

Padişahın gelişini bekleyen halkın 
isteği sadece onu görmek değildi 
aslında, selamlık ritüelinin önemli 
bir fonksiyonu da halkın padişaha 
ulaşabilmesi ve hususi olarak ar-
zuhâl toplamakla görevli olan me-
mura padişaha iletilmek üzere ar-
zuhâl sunabilmesiydi. Bu şekilde 
dini bir vecibenin yerine getirilme-
si yönündeki hareket, siyasi ve sos-
yal bir törene dönüşür; dahası halk 
ve sultan yakınlaşması, farklı bir 
boyut kazanırdı.

Bizzat padişah etrafında yürütü-
len saltanat merasimlerinin dışın-
da padişahın halk için tertip et-
tirdiği, sosyal yardım hüviyetini 
taşıyan çalışmalar da mevcuttu. 
Bunun bariz bir örneği, toplu sün-
net şenliklerinde görülmektedir. 
Şehzadeler için uzun yıllar boyun-
ca sarayda yapılan sünnet törenle-
rinin farklı bir mecrası olan bu uy-
gulama, daha ziyade devletin son 
dönemlerinde açık bir şekilde göz-
lenebilmektedir. Özellikle II. Ab-
dülhamid’in halkla yakınlaşma ve 
idaresini halka benimsetme araç-
larından biri olarak da kullanılan 
bu etkinlik, dönemine göre geliş-
miş sağlık koşulları altında yapılır-
dı. Sünnet törenleri, saltanatın pe-
kiştirilmesiyle öyle bir sembolize 
edilirdi ki törenler, zaman itibariy-
le padişahın tahta geçiş yıl dönem-
lerine tevafuk ettirilerek halkın da 
iştirakini temin eden büyük şenlik-
ler haline getirilirdi.

Osmanlı Devleti’nde teamüller, si-
yasi, idari, askeri ve sosyal alan-
ların tümüne sirayet etmişti. Do-
layısıyla askeri sınıfın da kendi 
yaşam tarzı içerisinde günlük ha-
reketleri içerisine sıkışmış tek-
rarları mevcuttu. Kılık kıyafetleri 
itibariyle belirli bir nizam ve stan-
dardı başından beri sürdüren Os-
manlı askeri, özellikle ilk dönem-
lerde geleneklerinden aldığı saygı 
formlarını rutin işleyişi içinde ha-
yata geçirmişti. Devletin üst idari 

mekanizmasında, yeri geldiğin-
de üst makama ve padişaha gös-
terilen “temenna” diye adlandırı-
lan selam biçimi, asker arasında 
da bir saygı ve selam aracı olarak 
kemikleşmişti.

Sosyal boyutuna bakıldığında es-
naf kesiminin çırak, kalfa ve usta 
üçlemesi içerisinde bir kademeden 
diğerine yükselme olduğu zaman 
icra ettiği kalıplaşmış davranış ve 
merasim usulleri olduğu görülür. 
Osmanlı şehrinde zanaat ve tica-
retin örgütlenmesi halinde müşâ-
hede edilen loncanın kendine has 
kuralları ve ritüelleri vardı. Burada 
temel olarak usta ve çırak ilişkisine 
dayanan bir öğretme, öğrenme ve 
terfi etme ilişkisi mevcuttu. 

Padişahın gelişini 
bekleyen halkın isteği 

sadece onu görmek 
değildi aslında, selamlık 

ritüelinin önemli bir 
fonksiyonu da halkın 
padişaha ulaşabilmesi 

ve hususi olarak 
arzuhâl toplamakla 

görevli olan memura 
padişaha iletilmek üzere 
arzuhâl sunabilmesiydi.

Kendi çalışma kalıplarını üreten 
esnaf teşkilatı, değerlerini ve ritü-
ellerini de iş koluyla birlikte nesil-
ler boyunca intikal ettirerek yürü-
türdü. Dini ve tasavvufi olmanın 
yanında iktisadi hüviyeti de bulu-
nan eski Ahilik sistemine dayanan 
ve kendi içerisinde bir idari meka-
nizma oluşturmuş olan lonca teş-
kilatının başında kethüda bulur-
ken, iç işleyişi yürüten yiğitbaşı ile 
“ehli hibre” denilen idareciler mev-
cuttu. Her loncanın mensuplarına 
uygulayacağı kurallar, yine o lonca-
nın üyeleri tarafından tespit edilir 
ve idari kademesi tarafından icra 
edilirdi.

Henüz çok küçük yaşlarda iş haya-
tına atılan bir çırak, dâhil olduğu iş 
kolunda usta olarak görev üstlenen 
kişilerin denetimi ve sert disiplini 
altında işin hem maddi boyutunu 
hem de loncanın değerlerini ikti-
bas ederek gelişirdi. Ustanın tedri-
sinden geçen kalfa adayı çırak, an-
cak ilgili loncanın üst yönetiminin 
onayı olması halinde kalfalığa ter-
fi edebilirdi. Terfiler, sıradan süreç-
ler şeklinde değil, bir merasim dü-
zeninde cereyan ederdi. Onların da 
kendilerine mahsus törenleri var-
dı. Terfi olgusu, peştamal giyme ri-
tüeli eşliğinde yapılırdı. 

Toplumun genel alışkanlıklar ve 
kurallar çevresinde yürüttükleri 
işler içerisinde kuşku yok ki dini 
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inançlar ve bu inançlar doğrultu-
sunda yapageldikleri vecibeler 
önemli yere sahiptir. Osmanlı top-
lumunda tören havasına bürün-
mesi sebebiyle dikkat çeken önem-
li bir dini faaliyet alanı Ramazan 
Ayı ve Bayramı dönemidir. Toplu-
mun farklı kesiminden insanların 
aynı inanç etrafında idrak ettikle-
ri oruç ibadetinin ayı ve bu ayı bi-
tiren bayram, sosyal bütünleşmeyi, 
akraba ve eş dost ziyaretleri vesi-
lesiyle toplum bilincinin inanç ek-
seninde pekiştirilmesini sağlayan, 
bünyesinde birçok gelenek ve ritü-
elleri barındıran bir süreçtir.

Ramazan Ayı başlı başına ayrı 
bir manevi dünyadır ve bu dün-
ya, insanların hal ve hareketleriy-
le sosyal aktivitelere ciddi tesirler 
yapmaktaydı. Henüz Ramazan gel-
meden önce kendisi için hazırlık-
lar başlardı. Muhtelif alışverişler, 
ev ve sokak temizlikleri, erzak te-
mini çalışmalarına girilirdi. Şehir-
de hummalı bir koşturmaca vardır. 
Toplumdaki bu koşturmaca Ra-
mazan’da aktif bir sosyal yaşama 
kalp ederken devlet daireleri ise di-
ğer zamanlara göre atıl bir döneme 

hazırlanırdı. Dairelerin çalışma sü-
releri ve yoğunluğu azaltılırdı.

Osmanlı toplumu, bu ayın girme-
siyle birlikte sahur vaktinden iftara 
ve iftar sonrasında teravihten gece 
yarısına kadar değişik bir havaya 
bürünürdü. Değişimin en bariz işa-
reti, camilerin görüntüsünde göze 
çarpardı; bir ay boyunca akşamları 
ışık kümeleri camileri gün gibi or-
taya sererdi.

Ramazan ayı başlı 
başına ayrı bir manevi 
dünyadır ve bu dünya, 

insanların hal ve 
hareketleriyle sosyal 

aktivitelere ciddi 
tesirler yapmaktaydı.

Minareler arasında mahyalar, edebi 
yazılarla insanlara manevi bir şey-
leri telkin ederdi. İbadet mekânla-
rıyla da sınırlı kalmayan ışıklandır-
ma âdeti, ticaret yerlerine sirayet 
eder ve Ramazan’ı selamlarcası-
na esnaf ve tüccar kesimi, ekmek 

teknesini ışık huzmelerine bürün-
dürürdü; normal zamanlarda ka-
ranlık ve korkutucu olan şehir so-
kakları insanlara güven ve hazzı 
aşılardı. 

Akşam namazı vaktinde top atışla-
rıyla birlikte ortamın genel sessiz-
liği bozulur ve aç susuz geçen bir 
gün, bu seslerle birlikte geride bı-
rakılırdı. Münferit ya da davetler-
le muhtelit bir şekilde yenilen if-
tar yemeğinden sonraki kısa bir 
fasılanın ardından halk, sokakla-
ra dökülerek camilere akın eder ve 
Ramazan’ın bir simgesi olan tera-
vih namazını topluca eda ederler-
di. Namazdan sonra sahur vaktine 
kadar Kur’an tilaveti ve nafile iba-
detler aracılığıyla manevi hava his-
sedilir ve ettirilirdi. 

Osmanlı şehrindeki gece hayatı da 
Ramazan’da bir başkaydı. Diğer ay-
larda insanlar yatsı namazından 
sonra evlerine ve yataklarına çeki-
lirken bu dönemde sabaha kadar 
açık olan eğlence ve konaklama 
yerlerinde vakitlerini geçirirlerdi. 

Ramazan’ı karşılayan halk, Rama-
zan Bayramı yaklaşırken bu defa 

Yavuz Sultan 
Selim Câmii



da bayram için aynı özenli ve yo-
ğun hareketlerin içerisine girerdi. 
Yeni elbiseler ya alınır ya da dikilir-
di. Dükkânlarda şekerleme çeşitle-
ri teşhir edilirken halk kitlesi, bay-
ram ziyaretçilerine ikram etmek 
üzere bunlardan satın alırlardı. 

Ritüel olgusu, Osmanlı 
şehrinde toplumun 
daha başka birçok 

yaşam alanına sirayet 
etmiş, hatta gündelik 

hayatın bir parçası 
haline gelmişti.

Osmanlı döneminde dini temele 
dayanan diğer bir etkinlik de Mu-
harrem ayının onuncu gününe te-
kabül eden Muharrem “Aşura” me-
rasimleriydi. İslam dininde önem 
atfedilen birkaç olayın yıl dönü-
mü olarak kabul edilen bu günde, 
İslam öncesindeki Arap topluluk-
lar oruç tutarlardı. Oruç geleneği 
İslam döneminde de önemle üze-
rinde durularak devam ettirildi. 
Peygamberin vefatından bir süre 
sonra yine Muharrem’in onuncu 
günü Kerbelâ’da yaşanan elim va-
kada Hz. Hüseyin’in şehit edilme-
si, bu güne farklı bir anlam kattı. 
O zamana kadar daha ziyade güzel 
olaylarla yâd edilen güne, acılı bir 
olay damgasını vurdu. 

İslam dünyasında farklı mezhepler 
tarafından değişik şekillerde idrak 
edilen bu günle özdeşleşen bir ge-
lenek de aşure yemeğinin yapıla-
rak halk arasında dağıtılması oldu. 
Osmanlı döneminde sarayda özen-
le ve bolca hazırlanan ve akabin-
de halka dağıtılan bu yemek, halk 
arasında da revaç görür ve özellikle 
hali vakti yerinde olan zümreler ta-
rafından pişirilerek etrafa ve kom-
şulara ikram edilirdi. Bu yönüyle 
aşura yemeği, taşıdığı dini ve ana-
nevi kimliğin bir sembolü olarak; 
sosyal ilişkinin ve komşuluğun ge-
lişmesine etki ederdi. 

Yukarıda özel aktiviteler bağlamın-
da kısaca ve belli başlı örnekleriy-
le ele alınan ritüel olgusu, Osman-
lı şehrinde toplumun daha başka 
birçok yaşam alanına sirayet etmiş, 
hatta gündelik hayatın bir parça-
sı haline gelmişti. Günlük hareket 
alanı içerisinde giyim kuşamdan 
yeme içme ve selamlaşma tavır ve 
alışkanlıklarına kadar birçok sıra-
dan ve ihtiyaç kabilinden davranış-
lar bile toplumun değer yargıları 
noktasında zaman zaman gelenek-
sel ve törensel bir kimliğe bürün-
müştü. 
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RİTÜELLER VE KENT

MAKALE



ir şeyi o şey yapan 
şey nedir?” sorusu 
Batı felsefe gelene-
ğinin öteden beri 
en sık sorduğu so-
rudur. Bu soru özel-

likle insan için sıkça sorulagelmiş-
tir. Haliyle düşünce tarihi boyunca 
insanın neliğine ilişkin, yani insa-
nı insan yapan şeyin olduğuyla ilgi-
li pek çok cevap da verilmiştir. Bu 
cevaplar arasında en çok kullanıla-
nı insanın düşünen bir varlık oldu-
ğudur. Bu tanım önemlidir. Ancak 
insanı sadece düşünen bir varlık 
olarak görmek insana dair birçok 
boyutun ihmal edilmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

İnsanın neliği ile ilgili Antik Dö-
nemden beri verilen cevaplardan 
biri insanın sosyal bir varlık oldu-
ğuna işaret eder. Sosyallik insanın 
kendi varlığını diğer insanlarla bir-
likte sürdürmesiyle ilgilidir. Yani 

insan, diğer insanlarla ilişki içeri-
sindedir. Bu noktada ontolojik açı-
dan söylenmesi gerekir ki insan; 
diğer insanlarla ilişki kuran sosyal 
bir varlıktır. 

İlişkilerin biçimi insanların sahip 
oldukları konumlara, rollere, sta-
tülere göre değişebilir. Hocalık-öğ-
rencilik, annelik-babalık, baba-
lık-çocukluk, müşterilik-kasiyerlik 

“B

Özet
Sosyallik; insanın, dünya hayatını kendisi dışında başka insanlarla paylaşarak yaşamasıdır. Bu anlamda sosyal 
olmak, dünyadaki varoluşumuzun temel kategorilerinden biridir. Sosyal olmanın doğası diğer insanlarla ilişki 
içinde olmayı gerektirir.  Yani ilişkilerimiz sosyal varoluşumuzu gerçekleştirmemiz açısından önemlidir. 

İnsanlar arası ilişkiler her yerdedir. Aile içinde, akrabalıklarda, patron-çalışan arasında, öğretmen-öğrenci ara-
sında, arkadaşlıklarda, komşuluklarda bu ilişkileri görmek mümkündür. Daha da ötesinde; bir alışveriş mer-
kezindeki kasiyerle, bir bankadaki veznedarla, her gün bindiğiniz otobüsün şoförüyle, mahallenizdeki din gö-
revlisiyle olan ilişkileriniz de sizin çevrenizde ve sizi sosyal kılan yaşantınızda varlığını sürdürür. Bir kısmını 
tanıdığınız fakat içinde yaşadığımız dünya itibariyle bugünlerde artık pek çoğunu tanımadığınız insanlarla bir-
likte bir ilişkiler ağı içerisindeyiz. Bahsi geçen bu ilişkilerin çoğu artık kentlerde kendine yer bulmaktadır. Yani 
kent artık bu ilişkilerin mekânı konumundadır.

Sosyal varlıklar olmamız gereği; diğer insanlarla ilişkiler kurmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle elinizdeki metin-
de ilişki kurma sebeplerimiz üzerinde durulmayacaktır. Fakat bu metnin ele alacağı esas konu ilişki kurma bi-
çimlerimiz olarak ritüeller ve bu ilişkilerin kurulduğu mekân olarak kent olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ritüel, Kent, Anlam, Tecrübe, Mekân, Kent Kültürü, Kimlik

Giriş

İspanyol 
Meydanı,
Roma
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vb. durumlar ya da insanlar arası 
durumlara işaret eden ilişki biçim-
leri olarak sevgili olmak, dost ol-
mak, hemşehri olmak gibi çok sa-
yıda ilişki biçimlerinden söz etmek 
mümkündür. Fakat yukarıda zikre-
dilen soru, buradaki ilişki biçimleri 
için tekrar sorulursa nasıl bir cevap 
verilebilir? Yani “Anneliği annelik 
yapan şey nedir?”, “Hocalığı hoca-
lık yapan şey nedir?”, “Hemşehri-
liği hemşehrilik yapan şey nedir?” 
veya diğer sorular… Elinizdeki ça-
lışma ise şu temel soru üzerinde 
duracaktır: “Bir kenti o kent yapan 
şey nedir?”.

Bir şeyi o şey yapan şey antropo-
log Mary Douglas’a göre ritüeller-
dir (2007: s. 87). Şimdi ritüelin ne-
liğine ilişkin tartışma ile konuyu 
açabiliriz.

Ritüeller1 ve Kent
Ritüel; köken itibariyle Latince’den 
gelmekte olup hem isim hem de 
sıfat olarak kullanılan bir kelime-
dir. Sıfat olarak kullanımında di-
ni kurala uygunluk ve sosyal gele-
nekle uyumluluk anlamları varken; 
isim olarak kullanımının özellik-
le dini törenler ve kurallı-düzen-
li ve tekrarlayan eylemler anlamı 

vardır. (www.merriam-webster.
com). Etimolojik olaraksa kelime; 
tekrarlayan, kuralları olan, anlaş-
ma/uyum-luluk/düzen vurgusu-
na sahip kelimelerle ortak bir kök-
ten gelmektedir (Terrin, 2007: s. 
3934).

Farklı kaynaklara başvurulduğun-
da ritüele ilişkin şu tanımlamalar 
karşımıza çıkmaktadır: “Belirli za-
manlarda ve belirli biçimlerde yapı-
lan” (Marshall, 2003: ss. 623-624.); 
“Yüksek ölçüde biçimselleşmiş ve 
klişeleşmiş (dinsel ya da değil)” 
(Bates, 2009: s. 448.); “Kişiler ile 
dünya arasında doğru bir denge-
nin yakalanabilmesi için bir duy-
guyu oluşturan veya yeniden-yara-
tan” (Terrin, ss. 3933-3934.).

Durkheim’e göre din inançlar ve 
ibadetler (ameller)den oluşan bir 
sistemdir. “Bu inançlar ve ameller, 
kendilerine inanan bütün insanla-
rı kilise/cemaat diye isimlendirilen 
tek manevi bir toplum halinde bir 
araya getirir” (Durkheim, 2005: s. 
67). Din temelinde insanların bi-
raradalığını vurgulayan Durkhe-
im, ritüellerin de insanların kutsal 
karşısında nasıl davranması gerek-
tiğini belirleyen kurallar olduğunu 
söyler (s. 60). Dolayısıyla ritüeller 

kutsallık temelinde bir araya gel-
miş olan topluma karşı gösterilen 
davranışlardır. Öyle ki bu davranış-
lar hayatın hemen her yerine yayıl-
mış durumdadır. Ritüelin ne kadar 
geniş bir alana temas ettiğini şu 
alıntıda görmek mümkündür (Col-
lins, 2012: s. 121):

Ritüeller kutsallık 
temelinde bir araya 
gelmiş olan topluma 

karşı gösterilen 
davranışlardır. 

‘Ritüel’ terimi, Katolik toplu âyi-
ninden, Budist rahiplerinin Hi-
malayalar’da şarkı söylemelerine, 
İngiltere Avam Kamarası’nda Baş-
bakan’ın soru sorması anında mey-
dana gelen rahatsız edici kargaşa-
dan, büyük ibikli dalgıç kuşunun 
çiftleşme seremonilerine kadar, 
olağanüstü derecede değişik davra-
nışı tasvir etmek için çeşitli ortam-
larda kullanılmıştır. Bu terim, taç 
giyme ve çay içme törenlerini, ço-
cukların yetişkinlerin oluşturduğu 
çevreye kabul edilişlerini betimle-
mek için kullanılır; ya da, ister dini 
ister seküler isterse her ikisi ola-
rak yorumlanan fiilleri tanımlaya-
bilir. ‘Ritüel’, örneğin; hemşireler 
ve sporcu baylar ve bayanlar tara-
fından çalışma ortamlarında icra 
edilen belirli faaliyetleri, okullarda-
ki eğitim faaliyetlerini, dini amaç-
lı yolculukları (hac) ve tatilleri tas-
vir edebilir. ‘Ritüel’ genel veya özel 
olabilir.

İşlevsellik açısından ritüeller ele 
alındığında ritüellerin pek çok iş-
levi olduğu görülür. Ritüellerin iş-
levlerinden bazıları şöyledir (Kara-
man, 2010: ss. 232- 233): 

• Ritüeller sosyal bütünleşme ve 
dayanışmayı sağlar.

• Bir toplumu/topluluğu hem ken-
di içinde bütünleştirir hem de o 
toplumu/topluluğu diğerlerinden 
ayırır.

Bosna 
Hersek’in 

başkenti 
Saraybosna’nın 

merkezindeki 
“İsa’nın Kalbi” 

Katedrali



• Birey ve toplum için bir kimlik 
tanımlayıcıdır.

• Toplumsal ilişkileri düzenler ve 
sürdürülmesine yardımcı olur.

• Toplumsal statü ve rollerde belir-
leyici rol alır ve geçiş ritüelleri ile 
statü geçişlerini simgeler.

• Bireylere, toplumda nasıl davran-
maları gerektiğine dair hazır kalıp-
lar sunarak her olayda arayışa git-
mekten bireyi muhafaza eder. Aynı 
zamanda duygusal bağ ile geçmişe 
bağlılık sağlanır.

• Neyin önemli ve gerekli olup ol-
madığını insanlara söylemenin 
yoludur.

Ritüel genellikle dini çerçevede iş-
lenen bir kavram olmuştur. Fakat 
ritüeli dinle doğrudan ilişkilen-
dirmeden; farklı bir perspektifle 
ele almak da mümkündür. Mary 
Douglas ilkbahar temizliği yapmak 
gibi bir faaliyetin bir ritüel oldu-
ğunu ancak bunun dini bir ritüel 
olmadığını ve dolayısıyla hayatı-
mızda pek çok şeyin bu şekilde ol-
duğunu söyler (2007, ss. 93-94).

Ritüellerin işlevlerinde ve tanım-
lanmasında göze çarpan şey, ko-
lektif birlikteliğe yapılan vurgudur. 
Durkheim’ın üzerinde durmuş ol-
duğu “kolektif bilinç” ritüellerle in-
şa ve ikame edilir. Bireyin topluma 
katılımı bu eylemler sayesinde ger-
çekleşir. Yani toplumla kurulan iliş-
ki ritüel bir ilişkidir. İnsanın ontolo-
jik olarak sosyal bir varlık olduğu 

yani insanı insan kılan şeylerden 
birinin onun sosyalliği olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda ritü-
eller insanın en ontolojik eylem-
leri haline gelmektedirler. Düzene 
katılım, topluma katılım, dünyaya 
katılım bu eylemlerle gerçekleşir.

Ritüellerin işlevlerinde 
ve tanımlanmasında 

göze çarpan şey 
kolektif birlikteliğe 
yapılan vurgudur.

Sosyal açıdan insanı “ritüel bir 
hayvan” olduğunu söyleyen Mary 
Douglas, iki arkadaş arasında-
ki ilişkinin ritüel bir ilişki olduğu-
nu iddia eder. İki dostun birbiriyle 
mektuplaşması, birbirine kart yol-
laması dostluk ritüelleridir. Dost-
luğun gereği olan bu ritüeller ol-
maksızın dostluktan söz edilemez. 
(s. 87) 

Yukarıda sorduğumuz diğer so-
rulara kısa cevaplar vermek ge-
rekirse, aynı şeyi onlarda da gör-
mek mümkündür. Aileyi aile yapan 
şey akşam yemeğinde bir araya 

gelmektir, hafta sonu pikniğe git-
mektir, doğumdan ölüme kadar 
pek çok durumda birliktelik gös-
termektir. Öyle ki; doğum, sün-
net, evlenme, ölüm gibi gündelik 
hayatın içerisinde olan durumlar 
geçiş ritüelleriyle süslenerek haya-
tımızı kuşatmış haldedir. Bunların 
hepsinde de birinci derecede görü-
len şey ailedir. Bir cemaati cemaat 
yapan şey ise belli vakitlerde belli 
usülerde bir araya gelmeleri ve bel-
li eylemleri gerçekleştirmeleridir. 
Kilisedeki pazar âyini Hıristiyan-
ların bir arada bulunmasına, dini 
cemaat yapılanmasını sürdürme-
sine vesile olan bir durumdur. Ya 
da bayram günleri dini yapılanma-
lar için önemli unsurlardan biri-
dir.2 Bir sivil toplum örgütü açısın-
dan düşünüldüğünde ise örneğin 
bir hemşehri derneği üyelerinin 
yılın belli zamanlarında bazı et-
kinliklerde bulunması (piknikler, 
ziyaretler vs.) o örgütün bir arada 
kalmasının sağlanmasına vesile ol-
maktadır. Demokrasiyle yönetilen 
bir ülke açısından düşünüldüğün-
de ise, vatandaşların oy vermesi ya 
da resmi bayram günlerinin olma-
sı orayı “o ülke” yapan şeylerden-
dir. Bir çete ya da mafya/yeraltı ör-
gütlenmesi gibi örgütler açısından 

Mary Douglas
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durum yine aynıdır. Özellikle bu 
tip yapılanmalarda için kullanılan 
“racon” kelimesi ritüelin karşılığı 
durumundadır.3 

Soru mekân için ve daha özelde 
kent için sorulduğunda, yani “Bir 
mekânı o mekân yapan şey ne-
dir?” ve “Bir kenti o kent yapan 
şey nedir?” denildiğinde artık ve-
rilecek cevap bellidir. Bir mekânı 
o mekân yapan ve bir kenti de o 
kent yapan şey ritüelleridir. Fakat 
bu durumda bir soru daha ortaya 
çıkar: “Bir mekânın, kentin ritüel-
leri nelerdir?”

Bir mekânın en önemli özelliği, ön-
celikle belli bir yerin insanlar tara-
fından mekân olarak kabul edilmiş 
olmasıdır. Bir yerin mekân olabil-
mesi için de orada bir yaşanmışlık 
olması gerekir. Bu, bazen herkesin 
bildiği büyük bir olay ya da sadece 
belli kişilerin tecrübe ettiği bir du-
rum olabilir. 

Bir kentin ritüeli de o kentin sade-
ce belirgin özellikleri değil; başka 
yerde bulamayacağınız ve o ken-
te özgü olan her şeydir. Gerçi mo-
dern kent denilen şeylerin hep-
si birbirinin kopyası gibidir, fakat 

yine de her kentte o kente özgü kü-
çük farklılıklar bulmak mümkün-
dür. Yukarıda ritüelin tanımları 
içerisinde verilen bir noktanın bu-
rada altını çizmek gerekmektedir: 
ritüeller katılım ve uyum faaliyet-
leridir. Yani ritüellerle bir yapıya, 
sürece veya düzene uyum söz ko-
nusudur. Bir kentin ritüelleri de en 
başta o kente katılmak ve onun dü-
zenine uymakla ifşa olur. 

Bir kentin ritüelleri için bakıla-
cak şeylerden biri o kentteki tarihi 
mekânlar olabilir. Tarihi mekânlar 
aynı zamanda bir toplumun hafı-
zası niteliğindedir. İstanbul öze-
linde konuşulacak olursa, Kız Ku-
lesi akla ilk gelen yerlerden biridir 
ve İstanbul için sembolik ve tarihi 
bir mekândır. O mekâna bakarak 
çay içmek İstanbul’a katılmaktır. 
Bu durum başka bir kentte gerçek-
leştirilemeyecek; İstanbul’a ait bir 
ritüeldir. 

Ritüelin önemli bir özelliği onun 
anlamla olan ilişkisidir. (Anlamın 
neliği ve anlamın anlamı başlı ba-
şına işlenmesi gereken ayrı bir ko-
nudur. Fakat burada anlamın tec-
rübe üzerinden ritüellerle ilişkisine 
değinilecektir.) Lakoff ve Johnson 

(2005) tecrübeci yaklaşımla insa-
nı iç ve dış dünya arasında karşı-
lıklı bir etkileşim içerisinde görür. 
İnsan çevresi içinde ve onun bir 
parçası olarak ele alınır. Anlama da 
fiziksel çevre ve diğer insanlarla et-
kileşimden doğar. 

Bir kentin ritüeli de o 
kentin sadece belirgin 
özellikleri değil; başka 
yerde bulamayacağınız 

ve o kente özgü 
olan her şeydir.

Lakoff ve Johnson’un tecrübeci 
anlam yaklaşımı ritüelleri gündelik 
hayattaki önemli tecrübe alanların-
dan biri olarak gördüğü için tecrü-
be, anlam ve ritüel arasında bir ke-
sişim söz konusudur (ss. 262-263).

Her ritüel, tecrübemizin tekrarla-
nan, tutarlı olarak yapıya kavuşan, 
ve üniter boyutudur. Onları icra 
ederken eylemlerimizdeki kaos ve 
tutarsızlığı minimize etmek sure-
tiyle faaliyetlerimize bir yapı ve an-
lam yükleriz. Bizim terimlerimizle 



dile getirmek gerekirse; ritüel bir 
tecrübe geştaltı türüdür. Tecrübe-
mizin doğal boyutlarına göre ya-
pıya kavuşturulan tutarlı eylemler 
dizisidir. 

(…)

İster kültürel ister kişisel olsun, be-
raber yaşadığımız metaforlar kıs-
men ritüelde ikamet eder. 

Kültürel metaforlar, ve onların 
gerektirdiği değerleri ritüellerce 
nakledilir. 

Ritüel, kültürel metaforik sistemi-
miz için temel tecrübenin vazgeçil-
mez unsurunu oluşturur. Ritüelsiz 
kültür olamaz (s. 266).

Kente ait kültür de ancak ritüel-
lerde ikamet eder. Yani kent kül-
türü ve kentlilik bilincinin yeri 
ritüellerdir.

Mekân - Kimlik ve 
Ritüel
Bir şeyi o şey yapan şeyin ritüeller 
olduğunu söyledik. Fakat modern 
dünya ve Aydınlanmacı paradigma 
ritüellere karşı yıkıcı bir tavır sergi-
leyerek, onları rasyonel olmadıkla-
rı gerekçesiyle reddetmişlerdir. Bu 

durum ritüellerin sadece din, batıl 
inanç ve hurafelerle ilişkilendiril-
mesi sebebiyledir. Fakat insan te-
melde bir ritüel varlığı olduğu için 
ritüeller bir biçimde süreklilik arz 
etmişlerdir. 

Kentleri kimliklendirme 
ve kent kültürü 

oluşturma çabaları 
temelde bireyin 

kimlik probleminden 
kaynaklanmaktadır. 

Weber, modern dünya için büyüsü 
bozulmuş diyerek modern dünya-
nın anlam krizinde olduğunu söy-
ler. Modern dünya; ritüellerden 
arındırılmış ve bu esnada anlamı 
kaybetmiş dünyadır. Fakat gerçek-
te olan şey eski ritüeller yerine ye-
nilerini ikame etmek olmuştur. 
Ritzer’in Büyüsü Bozulmuş Dünyayı 
Büyülemek dediği şey de budur. 

Modern insanın kimlik arayışı 
modern mekânların da kimlik so-
rununu beraberinde getirmiştir. 
“Kimlik problemi bütün dünyada 

modern bir problemdir. Yani mo-
dern insanın problemidir.” (Arslan, 
2005). Günümüz insanının kim-
lik problemi; yaşadığı mekânın da 
(kent) kimlik problemi yaşamasına 
sebep olmuştur. Kentleri kimlik-
lendirme ve kent kültürü oluştur-
ma çabaları, temelde bireyin kimlik 
probleminden kaynaklanmaktadır. 

Ritüellerin bir işlevi olarak grup 
bilinci oluşturmak ve bir toplulu-
ğu/toplumu diğerlerinden ayırt 
edici özellikler kazandırmak artık 

Max Weber
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kentlerin kaygısı haline gelmiş-
tir. Kentlerde oluşturulan modern 
toplumun kitlesel yapısına uygun 
mekânlarla kent ritüelleri ihdas 
ve icra edilerek kent bilinci, kent-
lilik bilinci ve kent kültürü ve kent 
kimliği kazandırılmaya çalışılmak-
tadır. Pre-modern mekânların do-
ğal olarak zaten kendisinin sahip 
olduğu ritüeller yerine, modern 
zamanlarda yapay ve rasyonel ri-
tüeller ikame edilmeye çalışılmış-
tır. Özel günler olarak tayin edil-
miş günlerde kent meydanlarında 
toplanmak ve anma eylemleri ger-
çekleştirmek, kent kültürünün bir 
ritüelidir. 

Kentlerde kendisi için toplanılan 
şey, genellikle rasyonel bir tahkiye-
nin parçasıdır. Bu noktada pre-mo-
dern mekân ve ritüel ilişkisindeki 
büyük anlatıları görmek mümkün 
değildir. İslâm’daki hacc ibadeti-
nin bir parçası olarak şeytanı taş-
lama Hz. İbrahim’in yaptığını tek-
rardır. Bugün halen Hz. İbrahim’in 
taş attığı yerde taşlama yapılıyor 
olması Müslümanları İslâm’ın bü-
yük anlatısının içine çeker. Müs-
lümanlar bu sayede atası Hz. İb-
rahim ile olan bağ kurar ve bu bağ 

sayesinde onunla bütünleşir. Buna 
benzer örnekleri kolaylıkla çoğalt-
mak mümkündür. Dinler tarihine 
bakıldığında ya da dindar insanla-
rın eylemlerine bakıldığında günü-
müz insanlarının basit eylemlerle 
binlerce yıllık bir hafızayı canlan-
dırdığı görülebilir. 

Unutulmaması gereken 
şey; insanların o 

mekâna katılımının 
ancak o ritüellerle 
gerçekleştiğidir. 

Sonuç
Bir yer ancak ritüellerle mekân hali-
ne gelebilir. Ritüel, insanı insan ya-
pan ve mekânı mekân yapan şeyler-
dir. Günümüz modern dünyasında 
insanlar kentlerde kent ritüelleriyle 
varolmaya devam ederler. Bu, ye-
ri geldiğinde bir trafik sıkışıklığı-
nın içinde saatler geçirmek, yeri 
geldiğinde bir manzaraya bakarak 
çayını yudumlamak olabilir. Unu-
tulmaması gereken şey; insanların 

o mekâna katılımının ancak o ri-
tüellerle gerçekleştiğidir. Kentin 
kent olabilmesi ve oradaki insan-
ların aynı kentin insanları olarak 
o kent kültürünü tecrübe etmele-
ri ancak, ritüellerin taşıdığı ortak 
anlam yüklerinin altına beraber-
ce girilmesiyle olur. Fakat modern 
dünya ve kentleri rasyonel temel-
ler üzerine bina edilmiş olduğu için 
mitik ya da dini anlamı/ritüeli gör-
mek bu mekânlarda pek mümkün 
değildir. Yapay kimlik ve kültür ha-
reketlerinin kenti ne kadar anlamlı 
hale getireceğini de zaman göstere-
cektir. 
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3. Dilimizdeki racon kelimesi burada anlatmak istediğimiz şeyi tam olarak karşılamaktadır. “Racon kesmek” deyimi ya da “Bu 

işin raconu bu” ifadesi bir işin yapılma usülünü anlatan kalıplardır. Türk Dil Kurumu karşılığı da “yol, yöntem, usül”dür. 
İtalyanca “ragione” kökünden kelimenin İngilizce karşılığı ise “reason ve ratio”dur. Daha farklı anlamlara gelmekle birlikte 
bunların anlamı “akıl”dır. Kelimenin farklı dillerdeki anlamını ve “ritüel”in de “yol, yöntem” gibi anlamları muhtevi 
olduğunu düşündüğümüzde ritüel ve rasyonellik arasında bir bağlantı kurmak da mümkündür. Ritüeller ve rasyonellik 
arasında böyle bir bağlantı kurmak mümkün görünüyorken; Aydınlanma düşüncesi ekseninde ritüellerin reddedilmiş 
olması tezat bir durumun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bilindiği gibi, Aydınlanma rasyonalitenin egemenliğini ilan 
ederken bilime ve akla uygun olmayan şeyleri “irrasyonellik” yaftasıyla reddetmiştir. Ritüeller de bundan nasibini almıştır. 
Ritüeller reddedilmişlerdir ancak insan ritüel bir varlık olduğu için önceden dinin kendisine sunduğu ritüeller yerine aklının 
ritüellerini ikame etmiştir. Bir ulus devletin resmi bayram günlerinin olması ve o günlerde icra ettikleri tam da söylemek 
istediğimiz şeye tekabül etmektedir.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, Kasım 2009.
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irleşik Arap Emir-
likleri’nin başkenti 
Abu Dabi’ye 17 km 
uzaklıkta bulunan 
ve geleceğin ken-
ti olarak nitelenen, 

sürdürülebilir kentlere örnek gös-
terilen Masdar City dünyanın pres-
tijli projelerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Masdar terimi Arap-
ça kök anlamını karşılamaktadır.

Kentin tasarımı Foster&Partners 
mimarlık firmasınca yapılmıştır. 
Mimari projeleri ünlü İngiliz Mi-
mar Sir Norman Foster tarafından 
hazırlanmıştır. 2008 yılında Birle-
şik Arap Emirlikleri’nin Mubada-
la Şirketi (Mubadala Development 
Company) ile Amerikan firması 
General Electric (GE) arasında ve 
yan kuruluşları Masdar ile geniş 
ortaklık girişimlerini içeren stra-
tejik ortaklık anlaşması ile hayata 
geçirilen kent projesi, halen sür-
mektedir. Masdar Enstitüsü, Mas-
sachusetts Instute of Technology 
(MIT) ile de işbirliği içindedir. 

Topografya ve iklim verileri ile çöl-
de, 6 km2’lik alanda geleceğin ken-
ti olarak tasarlanan proje 22 milyar 
dolar değerindedir. Enerjisinin ta-
mamını yenilebilir enerji kaynak-
larından oluşmakta. Kendi ken-
dine yetebilecek enerji üretimi ve 
çevreye karbon etkisi bırakmama 
hayâline dayanmaktadır. Böylece 
“sıfır karbon”, “sıfır atık” hedefi ile 

25 yılda 2 milyar dolarlık petrol eş-
değerinde enerji tasarrufu sağlan-
ması öngörülmektedir. Teknolo-
ji tabanlı, kurgusal ve deneysel bir 
projedir. 21. yüzyılın sıfır karbon 
içeren en temiz kenti, çölün orta-
sında kurulan ilk ekolojik şehir ol-
ma özelliklerini taşımaktadır. Ay-
nı zamanda kent GE’nin yenilikçi 
teknolojilerinin sergilendiği bir tür 

B

21. yüzyılın sıfır karbon içeren en temiz kenti, çölün ortasında 
kurulan ilk ekolojik şehir olma özelliklerini taşımaktadır.
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vitrin niteliği taşımakta. Çölün or-
tasında kendi kendine yeten bir 
teknoloji kampüsü olarak izlenen 
Masdar City, halen bir proje ge-
liştirme merkezi olarak işlev gör-
mektedir. Masdar Enstitüsü’nü 
oluşturan altı bina inşâ edilmiş-
tir. Laboratuvarlar ve yerleşim dü-
zeni içinde kafe, kütüphane, spor 
merkezi, toplantı merkezleri, park 
alanları ve çeşitli sosyal tesisler 
yer almaktadır. Tamamen yeni-
lebilir güneş enerjisi kullanan ilk 
bina olan Masdar Enstitüsü, sür-
dürülebilir ve yenilikçi teknoloji-
ler için deneme ortamı olarak kul-
lanılmaktadır. Kentin ilk sakinleri 
doktora programı öğrencileridir. 
Tamamlandığında 40 bin insa-
nın yaşadığı ve günlük 60 bin ça-
lışana ev sahipliği yapacak bir kent 
olması öngörülmektedir. 2016’da 
bitirilmesi hedeflenen süreç yö-
netimlerine dayalı projenin şim-
diden 2020’leri bulacağı tahmin 
edilmektedir.

Kent projesi enerji, ulaşım, su, atık 
yönetimi alanlarında yenilebilir 
kaynaklara dayalı, yenilikçi ve sür-
dürülebilir çözümlerle donatılmış-
tır. Ekolojik kent kavramını dışa 
vurmaktadır. 

Şöyle ki: Masdar’da, hiçbir ener-
ji harcamadan rüzgârı yakalayıp 
yer seviyesine getirerek doğal kli-
ma özelliği taşıyan rüzgâr kulele-
ri (wind tower) ve Orta Doğu’nun 
en büyüğü olma özelliğine sahip 

toplam 10MW gücündeki güneş 
tarlaları bulunmaktadır. Güne-
şin enerjisini geleneksel yollardan 
farklı bir biçimde hasat etmek üze-
re tasarlanmış teknolojiler haya-
ta geçirilmektedir. Beam Down 
Project ile güneş ışınları bir kule-
nin tepesinde değil de yer seviye-
sinde toplanmakta ve bu sistemde 
kule yerine daha geniş ve o kadar 
uzun olmayan, üstünde aynalar 
bulunan ve gelen ışınları bir mer-
kezde toplayan bir yapı kurulmuş-
tur. Bu sistemde güneş ışınları yer-
de bulunan aynalara gelmekte ve 
bu aynalar gelen ışınları ikincil ay-
naların bulunduğu yapıya yönlen-
dirmekte. İkincil aynalar da gelen 
ışınları yer seviyesinde bulunan 
bir merkezde odaklamakta. Böyle-
ce bu merkezin sıcaklığı 700°C’le-
re ulaşmakta ve orada ısıtılan su 
güçlü bir buhar türbinini döndür-
mek için kullanılmaktadır. Kentin 
enerjisini sağlayan güneş panelle-
rin toplam sayısı 88 000’dir. Elde 
edilen 10 MW’lık gücün fazlası ise 
Abu Dabi şebekesine gönderilmek-
tedir. Bu suretle Masdar kenti sa-
dece kendine yeten enerjisini kar-
şılamakla kalmayıp aynı zamanda 
da Abu Dabi’ye yeşil enerji sağlaya-
rak hizmet etmektedir. 

Kent içi ulaşım yürüme ve bisik-
let kullanımı ile sağlanmakta, 
araç kullanımı yer altından sürdü-
rülmektedir. Kişisel Hızlı Ulaşım 
Sistemi (Personal Rapid Transit 

– PRT) ile sürücüsüz, hızı ve rotası 
önceden belirlenen ve gps ile yön-
lendirilen elektrikli bir araç filosu 
yer altından işlemektedir. Sistem 
tamamıyla elektrikli kişisel taşıma 
sistemi “pods” yani kozalar ile yü-
rütülmekte. Koza, tek kişilik kabin 
taksi olarak kişisel taşımacılık ve 
posta taşımacılığını tek bir butona 
basılması suretiyle gerçekleşmek-
te. Böylece sürücüsüz yolculuk uy-
gulanmaktadır. Bunun için kabinin 
içine oturulması ve sisteme nereye 
gidileceğinin söylenmesi yeterlidir. 
Bu araçların bataryaları 1,5 saatte 
dolmakta, dolu bir batarya ile 60 
km gidilebilmekte ve da araçlar ça-
lışmadıkları zaman kendi kendile-
rini şarj edebilecekleri bir sisteme 
sahiptir.

Kent projesi; enerji, 
ulaşım, su, atık 

yönetimi alanlarında 
yenilebilir kaynaklara 

dayalı, yenilikçi 
ve sürdürülebilir 

çözümlerle 
donatılmıştır. Ekolojik 

kent kavramını 
dışa vurmaktadır.

Su verimliliği; yenilikçi teknolo-
ji ürünleri olan verimli armatür-
ler, beyaz eşyalar, akıllı sayaçlar, su 

Güneş 
Panelleri,

Masdar City



tarifeleri ile sağlanmakta ve bitki 
örtüsünü sulamak için yüksek ve-
rimli mikro sulama uygulanmakta-
dır. İlk aşamada kişi başına düşen 
günlük su ihtiyacının 180 litreye, 
sonraki aşamada ise 105 litreye 
düşürülmesi hedeflenmekte. 

Teknoloji ve sermayenin 
oluşturduğu, hayâl 
gerçek buluşması 

olarak izlenen kente 
ruhsuzluk hâkim.

Bütünleşik ve verimli bir ka-
tı atık dönüştürme programı 
uygulanmaktadır.

Kent formunda ışıklandırma ve 
gölgeleme için oluşturulan boşluk 
biçimlendirmeler ile geleneksel İs-
lam mimarisinin motifleri yoğun-
lukla izlenebilmektedir. Genellikle 
çiçek ve bitkisel motiflerle süslen-
miş modern görünümlü cephe-
lerin arasında dar sokaklar tipik 
olarak seyredilmekte. Geleneksel 
şehrin çözüm yollarından yararla-
nan bir pratikle cepheler ve dar so-
kaklar düzenlemesi gölge oluştur-
makta ve hava akımlarını için de 
baca etkisi yaratmaktadır. 

Görsel olarak doğa elemanı ağaçlar 
kentin yatay eksenli düzenine rağ-
men gölgede kalmaktadır. Tekno-
lojinin kudreti ile biçimlenen doğal 
yapı unsurları peyzaj mimarlığının 

ve çağdaş tasarım yaklaşımlarının 
ürünüdür. Kent mobilyalarında 
doğayı taklit eden suni doğa yarat-
ma ideali dikkat çekicidir.

Bu kadar olumlanan ve faydalı 
özellikleri olması ile birlikte Mas-
dar City pratiği, zihinde yeni so-
rular örmektedir. Mekânsal olarak 
ayrışık ve yapay yeni yerleşim alan-
ları yaratmanın ne kadar sürdürü-
lebilir bir yöntemle kurgulandığı 
merak konusu. Teknoloji tabanlı 
kurulan bu kent, teknoloji ve top-
lum ilişkisinin kurulmasında ve ge-
liştirilmesinde sorun ağları örmek-
tedir. Bu vakıa toplum psikolojisi 
açısından yeni bilimsel çalışmalar 

ihtiyacını doğurmaktadır. İnsan ile 
doğa ilişkinin ve de yeni suni doğa 
yaratma ideali ve hayâlinin gerçeğe 
dönüştürülmesinin felsefi açıdan 
sorgulanması zorunludur. 

Teknoloji ve sermayenin oluştur-
duğu, hayâl gerçek buluşması ola-
rak izlenen kente ruhsuzluk hâ-
kim. Geleneksel şehre meydan 
okuyan kocaman bir laboratuvar 
Masdar City. Şehre değer katmak, 
ruh üflemek, tat vermek sadece in-
sanın harcı olabilir. Ne var ki bu 
kente henüz insan doğmamış. 

Kaynakça
1. Lau, Arthur (2012), “Masdar City: A Model of Urban Environmental Sustainability”, Social Sciences (web.stanford.edu/…/

LauSoc Sci_2012.pdf.)
2. Masdar City inceleme gezisi notları, 21-25 Aralık 2015 
3. https://www.youtube.com/watch?v=8V7UpFOm8w0
4. https://www.youtube.com/watch?v=FyghLnbp20U
5. https://www.youtube.com/watch?v=Llzq9YMsPP8
6. http://www.masdar.ae/en/#city/all
7. http://www.masdar.ae/en/
8. http://www.slideshare.net/karokawa94/masdarcity?related=1
9. http://www.belgesell.com/sifirdan-yapilan-sehir-masdar.html
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Türk Sinemasında Şehir ve Ritüel

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



itüel kelimesinin 
sözlük karşılığı “kut, 
âyin, tören”dir. Ritü-
el, “belirli aralıklarla 
yinelenen her türlü 
davranış kalıbı” dır. 

“Bir kültürün yemek yemesinden 
selamlaşmasına kadar her türlü 
alışkanlığı ve davranış biçimi ritüel 
kapsamında ele alınabilir.”

Bu yazıda ritüel kavramı, “geçmiş-
ten günümüze, nakledilme yo-
luyla, sözlü ve uygulamalı olarak 
ve toplumsal katılımla süregelen, 
standart ritmik hareketlerle ve 
sembolik bir dille ifade edilen top-
lumsal bir olguyu tanımlar” şek-
linde kabul edilmiştir. (Ritüellerin 
Toplumsal Etkileri, Kasım Karaman, 
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sos-
yal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sa-
yı:21, ss.227-236.)

Ritüeller, sosyal bütünleşmeyi sağ-
layan, toplumu bir arada tutan, 
dayanışmayı artıran, topluluğun 

ortak şuurunu güçlendiren işlevler 
üstlenir.

Kişilerin toplum içindeki rol ve 
statü dönüşümleri de ritüeller-
le sağlanır. Yeni rol ve statü üstle-
nen kişilerin sosyal yapıda getirdi-
ği değişiklikten doğan çatışmaların 
önüne yine ritüeller sayesinde ge-
çilir. Ritüeller, ya çatışmaları en-
geller ya da değişim sonucu oluşan 
durumu meşrulaştırır.

Şehri, somut ve sınırlı, cansız ve 
durağan değil; yaşayan, canlı, de-
ğişken ve karmaşık bir organizma 
olarak kabul edersek, ritüellerin bu 
organizmanın devamını sağlayan 
bir olgu olduğunu görürüz. Rit-
ler, şehri geçmişten geleceğe doğ-
ru kurgulamaktadır. Bu açıdan ba-
kıldığında kadim şehirlerin, kuvvet 
ve saadetlerinin ritüeller tarafın-
dan sağlandığı görülür.

R

Ritüeller, sosyal bütünleşmeyi sağlayan, toplumu bir arada 
tutan, dayanışmayı artıran, topluluğun ortak şuurunu 
güçlendiren işlevler üstlenir.

Leblebici Horhor 
Ağa kamera 
arkası (Muhsin 
Ertuğrul, 1923)
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Eski İstanbul; “alay” adı verilen 
ritüellerle, birlik olmanın, daya-
nışmanın, şuurlaşmanın tekrarı-
nı sağlar. Çarşılar dualarla açılır. 
Çocuklar mektebe “amin alayı” ile 
başlar. Kadınların hamam gidişleri 
bile bir törenle yapılmaktadır. “Cu-
ma Alayı”nda padişah ile tebaa kar-
şılaşır, halk sorunlarını hakana arz 
eder. Ramazan ve bayram eğlence-
leri, kandil alayları, Surre-i Hüma-
yun Alayları, İstanbul hayatını zen-
ginleştiren törenler olmuştur. 

Payitaht İstanbul’unda düzenle-
nen bu törenler, minyatür, resim 
ve edebiyat eserlerine konu olma-
sına rağmen, genç bir sanat olan 
sinema bu ritüellere tanıklık ede-
memiştir. Geçmişin yeniden kur-
gulandığı filmlerde şehir ritüelle-
ri tüm görkemleriyle yansıtılmaya 
çalışılmıştır. David Wark Griffith’in 
“İntolarance / Hoşgörüsüzlük” fil-
minde Babil şehrinin yaşayışı göz-
ler önüne serilmiştir.

Griffith’in bu eserini meydana ge-
tirdiği 1916 senesinde Türk Si-
neması Himmet Ağa’nın İzdivacı 
ve Leblebici Horhor Ağa filmleriy-
le henüz emeklemeye çalışmakta-
dır. Bir Molliere uyarlaması olan 
Himmet Ağa’nın İzdivacı’nı bir yana 

bırakırsak, Leblebici Horhor Ağa fil-
minin İstanbul yaşantısına ve ritü-
ellerine baktığını söyleyebiliriz.

Modernizm , şehrin 
geleneklerini tarihin  

kadim çağlarına sürmüş, 
sürgün şehirlerin yerini, 
şaşkın, şımarık ve yeni 
yetme kentler almıştı. 
Eski daima ilkel, kötü 
ve kaba; yeni mutlaka 
çağdaş, iyi ve zarifti.

Filmdeki olaylar, İstanbul’da he-
nüz yeniçeri ocağının kapanmadığı 
bir devirde geçmektedir. Mirasyedi 
Hurşid Bey, Şile’deki bir gezintisi 
sırasında Leblebici Horhor’un kızı 
Fadime’yi görür. Birbirlerini ilk ba-
kışta seven ve aşık olan gençler Ka-
ğıthane’de gizlice buluşur; birbirle-
ri ile evlenmek isterler.

Leblebici Horhor Efendi bu evliliğe 
karşı çıkınca Hürşit Bey Fadime’yi 
Şile’ye kaçırır; konağında saklar. 
Kızını Hurşit Bey’in elinden almak 
için kadın kılığına giren Leblebici 

Horhor Efendi yakalanır. Hurşit 
Bey’in adamlarından dayak yer.

Küçük düşen Leblebici Horhor 
Ağa, kızı Fadimeyi Hurşit Bey’in 
elinden almayı bir kez daha dene-
mek üzere İstanbul’un bütün leb-
lebicilerini toplar. Bir yanda Hurşit 
Bey’in adamları, bir yanda Leblebi-
ci Horhor Efendi’nin leblebicileri 
ve öte yanda da yeniçeriler birbirle-
rine girerler. Bostancıbaşı, herkesi 
yatıştırır; tarafları dinler. Bostan-
cıbaşı’nın zorlaması ile Leblebici 
Horhor Efendi bu evliliğe razı olur.

Görüldüğü gibi filmde, evlilik, Ka-
ğıthane şenlikleri, yeniçeriler ve 
leblebiciler üzerinden İstanbul’un 
törensi olay ve katmanları konu 
edinilmiştir.

Sinema, konu olarak şehre kame-
rasını çevirdiğinde, şehirler kadim 
giysilerinden soyunup, modern 
görünümlere bürünmekteydi. Mo-
dernizm , şehrin geleneklerini ta-
rihin kadim çağlarına sürmüş, 
sürgün şehirlerin yerini, şaşkın, şı-
marık ve yeni yetme kentler almış-
tı. Eski daima ilkel, kötü ve kaba; 
yeni mutlaka çağdaş, iyi ve zarifti.

Türk Sineması da bu devrin bir 
enstrümanı olarak aynı bakışı sa-
hiplenip bu orkestradaki yerini al-
dı. Türk filmlerinde dini ve kutsal 
olan her şey korkunç, gülünç ve ba-
yağıydı. Din, ısrarla cahil imamla-
rın ve cinci hocaların halkı sömür-
mek adına kullandıkları bir olgu 
gibi gösterilmekteydi. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun Nur Baba adlı 
romanından uyarlanan Boğaziçi Es-
rarı filmi (1922) tekkesini zengin 
ve güzel kadınlar için bir tuzak ola-
rak kullanan, şehvet düşkünü bir 
Bektaşi Şeyhi’nin hikayesini anla-
tırken aslında bütün tarikatlar ve 
ritüelleriyle alay ediyordu.

Cumhuriyet’in kurulmasıyla bera-
ber, kurtuluş savaşını konu alan 
Ateşten Gömlek (1923), Ankara Pos-
tası (1929) ve Bir Millet Uyanıyor 
(1932) filmlerini yapan Muhsin Er-
tuğrul, Aynoroz Kadısı (1938) ve Bir 
Kavuk Devrildi (1939) ile tekrar es-
ki devrin eleştirisine döner. Geçip 



gitmiş olmasına rağmen kadılık 
ve sadrazamlık gibi makamlar ele 
alınmakta ve bu düzenin yozlaştığı 
gösterilmektedir.

Bir Kavuk Devrildi filmiyle birlikte 
aynı yıl çevrilen Yılmaz Ali filmi as-
lında uzun süren bir dönemin tah-
tında oturan Muhsin Ertuğrul’un 
rejisör koltuğunu devirmiştir. Fa-
ruk Kenç’in yönettiği bu filmle, Ti-
yatrocular Dönemi olarak adlandırı-
lan Ertuğrul dönemi sona ermiştir.

“Yılmaz Ali” adlı dedektifin sokak-
larını arşınladığı İstanbul modern 
bir şehirdir. Palto ve şapkalarıyla 
yürüyen kadın ve erkeklerin yer al-
dığı bu sokaklarda geleneğin nefesi 
bile işitilmez. Gelenek mezarlıklar-
da ve mezar taşlarında kalmıştır. 
Beyoğlu semti modernliğin simge-
sidir. Gece kulüpleri, kadınlı erkek-
li dans partileri şehrin yeri ritüel-
leri olmuştur. Mahya ışıklarının 
yerini, gazinoların ışıklı tabelaları 
almıştır. Ramazan aylarını, kandil 
akşamlarını, bayram günlerini hâlâ 
büyük bir kutsiyetle karşılayan İs-
tanbul, bu filmlerde yoktur.

Bu dönemde çevrilen tüm filmlerin 
sıklıkla tekrarlanan ritüeli kadınlı 

erkekli dansların yapıldığı balo ve 
partilerdir. Kalabalık bir kitle ya-
pay ve iğreti bir dekorla sunu-
lan salonlarda göğüs göğüse dans 
ederken, modern, şık ve temizdir-
ler. Bu sahnelerde bir âyin havası 
kendini derinden ve özellikle his-
settirmektedir. Bir başka dans ri-
tüeli daha sıkça tekrarlanır bu dö-
nem filmlerinde: Göbek dansı. Bu 
dans kötülerin, ilkellerin ve tarihin 
dansıdır. Göbek dansı; serserilerin, 
sarhoşların ve yoksulların eğlence-
si olarak sunulmakta ve özellikle 
altı çizilmektedir.

Bu dönemde çevrilen 
tüm filmlerin sıklıkla 

tekrarlanan ritüeli 
kadınlı erkekli 

dansların yapıldığı 
balo ve partilerdir.

Bu dönemde büyük kentlerde si-
nemanın kendisi bir ritüel haline 
gelmiştir artık. Özenle düzenle-
nen film galaları sosyetenin ken-
dini yeniden sunduğu bir ritüel 

durumundadır. Sinema seyircisi 
içinse sinemaya gitmek törensi bir 
davranış halini almıştır. 

Çok partili hayata geçişin ardından 
Türk sineması da değişime uğra-
mış ve film sayısında artış başla-
mıştır. Sinemanın topluma bakışı 
da başkalaşmıştır. Sinemacılar bir 
gerçeği görmüştü: “Geleneksel top-
lum hayatının sürdüğü şehirleri-
mizin zengin ritüel hayatın yerini 
modern toplum ritüelleri almaya 
başlamıştı. Yeni ritüeller seküler, 
boş, rutin ve katı çehreliydi. İnsan-
ları yeterince mutlu edemiyordu.”

Bu görüşe sahip olan sinemacılar 
bir gelenek ve kök arayışına girdi-
ler. “Kerem ile Aslı”, “Ferhat ile Şirin” 
gibi halk hikayelerine kadar gide-
rek bir tarih ve kimlik araştırması 
yapan filmlere imza attılar.

Bu yönetmenlerin öne çıkan yö-
netmenlerinden biri tartışmasız 
Ömer Lütfi Akad’tı. 1949 yılında 
çevirdiği ilk filmi “Vurun Kahpeye” 
ile zamanının zihniyetine yakın bir 
eser ortaya koyan Akad, 1950’de 
Lüküs Hayat ile modern şehrin ye-
ni insanını inceledi. Belki de bu 
iki filmin verdiği birikimle, ilgisini 

1964 yapımı 
Metin Erksan 
filmi “Suçlular 
Aramızda”nın 
setinde adak 
horoz kesiliyor.
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halka ve tarihe çeviren Ömer Lüt-
fi Akad 1951 senesinde “Tahir ile 
Zühre” ve “Arzu ile Kamber” filmle-
rini çekti.

Tarihten, günümüze ve şehre dö-
nen usta yönetmen 1952 yılında 
“Kanun Namına” filmi ile modern 
şehri sorgulamaya başlar. Modern 
toplumun ritüellerine katılmak 
için insanların neleri terk ettiği-
ni gözler önüne sererek “namus” 
kavramını yeniden gündeme geti-
rir. Namusu uğruna intikam alan 
Nazım’ın İstanbul sokaklarında-
ki polisten kaçış sahnelerinde, İs-
tanbul’un tarihi ve hakiki mekân-
ları modern insanın çaresizliğine 
ve mutsuzluğuna merhametle bak-
maktadır sanki. 

Demokrat Partili yılların serbest-
liğiyle kameralar da camilere gir-
meye başlamıştır. Çıkmaza düşüp, 
bunalan film kahramanları, camiye 
girip, namaz kılmasalar da, ellerini 
açarak huşu içinde dua edebilmek-
tedirler. Başı örtülü ve ağzı dualı 
anneler kenar mahallerden başla-
rını uzatabilmiştir. Vefat edenlerin 
defin işlemi nihayet perdeye yansı-
mış ve bu esnada okunan Kuran-ı 
Kerim sesi seyirciye ulaşmıştır.

Demokrat Partili 
yılların serbestliğiyle 
kameralar da camilere 
girmeye başlamıştır. 

Çıkmaza düşüp, bunalan 
film kahramanları, 

camiye girip, namaz 
kılmasalar da, ellerini 

açarak huşu içinde 
dua edebilmektedirler.

Dans ve dua sahnelerinden sonra, 
cenazenin defni esnasında yapılan 
merasimler Türk sinemasının sık-
lıkla kullandığı bir ritüel olmuştur.

1950’li yıllar boyunca, İstanbul ve 
diğer şehirler daima modern haya-
tın ritüelleriyle sunulmuş ve kır-
sal kesime şehir çağrısı yapılmış-
tır. Şehir nefsin tüm arzularını, 
gizemli âyinlerle tatmin edebilen 
bir mekân olarak gösterilmiştir. 
Gerek salon komedileri, gerekse 
melodram filmlerin, şehre bakışı 
seküler bir bakıştır. Bu tür filmler-
de müzikle uğraşan herkes ya piya-
nist ya da kemancıdır. Ney üfleyen, 

bağlama çalan biri gösterilmez. 
Parti vermek adettir, mevlit dinle-
yen bir topluluk yoktur. Kadınla-
rın arzusu büyük gazinolarda şarkı 
söyleyen büyük sanatkâr olmaktır.

İşin ilginç yanı bu tür filmi yapan-
lar filme başlarken, “kazasız belasız 
bitmesi” dileğiyle “kan akıtan” in-
sanlardır. Herkes bu ritüeli bütçe-
sine göre, ya horoz ya da koç kese-
rek yerine getirmektedir.

1960’lar boyunca süren bu dö-
nem bir kararsızlık dönemidir. Es-
ki’nin tümden kötü olmadığı gibi, 
yeninin de baştan ayağa iyi olma-
dığı görülmüştü. Tam yeni arayış-
lara giren Türk Sineması 27 Ma-
yıs 1960 darbesiyle yeni bir yöne 
itildi. Bu yeni anlayışa “Toplumsal 
gerçekçilik” adı verildi. Toplumcu 
gerçekçi filmlerde zenginlik ve bur-
juvazi kıyasıya eleştiriliyor, işçilik 
ve köylülük tabu haline getiriliyor-
du. Zenginler ve sosyete kötüydü. 
Onların gerçekleştirdikleri dans ri-
tüelleri artık ahlâksızlık olarak gös-
teriliyordu. Bu âyinlerde içkilerine 
ilaç atılarak uyutulan yoksul kızla-
ra tecavüze uğruyordu.. Bu parti-
ler, kirli, iğrenç ve bayağıydı.

Önder Somer ve 
Tugay Toksöz’ün 

yapımcısı koç 
kesiyor.



Zenginler şehrin hakimiydiler ve 
şehrin tüm kurallarını onlar koyu-
yordu. Köyden gelenler ancak işçi, 
hizmetçi, kapıcı olabiliyordu. 

Metin Erksan, Acı Hayat filmiyle 
burjuva dünyasının yozlaşmasını 
gösterirken, yoksulların yükselme 
umudunu vurguluyordu.

Şehirler artık yoğun bir göç altın-
daydı. “Gurbet Kuşları” daha iyi ya-
şamak için “Bitmeyen Yol”lara çıkıp 
büyük şehirlerde tutunmaya çalışı-
yordu. Şehrin düzeni, gelenler için 
uygun olmadığı gibi, şehirliyi de 
değiştiriyordu.

Bu toplumsal değişmeyi ve göç so-
rununu 1973 yılında yaptığı Gelin 
filmiyle ele alan Ömer Lütfi Akad, 
Türk sinemasında gerçek anlamda 
bir ritüelden yola çıkan bir hikaye 
kurar. Usta yönetmen kurban ritü-
elini filmin tüm akışına uygular.

Hacı İlyas Efendi, eşi, büyük oğ-
lu ve geliniyle Yozgat’ın Sorgun il-
çesinden  İstanbul’a göç eder. 6 yıl 
sonra da küçük oğlu Veli, eşi Mer-
yem ve oğlu Osman ile İstanbul’a 
babasının yanına göç eder. Baba 
Hacı İlyas, ailenin yerleştiği varoş 
mahallesinde küçük bir bakkaliye 
dükkanı işletmeye başlar. Ama ai-
lenin yaşlı reisi ile onun büyük oğlu 
Hıdır, ticarete atılınca para hırsına 
kapılırlar, asıl amaçları Şişli’de bü-
yük bir bakkaliye açmaktır.

Bu arada Hacı İlyas’ın ticarete yat-
kın olmayan küçük oğlu Veli’nin ço-
cuğu Osman hastalanır. Osman’ın 
önceleri ciddiye alınmayan hastalı-
ğının ciddi olduğu, ameliyat için de 
çok para gerektiği ortaya çıkar. Öte 
yandan büyük dükkan için de para-
ya gereksinim vardır. Büyük gelin 
bu iş için ziynetlerini vermeye ra-
zıdır, ama küçük gelin Meryem ziy-
netlerini oğlunun ameliyat para-
sı için ayırmak istemektedir. Yaşlı 
reisin hasta torununu masraflı ol-
duğu için hastaneye götürmemek-
te direnmesine oğlanın annesinin 
yakarışları bile etki etmeyince göç 
trajedisi kaçınılmaz hale gelir.

Osman, Kurban Bayramı’nın ilk 
gününde kuzenleriyle birlikte 

sokaktan geçen at arabasının pe-
şinden koşarken fenalaşır ve aka-
binde ölür. Oğlunun ölümüyle sar-
sılan Meryem, kocasının ailesinin 
yanından ayrılarak bir fabrikada 
çalışmaya başlar. Bunu duyan Ve-
li’nin ailesi ondan Meryem’i öldü-
rerek namuslarını temizlemesini 
ister. Meryem’in çalıştığı fabrika-
nın kapısına gelen Veli iş çıkışında 
Meryem’le karşılaşır. Ancak onu 
öldürmek yerine onunla ailesinden 
ayrı, yeni bir hayat kurar.

Geleneksel inanç 
ve ritüellerin,  

günümüz yaşam 
koşulları içerisinde 

içselleştirilememesi, 
bu değerlerin yerine 

küresel sermaye 
tarafından üretilen 

ritüellerin yerleşmesini 
sağlamıştır.

Akad 1974 yılında şehirde gele-
neklerini yaşatmaya çalışan Urfa-
lı bir ailenin çözülüşünü anlattığı 
“Düğün” filmini çeker. 1975 yapımı 

“Diyet”te ise şehre gelenler, şehrin 
verdiklerinin diyetini ödemişler-
dir. Göçle gelenler de artık bu şeh-
rin sahipleridir.

İlerleyen yıllarda Türk Sineması 
çeşitli nedenlerle uzun bir sessizlik 
dönemi yaşar. Türk Sineması gir-
diği krizden ancak 2000’li yıllarda 
çıkmıştır. Daha çok yönetmen si-
neması diyebileceğimiz filmlerin 
öne çıktığı bu dönemde küresel-
leşmenin ve tüketim kültürün be-
lirlediği bir ritüel hayatı yaşanma-
ya başlamıştır. Geleneksel inanç ve 
ritüellerin, günümüz yaşam koşul-
ları içerisinde içselleştirilememesi, 
bu değerlerin yerine küresel ser-
maye tarafından üretilen ritüelle-
rin yerleşmesini sağlamıştır.

Tüketim toplumunda birey, tü-
ketici kimliğiyle ön plana çıkartıl-
maktadır. Söz konusu tüketim ise, 
herhangi bir ihtiyacı karşılamak-
tan ziyade prestij kazanma, diğer-
lerinden farklı olduğunu ya da bir 
gruba bağlı olduğunu hissettirme, 
kimlik edinme, statü değiştirme 
ya da modern olma gibi daha çok 
simgesel değerler adına yapılmak-
tadır. AVM olarak adlandırılan ya-
pılar yeni hayatın ritüel mekânları 
olmuştur.  

Arabesk filmi,
Dua Sahnesi
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Şehr-i Hakikat
Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamû
Ana giren görmez ölüm içer âb-ı hayvan kamû.

Bir hoş güzel yapısı var otuz iki kapısı var,
Cümle şehirlerden ulu her yanı bağ bostan kamû.

Âb u havâsı mu’tedil giren çıkamaz ay u yıl,
Dağları lâle ak kızıl bağlar gül-i handan kamû.

Bülbülleri nalân eder cân-u dili hayrân eder,
Bahçeleri seyrân eder her köşede hûbân kamû.

Eşçârda sazlar çalınır dallarda meyve salınır,
Sen sunmadan ol bulunur her emrine fermân kamû
Kim Selsebil’den nûş eder rahik anı bi-hûş eder,
Tesnîm ebed sarhoş eder olur içen mestân kamû.

Bu dediğim Cennet değil anlara ol minnet değil,
Bunun safâsı zevkine ehl-i cinân hayrân kamû.

Şehr-i hakîkattır adı,  Hakk sırrını bunda kodu,
Ol sırra vâkıf olanı,  Hak eyledi mihman kamû.

Olmaz anlarada hiç fesad buğz u hased kibr ü inad,
Cümle biliş yok asla yâd birbirine ihvân kamû.

Özleri canlardan aziz sözleri ballardan leziz,
Yok anda sen,  ben,  siz ü biz birlik ile yeksân kamû.

Ol şehre Mürsel gelmedi,  anları dâvet kılmadı,
Anlar yolu yanılmadı evsafları Kur’ân kamû.

Hak mezhebi mezhebleri,  deryâ-yı zât meşrebleri,
Hâsıl kamû matlableri,  kadr içredir her an kamû.

Yoktur onlardan ihtilâf günden ayân Hakk bî hilâf,
Her işleri Hakk’a muzâf ruh eylemiş Yezdân kamû

Terk eylemişler kâl u kil lâl olmuş anlarda bu dil,
Her halleri Hakk’a delil hep mazhar-ı Rahmân kamû.

Gerçi sana bakıp gözü,  sohbet eder söyler sözü,
Lâkin Hakk’ı bulmuş özü,  söyleştiği Furkân kamû.
Dünyâya anlar gelmedi,  geldiyse de eğlenmedi,
Şeytân oları görmedi, anda olar pinhân kamü

Ana girerse bir kişi gider gönülden teşvişi,
Başına bu devlet kuşu konan olur Sultan kamû.



~ Niyâzî-i  Mısrî ~

Hemen ki ol şehre gelir her korkudan azâd olur,
Yollarda bellerde kahr div u peri şeytân kamû.

Dâr-ül emândır ol şehir lâkin girer yüzbinde bir,
Sanma ana dâhil olur hûri melek rıdvân kamü.

Kim ki o şehri özledi erenler izin izledi,
Adâb-ı Hakk’ı gözledi irşâd eder Pîran kamû.

Her semt o şehrin yoludur, lâkin girenler velidir
Anın için dopdoludur Türk ü Arab Süryan kamû

Ehlini bul ol illerin sarpın geçersin bellerin,
Yırtar yalnız gideni kurd u peleng arslan kamû.

Ehline anlar bellidir, zirâ bilir bir illidir,
Her birisi ahsen sıfat her müşküle bürhân kamû.

Gir Enbiyânın silkine bin bu vücûdun fülküne,
Kahreyle nefsin askerin gark eylesün tûfan kamû.

Var “Semme vechu’llâh” ı bul tâ görüne sana ol il,
Senden sana eyle sefer kim idesin seyrân kamû.
Candan riyâzat-ı taab çeksin anı edip taleb,
Olur riyâzat sonu derdlerine dermân kamû.

Çek sinene dağ üzre dağ şol hasta gönlün ola sağ,
Şayet ola dağ üstü bâğ yâdlar ola yârân kamû.

Can ermeyince aslına bülbül gibi gül faslına
Hep cenneti arz eylesen olur ana niran kamû

Can ilidir vasfettiğim derd ile ta’rif ettiğim,
Bundan inip döküldüler bu tenlere her cân kamû.

Gel tende koma cânını a’lâya çık bul kânını,
Lâyık mıdır insâna kim yeri ola zındân kamû.

Tut bu Niyâzî’nin sözün bunda aça gör gözün,
Bir gün gidersin ansızın görmez seni karbân kamû.

Var ol hakîkat şehrine er anda Hakk’ın sırrına,
Dolsun senin de gönlüne deryâ olup irfân kamû.
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onya’dan, Adana’dan, 
İstanbul’dan, belki 
Kahire’den Bakü’ye 
giden biri hep bir ek-
siklik hisseder. 

Arkadaşlarla, sevdik-
lerinizle buluşur; güzel yemekleri 
yer ve Hazar’ın kıyısında çayınızı 
yudumlarsınız. İçerişeher’in labi-
rent sokaklarında gezer, bir sürü 
sürprizle büyülenirsiniz. Kız Ka-
le’sine (Kulesine) çıkar ve o bildiği-
niz harika hikayenin başka bir ver-
siyonunu dinlersiniz.

Araba kullanıyorsanız, trafiğe rağ-
men geniş sokaklar size iyi gelir. 
Şehir merkezindeki Avrupai(Rus) 
tarzda yapılmış, muhteşem bina-
lar; Opera ve Bale, M.F.Ahundov 
Kütüphanesi, eski Bakanlar Kuru-
lu binası sizi mutlaka şaşırtır.

Ama hep bir eksiklik hissedersi-
niz. Bazen, önce size kendisini ha-
tırlatarak, sonra yakanıza yapışır-
casına… Acaba görüşmediğim bir 
arkadaş mı kaldı? Ya da gelmeden 

yaptığınız planda gezemediği-
niz bir yer mi kaldı? Hayır, hiç bi-
ri değil.

Bu eksiklik ezandır. Namazları-
nızı kılmış olsanız bile, ezan sesi-
ni duyamadığınız için endâzeniz 
kaymıştır. 

Bakü’de cami sayısı çok azdır. Tah-
minlere göre, 3 milyonun üzerin-
de nüfusa sahip Bakü’de aktif ola-
rak hizmet veren 6-7 camii var. 

Bunlardan bazıları Camii değil, 
mescit olarak hizmet vermektedir.

Bunun yanında ezan sesinin kısık 
olması da ayrı bir problem olarak 
kalmaktadır. 

Bakü’de Müslüman için kendi ritü-
elini yaşamak ciddi problem olarak 
kalmaktadır.

4 milyona yakın nüfusa hizmet 
edecek 6-7 cami şehrin farklı 

K

Bakü, bir mesken olarak eski bir tarihe sahip olsa da, hayatını 
ticaret ve sanat ile kazanan bir şehir olarak İslam’a borçludur.

Şehirde Ritüel

(Bakü)

Bakü,
Azerbaycan
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semtlerindedir. Bu cami ve mes-
citlere ulaşmak için ciddi mesafeler 
katetmeniz gerekebilir.

Bu şehirdeki önemli Müslüman ri-
tüeli olan Cuma namazları, artık 
yavaş yavaş şehrin ritüeline dönüş-
meye başlamıştır. Cuma namazla-
rı camilerden taşarak, mahallelerin 
sokaklarını işgal eder. Başkalarının 
da hayatına böylece sirayet etmiş 
olur.

Şehir olarak ortaya çıkmasını İs-
lam’a borçlu olan Bakü, maalesef 
kendisini İslam’la tam olarak ifade 
edemiyor. 

Evet, Bakü, bir mesken olarak eski 
bir tarihe sahip olsa da, hayatını ti-
caret ve sanat ile kazanan bir şehir 
olarak İslam’a borçludur.

İslam, Bakü’ye damgasını sağlam 
vurmuştur. Şehir olarak ortaya çı-
kan Bakü aynen diğer İslam şehir-
lerinin mantığına sahiptir. Mer-
kezde cami, çevresinde çarşı…

Diğer din mensupları belki, sayıla-
rının çoğunluğuna rağmen az sa-
yıda ibadet mekânına sahip Müs-
lümanlara göre daha avantajlı 
durumdadırlar. 

Bakü’de 3-4 sinagog, bir o kadar da 
kilise hizmet vermektedir. Nere-
deyse her Hristiyan mezhebine ait 
kiliseler Bakü’de hizmete devam et-
mektedir. Bakü’de Müslümanlarla 

kıyasla Musevi ve Hristiyanların 
sayısı cüzidir.

Bakü’de hatta Zerdüşti ibadet yeri, 
ateşgâh bile bulunmaktadır. Artık 
bir müze olarak kullanılan bu ya-
pı XVIII. yüzyılda inşâ edildiği tah-
min edilmektedir.

Bakü’nün diğer önemli 
ritüeli Nevruz’dur. 

Azerbaycan’da 
Nevruz, ulusal bayram 

olarak kutlanır. Bir 
anlamda her şehir 

bu ritüeli yaşar.

Çok da geç olmayan bir tarihe ka-
dar(belki XIX. yüzyılda) bu mâbet 
Hindistan ve İran’dan Bakü’deki 
petrol sanayisinde çalışmak için 
gelmiş Zerdüştiler tarafından kul-
lanılmıştır. Halkın dilinde hâlâ, 
‘dinsiz, kafir ya da fakir, çulsuz’ an-
lamında kullanılan ‘moltanı’ keli-
mesinin etimolojisi de buradan, 
Multan kentinden (eskiden Hin-
distan, günümüzde ise Pakistan 
sınırları içinde bir şehir) gelmiş 
işçilerden kaynaklandığı tahmin 
edilir.

Ateşgâh, zamanla diğer yapılarla 
beraber Bakü’nün sembolü olarak 
kullanılmıştır.

Şehrin Ritüeli
Bir de şehrin kendisine ait ritüel-
leri vardır. Bakü de böyle şehirler-
dendir. Şehrin ritüelleri o şehirde 
yaşayan insanların belli zaman di-
limlerinde hiç kaçırmadan yaptık-
ları, âyin gibi eylemlerdir.

Şehir, bize sadece özgür ve fark-
lı seçenekler sunan bir mekân de-
ğil, şehir acı ve sevinçlerimizin de 
mekânıdır. Bazı acılar ve sevinçler 
zamanın belli bir diliminde ortak-
laşır. Örneğin; şehirlerin düşman 
işgalinden kurtuluşu böyle olay-
ların başında gelir. Bir bayrama 
dönüşür.

Genellikle, bu tarihler ulus devlet 
mantığı çerçevesinde devlet kutla-
ması ile yâd edilse de, bazı olayla-
rın buna ihtiyacı yoktur. 

Bakü, yılın başında sadece ona has 
bir ritüelle başlar: 20 Ocak.

20 Ocak 1990’da Rus ordusunun 
şehre girip tamamen sivil insanla-
ra rastgele ateş ederek yüzlerce in-
sanı öldürmesi Azerbaycanlılar için 
önemli tarihi duraklardan biridir. 
Bakü bu olayla özdeşleşmiştir. Kat-
liamdan sonra tamamen sivil bir 
şekilde ortaya çıkan şehrin kendi 
yarasını sarma, şehitlerini gömme 
eylemleri daha sonra devlet el at-
mış olsa bile, hâlâ sivil karakterini 
korur. 20 Ocak’ta Bakü gerçekten 
bir ritüel gerçekleştirir. Yüzlerce 
insan ellerinde karanfiller Şehitler 
Caddesi’ne akar.

Bakü’nün diğer önemli ritüeli Nev-
ruz’dur. Azerbaycan’da Nevruz ulu-
sal bayram olarak kutlanır. Bir an-
lamda her şehir bu ritüeli yaşar. 
Lakin Bakü’nün bu ritüeli yaşa-
ması başkadır. Bakü bu ritüeli bir 
başkent olarak, bu ritüelin kâhin-
lerinin yaşadığı bir yer olarak ger-
çekleştirir. Nevruz önce Bakü’de 
kutlanmaya başlar, daha sonra 
tüm ülkeye yayılır.

Nevruz daha gelirken, şehir hare-
ketlenmeye başlar. Evler baştan 
sona temizlenir. Nevruz’un simge-
si ‘semeni’ için buğdaylar ıslatılır. 
Nevruz ritüeli için yapılacak özel 

Nevruz 
Kutlaması, 

Bakü



kurabiye ve tatlılar için alışverişler 
yapılmaya başlar. 

Bu ahval insanların yüzüne yansır. 
Daha sonra İslam öncesi inançlar-
dan oluşan ritüeller bütünü başlar. 
Her mahallede ateş yakılır; şehir, 
yılın ilk ritüelinin cezbesi ile ken-
dinden geçer. 20 Ocak’la hatırla-
nan acı geçici olarak unutulur.

Bakü, caz müziği 
alanında yeni bir 

genre’nin ‘caz-mugam’ın 
da vatanıdır. Bu müzik 

türü, geleneksel 
Azerbaycan ses sanatı 
olan ‘mugam’ın caza 

aktarılmasından 
oluşmuştur ve Vagif 

Mustafazade’nin 
adı ile bağlıdır.

Bakü sadece petrolü ile değil, böl-
gede caz müziğin en önemli mer-
kezlerinden biridir. Bu şehirde, 
Tofig Guliyev, Rafig Babayev, Ra-
in Sultanov, Rauf Babayev ve artık 
bir efsane gibi anılan Vagif Musta-
fazade yaşamıştır. Günümüzde de, 
Şahin Növresli, Salman Gambarov 
gibi caz müzisyenleri yaşamakta-
dır. Bakü caz müziği alanında ye-
ni bir genre’nin ‘caz-mugam’ın da 
vatanıdır. Bu müzik türü gelenek-
sel Azerbaycan ses sanatı olan ‘mu-
gam’ın caza aktarılmasından oluş-
muştur ve Vagif Mustafazade’nin 
adı ile bağlıdır.

İşte bu bağlamda Bakü daha sı-
nırlı bir kesim için farklı bir ritüeli 
her yıl yaşayan bir şehirdir. Her yıl, 
Ekim ayında (2002 yılından beri) 
Bakü’de Bakü Caz Festivali düzen-
lenir. Dünyanın farklı ülkelerinden 
müzisyenler bu ritüeli gerçekleştir-
mek üzere Bakü’ye akar. 

Bakü son 10 yıl içinde ciddi gelişme 
ve değişim göstermiştir. Bu geliş-
me ve değişim en çok şehrin çehre-
sinde, mimarisinde görülmektedir. 
Modern binalar, gökdelenler her 

semtte karşınıza dikilmektedir. 

Bu modern yapılar içerisinde bir 
tanesi var ki, insanları bir mıkna-
tıs gibi kendine çekmekte, bununla 
kalmayıp onları dönüştürüp ken-
disine bağlamaktadır. Bu yapılar 
Bakü’de çok yeni olmasına rağmen 
kendisinden en çok söz edilen şe-
hir mekânıdır. Bunlar AVM’lerdir. 

Ömrü bu kadar genç olmasına rağ-
men AVM’ler şehirliyi kendi ‘dini-
ne’ kolayca çekmekte, dönüştürüp 
kendi ritüeline katmaktadır. Bu di-
nin adı ‘tüketim’, âyini alışveriştir.

Şehirlerde yapılan ritüeller ve şe-
hirlerin ritüelleri zamanla şehirle-
rin kimliğinin bir parçasına dönü-
şür. Bu kimlik Bakü için daha yeni 
oluşma aşamasındadır. 

Şehir ve Ritüelleri

(Grozni)
Dünyamızda ne kadar ülke varsa, 
o kadar da o ülkelere ve orada ya-
şayan halklarına ait değişik adet 
ve gelenekleri vardır. Kimimiz şa-
şırırız: “Aaa olur mu ki öyle?” diye, 
kimimiz ise “yok artık” dedirtecek 
kadar adetleri duyunca da hayret 
içinde kalırız. 

Zaten dünyamızda yaşayan halk-
larının adetleri farklı olmalı ki 

birbirimize karşı daha çok ilgi du-
yalım. İşte bu yüzden, sevgili okur-
larımız merak ediyorsa, Çeçenis-
tan’ın en büyük şehri ve başkenti 
olan Grozni ve onun geleneklerin-
den bahsetmek isterim.

Grozni, Çeçenistan’ın nerdeyse 
tam ortasında, Kafkas Savaşı za-
manında 1818’de Çar birliklerin 
yok ettiği Çeçen köyleri üzerine 
Groznaya (Korkunç) kalesi olarak 
kuruldu ve bugünkü nufüsu 200 
binden fazladır. Çeçenler başken-
tine Sölca-Giala derler ve çok se-
verler. Çünkü Grozni, özellikle 
civarında petrol bulunduktan son-
ra, Sovyetler zamanında yemyeşil 
parklarıyla ünlü, Kafkasya’nın en 
güzel şehirlerinden biriydi ve her 
zaman özgürlüklerin simgesiydi. 

19.yüzyılın mimarisi olan görkem-
li binaları son iki savaş sırasında 
ebediyen yıkıma uğrarken, Sov-
yet zamanının klâsik binaları ona-
rılmış durumda. Bununla birlikte, 
eski yeşilliği ve parkları kalmamış-
ken, yeni gökdelenler inşâ edilip 
modern bir şehrin yüzünü aldı. 
Bugünkü Grozni’nin binaları Çe-
çenlerin kule mimarisini ve cami-
leri de, tıpkı İstanbul’un simgeleri 
olan camiler gibi, Osmanlı izlerini 
taşıyor. 
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Çeçenistan ne kadar da yüz ölçü-
mü (15.500 km2) olarak küçük bir 
ülke olsa da, şehre göç orayı de et-
kiledi. İnşaatın ilerlediği bu son yıl-
larında şehir, iş arayan gençler için 
daha da çok ilgi çekici oldu. Bü-
yük şehirde kaybolmak kolay der-
ler ama bu Grozni için soylenemez, 
çünkü sakinleri, çok uzak olmadığı 
için, köylerinde kalan yakın akra-
balarını sık sık ziyaret edip bağlan-
tılarını koparmamaktırlar. Olmadı, 
pazarlarda ya da camilerde mutla-
ka tanıdıklarını görüp hal hatır so-
rar akrabaların haberlerini alırlar. 

Her halkların olduğu gibi, Çeçen-
lerin de en önemli olaylarından 
biri olan düğündür. Düğün sere-
monisi, kural olarak, hayat boyun-
ca hatırlanır ve kendisiyle birlikte, 
en alışılmamış düğün geleneklerini 
taşır. İnsanların köylerinden şeh-
re taşınmasıyla birlikte düğün ge-
lenekleri pek değişti söylenemez. 
Herkes düğünlerini kendi evleri-
nin avlusunda yaparken, çok dai-
reli apartmanlarına taşınan şehir 
sakinleri düğün merasimini ger-
çekleştirmek için, Çeçenlerin ade-
ti olmayan ama son zamanlarında 

yayılan, düğün salonları tutmayı 
tercih ediyorlar. O da tabi ki geliri 
daha yüksek olanlar için mümkün 
olabiliyor. 

Bugünkü Grozni’nin 
binaları Çeçenlerin 
kule mimarisini ve 
camileri de, tıpkı 

İstanbul’un simgeleri 
olan camiler gibi, 

Osmanlı izlerini taşıyor. 

Gelini baba ocağından almak için 
ne damat ne de damadın annesi 
ile babası giderler. Düğün konvo-
yu birçok fazla arabadan oluşuyor; 
ne kadar çok o kadar iyi. En güzel 
ve en süslü araba, gelin arabasıdır. 
Damadın kız-erkek kardeşleri ile 
en saygın aile fertleri ve büyükleri, 
arkadaşları gider gelini baba evin-
den almak için. İmam gelinin baba-
sından izin aldıktan sonra, gelinin 
yanına gider ve rızasını sorar. Çe-
çen kızları genellikle kendi isteğiy-
le evlenirler, büyükler bu konuda 

seçme hakkını kızlarına verir ve 
zorla evlilik çok nadir rastlanır. 

Gelin tarafı düğüne katılamaz, sa-
dece kızlarını uğurlarlar, onlar için 
hüzün dolu bir gün oluyor, kızla-
rından ayrılmak. Gelin damadın 
evine ulaştığında, ilk olarak önü-
ne halı serilir toplaması için, ar-
dından damadın annesi, tatlı bir 
şekerin yarısını gelinine yedirip, 
araları hep tatlı olsun diye, sarılır 
ona. Sonra gelinin kucağına erkek 
bebeği verip, oynamaya hazır olan 
gençler, Kafkas danslarını oyna-
maya başlarlar. Gelin ise düğünün-
de oynayamaz, sadece onun için 
süslenmiş bir köşede oturmadan, 
ayakta durup düğününü izler, ka-
dın misafirlerinin tebriklerini alır, 
erkek misafirleri ile de konuşamaz. 

Bunun sebebi ise öyle bir adet ol-
ması. Damat tarafı erkek akraba-
lar, geline su isteyip, onun içip iç-
memesinin iznini isterler. Gelin 
susar ve eğer ki erkek akraba hedi-
ye niyetine para verirse, suyun iç-
mesine izin veriyor. Böyle bir adet 
olduğu için, düğünde hediyeyi ver-
meyen erkek akrabayla yıllarca tek 
lâf bile konuşmayan gelinler de Grozni,

Çeçenistan



vardır. Başka halklara garip gelen 
bu adet, Çeçenlerde alışık ve şakay-
la karşılanıyor. Düğünlerde asla al-
kol içki bulunmaz, masalar Çeçen 
geleneksel yemekleriyle dolu olup 
farklı ülkelerin yemek tatları bul-
mak mümkün olur.

Eskiden düğünler üç gün sürerken, 
şimdiki zamanda sadece bir günle 
yetiniyor. Ayrıca gelinin gelmesini 
haber veren silah sesleri de yasak-
landı ki yaralanan olmasın.

Çeçen kızları genellikle 
kendi isteğiyle 

evlenirler, büyükler 
bu konuda seçme 
hakkını kızlarına 

verir ve zorla evlilik 
çok nadir rastlanır.  

Damat da arkadaşlarıyla saklanıp, 
saklandığı yerden ancak izleyebili-
yor düğününü. Bunun nedeni ise 
büyüklerden utanması ve onlara 
olan saygısından dolayı ortalıkta 
görünmemesidir. 

Eğer komşunun ya da yakın bir ak-
rabanın cenazesi varsa, düğünde 
müzik çalınmaz ve dans da oynan-
maz. Böylece vefat etmiş birinin 
yakınlarına ve acılarına saygı gös-
terilmiş olur. Cenazeler, alışılmış 
gibi camilerde değil, ölenin evin 
avlusunda düzenlenir; kadın-erkek 
ayrı toplanıp, yakınlarına başsağ-
lığı dilenir. Cenazeler, Çeçenlerde 
üç gün sürer. Bu günler içerisinde 
ölen için Kur’ân okunur, din adam-
ları zikir çeker, un helvası ve çepal-
gaş (Çeçenlerin gözleme yemeği) 
dağıtılır. 

Bir çocuğun doğumunu, dünyaya 
gelen yeni bir insanı karşılama tö-
reni, eskiden büyük sevinçle kutla-
nırdı. Bir erkek çocuk için meselâ, 
at yarışları, silah atışları, güreşler 
düzenlenir, kazananlara aile tara-
fından büyük hediyeler verilirdi. 
Günümüzde maalesef o tür kutla-
malar kalmadı.

Çok zengin bir mutfağı olan Çeçen 
yemekleri, şehirde yayılan Avrupai 
kafelerde ve alışveriş merkezlerin-
de satılan hamburger tip yemekle-
re yer bırakıyor. Ama her yabancı 
turist, tabi ki Çeçen nefis yemekle-
ri tatmadan gidemez.

Grozni, başkenti olduğu ülke Çe-
çenistan gibi ufak bir şehir ama 
görülmesi ve gezilmesi değer bir 
şehirdir. 

Ancak o şehri yerinde görenler ve 
havasını alanlar anlayabilir Çeçen-
lerin niye bu kadar ülkelerine düş-
kün olduğunu.

Tanzanya

Afrika’nın Sembolü 
Masailer (Maasailer)
Afrika gezisi içerisinde en çok il-
gi çekenlerden birisi de Kenya ve 
Tanzanya’da görülen Masai köyle-
ridir. Çok ilgi çekici olan bu köyler-
de görüldüğü unutulmayan anılar 
ekleniyor. Masaileri genelde Holl-
ywood üretimi olan filmlerden ta-
nınıyor. Fazla da bir bilgi yoktur. 
Ama onların oradaki yaşantılarını, 
yaşadıkları köyleri görünce, onlarla 
beraber olunca Afrika için ne kadar 
önemli olduklarını anlıyoruz.

Afrika’da birçok kabile olduğu bir 
gerçek. Ancak bunların hiçbirini 
diğerinden ayıramazsınız. Çünkü 
giysilerine, yaşayışlarına varıncaya 

kadar hep aynı giyiniyorlar. Bir tek 
istisna var; o da Masailer. Farklı ya-
şıyorlar ve farklı giyiniyorlar. Uzak-
tan bile olsa bir Masai köyünü ve 
de bir Masailiyi tanımak çok kolay. 
Giyinişlerinden tutun da köylerine 
kadar her şeyleri ile çok farklılar. 
Bu güne kadar bu şekilde yaşamış 
olmaları, onların geleneklerine ne 
kadar bağlı olduklarının bir kanıtı. 
Bu önemli farklılık nedeniyle dün-
yada çok tanınıyorlar ve Afrika’nın 
sembolü haline gelmişler

Masailer ya da Maasailer Tanzan-
ya ve Kenya sınırları içinde bulu-
nan ‘Masai Mara’ bölgesinde yarı 
göçebe bir hayat süren yerli halka 
verilen isimdir. Nilo-Saharan dil ai-
lesine dahil olan Maa dilini konu-
şurlar. Tanzanya ve Kenya’da yaşa-
yan Maasaileri toplam nüfusunun 
yaklaşık 900.000 olduğu tahmin 
edilmektedir. Her iki ülkede uzak 
köylerde yaşamaları ve yarı göçebe 
hayat stilleri nedeniyle nüfusları 
hakkında tam bir tahmin yapmak 
güçtür. Birçok milli parkları yakı-
nında ikamet ve kendi ayırt edici 
gümrük ve elbise için en iyi bilinen 
yerel popülasyon arasındadır.

Maasai bir Nilotik grubudur. On-
lar Afrika’daki Büyük Göller böl-
gesinde yaşamaktadır. Nilotler 
Nil-Sahra dil konuşurlar ve Güney 
Sudan’ın yoluyla Güneydoğu Afri-
ka’ya geldiler. Maasai, Samburu ve 

Grozni’de
Bir Düğün Töreni
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Kalenjin dahil olmak üzere bu böl-
gedeki Nilotler arasındadır. Pas-
toralistler, savaşçılar ve bilinen 
en ünlü sığır hışıltılardır. Kuşitic 
gruplar, toplumsal örgütlenme, 
sünnet yaşı seti sistemi de dahil 
olmak üzere birçok gelenekselere 
sahiptir.

Maasai toplumunda ataerkillik 
egemendir; önemli kararlar genel-
de yaşlı erkekler tarafından alınır. 
Toplumsal yaşantıyı genel olarak 
sözlü yasalar belirler. Resmi bir 
cezalandırma sistemi yoktur; ge-
nelde anlaşmazlıklar büyükbaş 
hayvan verilerek çözülür. Bunun 
dışında ‘amitu’ denilen barış yap-
ma, veya ‘arop’ denilen özür dileme 
gibi sorunu kendi arasında çözme 
uygulamaları da bulunur.

Maasailerin dini tek tanrılıdır; tan-
rılarına Engai adı verilir. Engai çift 
doğası olan tek bir tanrıdır. Engai 
Narok (Siyah Tanrı) yardımsever-
dır, Engai Nanyokie (kırmızı Tanrı) 
ise cezalandırıcıdır. “Tanrı Dağı”, 
Ol Doinyo Lengai, Tanzanya’nın 
kuzeyinde yer alır. Maasai dinsel 
sistemi içinde laibon adı verilen ki-
şiler vardır; bunlar şamanistik te-
davi, fal bakma ve kehanet dışında 
savaşlarda başarı ve bol yağış sağla-
ma gibi görevleri vardır. Laibon’un 
saygınlığı sosyal konumundan 
çok, kişisel becerisinden kaynakla-
nır. Maasailerin çoğunluğu Hıristı-
yanlığa geçmiştir, ayrıca bir miktar 
Müslüman da bulunmaktadır.

Kabilede önemli kararlar 
yaşlı erkekler tarafından 

alınıyor. Toplumsal 
yaşam, sözlü yasalar 

tarafından belirlenirken, 
anlaşmazlıklar büyükbaş 

hayvanlar takas 
edilerek çözülüyor. 

Yüksek bebek ölüm oranı nedeniy-
le, Maasailerde bebek 3 aylık olun-
caya kadar tam olarak tanınmaz. 
Bir Maasainin yaşamının sona er-
mesinde ise somut bir tören uygu-
lanmaz. Cesedin toprağa zarar ve-
receği inancından dolayı, toprağa 
verme işlemi sadece büyük şefler 
için yapılır. Genellikle ceset dışarı-
da leşçillere terkedilir.

Geleneksel olarak kulak memeleri-
ni kesen Masailer, bu kesiğe yerleş-
tirdikleri tahta parçasıyla da deliği 
genişletiyorlar.

Erkeklerin 18, kızların ise 16 ya-
şında evlenmeye başladığı Masai 
köyünde, erkeklerin büyüdüklerini 
kanıtlamak için yaptıkları aslan av-
ları, aslan popülasyonunun tehli-
ke altında olması nedeniyle Kenya 
hükümetince yasaklandı. Masai’de 
birden fazla kadınla evlenmek 
serbest.

Gündüzleri geniş otlaklarda yayı-
lan sığır sürülerinin peşinde gezen 

genç erkekler, kendilerini korumak 
için mızrak, pala ve ucu tokmak 
şeklinde olan özel bir sopa kulla-
nıyor. Günlerinin büyük bir bölü-
münü ev işleriyle geçiren kadınlar, 
çevreden topladıklarıyla çeşitli süs 
eşyaları yapıyor.

Kabilede önemli kararlar yaşlı er-
kekler tarafından alınıyor. Toplum-
sal yaşam, sözlü yasalar tarafından 
belirlenirken, anlaşmazlıklar bü-
yükbaş hayvanlar takas edilerek 
çözülüyor.

Masailerin köylerine kraal adı ve-
rilir ve Maa dilini konuşurlar. Ge-
nelde ince, uzun yapılı insanlardır. 
Daha çok kırmızı renkli giysiler gi-
yerler. Yakıt olarak tezek kullanır-
lar. Hayvan derisi ve kuru otlar-
dan yapılmış yataklarda uyuyorlar.
Bazen küçük hayvanları soğuk ve-
ya yabani hayvanlardan korunmak 
için kulübelerine alırlar. Bu hay-
vanlara verdikleri önemi gösterir.

Masailer kulübeleri yaparken kü-
çük dal parçaları, çalıları, sığır dış-
kılarını ve sığır idrarını güneş-
te kurutup harçelde ederler. Dışkı 
olduğu halde buhar çıkmaz. Ma-
sai çocukları eğitimlerini binalar-
da görmüyorlar. Okula kitapsız ve 
formasız gidiyorlar.

Masailerin hayvanlarla birlikte 
yaşadığı kulübelerde tek bir oda 
ve küçük bir boşluk bulunuyor. 
Odada, anne, baba ve çocuklar 

Maasai Köyü,
Tanzanya



yaşarken, kulübenin geri kalan kıs-
mında hayvanlar yer alıyor. Masa-
iler,  kulübenin ortasına yaktıkları 
ateşle hem yemeklerini pişiriyor, 
hem de aydınlanma ve ısınma ihti-
yaçlarını gideriyorlar. Kulübelerde, 
duman, çatıların uç noktasına açı-
lan deliklerden dışarı çıkıyor.

Tanzanya’da ve 
Kenya’da doğal hayatta, 
geleneklerine sıkı sıkıya 

bağlı olarak yaşayan 
Masai kabilesi,  modern 

hayatı reddediyor. Su 
ihtiyaçlarını çevredeki 
akarsulardan taşıyarak 

gideren Masailer, 
elektrik kullanmıyor. 
Masailerin yaşadığı 
bölgeler hükümeti 
tarafından koruma 
altında tutuluyor. 

Kenya ve Tanzanya’da yarı göçe-
be olarak yaşayan Masailer, her-
hangi bir vizeye tabi olmaksızın 
istedikleri gibi bu ülkelere girip çı-
kabiliyor. Kenya ve Tanzanya dev-
letlerince, Masailerin göçü, Ma-
sai Mara ve Serengeti’deki yabani 
hayvanların göçü gibi doğal olarak 
karşılanıyor.

Hayvanların göç mevsimini takip 
eden Masailer, sığırlarını daha iyi 
otlatabilmek için iki ülke arasında 
sürekli göç ediyorlar:

Masailer kolye yaparken aşağıdaki 
renkleri birarada kullanmazlar.

• Koyu kahverengi ve siyah

• Koyu mavi ve siyah

• Sarı ve beyaz

• Kırmızı ve turuncu

Bu renkleri yan yana kullanabilmek 
için aralarına açık mavi koyuyorlar.

Masailer için renklerin bazı 
anlamları:

• Yeşil = Çayırlar

• Mavi = Gökyüzü

• Beyaz = Süt

• Kırmızı = Tehlike

• Siyah = Yağmur

Kabile, turistlere belirli bir ücret 
karşılığında köylerini gezdiriyor. 
Konuklarına geleneksel dans gös-
terileri sunan Masailer, avlarda 
kullandıkları ok, pala ve mızrak gi-
bi aletleri de tanıtıyor.

Köyü ziyaret eden yabancılara, il-
kel şartlarda ateş yakmayı göste-
ren Masailer, köyün ortasındaki 
boş alana kurdukları sergilerde de 
hediyelik eşya satıyor. Masailer, bu 
şekilde elde ettikleri gelirle kabile-
nin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köyde, teknolojinin cazibesine di-
renemeyen bazı Masailer cep te-
lefonu kullanıyor. Kontörlü hat 
kullanan kabile üyeleri, elektriğin 
olmaması nedeniyle telefonlarını 
çevredeki konaklama yerlerinde 
şarj ediyor.

Çitle çevrili köyün dışında, iskam-
bil kağıtlarıyla oyun oynayan bir 
grup Masaili dikkatimizi çekiyor. 
Köye gelen yabancılar tarafından 
öğretilen oyunu kabile üyeleri, or-
taya iddia koyarak oynuyor.

Tanzanya’da ve Kenya’da doğal ha-
yatta, geleneklerine sıkı sıkıya bağ-
lı olarak yaşayan Masai kabilesi,  
modern hayatı reddediyor. Su ih-
tiyaçlarını çevredeki akarsulardan 
taşıyarak gideren Masailer, elekt-
rik kullanmıyor. Masailerin yaşa-
dığı bölgeler, hükümeti tarafından 
koruma altında tutuluyor.  

Maasailer’de
Yöresel Bir 
Oyun
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Hüseyin YEŞİL

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Koordinatörü

TARİHTEN GÜNÜMÜZE BİR AHİLİK GELENEĞİ;  
ÇARŞI, PAZAR DUASI

DERLEME



ir Ahilik geleneği 
olarak Anadolu’nun 
birçok il ve ilçesin-
de dükkânlar, pa-
zar yerleri dua ile 
açılmaktadır.

Fütüvvet geleneğinin devam ettiği 
ve Ahilik teşkilâtının ticaret haya-
tına hâkim olduğu daha eski devir-
lerde de bazı arasta, bedesten, çarşı 
gibi ticarî merkezlerde esnafın sa-
bah dükkânını açmadan önce bir 
yerde toplanıp dua ettiği bilinmek-
tedir. Sabah namazında camide bu-
luşan esnaf, namazdan sonra çarşı-
nın dua meydanı veya dua kubbesi 
adı verilen bölümünde toplanırdı. 
Burada kendi aralarından seçilmiş 
olan ilmine güvenilir bir kişinin 
(duacı) önderliğinde doğruluk ye-
mini ile helâl ve bereketli kazançlar 
elde etmek için dua eden esnaf da-
ha sonra dükkânlarını açardı.1

Günümüzde de sabahleyin erken 
saatte önce o beldenin Müftüsü, 
imamı veya hanın yaşlı büyüğü 

helalinden, hayırlı, bereketli, bol 
kazanç dileğiyle yapmış olduğu 
duaya âmin diyerek, dükkânının 
kilidini, tezgâhının örtüsünü açı-
yor. Bu ritüel yerleşik dükkan-
ların olduğu çarşılarda her gün 
gerçekleştirilirken, pazar yerlerin-
de pazarın kurulduğu günlerde 
gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin birçok yerinde süre ge-
len bu gelenek, son yıllarda da 
unutulan şehirlerde yeniden ihya 
edilmeye başlamış, sonradan ku-
rulan şehirlerimizde de giderek 
yaygınlaşmaktadır.

Esnafın Çarşı-Pazar Duası ile me-
saisine başladığı il ve ilçelerin bir 
kısmı:

Nevşehir
Anadolu’da Padişah fermanı ile ku-
rulan ilk pazar yerine sahip Nevşe-
hir’de pazar alışverişleri yıllardan 
beri dua ile başlıyor.

1721 yılında Nevşehirli Damat İb-
rahim paşa’nın kayın babası olan 
Osmanlı padişahı 3. Ahmet’in fer-
manı ile kurulmasına karar verilen 
Nevşehir Pazaryeri haftada pazar 
ve pazartesi günü vatandaşların 
sebze ve meyve ihtiyaçları başta ol-
mak üzere giyim ve diğer bazı ih-
tiyaçlarının karşılanması amacıyla 
açık tutuluyor.

Nevşehir Belediyesinin UNES-
CO tarafından insanlığın somut 

B

‘Ya Rab. Senin mübarek isminle pazarımızı açıyoruz. 
Bizlere bereketli kazançlar ihsan eyle. Tartı ve ölçüde hata 
yapmaktan, aldatmaktan ve aldatılmaktan bizleri muhafaza 
eyle.
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olmayan kültür varlığı listesi-
ne alınması amacıyla başvuruda 
bulunduğun Nevşehir Pazarye-
rinde, her pazar günü alışveriş, 
Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar 
Müdürlüğü’nce görevlendirilen 
bir imam-hatip tarafından yapılan 
dua ile başlıyor.2

Şanlı Urfa

Kapalı Çarşı
Anadolu’nun en eski kentlerinden 
olan ve medeniyetler beşiği olarak 
bilinen Şanlıurfa’da Kapalı Çarşı 
esnafı, 7 asrı aşkındır süredir ya-
şatılan Ahilik geleneklerine göre 
birlikte dua ederek, kepenk açıyor.
Şanlıurfa Haşimiye Meydanı’nın 
Aşağı Çarşı bölümünde bulunan 
yaklaşık 70 esnaf, 7 asrı aşkın sü-
redir devam eden Ahilik gelenekle-
rini yaşatıyor. İş yerlerinin önün-
de dizilen esnaflar, bol, bereketli, 
kazasız, belasız ve hayırlı kazanç 
temennisiyle yapılan dualara hep 
birlikte ‘âmin’ diyor. 2

Sipahi Pazarı
Sipahi Pazarı içerisinde yer alan es-
nafların yoğunlukla; el işi halı, el işi 
kilim, hakiki deri yelek, şark köşe-
si gibi ürünleri sattığı Sipahi Paza-
rı 400 yıldır her sabah saat 10’da 
dua ile açılmasıdır. Hanın en yaşlı 
büyüğü elini Allaha açıp günün ha-
yırlı ve kazançlı geçmesi için dualar 
eder, El Fâtihâ demesinin ardından 
herkes Fâtihâ okur.

Aydın
Nazilli ilçesinin meşhur Perşembe 
pazarı ve İncirliova ilçesinin Cu-
ma halk pazarında belediye ho-
parlöründen yapılan dua ile başlar. 
Dua esnasında alıcı ve satıcı oldu-
ğu yerde durup ellerini dua için 
açar dua bitmeden hiçbir hareket 
olmaz. Dua bittikten sonra alışve-
riş başlar.

İzmir 
Birçok ilçesinde pazarları dua ile 
başlayan İzmir’in, Tire ilçesinde 
salı günleri kurulan pazar da yüz-
yıllardan beri dua ile başlıyor.Eski 
yıllarda cami minarelerinden yapı-
lan dua teknolojinin gelişmesiyle 
belediye hoparlöründen yapılma-
ya başlamış. Geçmişi Aydınoğulla-
rı beyliğine dayanan Pazar duası-
na sadece pazarda bulunanlar değil 
evlerinde bulunan vatandaşlarda 
katılıyorlar.3

Bolu
UNESCO Dünya Miras Geçici 
Listesine dahil olmuş Tarihi Ahi 
Kenti Mudurnu ilçesindeki es-
naf, Osmanlı döneminden bu ya-
na sürdürülen 706 yıllık gelenekle 
her cuma günü hayırlı ve bereketli 
kazanç için dua ediyor. Tarihi İpek 
Yolu üzerinde yer alan, bir Osman-
lı kasabası olan ve Ahilik kültürü-
nün halen yaşatıldığı Mudurnu il-
çesi, tarihi yapılarını korumanın 
yanı sıra örf, adet ve gelenekleri de 
yaşatmayı sürdürüyor.

Mudurnu’da geleneksel hale gel-
miş ve yüzyıllardır süre gelen bir 
gelenektir, cuma günleri salâ ve-
rildikten hemen sonra yapılır. 

Esnaf duasına esnaflar dükkanla-
rının önüne ayakta hocanın duası-
na amin demekle birlikte katılmış 
olurlar. Yapılan bu bereket duası 
Orta çarşı ve Demirciler çarşısı ol-
mak üzere iki ayrı yerde aynı anda 
yapılır. Orta çarşıda yapılan duaya 
esnaflar ayakta amin derken, de-
mirciler çarşısı esnafları ise dua-
ya oturdukları yerden amin derler. 
Bunun sebebi ise orta çarşı esnafı-
nın hafta boyunca dükkanlarında 
oturduğu yerden, demirciler çarşı-
sı esnafı ise hafta boyunca ayakta 
demir dövdükleri için Ahilik gele-
neğinden gelen bir saygı gösteri-
si olarak kabul edilir. Dua sonrası 
gönlünden kopan, ölülerinin ruhu-

na dua okunmasını isteyen varsa 
“hayır” adı altında sembol olarak 
ekmek, lokum gibi elde yenebile-
cek yiyecekler dağıtılır ve yiyenler/
alanlar onlar içinde dua ederler.

Bu duanın Mudurnu için başka bir 
önemi daha vardır. Mudurnu’da 
her kim yeni bir işyeri açmak ister-
se açılışını mutlaka esnaf duasın-
dan sonra yapar. Açılışı yapılacak 
olan dükkân, dua sonrası anons 
edilir; kalabalık cemaat açılış yapı-
lacak dükkânın önüne giderek ora-
da dükkânın bereketli olması ha-
yırlı kazançlar sağlaması için hep 
birlikte dua edilir.4

Konya
Tarihi çarşıların bulunduğu eski 
buğday pazarı civarında esnaf; yüz-
yılların geleneğini, sabah erkenden 



besmele ve dua ile dükkânını açıp, 
ardından bereketli bir gün için gü-
vercinleri besleyerek yaşatıyor.

Geçmişten bugüne yukarıda belirt-
tiğimiz şehirler ile birlikte Afyon-
karahisar, Manisa, Yozgat, Çorum, 
Uşak, Kırşehir… Birçok Anadolu 
şehrinde bir gelenek olarak yüzyıl-
lardan beri sürdürülürken son dö-
nemde de buna katılan il ve ilçele-
rimizin sayısı artmaktadır. 

İzmir’in, Torbalı ilçesi, Kütah-
ya’nın Emet ilçesi de Pazar duasına 
yeni katılan yerlere örnek olarak 
gösterilebilir.

Ana teması “Helâlinden hayırlı, be-
reketli kazanç “olan Pazar duası-
na, Emet ilçesinde Kaynarca Camii 
İmam Hatibi Ahmet Er’in yaptı-
ğı “‘Ya Rab! Senin mübarek ismin-
le pazarımızı açıyoruz. Bizlere be-
reketli kazançlar ihsan eyle. Tartı 
ve ölçüde hata yapmaktan, aldat-
maktan ve aldatılmaktan bizleri 
muhafaza eyle. Pazarda geçen za-
manımızı hayırlı, bugünkü alışve-
rişimizi kârlı eyle. Şu günümüzün 
evveline iyilik, ortasına güzellik, 
sonuna hayırlı genişlik vermeni 

niyaz ediyoruz. Bizi borçlarımızı 
ödemeye, bol ve bereketli kâr et-
meye muvaffak eyle. İnayetine gü-
venip işimize başladık; pazarımızı, 
rızkımızı vereceğine inanarak aç-
tık. Bizi mahcup çıkarma ya Rab! 
Zarar ve ziyana uğramaktan, hır-
sızlar tarafından soyulmaktan mu-
hafaza eyle.’’5

Son olarak; Kuşadası ilçe müftüsü 
Vehbi Akşit’in ümmeti Muham-
med istifade etsin diye sitesine 
koyduğu, Afyonkarahisar’ın Baş-
makçı ilçesinde cuma günleri ku-
rulan halk pazarında okunan duayı 
örnek olarak verebiliriz..  

Pazar Duası
Hamdü sena âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a

Salâtü selam Hz. Muhammed Aleyhisselama

Efradı ailesine ashab ve ümmetine ve büyük milletine olsun.

Bize bizden yakın olan Yüce Rabbimiz, İşlerimizi kolaylaştır, rızkımı-
zı bollaştır. Haramdan uzaklaştır, helâline yaklaştır, bizi hoşnutluğa 
ulaştır. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ile mağrur-
luktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda pişmanlıktan Sen bizi 
koru Rabbimiz.

Biz yanlız Sana kulluk eder, her türlü yardımı da ancak Sen’den dile-
riz, isteriz. Ellerimizi boş çevirme, bizleri doğru yola ilet.

Ticaret ve kazançlarımızı bereketli eyle Rabbimiz.

Cesaret ve metanetli, ahlak ve faziletli işlerimizde sadakatli eyle bi-
zi Rabbimiz.

Yüce Rabbimiz! Korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, fenalık-
lara doymak bilmeyen nefsimizin şerrinden Sen koru.

Beldemizi, güzel yurdumuzu faziletli ve asil milletimizi, bizi Sana 
ulaştıran her şeyimizi yerden ve gökten, dıştan ve içten gelebilecek 
bütün kötülük ve musibetlerden Sen koru hepimizi Rabbimiz.

Âmin, Tâhâ ve Yâsin. Velhamdü lillahi Rabbil Âlemin.

El-Fatiha.6
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İTALYA’DA BİZE DAİR BİR RİTÜEL:  
MOENA TÜRKİYE FESTİVALİ 

Battal ÖZSERVET

İtalya Ulusal Araştırma Merkezi (CNR), Uluslararası Çocukların Şehri Projesi Türkiye 
Koordinatörü, Araştırmacı-Yazar 
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u çalışma, bir ge-
leneği yaşatma ve 
hatırlama amacı ile 
başlamış ama za-
manla amacından 
saparak, icra edi-

lişinde farklılık göstererek bir eğ-
lenceye dönüşmüş olan ve yaklaşık 
300 yıldır süregelen bir ritüel hak-
kında yapılan bir araştırmayı içer-
mektedir. Çalışmanın konusu İtal-
ya’nın Trento şehrine bağlı Moena 
kasabasında bulunan Rione Turc-
hia (Türkiye bölgesi) adlı bölgede 
üç asırdır süregelen, Türk bayra-
ğı ve yeniçeri kıyafetleri ile kutla-
nan “Festa di Turchia” Festivali ve 
kaynağı hakkında bilgiler sunmaya 
yöneliktir. 

Çalışma yöntemi; Türkçe yayın-
lanmış olan makale ve diğer bilim-
sel çalışmalar ile İtalyanca kaynak-
lardaki bilgilerin karşılaştırılması 
olup, bugüne kadar konuyla ilgili 
neler yapıldığının araştırılması ve 

ayrıca Moena kasabasından yetki-
li kişiler ile görüşmelerin yapılması 
şeklindedir.

Ritüel, birey ya da gruplarla ilgili 
bazı değerlerin, inançların, eğlen-
ce biçimlerinin, uygun zamanlar-
da düzenli olarak belli bir disiplin 
çerçevesinde usül ve merasim ha-
line getirilmesini tanımlar. Ritü-
eller uygulandıkları alan içerisin-
de toplumun ilgili kesimi arasında 
ilişkilerin artmasını, arkadaşlığın 

ve dostluğun pekişmesini sağladı-
ğı gibi farklı kesimler için de bir-
birlerini tanımaya teşvik edici ve 
toplumsal kaynaşmayı hızlandıran 
katalizör unsurlardır (Karaman, 
2010).

Her inanç sisteminin bir ritüe-
li olduğu gibi farklı faaliyet alan-
ları da ritüellere sahiptir; eğlence, 
spor, yemek, şifa, büyü, eğitim gi-
bi faaliyetler bunlardan bazıları-
dır. Ritüellerle ilgili ayrıca şöyle bir 

B

Her inanç sisteminin bir ritüeli olduğu gibi farklı faaliyet 
alanları da ritüellere sahiptir; eğlence, spor, yemek, şifa, büyü, 
eğitim gibi faaliyetler bunlardan bazılarıdır.

Moena,
İtalya
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realitenin yaşandığı tarihsel süreç 
boyunca gözlemlenmiştir; inanç-
sal veya ahlâki bir alanda doğan bir 
ritüel, ritüelin devamı için gerekli 
olan disiplin kurallarının ve usul-
lerin gözardı edilmesi ve icraasının 
devamsızlığı sebebiyle yıllar geçtik-
çe özünden kopar, uzaklaşır ve eğ-
lenceye dönüşür. 

Burada yaşayan 
kasabalılar ve 

köylüler Türklerin 
pek sevilmediği 

İtalya’da, cesurca Türk 
gibi davranmakta ve 

evlerinin pencerelerinde 
Türk bayraklarını 

dalgalandırmaktadırlar.

Buna örnek olarak dini bir ritü-
el olarak hayata geçmiş olan ve 
Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ve 
sonrasında Hz. Sultan Veled tara-
fından kurumsallaşan semâ âyin-i 
şerifi verilebilir. Bu amaçla hayata 
geçmiş olmasına rağmen Cumhu-
riyet sonrası, icra edildiği kurum-
larının kapatılması ve taliminin 
yasaklanması bu ritüelin özü-
nün, hikmetinin, yapılış amacı-
nın ve şeklinin unutulmasına se-
bebiyet vermiştir. 1950’den sonra 
başlayan Hz. Mevlana’yı anma 

törenleri kapsamında 17 Aralık 
Haftası semâ âyin-i şerifi yeniden 
icraa edilmeye başlanmış ve etkin-
lik uluslararası düzeye taşınınca, 
yabancıların merakını giderek cel-
betmiş ve her yıl binlerce turistin 
Şeb-i Arus etkinliklerine katılımı-
na sebebiyet vermiştir. 

Yabancıların bu ilgisi, turistik 
mekânlarda da semâ âyin-i şeri-
fi hakkında bir bilgiye sahip olma-
yan esnaf tarafından ticari meta 
olarak kullanımını doğurmuş ve 
semâzen olmayan gençlere resto-
ran, lokanta, kafeterya köşelerin-
de semâ yaptırılmaya başlanmıştır. 
Bu ritüelin daha kişisel faaliyetler 
olan düğün, kutlama gibi törenler-
de dahi kullanılmaya başlandığı ve 
amacından oldukça saptığı da gö-
rülmeye başlanmıştır. Bu durumu 
farkeden Kültür Bakanlığı yetki-
lileri özel bir genelge ile bunu ya-
saklamasına rağmen, durum fiili 
olarak devam etmektedir. Bakan-
lık tarafından böyle bir genelge1 

1 Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ-
rul Günay’ın yayımladığı 22 Eylül 2008 tarihli 
“Mevlevilik ve Semâ Törenleri Hakkında Genel-
ge” başlıklı Genelge semâ âyin-i şerifinin sadece 
gerçek semâzenler tarafından ruhuna uygun şe-
kilde ve belirli mekanlarda icraa edilmesi gerekti-
ğine dair 4 madde içerse de pek bir işe yaramadığı 
görülmektedir çünkü halen bugün tarihi yarıma-
dada turistlerin en yoğun olduğu bölgelerde res-
toran ve kafeteryalarda gösteri ve shov amaçlı 
olarak semâzen kıyafeti giyen bir kişinin ortada 
dönmesi turistlere semâ olarak tanıtılmaktadır 
(http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14823/

yayımlanmasına rağmen bazı res-
mi kurumlar bile turistik mekân-
lar için semâzen yetiştirme eğitim 
programları açmaktadır (Url 1).

Bu araştırmanın konusunu teş-
kil eden “Moena Türkiye Festiva-
li” etkinliğinin de yukarıda bahset-
tiğimiz örnek gibi bir ritüel olarak 
hayata geçmiş olmasına rağmen, 
yıllar geçtikçe değişime uğradığı ve 
usüllerine riayet edilmediği için, 
hayata geçirilme amaç ve gayesinin 
dahi unutulduğu ve farklı şekiller 
alarak merasimden festivale dö-
nüştüğü sonucuna varılmıştır.

Moena Kasabası ve 
Türk Festivali
İtalya’nın kuzeyinde, Trento şehri-
nin kuzey doğusunda bulunan Mo-
ena kasabası Avusturya sınırına 
154 km mesafededir. 1184 metre 
yüksekliğinde, Dolomiti Sıra Dağ-
ları arasında Ladin Vadisi’nde ye-
şiller içinde bir doğa harikası olan 
Moena 2.700 nüfusa sahip küçük 
ve huzurlu bir kasabadır. Dolomi-
ti dağlarından gelen sular ile olu-
şan Avisio Şelalesi ile San Pelegrin 
nehri kenarında bulunan Moena, 
buradan İtalya’nın en meşhur içme 
suyu markası olan San Pellegrino 
suyunu çıkarıp ülkeye dağıtarak bu 
konuda isim yapmıştır. Dolomiti 
Dağları’nın yeşili, zirvedeki beyaz 
karların ahengi ile bahar ayların-
da muhteşem bir görünüm sergi-
ler ve gündoğumu ile günbatımı sı-
rasında dağlar tozpembe bir renge 
bürünür. 

Şehrin merkezine, Avisio nehrine 
paralel olarak yüründüğünde Piaz 
de Ramon Meydanı’na varmadan 
hemen önce sağa dönen bir cadde 
görülür, işte bu cadde Türkiye böl-
gesi diye adlandırılan bölgeye gö-
türen Türkiye Caddesi’ne birleşir 
ve sonundaki Türkiye Meydanı’na 
varır.

Bu meydanda üstünde bir Türk ye-
niçerisinin büstünün olduğu bir 

mevlevilik-ve-semâ-torenleri-hakkinda-genelge.
html : Mevlevilik ve Semâ Törenleri Hakkında 
Genelge, Ertuğrul Günay).



çeşme de mevcuttur, çeşme üze-
rinde bulunan, kırmızı renkle çizil-
miş hilâl ve yıldız sembolleri Türk 
Bayrağını simgelemektedir.

Bu bölgeye girildiğinde tarihi doku-
nun yüzyıllar boyunca hiç değişme-
diğine tanıklık edilebilir, yüzyıllar 
önce yapılmış binalar düzenli res-
torasyonlar ile ayakta kalmış böy-
lece ilçenin ve şehrin tarihi doku-
su korunarak, tarihi bilince sahip 
bir toplumun oluşmasına sebebi-
yet verilmiştir. Bu tarihi bölgede 
15. ile 18. yüzyıllar arasında yapıl-
mış tarihi evlerin cephelerini renk-
li çiçekler ile çeşitli fresklerin süsle-
diği hemen göze çarpmaktadır, bu 
freskler içersinde uçan halı, ay ve 
yıldız figürleri, hurma ağacı altında 
oturan evli bir Türk çiftini simgele-
yen freskler, harem hayatını simge-
leyen çarşaflı kadınların çizimleri 
ile avlanan Türk erkeği figürleri-
ne yer verilmiştir. Cadde boyunca 
farklı evlerin kapılarına Türk bay-
rakları asılı bulunmaktadır. Bura-
da yaşayan kasabalılar ve köylüler 
Türklerin pek sevilmediği İtalya’da 
cesurca Türk gibi davranmakta ve 
evlerinin pencerelerinde Türk bay-
raklarını dalgalandırmaktadırlar.

Festival boyunca yerel 
halk Türk kıyafetleri 

giymekte, genç ve 
yetişkin erkekler 
yeniçeri kılığına 

girerken kadınlar 
çarşaflı, örtülü ve peçeli 
kıyafetler ile  festivale 
renk katmaktadırlar. 

Kasabanın en yaşlı 
erkeği ise Osmanlı 

Sultanı’nı temsilen onun 
gibi giydirilmektedir. 

Moena kültürünü yaşatmak ve ta-
nıtmak için kurulan “Grop de Tur-
chia” isimli kültür derneği her yıl 
Moena’da Ağustos ayının ikinci 
haftası “Türkiye Festivali” düzenle-
mektedir. Parantez içinde şu bilgiyi 
vermek önem arz etmektedir: İtal-
ya’da kasabalar ve köyler gelenek-
sel olarak yerel festival ve şenlikler 
düzenlemektedirler. İtalyanca’da 
ismine “Sagra” dedikleri bu şenlik-
lerde yöresel yemekler yapılır (Fas-
sio,2009), yöresel oyun ve eğlen-
celer tertiplenir, müzik grupları 
konserler verir, yöresel ürünlerin 
sergilendiği standlar açılır. “Sagra” 
isimli bu şenlikler en az üç gün sü-
rer ve bu süre boyunca yerli halkın 
birbiri ile tanışması, kaynaşması 
sağlanırken diğer yandan gelenek 

ve ananelerin korunarak gelece-
ğe taşınması mümkün kılınır. Bu 
festival de İtalya’nın diğer il, ilçe 
ve köylerinde düzenlenen “Sagra” 
lar ile aynıdır ama bu festivali özel 
kılan Türk kültürüne ait motifle-
re yer vermesidir. Moena Kültür 
Derneği “Grop de Turchia” Başkan 
Yardımcısı Paolo De Francesco her 
yıl Ağustos ayının ikinci haftasına 
denk getirmeye çalıştıklarını söy-
lediği festivali bazı yıllarda merke-
zi idarenin ağustos tatillerini öne 
alması durumunda ağustos ayının 
son haftasına ertelediklerini de be-
lirtmektedir (G1).

Festival boyunca yerel halk Türk 
kıyafetleri giymekte, genç ve ye-
tişkin erkekler yeniçeri kılığına gi-
rerken kadınlar çarşaflı, örtülü ve 
peçeli kıyafetler ile festivale renk 
katmaktadırlar. Kasabanın en yaş-
lı erkeği ise Osmanlı Sultanı’nı 
temsilen onun gibi giydirilmekte-
dir. Cadde boyunca bütün evler ve 
Türkiye Meydanı’nın her yeri Türk 
Bayrakları ile donatılmaktadır. 
Aşağıdaki 3 resim farklı dönemle-
re ait şenliklere ilişkin resimlerdir. 
Moena kasabasında böyle bir kut-
lama yapılmasının sebebi konu-
sunda çok detaylı bir bilgiye ise 
ulaşılamamaktadır. İtalyan halkı 
arasında anlatılan efsaneye göre, 
1683 yılında II. Viyana Kuşatma-
sı sırasında esir düşen bir Osman-
lı yeniçerisi yaralı halde kaçarak 
Moena sınırlarına kadar gelir ve 
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burada baygın haldeyken Moena’lı 
köylüler yeniçeriyi bulur ve yardım 
ederler. Daha sonra uzun bir süre 
burada kalan yeniçeri Moenalı bir 
kızla evlenerek yaşamına burada 
devam eder. Halkın kendisini çok 
sevmesinden dolayı Osmanlı yeni-
çerisinin yaşadığı bu bölgeye “Tür-
kiye bölgesi” (Rione Turchia) adı 
verilir ve onun hatırasını yaşatmak 
adına da her sene festivaller dü-
zenlendiği anlatılır (Url 2).

Bu konu ile alakalı Orhan Yenia-
ras “El Turco” isimli bir roman ka-
leme almış ve olayı naklederken 
daha fazla detaya yer vermiştir. 
Orhan Yeniaras kitabında, kaçan 
yeniçerinin isminin Hasan, lakabı-
nın ise Balaban olduğunu ve ken-
disinin dönemin Sadrazamı ve Vi-
yana Seferi Komutanı Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa tarafından ida-
ma mahkum edilmişken idam edil-
meden önce kaçmayı başardığını 
ve Moena’ya sığındığını anlatmak-
tadır. El Turco romanına göre, Ba-
laban’ı Moenalı Mariana ve kar-
deşi dağda kuzularını otlatırken 
fark ederler. Çalılıkların arasında 
gördükleri yabancının ölmüş oldu-
ğunu düşünürler. Daha sonra de-
deleri ve köy halkı yabancıyı köye 
getirir, iyileşmesi için uğraşırlar. 
Balaban kendine geldiğinde köy 
halkından olup biteni dinler. Bu 
küçük köyün kocaman yürekli in-
sanları ona yardım edip iyileştir-
miştir. Balaban artık gidebileceği 

bir yeri olmadığını bilmenin hüz-
nüyle bu köyü kendi köyü beller.
Zamanla hem köy halkı onu be-
nimser hem de o bu köyü. Bilgisini, 
görgüsünü, her şeyini onlarla pay-
laşır. Bu İtalyan köyünde Türklüğü 
yaşatır. İtalyanca bildiğinden köy-
lüyle rahatça anlaşabilmektedir. 
Zamanla El Turco -köylüler ona bu 
adı koymuştur- köyde huzurlu ve 
sakin bir hayat yaşarken bir gün 
bir olumsuzlukla karşılaşır. Alman 
derebeyleri köye gelir ve haraçları-
nı alıp, köyü yağmalayıp giderler. 
Özgürlüğüne düşkün Türk buna 
anlam veremez ve onlara savaş-
mayı öğretir. Ok ve yay yapımını, 
ateşli silahları velhasıl savaş tek-
niğiyle ilgili bildiği her şeyi öğretir. 
Moenalılar ona minnettardır. Çün-
kü özgürlük ve kahramanlık kav-
ramlarını o benimsetmiştir onlara. 
Orsam’ın raporunda El Turco’nun 
aradan 323 yıl geçmesine rağmen 
hatırasının yaşatılmasını buna bor-
çludur diye geçmektedir. Moena’ya 
barış, huzur ve bolluk götüren El 
Turco kendisini kurtaran Mariana 
ile evlenir ve ömrünün sonuna ka-
dar bu şirin köyde yaşar. O günden 
bugüne Moena köyü La Turchia ya 
da Rione Turchia olarak anılmakta-
dır (Seloğlu, 2012).

Moenalılar El Turco’ya 
minnettardır. Çünkü 

özgürlük ve kahramanlık 
kavramlarını o 

benimsetmiştir onlara.

Bu konu ile alakalı ülkemizde çok 
araştırma yapılmamış olup yayın-
ların çoğunu gazete haberleri teşkil 
etmektedir. Akademik anlamda ya-
pılmış olan bir yayın yukarıda alın-
tısını yaptığımız Ayşegül Seloğ-
lu’na ait bir araştırma, diğer, daha 
önemli diyebileceğimiz, bir yayın 
ise ORSAM‘ın yayınladığı rapor-
dur. Bu raporda İtalyan Türkolog 
Ermanno Visintainer’in araştır-
malarına yer verilmiştir. Moena’da 
ki bu Türk Bölgesi ünlü İtalyan 

Türkologları Alessio Bombaci ve 
Ettore Rossi’nin izlerini takip eden 
Roma Üniversitesi öğretim üyesi 
Anna Masala’nın da ilgisini çektiği 
bir dönemde, bahsedilen Erman-
no Visintainer isimli araştırma-
cı da bu konudan haberdar olarak 
konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır 
(ORSAM, 2011). Ancak çalışma, 
bilimsel kaynakçası yok denebile-
cek düzeyde, oldukça yüzeysel bir 
araştırma niteliğindedir. 

Ermanno Visintainer araştırma ra-
porunda, Osmanlı yeniçerisinin 
kaçarak Moena’ya geldiğine dair 
hiç bir delil ve belge sunmamakta 
ve bunun sadece bir efsane olarak 
dilden dile anlatıldığını beyan et-
mektedir. Bunun yerine Türkolog, 
Moena’da bu bölgenin Türkiye is-
mini almasını ve halkın Türk bay-
rakları ile şenlikler yapmasını etnik 
köken paydaşlığına bağlamaktadır.

“Yeni araştırmalardan ortaya çıkan 
gerçeklere göre ‘Retler’ ve ‘Etrüskler’, 
etnik ve dilbilimsel olarak Türkler ve 
Kafkasya halklarıyla bağlantılı ola-
rak görünüyorlar. Macaristan’da ünlü 
dilbilimci Gyula Németh’in görüşüne 
göre, 896 yılında Roma’nın sabık ili 
‘Pannonya’nın istilasından sonra ora-
ya yerleşip binyüz yıl kalan on kavi-
min arasında yedi Başkir, yani Türk-
çe konuşan oymaklar varmış. Ayrıca, 
Kafkasya ile Moena’nın bağlı oldu-
ğu Trento ilinin arasında derin tari-
hi ilişkiler bulunmaktadır. Rus dil-
bilimcisi N. Marr’ın kuramına göre, 
Kafkasya halkları Basklar dışında, 
Hint-Avrupa sömürgeciliğinden kaç-
mak için sarp ve engebeli bu dağların 
yükseklerinde korunmuşlardı. Böyle-
ce, belki de Moena halkı içgüdüsel ola-
rak kendi ‘Retik’ kökenlerini yeniçeri 
askerinin gelişiyle atalarından gelme 
akrabalığı yenilemişlerdi” demekte-
dir (ORSAM, 2011).

Ayşegül Seloğlu’nun da makale-
sinde bölge halkını Moena Türkle-
ri diye belirtmesinin sebebinin Er-
manno Visintainer’in bu görüşünü 
temel almasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Bu konu ile ilgilenen diğer bir İtal-
yan Araştırmacı Yazar Alessandra 



Cavaterra ise kutlamalara aynen 
yukarıda anlattığımız şekilde de-
ğindikten sonra, neden bölgeye 
Türkiye Bölgesi ismi verildiğini 
ise şöyle izah etmektedir: “Turchia 
(Türkiye) kelimesi baskı aleti anlamı-
na gelen ‘Torchia’ kelimesinden dö-
nüşmüştür. Geçmişte bu bölgede ça-
lışan halk koyun yünlerini böyle bir 
alet ile sıktığı için Torchia Bölgesi di-
ye adlandırılmaktaydı ama görünen 
o ki zamanla bu kelime değişime uğ-
rayarak Turchia (Türkiye) kelimesine 
dönüşmüştür” (Url 3).

Ermanno Visintainer 
araştırma raporunda, 
Osmanlı yeniçerisinin 

kaçarak Moena’ya 
geldiğine dair hiç 
bir delil ve belge 

sunmamakta ve bunun 
sadece bir efsane olarak 
dilden dile anlatıldığını 

beyan etmektedir.

Bunun dışında farklı bir anlatıma 
ise, Moena Belediyesi Kültür İşle-
ri Müdüresi İlaria Chiocchetti ile 
yapılan görüşmeden sonra erişil-
miştir. Ilaria Chiocchetti, bu ef-
sanevi anlatımın Moena sokakla-
rında çok anlatıldığını ama bunun 
yanında bir de Moena’dan Ortado-
ğu’ya misyonerlik görevi ile giden 
bir rahibin Moenalıların karşısına 
Türk yeniçerisi gibi giyinerek çık-
tığını, başında fesin olduğu fotoğ-
raflar gönderdiği için de, böyle bir 
geleneğin ortaya çıktığından bah-
setmektedir. 2013 yılında yapılan 
kutlamalar diğer senelere göre da-
ha renkli geçtiğinden ve bunun ne-
deninin de ilk defa Türk Büyükel-
çiliği’nin de kutlamalara katılmış 
olması ve burada Türk kültürüne 
ait müzik ve danslar ile şenliklere 
renk katmış olması olduğunu da 
eklemiştir (G 2).

Moena Belediyesi Kütüphane Mü-
dürü Piccolin Maria ile gerçekleş-
tirilen detaylı görüşmede (G 3) ise 

Maria Hanım bir Osmanlı yeniçe-
risinin Moena kasabasına geldiği-
ne dair hiçbir belge, yazılı kaynak 
bulunamadığını, Türk ibaresine, 
yazılı belgeler içersinde ilk olarak 
1788 yılındaki Tapu Arşivlerin-
de rastlandığını, bu belgede “Türk 
Merası” diye geçen ibaredeki Türk 
kelimesinin ise Moenalı bir kadı-
nın ismi olduğunu öğrendiklerini 
açıkladı. Ayrıca bölge isminin ka-
yıtlarda 1860 yılına kadar İschiazza 
diye anıldığını, Türkiye ibaresinin 
ise bu yılların başında meydanda 
bulunan çeşmenin Türkiye Çeş-
mesi olarak anılmasıyla kullanıma 
başlandığı kayıtlarda görülmüş-
tür. Yapılan kutlamaların şeklinin 
ise bu son halini ilk 1940’lı yılla-
rın sonlarına doğru aldığını, o za-
mana kadar bölgede böyle bir festi-
valin yapıldığına dair herhangi bir 
belge ve bulguya rastlamadıklarını 
söylemiş, bu tarihten önce bölgede 
Türk kültürüne ait icra edilen tek 
geleneğin “bastia” isimli gelenek 
olduğunu belirtmiştir. “Bastia” ge-
leneğinin içeriğine de değinerek, 
Moena kasabasının kızlarına baş-
ka kasabalardan bir erkeğin talip 
olması durumunda, Moena’dan bir 
gelinin çıkması sebebi ile, kasaba-
nın yaşlılarından birinin Osman-
lı Sultanı gibi giyindiğini, damat 
adayının akraba ve arkadaşları ile 
kasaba sınırına gelerek Sultan’ı zi-
yaret edip ondan kızı istemesi ve 

bunun üzerine Sultan’ın belirle-
yeceği herhangi bir hediyeyi veya 
cezayı ödemesi durumunda ancak 
kızla evlenmesine izin verilebildiği 
bir gelenek olduğunu anlatmıştır. 
Sultan’ın damat adayından istediği 
talepler yaptığı iş ile alakalı talepler 
olup, örneğin kasap ise tüm Moe-
na halkına et yemeği ısmarlaması, 
peynirci ise peynir dağıtması gibi, 
vs. Yüzyıllarca ritüelin “bastia” is-
mi verilen bu gelenekle icraa edil-
diğini ancak son 50 yıldır insanla-
rın kiilseye olan inancının azalmış 
olması sebebi ve boşanmaların gi-
derek artması sebebi ile gençlerin 
evlilikten korktukları ve uzak dur-
dukları görülmüş ve bu geleneğin 
icraa edilemediği anlaşılmış olup 
festivale dönüştürme kararı alındı-
ğını belirtmiştir. 

Ayrıca yine farklı anlatımlarda 
behsedilen ve 2. Viyana Kuşatma-
sı tarihine tekabül eden 17. Asır’a 
dair Moena arşivlerinde ciddi kay-
nakların olduğunu ve Moena’nın 
kültürüne etki edebilecek böylesi 
önemli bir olayın arşivlere geçme-
miş olmasının mümkün olamaya-
cağını da belirtmiştir. Resmi Bele-
diye arşivlerinde böyle bir belgeye 
ulaşamadıkları gibi, kilise kayıtla-
rını da incelediklerini ama rahip-
lerin titizlikle tuttukları arşivlerde 
de kasabada yaşayan bir Türk’e ait 
bir belgeye erişemediklerini ayrıca 
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buna ışık tutabilecek başka her-
hangi bir ipucuna dahi ulaşama-
dıklarını bildirmiştir. O dönem-
de Vatikan Veskovluğuna bağlı ve 
Avusturya müttefiki bir Prenslik 
olan Trento bölgesinin genelinde 
tüm il, ilçe ve kasabalardan sorum-
lu rahiplerin olduğunu ve bunların 
Prensliğe verilmek üzere bilgi, bul-
gu ve belgeleri kayıt altına alıp ar-
şivlediklerini belirten Müdür, ka-
sabaya bir Türk’ün gelmiş olması 
ve bu Türk’ün Müslüman olarak 
mahallede yaşamış olması o dö-
nem için çok önemli bir olaydır, ay-
rıca bu yeniçerinin Moena’dan bir 
kız ile evlenmiş olabilmesi için ev-
liliklerin sadece rahipler tarafından 
kilisede yapıldığı bir toplumda, ki-
lise kayıtlarına bu evliliğin geçmiş 
olması gerektiğini, ayrıca yeniçeri-
nin Müslüman iken evlenmiş ise 
bunun çok önemli bir bilgi oldu-
ğu, yok eğer din değiştirip Hristi-
yan olup evlendi ise bunun daha 
da önemli bir bilgi olmasından do-
layı mutlaka kilise rahibinin tuttu-
ğu kilise günlüklerinde yer alması 
gerekmekte iken dönemin rahiple-
rinin el yazması günlüklerinde bu 
tarz bir bilgiye erişilemediğini be-
yan etmiştir. Ayrıca belirtildiği gibi 
Trento Prensliğinin Avusturya ile 
müttefik olması sebebi ile Viyana 
kuşatmaları sırasında Osmanlı’ya 
karşı savaşmaları için Trento’dan 
askerlerin gönderilmiş olması ve 
Osmanlı’ya karşı savaşmış olmala-
rı da bu olasılığı zayıf kılmaktadır. 

Son olarak eklenebilecek önemli 
bir detay ise Moena kasabasına 14 
km mesafede Val di Fasso kasaba-
sında oturan Silvestro Solda’ isim-
li bir askerin 2. Viyana kuşatması 
sırasında Osmanlı’ya karşı savaş-
mak üzere Viyana’ya gittiği, zaferle 
döndüğü için ödüllendirildiği an-
latılmaktadır. Bu kazancı ile ken-
disine bir ev alan Silvestro Solda’ 
evinin farklı yerlerine Türk asker-
lerine dair freskler ve çizimler yap-
tırmıştır (G 3). 

Sonuç ve 
değerlendirme
Bütün araştırmalar neticesinde or-
taya çıkan tablo Moena kasabasın-
da yaklaşık ikiyüz elli yıl boyunca 
bir ritüel olarak devam eden Os-
manlı Sultanı kıyafetleri ile kız ver-
me ve başlık parası isteme merasi-
minin evliliklerin azalması nedeni 
ile unutulmaması adına bütün İtal-
yan kasabalarında yapılan Sag-
ra Festivali etkinliğine dönüştüğü 
anlaşılmıştır. “Bastia” ismi verilen 
kız verme merasiminde neden Os-
manlı Sultanı’nın canlandırıldığı 
tam olarak aydınlatılamamıştır. 

Ayrıca bu konu ile ilgili olarak ba-
sılan Orhan Yeniaras’ın El Turco 
adlı romanında kaynakça olarak 
Moena kasabasının yerel kaynak-
larını kullanmadığı sonucuna va-
rılmıştır; Osmanlı Sadrazamı 
tarafından kendisine verilen ce-
za üzerine kaçan bir yeniçerinin 

bilgilerine Osmanlı Arşivlerinden 
ulaşmış olsa bile aynı yeniçerinin 
Moena’ya gelmiş olduğunu göste-
ren bir belge ve kaynağa Osmanlı 
arşivlerinden ulaşması mümkün 
görülmemektedir.

Nitekim toplum 
psikolojisine 

bakıldığında toplumun 
sevmediği ve düşman 

olduğu faklı bir 
kültüre karşı istemdışı 
refleksler gösterdiği ve 

savunma, nefret gibi 
dışavurum davranışlar 

sergiledikleri 
görülmektedir.

Bu konu ile ilgili öne sürülebilecek 
en doğru varsayım Osmanlı’nın 
bölgeye yapmış olduğu olası bir 
yardımın Türk dostluğunu başlat-
mış olmasıdır. 

Hollanda Rotterdam Üniversitesi 
İslam Kürsüsü Başkanı Prof. Ah-
met Akgündüz 2013 yılında Brük-
sel Yunus Emre Enstitüsü’nde ger-
çekleştirmiş olduğu bir toplantıda 
Osmanlı Hanedanlığı’nın Kanu-
ni Sultan Süleyman döneminde 
Fransız ve İspanyollara karşı Hol-
landalılar’ın talebi üzerine onlara 
yardım etmek için bölgeye yeniçe-
ri kıyafetleri gönderdiği ve bu kıya-
fetleri giydikleri takdirde Fransız 
ordusunun Yeniçeri üniformala-
rından korkarak geri çekileceğini 
bildiren bir mektup gönderdiğini 
açıklamıştı. Prof. Akgündüz bu ola-
yın belgeleri ile gerçekliğinin ispat-
landığını belirtmişti (Akgündüz, 
2013). Buna benzer bir olayın da 
Abdülhamid Han döneminde ger-
çekleştiği bilinmektedir. Alman-
ya’nın Mülhaym kentinin Karls-
ruhe kasabasında yaşayan halkın 
derenin diğer tarafında yaşayan 
Fransızların kendilerine saldırdık-
larını mahsüllerini talan ettiklerini 
Sultan’a bildirip yardım istemele-
ri üzerine Abdülhamid Han onlara 



yeniçeri kıyafeti gönderir ve “Bi-
zim gelmemize gerek yok, Fransız 
askerleri korkaktır, sizler bizim as-
kerlerimizin üniformalarını giyip 
dere kenarında kendinizi gösterir-
seniz, Fransız askerleri kaçacaktır” 
der ve gerçekten Sultan’ın dediği 
gibi olur, bunun üzerine bu yardı-
mın unutulmaması adına Karls-
ruhe idarecileri elbiseleri müzede 
sergiler ve müze girişine de bir Os-
manlı bayrağı asarlar. 

Trento şehri 15 ve 16. yüzyıllar-
da Venedik Dükalığının saldırıla-
rına maruz kalmış ve şehirde çok 
şiddetli savaşlar yaşanmıştır. Ay-
nı dönemlerde Osmanlının Vene-
dik Seferlerinin olduğu gözönünde 
bulundurulursa Osmanlı’nın Vene-
diklilere karşı Trento’yu savunmuş 
olma olasılıkları kuvvetle muhte-
meldir. Ayrıca Venedikliler ile Ce-
nevizliler arasındaki savaşlarda da 
Sultan Murad Han’ın Cenevizlilere 

verdiği destekler ve yine Napol-
yon’un Osmanlı ile savaştığı yıl-
larda, 1803 yılında Trento Prensli-
ği’ne saldırması göz önüne alındığı 
takdirde ortak düşmanların sayısı 
artmakta ve bu varsayım gerçek-
liğe daha da yaklaşmaktadır. Bu 
desteğin şekli de yine önceki ör-
neklerde olduğu gibi yeniçeri kı-
yafetlerinin bir yeniçeri ile birlikte 
gönderilmesi ile gerçekleşmiş ola-
bilir. Nitekim toplum psikolojisine 
bakıldığında, toplumun sevmediği 
ve düşman olduğu faklı bir kültüre 
karşı istemdışı refleksler gösterdi-
ği ve savunma, nefret gibi dışavu-
rum davranışlar sergiledikleri gö-
rülmektedir. Bu kapsamda küçük 
bir kasabada yaşayan insanların 
yüzyıllardır bu adeti devam ettir-
mesi, kız isteme, evlilik gibi önemli 
bir merasimde Türk kültürüne dair 
kıyafetler giymesi, evliliklerin azal-
ması sebebiyle bu geleneğin unu-
tulmaması için her yıl ağustos ayı-
na denk gelecek şekilde bir festival 
düzenlemesi ancak ve ancak diğer 
kültüre karşı duyulan sevgi, saygı 
ve vefa duygularından kaynaklana-
bilir. 
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YAHYÂ KEMÂL’İN “KOCAMUSTÂPAŞA”  
ŞİİRİNDE ZARİF GELENEK TEMSİLİ: 

SADAKA TAŞLARI

MAKALE



iir, bazı zaman ve 
durumlarda top-
lumsal olayları şe-
matize etmeye ya-
rayan zihinsel bir 
temsil ögesidir. Bu 

yönüyle şiir, hayatın içerisinde-
ki dinamikler açısından merkezi 
önemde kavramlardan biri olarak, 
insandan bağımsız veya ayrı olarak 
düşünülemez.

“İstanbul’un şehirlerin sultanı olarak 
atfedilmesine, “beldet’üntayyibetün” 
hitabına muhatap kılınmasına1 vesile 
olan, fetihte yer alan ve feth-i mübin-
den sonra da Dersaadet’te oturanlara 
ne mutlu.”2

İstanbul’u en güzel anlatan şa-
ir denildiğinde “tasviri ve tahây-
yülü” ile Yahyâ Kemâl, İstanbul 
portresinin odağında vücut bu-
lur. “Sade bir semtini sevmek bile 
bir ömre değer” dizesi bir bakıma 

İstanbul’un kıyı, bucağı ile şairin 
düşünce merkezinde yer alışını 
destekler mahiyettedir. Şairin gü-
nü birlik gezisinin bir ürünü olan 
bu şiir, topyekûn gündelik hayatı 
ve yaşatılmaya çalışılan gelenekle-
rin topografyasını yansıtması bakı-
mından son derece öneme hâizdir. 
Esasen yazının yazılış amacı ile ör-
tüşen bu yönüdür.

Yahyâ Kemâl, İstanbul’u ve tabii 
değişik semtlerini Türk milletinin 
ruhuyla nasıl vatanlaştırdığı, hem 
bu dünya hayatı hem de öteki dün-
ya hayatının temsil ettiği değerler 
vasıtasıyla mecrayı,  nasıl manevi 
bir yaşam hüviyetine büründür-
düğü, oranın hem öznesi hem de 
nesnesi olabilmesi ile mümkün 
olmuştur.3

Kocamustafapaşa, tarihin semt et-
rafında nasıl örüldüğünü izah eden 
bir semt monografisi örneğidir. 

Ş

Kocamustâpaşa! Ücra ve fakîr İstanbul!
Tâ fetihten beri mü’min, mütevekkil, yoksul,
Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada
Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rü’yâda.

Yahyâ Kemâl Beyatlı
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Kocamustafapaşa semti bir sur içi 
semtidir. Tarihsel dokusunun “uh-
revi” bir yapıya açık kapı bıraktığı 
kabul görmektedir. Nitekim Yahyâ 
Kemâl bir eserinde İstanbul’da üç 
semtin bu özelliği içinde barındır-
dığını ifade etmiştir. Bunlar Eyüp, 
Üsküdar ve Kocamustafapaşa’dır.4

Kocamustafapaşa semti, Türk mil-
letinin milli ve manevi değerleriyle 
tarihi, coğrafi, toplumsal, kültürel 
özellikleriyle Türk-İslam medeni-
yetinin ögelerini barındıran, Türk 
milletinin iç huzurunu yakaladığı 
Türk vatanlarından biri olarak,  şa-
irin şiir yazınındaki temel retorik-
lerinden birini oluşturmaktadır.5

Manevi zenginliğin 
yanında maddi 

anlamda da bir gelenek 
temsilinin, semtin 

önemli noktalarında 
varlığını günümüze 

kadar koruyabilmesi, bir 
bakıma bu düşünceleri 
perçinleştirmektedir.    

Şiir tarihe, insana, kültüre, ahirete, 
toplumsal ve ekonomik hayata da-
ir manzarayı daha da netleştirmek-
le beraber Türk milletinin coğraf-
yayı vatanlaştırma ve kendi inanç 
tonuna dönüştürme becerisini, 

fakir fukaralığın, kanaatkârlığın, 
şükrün Müslüman Türk’ü mesut 
eden sırrını, ölüleriyle birlikte ya-
şama kültürünü, milli ve manevi 
değerlere bağlı bir hayatın millet-
leşme sürecindeki işlevsel rolünü 

Hekimoğlu
Ali Paşa Câmii,
Kocamustafapaşa

Kocamustafapaşa



yansıtması bakımından geniş iliş-
kiler ve normlar ağının bir omur-
gası olarak görülmelidir.6

Şiirin dizelerinde yer alan kanaat-
kârlık, hüznü zevk edinenlerin ya-
şantısı, kuru ekmekle bayat peyni-
ri lezzetle yiyen, çeşmeden her su 
içerken: “Şükür Allah’a” diyen in-
sanların varlığına işaret edilmesi, 
dünyalık değerler açısından yoksul 
olması bu millet için mutsuzluk 
nedeni değil, bilakis şükrü dilinden 
düşürmediği ve elindekine kanaat 
gösterdiği, asıl zenginliğin iman ve 

amel zenginliği olduğuna inandığı 
için mutludur, huzurludur düşün-
cesinden kaynaklıdır.7

Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmanın en 
güzel örneklerinden 

biri olarak kabul gören 
“sadaka taşları” insan 
onurunun incinmeden 

yardım almasını 
sağlayan, eski bir 

yardımlaşma sistemidir    

Manevi zenginliğin yanında mad-
di anlamda da bir gelenek temsi-
linin, semtin önemli noktalarında 
varlığını günümüze kadar koruya-
bilmesi, bir bakıma bu düşünceleri 
perçinleştirmektedir. Her ne kadar 
dünyalık değerler açısından yok-
sul olunduğuna değinilse de gele-
nek temsili semtin kültür harita-
sını teşkil etmektedir. Söz konusu 
gelenek temsili “sadaka taşları”dır.
Yoksul veya muhtaçlık içerisinde 
bulunan kişilerin bu durumlarının 
ayni ve nakdi yollarla giderilmesi-
ne sosyal yardım denilmektedir.8 

İş bu sosyal yardım çeşidini res-
metmek, metnin serüveni olarak 
özetlenebilir.

İslam’ın sosyal politika alanındaki 
gönüllü kurumlarından birisi olan 
sadaka9 İslam dininde yapılan ha-
yır, hasenat, iyilik, yardım, lütuf, 
ihsan, güzel davranış ve hoş sözle-
re verilen addır.10 En makbul mad-
di yardım şekli gizliden yapılanıdır 
inancından hareketle eskiler, bu iş 
için sadaka taşını icat etmişlerdir.11 
Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
manın en güzel örneklerinden biri 
olarak kabul gören “sadaka taşları” 
insan onurunun incinmeden yar-
dım almasını sağlayan, eski bir yar-
dımlaşma sistemidir.12 Bu anlamda 
İslam’da fakirliğe bakış açılarından 
“fakirin geçeceği yola görülebilecek 
bir şekilde yardımı bırakmak şek-
lindeki uygulamaların..” vücut bul-
muş halidir.13

Osmanlı döneminde yaygın ola-
rak görülen bu sadaka taşları nak-
di ve ayni yardımların ana ekse-
nini teşkil etmekteydi. Kâğıt para 
yerine genellikle madeni para, ay-
ni yardım olarak ise giyim eşyaları 
ile çeşitli besinler bırakılırdı. Fakir 
ve muhtaç durumda olanlar, sada-
ka taşlarında biriken bağışlardan 

Yahyâ Kemâl Beyatlı
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yalnızca ihtiyacı kadar olanını alır, 
diğer fakirlere de bir şeyler bırak-
maya özen gösterirlerdi.14

İslam inancının en ince 
sosyal yardım anlayışı 
sadaka taşları, her ne 

kadar tebdil olmuş olsa 
da günümüzde  “sadaka” 

anlayışından ileri 
gelen uygulamaların 
bu işlevi gördükleri 

yaygın kanaattir.

Yahyâ Kemâl Der ki;

“Bir afîfâile sessizliği var evlerde;
Örtüyor fakrı asâletle çekilmiş perde.”

Bu dizeleri Nurullah Çetin özet-
le şöyle değerlendirir: “Müslüman 
Türk, fakirliğini, sadece dünyevi 
anlamdaki yoksunluğunu, para-
sızlığını… soylu duruşuyla, mane-
vi zenginliğiyle örtmesini bilir. Fa-
kirliğini âleme ilan etmez, kimseler 
bilmesin ister…”15 Sadaka taşlarına 
bağışlar, gece karanlığında bırakılır 

ve ihtiyacı olanlar, dilenmekten çe-
kinenler gece geç saatlerde gelip 
gerekli olan miktarı temin eder-
di.16 Bu bir bakıma inancın “ince-
lik” tezâhürü olarak bilinmektedir.

Kurân’ı Kerîm’de yer alan infakla il-
gili ayetler ve Hz. Muhammed’ten 
aktarılan hadisler dolayısıyla sada-
ka, sosyal dengenin en önemli bile-
şeni olarak var olagelmiştir.17 Sos-
yal dengeyi sağlama adına infak, 
genellikle alt gelir gruplarına yapı-
lan harcamalardan müteşekkildir.18

Çetin, “Aza kanaatle mutluluğun 
sırrını yakalamak” başlığı altında 
yer verdiği;

“Kuru ekmekle, bayat peyniri lezzet-
le yiyen,
Çeşmeden her su içerken: “Şükür Al-
lah’a” diyen
Yaşıyor sâde maişetlerin en sâfında;”

Dizeleriyle mikro ölçekte semt 
meskûnlarının makro ölçekte ise 
Müslüman Türk’ün “Allah malı is-
tediğine, ilmi isteyene verir” inanı-
şından hareketle bir yaşam sürdü-
ğüne vurgu yapmaktadır.19 Sadaka 
taşlarında kendine yetecek kadar 
olan kısmını alıp başkalarına bir 

şeyler bırakma hissiyatı bu inanışla 
bir bakıma örtüştüğü söylenebilir.

Kocamustafapaşa Sümbül Efen-
di Camii ve türbesinde dört tane, 
Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde iki 
tane ve yine bölgedeki yoluş çeş-
me sokağı yakınında20 bu sadaka 
taşlarının varlığını “modern şehir” 
düzeninde görmek mümkün. Ge-
lenekler içerisinde kutsallık atfedi-
len fedakârlık ve dayanışma türün-
den değerler bir toplumun birlik ve 
beraberliğinin en güzel ifade şekli 
olarak görülebilir. Bugün sadaka 
taşları uygulamaları bir anlamda 
vakıf ve sivil toplum kuruluşla-
rının faaliyetlerine ikame olmuş 
durumdadır. “İktisadın unuttu-
ğu insan” deyimiyle özdeşleşen 
postmodern kültürünün hasılası 
“modern anlayış”ın, toplumsal ya-
pıdaki bağları zayıflattığı anlaşıl-
maktadır. İslam inancının en ince 
sosyal yardım anlayışı sadaka taş-
ları, her ne kadar tebdil olmuş olsa 
da günümüzde  “sadaka” anlayışın-
dan ileri gelen uygulamaların bu iş-
levi gördükleri yaygın kanaattir.  

Sümbül Efendi 
Câmii,

Kocamustafapaşa
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ŞehirKitaplığı Sevilay ACAR 

MAHALLE
Yazar: Köksal Alver

Hece Yayınları

Kent ilişkilerinin oluşma zemini ve aynı zamanda kentin özü ve temeli olan mahalleyi konu alan kitapta 
mahalle hem sosyolojik hem de idari bir birim olarak detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Alver mahalle-
yi canlı bir varlık olarak tanımlamakta yaşayan, dönüşen ve değişen bir kişilik olarak tasvir etmektedir. 
Yazara göre mahalle hem gerçek mekânsal birim olarak, hem de muhayyilelerdeki yeri itibariyle yaşamı-
nı sürdürmeye devam etmektedir. "Bir bağlanma mekânıdır mahalle, halen bir kimlik referansı olarak iş-
lev görür". Bu çalışmada mahallenin; kent ve insan ilişkileri bakımından detaylı bir incelenmesi yapılarak 
portresi çizilmektedir.  

BÖYLEYDİ OSMANLI RAMAZAN’I
Yazar: Tolga Uslubaş 

Yağmur Yayınları

Osmanlı'daki Ramazan ayı gelenekleri ve sosyal yaşantıda yansımalarının anlatıldığı kitap "Ah nerede 
o eski Ramazanlar" demek için çok sebebimizin var olduğunu gösteren bir çalışmadır. Osmanlı'da Be-
rat kandiliyle başlayan hazırlıklar, iftar sofralarının letâfeti, şenlenen kilerler, teravih namazları, mahya-
lar, ramazan davulcuları, yardımlaşmalar ve sonu bayramla biten bir süreci yazar bizlere akıcı bir dil ile 
aktarmaktadır. Yazar Osmanlı'nın Ramazanı nasıl idrak ettiğini anlatırken, ramazan ayının sosyal hayatın 
tümüyle düzenlendiği bir ay olduğunu belirtmektedir. Hatta günler öncesinden halkın bu ayı daha rahat 
ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için hükümet tarafından bazı tenbihnâmeler neşredilmesi, insanların iba-
detlerini rahat yapabilmesi, oruçlarını daha rahat tutup, düzenli bir şekilde teravih namazlarına devam 
edebilmeleri için mesai saatleri düzenlenmesinden de bahsedilmektedir.

VATANIM YOK MEMLEKETİM VAR
Yazar: Nurdan Türker 

İletişim Yayınları

Öncelikle ve esasen İstanbullu olan Rumların algı ve duygu dünyasına bir pencere açıyor. İstanbul'un, İs-
tanbullu olmanın Rum-Ortodoks kimliğinin inşasındaki yerini, bu kimliğin mekânda, mitlerde, ritüellerde 
ve bellekteki yeniden üretimini anlatıyor, anlattırıyor. Tabii, başta 6/7 Eylül vahşeti, sürgünlerle, milliyet-
çiliğin tacizleriyle, bu kimliğin aşınmasının da hikâyesi bu. İstanbul'un ve İstanbullu kimliğinin değişiminin 
de izlerini sürebileceğimiz bir hikâye. Nurdan Türker, kimliğin ve hikâyenin nostalji kapanına kısılmasına 
da razı olmadan, canlı ve analitik bir bakışın örneğini veriyor.

BİR ŞEHİR KURMAK
TURGUT CANSEVER’LE KONUŞMALAR
Hazırlayanlar: Aynur Can, Mahmut Doğan 

Klasik Yayınları

Modern Türkiye kendine özgü ev tipini ve şehir biçimlenmesini oluşturabilmiş midir? Türk kamu idare sis-
teminin merkezi niteliği şehirleşme serüvenimizde ne gibi sorunlara yol açmıştır? Yeni şehirler hangi kri-
terler doğrultusunda kurulmalı, mükemmel işleyecek bir şehir modeli nasıl olmalı, şehirler nasıl yönetil-
melidir? Halkın bu yönetime doğrudan katılımını sağlamak mümkün müdür?

Turgut Cansever'in 1997-1998 yıllarında verdiği "Şehir Yönetim Düşüncesi" seminerlerinden hareketle ha-
zırlanan Bir Şehir Kurmak'ta, Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışılıyor, sorunların çözümüne 
dönük öneriler üzerinde duruluyor ve dahası yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konuyor. Turgut 
Cansever'in "Diyarbakır Suriçi Eylem Planı"nın taslak metni de ilk defa bu eserde gün yüzüne çıkıyor.



Haber

Toplantıya AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan, AK Parti Millet-

vekili Nureddin Nebati, Bayram-
paşa Kaymakamı Osman Aslan 
Canbaba, Esenler Belediye Başka-
nı Mehmet Tevfik Göksu, AK Par-
ti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Ta-
ran, Şehir Düşünce Merkezi Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar 
Bağlı ve Bilim Kurulu Üyeleri ile 
çeşitli üniversitelerde görevli öğre-
tim üyeleri, yüksek lisans ve dok-
tora öğrencileri katıldı.

Şehir Düşünce Merkezi Bilim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağ-
lı açış konuşmasında, Şehir Dü-
şünce Merkezi’nde üretilen her bir 
projenin Esenler Belediyesi’nde 

karşılığı olduğunu belirterek, “Os-
manlı’nın ardından hizmet, kalkın-
ma, teknoloji, demokrasi gibi tüm 
alanlarda geride kaldık. Ama son 
yıllarda dünyanın gittiği hızdan 
daha fazla bir hıza ulaştık. Türkiye 
olarak dünyanın önünde giden bir 
değişim dinamiği yakaladık. Kent-
sel dönüşüm ve mimari anlamında 
yaptığımız çalışmalarla bizler de bu 
hıza katı sağlamak istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın ardın-
dan konuşan Esenler Belediye Baş-
kanı Mehmet Tevfik Göksu da, 
şehirlerin sadece belediye başkan-
larının üzerinde düşünüp, geliş-
tireceği mekânlar olmadığını söy-
ledi. Şehirlerde mekânın inşası ile 
insanın ihyasının bir arada olma-
sı gerektiğinin altını çizen Başkan 
Göksu, akademisyenlere şu şekil-
de seslendi: “Sizlere destek nokta-
sında yayınsa yayın, seyahatse se-
yahat her anlamda destek vermeye 
hazırız. Bu şehrin geleceğine kat-
kıda bulunmak isteyen her karde-
şime kapımız sonuna dek açık. Bu 
şehrin insanı için bir şey üretmek 
istiyorsanız, bizler sizin hizmetkâ-
rınız olmaya hazırız ve sizleri bek-
liyoruz. Gelin bu şehrin her so-
kağında iziniz olsun. İnsanlar da 
sizin izinizi sürsünler”.

Son olarak AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Şe-
hir Düşünce Merkezi’nin çalışma-
larını yakından takip ettiğini belir-
terek, “Sanırım artık şehirlerimizi 
düşünmeye ihtiyacımızı var. Böy-
lesi ekiplerin şehirlerimizin ve ül-
kemizin geleceğine önemli katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum. ‘İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı 
ile hareket ediyoruz ve etmeye de-
vam edeceğiz. Şehri, sadece fiziksel 

mekânlardan  ibaret sayamayız. İn-
san nasıl ruhuyla var olduysa, şe-
hirlerimizin de ruhu vardır. Mede-
niyetleri siyasetçilerin kurduğunu 
söyleyemeyiz. Medeniyetleri, şair-
ler, yazarlar kurar. Bizlere düşen de 
onları desteklemektir. Aynı Esen-
ler Belediye Başkanımızın yaptığı 
gibi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Başkan 
Göksu, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Çiğdem Karaaslan’a Şehir 
ve Düşünce Merkezi tarafından 
hazırlanan ve şehirler üzerine ya-
zılmış şiirlerin yer aldığı “Şehir Şi-
irleri Antolojisi” adlı kitabı hediye 
etti. Toplantı, katılımcıların görüş 
ve önerilerini dile getirdiği serbest 
kürsü bölümüyle son buldu.

Akademi Esenler’in 3. Toplantısı Yapıldı
Esenler Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde hayata geçirilen “Akademi Esenler” projesinin 3’üncü 
toplantısı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. 
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