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Nur yolunu tıkıyor yüz bir katlı gökdelen

Bir küçük iğne yok mu, şehrin kalbini delen?



takdim
Değerli Okuyucularımız,

Alperen Dergisi olarak Nisan 2019 sayımızla sizlerle birlikte 

olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızın dosya konusunu “Şehir ve Medeniyet” olarak 

belirledik. Tarihten bugüne medeniyetlerin nasıl oluştuğundan 

şehirleşme serüvenine, belediyecilik anlayışının nasıl olması 

gerektiğinden çarpık kentleşmeye kadar birçok mevzuda kıymetli 

yazarlarımızın emekleriyle mühim bir konuyu ele alarak çözüm 

önerilerimizi sunduk.

Bu minvalde Dr. Recep Temel “Şehir Medeniyetini Arıyor”, Sn. 

Metin Savaş “Şehirle Medeniyetin Kaderi Birdir”, Sn. Kenan 

Sağıroğlu ise “Dünden Bugüne Şehirleşme Serüveni” başlıklı 

yazılarını kaleme aldılar.

Tarihçi Yazar Sn. Ahmet Serhat Arvas “Osmanlı'dan 

Günümüze Şehir Kültür ve Medeniyet”, Öğr. Gör. Türker Göksel 

“Şehir Ahlakı”, Sn. Fehmi Demir ise “Mücessemlikten 

Mülevvesliğe Son Dönem Şehir Kültürümüz” başlıklı yazılarıyla 

bizlerle beraber oldular.

Yine dergimiz yazarlarından Sn. Bahattin Yeşiloğlu “Sureten 

Hakikatin İmhası”, Sn. Sadık Başkaya “Şehir ve Medeniyet 

İlişkisi”, Dr. Gökhan Demir “Şehirler Şahı Semerkand” başlıklı 

yazılarıyla okurlarımızla buluştular.

Belediyecilik anlayışımızla alakalı Gemerek Belediye 

Başkanımız Sn. Mustafa Demir yoğun seçim atmosferinin 

arasında bizleri kırmayarak “Örnek Bir Belediye: Gemerek 

Belediyesi” yazısını kaleme aldı. Sn. Mustafa Ak “Doğa İnsana 

Hakimdir”, Sn. Nisa Eser de “İki Deprem Bir Hayat” başlıklı 

yazılarıyla dergimize değer kattılar.

Yaşadıkları dönemlerde kıymetleri yeterince anlaşılmayan iki 

sembol ismimizden rahmetli Turgut Cansever'in “İslam'da Şehir 

ve Mimari”, davamızın mütefekkiri Seyyid Ahmet Arvasi'nin ise 

“Şehirleşme ve Medeniyet” başlıklı yazılarını neşrederek siz 

değerli okuyucularımızın dikkatine sunduk.

Gelecek sayımızda görüşmek üzere selam ve dua ile…
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1999'dan itibaren verilen tavizler ve sayın başba-

kan Erdoğan'ın vaatleri terörü bu noktaya getirdi.

Milletimiz “bıçak kemiğe dayandı”, “yetti artık”, 

“bu terbiyesizliklere ve şımarıklığa son verin”, 

“sabrımızı zorlamayın” diyor.

İşte tarihin bu kırılma noktasında küresel dik-

tatörler ve emperyalistlerin dümen suyunda sü-

rüklenen Türkiye'nin derhal rotasının düzeltilmesi 

gerekiyor.

Bunu kim yapacak?

Biz yapacağız!

Nasıl yapacağız?

İktidar olarak ve muktedir olarak!

Mümkün mü?

Elbette mümkün!

O halde ne gerekiyor?

Heva ve heveslerini, zevk ve şöhret hırslarını 

ayakları altına almış; eğilmeye, bükülmeye, yıl-

gınlığa yer vermeyen; ömrüyle sınırlı olmayan 

büyük davaların serdengeçtisi; davasına yük olan 

değil, davasının yükünü taşıyacak idealist insan-

lar gerekiyor.

Sonra?

Sonra bunların dayanışması, omuz omuza, 

yürek yüreğe, kardeşçe çalışması... Çok çalışarak 

sinerji oluşturarak, imkânları doğru zamanda 

doğru yerde eyleme dönüştürerek, iktidara yürü-

mek...

Hani Gazi'ye diyorlar ya, ”asker dağılmış”, Gazi 

diyor ki; “toplanır”, onlar “silahları yok” diyor, Gazi 

“alınır” cevabını veriyor. Onlar “para yok” diyor, 

Gazi “bulunur” diye kükrüyor. Demek ki birinci iş 

inanmak ve kararlılıktır. Sonrası da çalışmaktır.

Kongreye kilitleneceğiz. En güzelini nasıl ya-

parız diye düşüneceğiz, motivasyonu yükseltece-

ğiz. Kim vardı, kim olacak, kim gelecek? Bunları 

konuşarak ve konuşturarak mensuplarımızı dedi-

kodu sarmalına sokmak hizmet değildir.

Hiçbir katma değer oluşturmadan, nezaket ve 

zarafet ölçülerinden uzak, benlik duygularını dep-

reştiren ve benlikleri çatıştıran anlayışlar hareketi 

sığlaştırır, bayağılaştırır.

Bir makamı işgal eden, bir imkânı elde tutan in-

sanlar, her şeyden önce davaya ait olan bu değer-

leri doğru kullanmalıdır.

Şimdi tüm imkânlarımızı aynı gaye için, aynı he-

defte yönlendirmektir.

Şimdi birlikte üretme zamanıdır. Şimdi birlikte 

olma zamanıdır. Şimdi Büyük Birlik olma zamanıdır.

Önce büyük kurultay için el ele verme ve tüm 

imkânları kullanarak doğru misyonu üstlenebilece-

ğimizi göstermeliyiz. En iyi mesajı vermemizi sağ-

lamalıyız.

Haydi, el ele Büyük Kurultaya; haydi Türkiye, el 

ele Büyük Birliğe...

yınca yerli sanayinin rekabet gücü azalıyor, sanayi 

kuruluşlarımız tek tek iflas ediyor ve yabancıların 

eline geçiyor. Son 6 ayda hazır giyimde 200 bin 

kişi işten çıkartıldı... Üretilmiyor, sahte rakamlarla 

büyüdük derken küçülüyoruz. Genleriyle oynan-

mış tohumlarla tarımda da bağımlı hale getiriliyo-

ruz. Ekonomisi bağımlı olan bir ülkenin milli ba-

ğımsızlığını koruması çok zordur.

Daha da önemlisi terör azgınlaştı, teröristler 

cüret kazandı, eşkıya adına siyasetçiler konuşu-

yor, belediye başkanı sıfatıyla bölücü sözcülüğü 

yapılıyor! İstanbul'da belediye otobüsünde insan-

lar yakılıyor. Korku ve panik yayılıyor, sanki devlet 

polis kalkanlarının arkasına sığınmış, panzer içine 

sıkışmış gibi görülüyor!

Kapkaç, gasp, hırsızlık ilkokullara inmiş, şiddet 

görüntüleri karşısında polisin yetersizliği uyum ya-

saları adı altında ülkemizin güvenliğinin nasıl kat-

ledildiğini ortaya koyuyor.

Dükkânlar, işyerleri, resmi daireler tahrip edi-

lip, ortalık yakılıp yıkılırken, maskeli eşkıyalar elini 

kolunu sallayıp dolaşırken; iktidarda olanların piş-

kinliği ve sessizliği kahrediyor.

“Kürt sorunu vardır, çözümü benim işim” 

diyen bir başbakanın caydırıcı olması mümkün 

mü?

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve mil-

letiyle bölünmez bütünlüğü tartışılmaz ilkesi ana-

yasadan çıkartılsın” diyen sözde aydınlara çözüm 

arayan bir başbakanın bölücülüğe “dur” demesi 

mümkün mü?

Fedakâr güvenlik güçlerimizin, kahramanca 

savaşarak diz çöktürdüğü terör örgütüne 

HAYDİ TÜRKİYE
EL ELE BÜYÜK BİRLİĞE

Gül Haber Gazetesi, Nisan 2006
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Değerli Dava Arkadaşlarım…

Türkiye zor bir döneme girdi. Tarihin yeni bir kı-

rılma noktasındayız. Türk-İslam coğrafyasının ge-

leceğini belirleyecek iradenin merkezi olacak Tür-

kiye’miz, yanlış siyasi tercihlerle ve milli şuurdan 

yoksun idarecilerin elinde heba ediliyor. Enerjisini 

içerde gerilimlere harcayan, küresel diktatörlerin 

hegomonik planlarına teslim olmuş bir ülke haline 

geldik.

Bugünkü yapı bu çağı kucaklayamaz. Yeni yüz-

yılı Türk çağı yapamaz. Küresel güçlerin tezgâhla-

rını bozacak, Türk dünyasını toparlayacak ve coğ-

rafyamızın avantajlarını kullanarak bölgesine lider 

olacak bir Türkiye bu anlayışla olmaz.

Kuşatmayı yarmak için önce manevi donanım, 

fikri birikim, kimlik ve kişilik sahibi, idealist bir kad-

ronun yönetimde olması gerekiyor.

Ne yazık ki dün ve bugün yönetimde olanlar 

böyle bir vizyona ve Türkiye'yi milli hedeflere taşı-

yacak misyona sahip değiller. Bu sebeple milleti-

mizin seçimden seçime değiştirerek verdiği im-

kânlar hep çarçur edildi.

Milletimiz harap ve bitap düştü. İşsizlik, yok-

sulluk derinleşiyor; gençlerin kahir ekseriyeti “fır-

sat bulsam başka ülkede yaşamak isterim” diyor.

Gençlerin umudu tükeniyor, karamsarlık yayılı-

yor, aş ve iş ihtiyaçları karşılanamıyor... Üniversite-

ler önündeki yığılmalar artıyor, yüksekokul mezu-

nu kalifiye işçiler çoğalıyor. Üniversiteye girişteki 

katsayı uygulamasındaki eşitsizlik, mesleki eğiti-

me büyük darbe vuruyor.

Yüksek faizi veriyorlar çok döviz geliyor; döviz 

ucuzlayınca ithal malı ucuzluyor; ithal malı ucuzla-

Muhsin YAZICIOĞLU

NİSAN 2019



1999'dan itibaren verilen tavizler ve sayın başba-

kan Erdoğan'ın vaatleri terörü bu noktaya getirdi.

Milletimiz “bıçak kemiğe dayandı”, “yetti artık”, 

“bu terbiyesizliklere ve şımarıklığa son verin”, 

“sabrımızı zorlamayın” diyor.

İşte tarihin bu kırılma noktasında küresel dik-

tatörler ve emperyalistlerin dümen suyunda sü-

rüklenen Türkiye'nin derhal rotasının düzeltilmesi 

gerekiyor.

Bunu kim yapacak?

Biz yapacağız!

Nasıl yapacağız?

İktidar olarak ve muktedir olarak!

Mümkün mü?

Elbette mümkün!

O halde ne gerekiyor?

Heva ve heveslerini, zevk ve şöhret hırslarını 

ayakları altına almış; eğilmeye, bükülmeye, yıl-

gınlığa yer vermeyen; ömrüyle sınırlı olmayan 

büyük davaların serdengeçtisi; davasına yük olan 

değil, davasının yükünü taşıyacak idealist insan-

lar gerekiyor.

Sonra?

Sonra bunların dayanışması, omuz omuza, 

yürek yüreğe, kardeşçe çalışması... Çok çalışarak 

sinerji oluşturarak, imkânları doğru zamanda 

doğru yerde eyleme dönüştürerek, iktidara yürü-

mek...

Hani Gazi'ye diyorlar ya, ”asker dağılmış”, Gazi 

diyor ki; “toplanır”, onlar “silahları yok” diyor, Gazi 

“alınır” cevabını veriyor. Onlar “para yok” diyor, 

Gazi “bulunur” diye kükrüyor. Demek ki birinci iş 

inanmak ve kararlılıktır. Sonrası da çalışmaktır.

Kongreye kilitleneceğiz. En güzelini nasıl ya-

parız diye düşüneceğiz, motivasyonu yükseltece-

ğiz. Kim vardı, kim olacak, kim gelecek? Bunları 

konuşarak ve konuşturarak mensuplarımızı dedi-

kodu sarmalına sokmak hizmet değildir.

Hiçbir katma değer oluşturmadan, nezaket ve 

zarafet ölçülerinden uzak, benlik duygularını dep-

reştiren ve benlikleri çatıştıran anlayışlar hareketi 

sığlaştırır, bayağılaştırır.

Bir makamı işgal eden, bir imkânı elde tutan in-

sanlar, her şeyden önce davaya ait olan bu değer-

leri doğru kullanmalıdır.

Şimdi tüm imkânlarımızı aynı gaye için, aynı he-

defte yönlendirmektir.

Şimdi birlikte üretme zamanıdır. Şimdi birlikte 

olma zamanıdır. Şimdi Büyük Birlik olma zamanıdır.

Önce büyük kurultay için el ele verme ve tüm 

imkânları kullanarak doğru misyonu üstlenebilece-

ğimizi göstermeliyiz. En iyi mesajı vermemizi sağ-

lamalıyız.

Haydi, el ele Büyük Kurultaya; haydi Türkiye, el 

ele Büyük Birliğe...

yınca yerli sanayinin rekabet gücü azalıyor, sanayi 

kuruluşlarımız tek tek iflas ediyor ve yabancıların 

eline geçiyor. Son 6 ayda hazır giyimde 200 bin 

kişi işten çıkartıldı... Üretilmiyor, sahte rakamlarla 

büyüdük derken küçülüyoruz. Genleriyle oynan-

mış tohumlarla tarımda da bağımlı hale getiriliyo-

ruz. Ekonomisi bağımlı olan bir ülkenin milli ba-

ğımsızlığını koruması çok zordur.

Daha da önemlisi terör azgınlaştı, teröristler 

cüret kazandı, eşkıya adına siyasetçiler konuşu-

yor, belediye başkanı sıfatıyla bölücü sözcülüğü 

yapılıyor! İstanbul'da belediye otobüsünde insan-

lar yakılıyor. Korku ve panik yayılıyor, sanki devlet 

polis kalkanlarının arkasına sığınmış, panzer içine 

sıkışmış gibi görülüyor!

Kapkaç, gasp, hırsızlık ilkokullara inmiş, şiddet 

görüntüleri karşısında polisin yetersizliği uyum ya-

saları adı altında ülkemizin güvenliğinin nasıl kat-

ledildiğini ortaya koyuyor.

Dükkânlar, işyerleri, resmi daireler tahrip edi-

lip, ortalık yakılıp yıkılırken, maskeli eşkıyalar elini 

kolunu sallayıp dolaşırken; iktidarda olanların piş-

kinliği ve sessizliği kahrediyor.

“Kürt sorunu vardır, çözümü benim işim” 

diyen bir başbakanın caydırıcı olması mümkün 

mü?

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve mil-

letiyle bölünmez bütünlüğü tartışılmaz ilkesi ana-

yasadan çıkartılsın” diyen sözde aydınlara çözüm 

arayan bir başbakanın bölücülüğe “dur” demesi 

mümkün mü?

Fedakâr güvenlik güçlerimizin, kahramanca 

savaşarak diz çöktürdüğü terör örgütüne 

HAYDİ TÜRKİYE
EL ELE BÜYÜK BİRLİĞE

Gül Haber Gazetesi, Nisan 2006
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Değerli Dava Arkadaşlarım…
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yoksun idarecilerin elinde heba ediliyor. Enerjisini 
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Muhsin YAZICIOĞLU
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BAŞYAZI

adayı gösterdik. 285 il, ilçe, belde, 65 büyükşehir il-

çesi ve 12 tane ilde adayımız vardı. Bizim aday gös-

terdiğimiz 22 milyon oyun bulunduğu seçim çevre-

lerinde BBP olarak 700 bine yakın oy aldık, bu da 

yüzde 3,5 tekabül ediyor. İl genel meclisi ve beledi-

ye meclisi oylarında BBP olarak 662 bin büyükşehir 

ilçelerinde, 191 bin 444 il genel meclisinde olmak 

üzere, 689 bin 765 de büyükşehir il belediye meclisi 

olmak üzere, biz toplam 885 bin yani yüzde 2 civa-

rında oy alarak seçimlerden çıktık. Seçim sürecinde 

50 miting, 20 salon toplantısı, 20 SKM açılışı ger-

çekleştirdik ve oyumuzu geçen seçime göre 200 

bin arttırdık. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Al-

peren Ocakları teşkilatlarına da ayrıca teşekkür edi-

yorum.S eçim sonuçları gösteriyor ki Büyük Birlik 

Partisi, Türk siyasi hayatının temel aktörlerinden bi-

risidir. Hiçbir gizli işimiz, pazarlığımız ve hesabımızın 

olmadığı bu seçimde emeğimize, camiamıza ve par-

timize saygı gösterilmeyerek 10 saniye bile bize yer 

vermeyen medyaya rağmen bizi millet anladı, bize 

Kıymetli dava arkadaşlarım, 31 Mart 2019 Yerel 

Seçimlerini tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle so-

nuçların ülkemize, devletimize ve milletimize hayır-

lar getirmesini diliyorum. Seçim sürecinde göster-

dikleri gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı 

parti teşkilatlarımızda görev yapan tüm adaylarımı-

za teşekkür ediyor; seçilen belediye başkanlarımızı, 

belediye ve il genel meclisi üyelerimizi tebrik ediyo-

rum. En büyük üzüntümüz, seçimlerde yaşanan şid-

det olaylarında 6 vatandaşımızın hayatını kaybet-

mesi olmuştur. Bu vesileyle, kaybettiğimiz vatan-

daşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Saadet Partisi 

camiası başta olmak üzere, yakınlarına sabır ve baş-

sağlığı diliyorum.M illetimiz, demokratik usullere 

uygun bir şekilde tercihlerini sandığa yansıtmıştır. 

Millet iradesi, demokrasinin korunması, yaşatılması 

ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi ge-

reken en temel unsurudur. Millet iradesine duydu-

ğumuz saygının altını tekrar çizerek seçilen belediye 

başkanları, be-lediye ve il genel meclisi üyeleri ile 

muhtarlarımızı tebrik ediyor, tümüne seçildikleri gö-

revlerinde başarılar diliyorum.B iz Büyük Birlik Partisi 

olarak seçim çevrelerinin 350'sinde belediye başkan 

vatandaş hak verdi.Kış şartlarının ve uygulanan katı 

baraj sisteminin yanında bir sürü haksızlıkların yapıl-

dığı şikayetlerini de aldık fakat biz buna rağmen öf-

kemize de hakim olduk, nefsimize de hakim olduk. 

Çünkü devletin varlığı, siyasetimizin varlık sebebidir. 

Siyaseti hep bir hizmet yarışı olarak gördük ve bunu 

her fırsatta ısrarla ifade ettik. 

İnsan mekan ilişkisi, hayatımızın her anına, olum-

lu ya da olumsuz tesir ediyor. Canlı varlıklar olan şe-

hirlerin, 21. yüzyılın bilgi birikimleriyle, bilimin şehir-

cilik alanındaki kuralları ile toplumlara göre değişen 

inanç, kültür ve ihtiyaçlardaki farklılıklara göre geliş-

meleri, geleceklerini kolektif aklın ortaya koyacağı viz-

yon ile planlanmaları gerekiyor.

Kendimize soracağımız “Şehirleşmenin neresin-

deyiz?” sorusuna verilebilecek en gerçekçi cevap, 

üzülerek ifade ediyorum, “Çağın ve dünyanın çok ge-

risindeyiz.” olacaktır.

Planlamanın kurallarını bilen ama doymak bilme-

yen rant hırsıyla bu kurallara riayet etmeyen, vizyo-

nu olmayan, yaşadığı toplumun manevi, kültürel, ta-

rihi kodlarından kopmuş, ortak akıl ve iradeyi milletin 

hizmetine sunmayı beceremeyen, ehliyet ve liyakat 

yerine, siyasal, ideolojik, etnik asabiye anlayışıyla ha-

reket eden yönetimler, sadece şehircilik konusunda 

değil, hemen her alanda, sahip olduğumuz sınırsız 

potansiyel ve kaynaklara rağmen, bugün bir parçası 

olduğumuz geri kalmış Türkiye tablosuna sebep ol-

dular.

Şehirlerimizde, şehirlerimizi yaşanamaz hale ge-

tiren, herkesin, her dönemde şikayet ettiği, kirlilik, 

trafik, otopark, betonlaşma, güvenlik gibi hiç zorlan-

madan çok uzun bir liste yapabileceğimiz problemle-

rimizi yine biz çözeceğiz, buna mecburuz.

Bugünkü görünümleriyle, ancak “çöp” olarak ad-

landırabileceğimiz birikmiş problemlerimiz temizlen-

meden, sağlıklı yaşam alanları, sağlıklı nesiller, kültü-

rel inkişaf ve medeniyet tasavvurundan bahsetmek 

boş ve yavan hayallerden başka bir anlam ifade et-

meyecektir.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

SİYASETİ HER ZAMAN
HİZMET YARIŞI OLARAK GÖRDÜK
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Elbette, sadece, sağlam bir bilgi, ahlak ve inanç-

la yoğrulmuş, milletin özünden filizlenmiş bir kadro, 

toplumun her kesimi için aydınlık bir gelecek kurabi-

lir. Bunun için çalışıyor, bunun için mücadele ediyo-

ruz.

Bu kadronun, çağın alperenlerinin, Alperen 

Ocakları'nın içinden çıkacağına inanıyor ve görüyo-

rum. 

Çok çalışmak, “Bir günü diğerine denk olmaya-

cak” şekilde kendimizi geliştirmek, çağa şekil ve-

recek donanımlara sahip olacak şekilde ilerlemek, 

deforme ve dejenere olmadan büyümek, hayata ve 

dünyaya, inançlarımız ve milletimiz için feda olmayı 

göze alacak bir kararlılıkla bakmak zorundayız.

Biz, rahmetli şehit liderimizden çok şey öğren-

dik… En önemlisi ise bedeli ne olursa olsun ahlaklı 

ve doğru istikamette olmaktı.

Doğru olacağız, çalışkan olacağız, ahlaklı olaca-

ğız, güçlü olacağız, gerektiğinde feda olacağız ve 

ancak bu şekilde, milletçe, ilelebet var olacağız.

NİSAN 2019
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dığı kritik kararlarla devlete rota çizen, millete yol 

açan hareketimiz hala dimdik ayaktadır. Liderimiz 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun kahpece bir suikastla şehit edi-

lişinden sonra biteceği, yok olacağı düşünülen bu ha-

reket Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerindeki gö-

nüllüler ordusuyla Türk milletinin müreffeh yarınları 

için hasret çekmekte, gönül coğrafyamızın birlik ve 

beraberliğinin dayanak noktası olmaktadır. Muhsin 

Başkanımızı şehit ederek hayalini kurdukları Türk va-

tanını bölme, Müslüman Türk varlığını Anadolu top-

raklarından silme projesi onun yetiştirdiği Alperen 

kadrolarca inkisara uğratılmış ve Sevr haritaları bir 

kere daha yırtılıp çöpe atılmıştır.

Değerli dava arkadaşlarım…

İşte bir seçim sürecini daha beraberce yaşadık. 

Bu süreç ve bundan sonraki tüm siyasi ve sosyal ha-

yatımız boyunca aklımızdan çıkarmadığımız ve çıkar-

mayacağımız temel prensibimiz, Muhsin Başkanımı-

zın “Seçimler kavga aracı olmamalıdır. Sel gider 

kumu kalır.” şeklinde beyan ettikleri birliktelik şuuru-

dur. Bu zaman zarfı boyunca hareketimizin mensup-

Kökleri Resulullah’a dayanan bir gayenin, Hoca 

Ahmet Yesevi’yle buluştuğu dairede 1400 yıllık bir 

ideali son 25 yılda aksiyona dönüştürmüş; ayakları 

bugüne mıhlı, bir tarafıyla geçmişi kavrayan, diğer 

tarafıyla geleceği kucaklayan bir fikrin yılmaz, yıkıl-

maz sancaktarları değerli dava arkadaşlarım…

Ülkemiz ve hareketimiz bir seçim atmosferini 

daha geride bıraktı. Öncelikle bu süreçte Büyük Bir-

lik Hareketi olarak topyekûn bir duruş sergileyerek 

bir kere daha dosta güven, düşmana korku veren 

tüm teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ül-

kemizin birliği ve beraberliği için söz söylediğimiz, 

gayret gösterdiğimiz bu süreçte saflarını terk et-

meden hareketimizin içindeki birlik ve beraberlik 

şuurunu koruyan ve bu sayede ülkedeki kutuplaş-

ma ortamının önüne geçen tüm dava arkadaşları-

ma itidalli ve hassas tutumları için teşekkür ediyo-

rum. 

Büyük Birlik Hareketi, Anadolu topraklarında 

bu ülkenin yönünü tayin eden ve bu milletin gele-

ceğinde söz sahibi olan köklü bir harekettir. Ülke-

mizin birliği ve beraberliği söz konusu olduğunda al-

ları birbirlerini kırmış, incitmiş dahi olsalar bu sü-

reçten sonra Alperen olmanın yükümlülüğünü ye-

rine getirmeli ve hareketimiz tüm arkadaşlarımız ta-

rafından tekrar beraber omuzlanmalıdır. İfade etti-

ğim kopmaz samimiyet bağlarıyla birbirine bağlı 

olan bu hareketin mensupları bir seçim atmosferi-

nin ortaya çıkardığı ayrışmanın asla ve asla bir par-

çası olmamalıdır. Büyük Birlik Hareketinin kat et-

mesi gereken uzun bir Nizam-ı Âlem yolu vardır ve 

bugüne kadar bu yürüyüşte davamızın yükünü be-

raber omuzladığımız, milletimizin yarınlarına birlik-

te kenetlendiğimiz tüm kardeşlerimiz tekrardan 

Muhsin Başkanımızın ifade ettiği şuurun gereğini 

yerine getirmeli ve tüm dava arkadaşlarımız bu sü-

reçten önce olduğu gibi birbirini kucaklamalıdır.

Yaşadığı hayat ve ahlak üzere Türk siyasetinin 

kokuşmuş portresine yakışmayan bir çizgide bulu-

nan ve durduğu yer itibariyle milletin oyunu değil 

ama gönlünü kazanmış olan, bulunduğu zaman 

içinde olmasa da belki, bir düğün merasimi şeklin-

de gerçekleşen ahirete uğurlanışında Büyük Birliği 

sağlayan Şehit Liderimizin bıraktığı yerden büyük 

birlik şuurunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz.

Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun ortaya 

koyduğu her tavrın, konuştuğu her kelamın kefili 

olarak ifade etmek isterim ki milletle beraber 

olmak ve ay yıldızlı al bayrağın altında yaşayan, de-

ğerlerimize saygılı herkesi kucaklamak da başlıca 

vazifemizdir. 

Yiğit Alperenler!

Siz bütün kıymet değerleri üzerine oturtulması 

gereken, ana ekseni İslam’dan kaymış bir milleti 

eski ihtişamlı dönemlerine döndürmek istiyorsanız 

öncelikle her biriniz, talip olduğunuz hedefin birer 

prototipi olmak zorundasınız! Unutulmamalıdır ki 

tasavvur ettiğimiz nizamın inşası, Yüce Rabbimizin 

aziz kelamının kuşatıcılığında ve Resulünün sün-

neti seniyyesine uygun olduğu takdirde hiçbir kuv-

vet mani olamayacak, karşısında durmak isteyen-

ler hiçbir zaman galip gelemeyeceklerdir! Yeter ki 

inandıklarımızı başta kendimiz olmak üzere aile-

miz, çevremiz ve milletimize yaşatabilelim. Tarihi-

miz sadece laf ile çağı değiştirmek isteyen müs-

vedde kahramanların vesikalarıyla dolu, inandıkla-

rımızı sözde bırakıp öze döndürmediğimiz her an 

inançlarımızla ters düşmeye ve tarihin biçtiği mis-

yon üzere karanlığa karışmaya mahkumuz. Galip 

Erdem ağabeyin “Evet belki inandığım her şeyi ya-

zamayacağım fakat inanmadığım hiçbir şeyi de 

yazmayacağım!” sözünden hareketle gücümüzün 

yettiği, Rabbimizin ömür verdiği ölçüde inandıkla-

rımızı anlatmaya, uygulamaya, Firavunun karşısı-

na dikilmişken Musa’nın yanında durmaya devam 

edeceğiz!

Ye’se düşmenin, ümitsizliğe kapılmanın iman-

sızlık göstergesi olduğunun her an bilincinde, Ana-

dolu topraklarında tekrar filizlenmesi beklenen 

İslam çiçeğini yeşerteceğiz! Biz birilerinin hayal 

dahi edemediklerini gerçekleştirmiş bir ecdadın ev-

latlarıyız. Üzerimizdeki ölü toprağından bir an önce 

kurtulmalı ve bu milletin tekrar dirilişi için elimiz-

den geleni ortaya koymalıyız. Bir şeyleri feda et-

menin vakti çoktan geçti artık vakit feda olma vak-

tidir. Kalkın ve İslam’dan aldığımız özün, Türklüğü-

müzde bulduğumuz cesaretin hakkını verin. 

Özene özene özünü kaybetmiş bu milleti Allah Re-

sulüne özendire özendire özüne döndürün!

Bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz müba-

rek üç aylarınızı ve idrak edeceğimiz kandil gecele-

rini kutluyor, İslam âlemine ve Türk milletine ha-

yırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-

rum.

Selam ve dua ile…

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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dığı kritik kararlarla devlete rota çizen, millete yol 
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Türk Dil Kurumu şehri “Nüfusunun çoğu tica-

ret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğ-

raşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yer-
1leşim alanı”  olarak tanımlamaktadır. Böyle olmak-

la birlikte şehir, mukimlerinin meslekî ilişkilerinin 

toplamından öte bir kıymeti mündemiçtir. Zira 

insan, duygu, düşünce ve fiilleri ile meslekî çabala-

rını anlamlandırdığından belki de daha fazla mes-

lek dışı ilişkilerini biçimlendiren bir varlıktır. Tam da 

bu noktada Turgut Cansever’in “Şehir, toplumsal 

hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren, 

sosyal mesafelerin en aza indiği, ilişkilerin en 
2büyük yoğunluk kazandığı yerdir”  şeklindeki şehir 

tanımı can bulur. Burada üzerinde durulması gere-

ken konu, şehrin insan hayatı üzerinde meydana 

getirdiği bu tesirin esas kaynağı meselesidir. 

Şehir, insanın içinde doğduğu, diğer bir tabirle 

doğduğunda bütün müştemilatıyla (maddi ve ma-

nevi unsurları bir bütün olarak) hazır bulduğu bir 

organizasyondur. Bu durum dolayısıyla insan ka-

rakteri üzerinde tabii bir tesir oluştursa bile verili 

bir mekân değil tam aksine kurucu unsurunun 

insan olduğu inşa edilmiş bir organizmadır. Peki, in-

sanın faili olduğu bu inşa ameliyesini anlamlandı-

ran nedir? Çok açık ki, bu durum Sadettin Ökten’in 

vurguladığı üzere bir medeniyet tasavvuru mer-

kezli ve insanın varlığını anlamlandırdığı bir değer-
3ler sistemi ile alakalı bir durumdur.  Bizim özelimiz-

de bu medeniyet tasavvuru kaynağını İslami-

yet’ten almış ve bilhassa Osmanlı şehirlerinin şah-

sında (İstanbul, Bursa, Edirne, Amasya, Konya 

gibi) “Sünni İslam Medeniyet Tasavvuru”nun Os-
4manlı yorumu şeklinde tezahür etmiştir.  Esasında 

bu tezahürü Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanı 

içerisindeki diğer şehirlerde de (Bağdat, Şam, 

Halep, Sofya, Üsküp, Saraybosna vb. gibi) görmek 

mümkündür.

“Sünni İslam Medeniyet Tasavvuru”, şehrin de-

ğerlendirilmesinde bütüncül bir yaklaşımı ifade 

eder. Aslında bu tasavvur “Müslüman” ferdin (ko-

numundan bağımsız olarak) hayatı bütün veçhe-

leriyle İslamiyet’in rehberliğinde okuma ve inşa 

etme çabalarını tazammun eder. Şehir ölçeğinde 

ise fizikî mekânların bahse konu medeniyet tasav-

vuruna göre yapılandırılmasını aşıp şehir sakinle-

rinin siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel bütün müna-

sebetlerini de şekillendirir. Bu demektir ki şehir, 

Yusuf Kaplan’ın ifade ettiği üzere “İnsanın ruhu-

dur. Müslüman şehir ise Müslüman insanın ruhu-
5dur”.  Nitekim şehri inşa ederken mabetleri, yapı-

ların en ihtişamlısı (idari yapılar dâhil) olarak inşa 

etmek, mahremiyeti esas alarak evleri yapılandır-

mak, fakirler için sadaka taşları koymak, şehri se-

billerle donatmak vb. uygulamalar Müslüman ru-

hunun şehirdeki yansımasından başka bir şey de-

ğildir.

Yesrip şehrini “Medine”leştiren bu mükteseba-

tın temsilcileri, Batı karşısındaki kurumsal üstün-

lüklerini 17. yüzyılda başlayan ve sonrasında hız-

lanarak devam eden gelişmeler sebebiyle kaybet-

mişlerdir. Her ne kadar bu gerilemeye mukave-

met edilmeye çalışıldıysa da, mukavemet araçla-

rının kifayetsizliği ve mukavemet edenlerin dira-

yetsizliği mağlubiyeti kaçınılmaz kılmıştır. Daha da 

vahimi kendi medeniyet tasavvurumuz hayatın 

bütün alanlarında ihmal edilmiş, çözüm adına 

Batı’nın taklit edilmesi yolu tercih edilmiştir. Can-

sever, bu tarz bir teşebbüsün arkasındaki ana sa-

ikin “Varlığını kendi gözleriyle görerek geliştirme 

yeteneğini tüketmiş ve kendini yok olmaya terk 

eden, adeta intihara götüren bir ümitsizliğin etki-
6si”  olduğunu ileri sürmektedir.

Günümüz şehirleri başta mimarileri olmak 

üzere bütün veçheleriyle değerlendirildiğinde 

Dr. Recep TEMEL

durum tam bir fecaattir. Kadim medeniyet tasav-

vuru kodlarının unutulduğu ve yerine kapitalist ta-

savvurun ikame edildiği bir süreçte maziden te-

varüs edilen Osmanlı şehirlerinin fizikî dokuları 

dahi korunamamıştır. Bunda 1950’li yıllarla birlik-

te hızlanan sanayileşmenin, kırdan şehre göçü yo-

ğunlaştırmasının etkisi olduğu bir vakıadır. Zira 

hiçbir plana bağlı olmaksızın sürgit devam eden 

göç olgusu şehirlerde öncelikle iskân meselesini 

gündeme getirmiştir. Merkezî ve mahalli idarele-

rin tedbir almakta ve çözüm üretmekte yetersiz 

kalmalarının oluşturduğu boşluk, vatandaşların 

“Gecekondu” çözümüyle doldurulmuştur. Son dö-

nemde bu çarpık yapılaşmanın önüne kentsel dö-

nüşüm adı altında TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) 

yürüttüğü konut projeleriyle çözüm sağlanmaya 

çalışılıyorsa da meselenin çapının iskân boyutunu 

çoktan aşmış olması, netice almayı güçleştirmek-

tedir. 

Dün kaynağını İslamiyet’ten alan medeniyet 

tasavvurumuz, şehri her boyutuyla şehirlinin 

tutum ve davranışları üzerinden kıymetlendiri-

yordu. Bugün ise kaynak itibariyle neye/nereye 

dayandığı hususunda mutabakat bulunmayan 

ancak ağırlıklı olarak ilkel kapitalizmin dışa vuru-

mu olarak kabullenilebilecek cari medeniyet 

(belki de medeniyetsizlik) tasavvuru şehirlerimizi 
7yaşanabilir mekânlar olmaktan uzaklaştırmıştır.  

Bugünün şehirleri, ulaşımdan çevreye, sağlıktan 

kültüre, spordan eğitime, yönetimden katılıma, 

dayanışmadan paylaşıma ve pek çok diğer alan-

da içinden çıkılmaz meseleler yumağı haline gel-

miş yapılara/alanlara dönüşmüşlerdir. Bunun en 

önemli sebebi ise insanımızın, medeniyet tasav-

vurumuzu besleyen kanallardan yeterince bes-

lenmemesi ve adeta bir hilkat garibesi konumun-

da olmasıdır.

Bu şartlar altında kendi şehirlerini inşa edecek 

medeniyet öncülerine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bir 

anlamda uç beyi vazifesi görecek bu şahsiyetler, 

Yusuf Kaplan’ın teklif ettiği gibi işe yaşadıkları 

çağı tanımlayarak başlayacaklar ve sonra kendi 

çağrımızın (medeniyet tasavvurumuzun) çağını 

kurmaya çalışacaklardır. Bunu yapabilmeleri için 

de yaşadıkları çağın ağlarından, bağlarından, bağ-

lamlarından koparak kendi özlerine dönmeleri ka-
8çınılmazdır.
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bu noktada Turgut Cansever’in “Şehir, toplumsal 

hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren, 

sosyal mesafelerin en aza indiği, ilişkilerin en 
2büyük yoğunluk kazandığı yerdir”  şeklindeki şehir 

tanımı can bulur. Burada üzerinde durulması gere-

ken konu, şehrin insan hayatı üzerinde meydana 

getirdiği bu tesirin esas kaynağı meselesidir. 

Şehir, insanın içinde doğduğu, diğer bir tabirle 

doğduğunda bütün müştemilatıyla (maddi ve ma-

nevi unsurları bir bütün olarak) hazır bulduğu bir 

organizasyondur. Bu durum dolayısıyla insan ka-

rakteri üzerinde tabii bir tesir oluştursa bile verili 

bir mekân değil tam aksine kurucu unsurunun 

insan olduğu inşa edilmiş bir organizmadır. Peki, in-

sanın faili olduğu bu inşa ameliyesini anlamlandı-

ran nedir? Çok açık ki, bu durum Sadettin Ökten’in 

vurguladığı üzere bir medeniyet tasavvuru mer-

kezli ve insanın varlığını anlamlandırdığı bir değer-
3ler sistemi ile alakalı bir durumdur.  Bizim özelimiz-

de bu medeniyet tasavvuru kaynağını İslami-

yet’ten almış ve bilhassa Osmanlı şehirlerinin şah-

sında (İstanbul, Bursa, Edirne, Amasya, Konya 

gibi) “Sünni İslam Medeniyet Tasavvuru”nun Os-
4manlı yorumu şeklinde tezahür etmiştir.  Esasında 

bu tezahürü Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanı 

içerisindeki diğer şehirlerde de (Bağdat, Şam, 

Halep, Sofya, Üsküp, Saraybosna vb. gibi) görmek 

mümkündür.

“Sünni İslam Medeniyet Tasavvuru”, şehrin de-

ğerlendirilmesinde bütüncül bir yaklaşımı ifade 

eder. Aslında bu tasavvur “Müslüman” ferdin (ko-

numundan bağımsız olarak) hayatı bütün veçhe-

leriyle İslamiyet’in rehberliğinde okuma ve inşa 

etme çabalarını tazammun eder. Şehir ölçeğinde 

ise fizikî mekânların bahse konu medeniyet tasav-

vuruna göre yapılandırılmasını aşıp şehir sakinle-

rinin siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel bütün müna-

sebetlerini de şekillendirir. Bu demektir ki şehir, 

Yusuf Kaplan’ın ifade ettiği üzere “İnsanın ruhu-

dur. Müslüman şehir ise Müslüman insanın ruhu-
5dur”.  Nitekim şehri inşa ederken mabetleri, yapı-

ların en ihtişamlısı (idari yapılar dâhil) olarak inşa 

etmek, mahremiyeti esas alarak evleri yapılandır-

mak, fakirler için sadaka taşları koymak, şehri se-

billerle donatmak vb. uygulamalar Müslüman ru-

hunun şehirdeki yansımasından başka bir şey de-

ğildir.

Yesrip şehrini “Medine”leştiren bu mükteseba-

tın temsilcileri, Batı karşısındaki kurumsal üstün-

lüklerini 17. yüzyılda başlayan ve sonrasında hız-

lanarak devam eden gelişmeler sebebiyle kaybet-

mişlerdir. Her ne kadar bu gerilemeye mukave-

met edilmeye çalışıldıysa da, mukavemet araçla-

rının kifayetsizliği ve mukavemet edenlerin dira-

yetsizliği mağlubiyeti kaçınılmaz kılmıştır. Daha da 

vahimi kendi medeniyet tasavvurumuz hayatın 

bütün alanlarında ihmal edilmiş, çözüm adına 

Batı’nın taklit edilmesi yolu tercih edilmiştir. Can-

sever, bu tarz bir teşebbüsün arkasındaki ana sa-

ikin “Varlığını kendi gözleriyle görerek geliştirme 

yeteneğini tüketmiş ve kendini yok olmaya terk 

eden, adeta intihara götüren bir ümitsizliğin etki-
6si”  olduğunu ileri sürmektedir.

Günümüz şehirleri başta mimarileri olmak 

üzere bütün veçheleriyle değerlendirildiğinde 

Dr. Recep TEMEL

durum tam bir fecaattir. Kadim medeniyet tasav-

vuru kodlarının unutulduğu ve yerine kapitalist ta-

savvurun ikame edildiği bir süreçte maziden te-

varüs edilen Osmanlı şehirlerinin fizikî dokuları 

dahi korunamamıştır. Bunda 1950’li yıllarla birlik-

te hızlanan sanayileşmenin, kırdan şehre göçü yo-

ğunlaştırmasının etkisi olduğu bir vakıadır. Zira 

hiçbir plana bağlı olmaksızın sürgit devam eden 

göç olgusu şehirlerde öncelikle iskân meselesini 

gündeme getirmiştir. Merkezî ve mahalli idarele-

rin tedbir almakta ve çözüm üretmekte yetersiz 

kalmalarının oluşturduğu boşluk, vatandaşların 

“Gecekondu” çözümüyle doldurulmuştur. Son dö-

nemde bu çarpık yapılaşmanın önüne kentsel dö-

nüşüm adı altında TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) 

yürüttüğü konut projeleriyle çözüm sağlanmaya 

çalışılıyorsa da meselenin çapının iskân boyutunu 

çoktan aşmış olması, netice almayı güçleştirmek-

tedir. 

Dün kaynağını İslamiyet’ten alan medeniyet 

tasavvurumuz, şehri her boyutuyla şehirlinin 

tutum ve davranışları üzerinden kıymetlendiri-

yordu. Bugün ise kaynak itibariyle neye/nereye 

dayandığı hususunda mutabakat bulunmayan 

ancak ağırlıklı olarak ilkel kapitalizmin dışa vuru-

mu olarak kabullenilebilecek cari medeniyet 

(belki de medeniyetsizlik) tasavvuru şehirlerimizi 
7yaşanabilir mekânlar olmaktan uzaklaştırmıştır.  

Bugünün şehirleri, ulaşımdan çevreye, sağlıktan 

kültüre, spordan eğitime, yönetimden katılıma, 

dayanışmadan paylaşıma ve pek çok diğer alan-

da içinden çıkılmaz meseleler yumağı haline gel-

miş yapılara/alanlara dönüşmüşlerdir. Bunun en 

önemli sebebi ise insanımızın, medeniyet tasav-

vurumuzu besleyen kanallardan yeterince bes-

lenmemesi ve adeta bir hilkat garibesi konumun-

da olmasıdır.

Bu şartlar altında kendi şehirlerini inşa edecek 

medeniyet öncülerine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bir 

anlamda uç beyi vazifesi görecek bu şahsiyetler, 

Yusuf Kaplan’ın teklif ettiği gibi işe yaşadıkları 

çağı tanımlayarak başlayacaklar ve sonra kendi 

çağrımızın (medeniyet tasavvurumuzun) çağını 

kurmaya çalışacaklardır. Bunu yapabilmeleri için 

de yaşadıkları çağın ağlarından, bağlarından, bağ-

lamlarından koparak kendi özlerine dönmeleri ka-
8çınılmazdır.
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halde tekâmül söz konusu olamazdı. Demek ki 

kültür ve medeniyet uğrunda doğadan kopuşu-

muzun iki boyutu bulunuyor. Mutsuzluk ve geliş-

me!

İşte bu zıt yönlü ikiliğe çift-değerlilik diyoruz. 

Şöyle ki gece karanlığından hem korkarız hem de 

karanlıkta kendimizi daha rahat hisseder ve ka-

ranlıkta dinleniriz. Görüldüğü üzere burada iki 

boyut var; korku ve dinginlik! İnsanoğlunun her 

durumu işte böyle çift yönlüdür. Otomobil hem 

konfordur hem de çevre kirliliğidir. Şehirde yaşa-

yanlar kırsala dönmeyi özlerken köyde yaşayan-

lar da şehir hayatına özenirler. Sigara içenler hem 

keyif alırlar hem de sağlıklarını bozarlar. Televiz-

yonun ahlâka zarar verdiğini söyleyenler evlerin-

deki televizyonları hurdalığa bırakmazlar. Oysaki 

hayvanlar böyle değildirler. Doğallıklarını terk et-

meyen hayvanlar, içgüdüleriyle, iyiyle kötü ara-

sında kesin bir sınır çizerler. Mesela balıkla besle-

nen kuşlar sudan korkmaz. Balık yemeyi seven 

kediler ise balığa sahip olmak uğrunda suya gir-

mez. Ama insanoğlu faydalıyla zararlı arasında 

kesin sınırlar çizmeyerek benzinle doğayı mah-

vetmeyi göze alır ve otomobil tutkusundan vaz-

geçmez. İşte bu itibarla, kimilerine göre, en 

ahmak canlıdır insanoğlu. Fakat aynı zamanda en 

zeki canlı yine insanoğludur. Herhalde ahmaklık-

zekilik zıtlığı da çift-değerlilik kapsamındadır. Kül-

tür ve medeniyetin kurulup gelişmesinde bu çift-

değerlilik ilkesinin büyük rolü bulunduğunu var-

saymamız gerekiyor.

Klan dediğimiz birkaç ailelik topluluklardan 

millet dediğimiz topluluklara doğru yol almamız 

da tekâmüldür. Klan ve millet arasında aşiret ve 

boy gibi köprüler bulunuyor. İnsanlığın en küçük 

topluluk birimi aile/klan/aşiret ise en büyük top-

luluk birimi de ümmettir. Dil, din ve renk farkı gö-

zetmeksizin insanlık âlemini bir bütün olarak gör-

sek bile savaşların hiç eksik kalmadığı gerçeğini 

de görüyoruz. Savaş da kültür ve medeniyettir. 

Şöyle düşünelim; Kabil öz kardeşi Habil’i öldürün-

ce ilk şaşkınlığı yaşıyor çünkü ilk cinayeti işlemiş-

tir. İlk kez insan kanı dökülmüştür. Ve Kabil kendi 

suçunun şaşkınlığıyla düşünüyor, tasarlıyor, kar-

deşinin cesedini (doğayı gözlemleyerek) toprağa 

gömmeye karar veriyor. Kardeşini bir âlet yardı-

mıyla toprağı kazarak gömdüğünü farz edelim. 

İşte size teknolojinin başlangıcı! Savaş da kültür-

dür demiştik. İlk kan dökülünce ilk teknolojik 

âletlerden biri ortaya çıkıyor. Hem de cinayeti ört-

bas etmek amaçlı bir gayretle ortaya çıkıyor ki 

bunun ilk silâh olduğuna hükmedebiliriz. İşte kül-

tür ve medeniyet bu şekilde kâh tekâmüldür kâh 

yozlaşmadır. Gökdelen inşa edebilmek için yük-

sek teknolojiye ihtiyaç vardır, ileri teknoloji ise ge-

lişmişlik/tekâmül göstergesidir, gelgelelim bu ileri 

teknoloji sayesinde inşa ettiğimiz gökdelenlerde 

kendimize ve insanlığımıza büsbütün yabancılaşı-

yoruz. İşte yine çift-değerlilik karşısındayız.

İnsanlığın muayyen bir yere yerleşmek ihtiya-

cıyla kurduğu yerleşim birimleri de tekâmül geçi-

rerek köyden şehre uzanıyor. Büyüklü küçüklü 

her şehrin, her kasabanın çekirdeği bir köydür. 

Bu köy, tek evin inşasıyla başlasa bile peyderpey 

büyüyor çünkü nüfus artıyor, evlilikler yoluyla 

yeni evler çatılıyor. Tam göçebe veya konargöçer 

atalarımızın obalarındaki durum da böyledir, evli-

lik demek yeni bir keçe çadırın kurulması demek-

tir ki dilimizde topak-ev diyoruz. Yerleşim birimle-

rinin temeli evdir. Ev (ocak) kutsaldır, her ev mik-

ro-kozmos olarak makro-kozmosun minyatür ha-

lidir. Her ev başlı başına bir dünyadır. Evlenen çift-

lerin “dünya evine” girmiş kabul edilmelerinin se-

bebi işte budur. Köy ve şehir de yine müstakil 

birer küçük evrendir. Kâinatın kendine özgü dü-

zeni bulunduğu gibi her şehrin de kendine has dü-

zeni vardır. Şehrin düzeni muhtelif nedenlerle bo-

zulduğunda kaos ortaya çıkar. Şehir ile medeni-

yetin eşdeğer kabul edildiğini “Medine-Mede-

niyet” sözcüklerinin kökenlerinin bir olmasından 

anlıyoruz. Şu halde, şehrin düzeni bozulduğunda 

uygarlık da karmaşaya bulanacaktır. Çağımızda, 

Orta ve Güney Amerika’nın büyük şehirleri tene-

keden gecekondularla kuşatılmıştır. Türkiye’nin 

büyük şehirleri de gecekondulaşmadan muzda-

riptir. Çarpık veya kontrolsüz şehirleşme o şehir-

lerde yaşayan insanların ruh sağlıklarını olumsuz 

etkilemekte, yozlaşmayı perçinlemektedir. Anlı-

yoruz ki şehir ve medeniyetin her olumsuzluğu in-

sanı çürütmektedir. Estetikten mahrum bırakılmış 
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İnsanoğlunun mağara gibi doğal barınaklardan 

şimdiki gökdelenlere doğru bir konut süreci geçir-

diğini düşünürsek bu sürecin bir tekâmül olduğunu 

da kolayca düşünebiliriz. Mağaralar doğaldır ama 

evler insan becerisidir, yani doğal olmayan barı-

naklardır. Mağaradan inşaya geçiş bir kültür hare-

ketidir. Çok eski insanların sazları, ağaçları, taşları, 

hayvan derilerini ve benzeri maddeleri kabaca kul-

lanarak yuva inşa etmeleri medeniyetin başlangıç 

unsurlarındandır. Bu doğal malzemeleri işlemeyi za-

manla keşfedeceklerdir. İnşa etmek demek; dü-

şünmek, tasarlamak ve uygulamak demektir. Kül-

tür böyle başlıyor. Düşünmeyle ve düşünüleni uy-

gulamayla başlıyor. İnsan dışındaki dünyevi canlı-

lar düşünüp tasarlayamadıkları için, içgüdüleriyle 

davrandıkları için kültür ve medeniyet kuramazlar. 

İnsanın farkı buradadır. Mağaradan gökdelene 

uzanan süreçte yaşadığımız birtakım sorunlar her 

hamlemizde doğadan uzaklaşmamızın sonuçları-

dır. Mağaradan çadıra geçmek de kültüre yönel-

mektir. Çadır hayatı doğayla çok daha fazla iç içe-

dir fakat yine de burada bir düşünüp tasarlama, 

bir inşa söz konusudur. Bugünümüzün apartman-

larında veya gökdelenlerinde yaşayanların mut-

suzluğu doğadan çok fazla uzaklaşmışlığın doğur-

duğu psikolojik bunalımlardan kaynaklanıyor. Ne-

ticede insan da topraktan yaratılmıştır ki özümü-

zün toprak (doğa) olması itibarıyla, kültür ve me-

deniyet yoluyla doğadan her uzaklaşmamız bizi 

mutsuz kılıyor. Fakat bu kaçınılmazdır çünkü bizler 

insanızdır. Çağlar boyunca daima çadırlarda ya da 

sazdan yapılmış evlerde oturacak değildik. Aksi 
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niyet” sözcüklerinin kökenlerinin bir olmasından 
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İnsanoğlunun mağara gibi doğal barınaklardan 

şimdiki gökdelenlere doğru bir konut süreci geçir-

diğini düşünürsek bu sürecin bir tekâmül olduğunu 

da kolayca düşünebiliriz. Mağaralar doğaldır ama 

evler insan becerisidir, yani doğal olmayan barı-

naklardır. Mağaradan inşaya geçiş bir kültür hare-

ketidir. Çok eski insanların sazları, ağaçları, taşları, 

hayvan derilerini ve benzeri maddeleri kabaca kul-

lanarak yuva inşa etmeleri medeniyetin başlangıç 

unsurlarındandır. Bu doğal malzemeleri işlemeyi za-

manla keşfedeceklerdir. İnşa etmek demek; dü-

şünmek, tasarlamak ve uygulamak demektir. Kül-

tür böyle başlıyor. Düşünmeyle ve düşünüleni uy-

gulamayla başlıyor. İnsan dışındaki dünyevi canlı-

lar düşünüp tasarlayamadıkları için, içgüdüleriyle 

davrandıkları için kültür ve medeniyet kuramazlar. 

İnsanın farkı buradadır. Mağaradan gökdelene 

uzanan süreçte yaşadığımız birtakım sorunlar her 

hamlemizde doğadan uzaklaşmamızın sonuçları-

dır. Mağaradan çadıra geçmek de kültüre yönel-

mektir. Çadır hayatı doğayla çok daha fazla iç içe-

dir fakat yine de burada bir düşünüp tasarlama, 

bir inşa söz konusudur. Bugünümüzün apartman-

larında veya gökdelenlerinde yaşayanların mut-

suzluğu doğadan çok fazla uzaklaşmışlığın doğur-

duğu psikolojik bunalımlardan kaynaklanıyor. Ne-

ticede insan da topraktan yaratılmıştır ki özümü-

zün toprak (doğa) olması itibarıyla, kültür ve me-

deniyet yoluyla doğadan her uzaklaşmamız bizi 

mutsuz kılıyor. Fakat bu kaçınılmazdır çünkü bizler 

insanızdır. Çağlar boyunca daima çadırlarda ya da 

sazdan yapılmış evlerde oturacak değildik. Aksi 
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şehirlilerin algıları ve düşünceleri de çarpıklaşmak-

ta, ihtiyaç duyduğumuz makul düzeni kaotik du-

rumlar gölgelemektedir.

Germen kavminin Frank kolu aşiretler halinde 

Galya’ya göç ettiklerinde bu boylardan biri yerleşik 

hayata geçerek bir köy kuruyor. Sonra bu köy bü-

yüyor, diğer köylerin önüne geçerek bölgenin mer-

kezine dönüşüyor. İşte meşhur Paris başkenti 

böyle oluşuyor. Günümüzde de kimi köylerin hızla 

büyüyerek kasabaya ve hatta ilçeye dönüştüğünü 

gözlemleyebiliyoruz. Büyümenin kontrolsüzlüğü 

insan ruhlarının küçülmesidir. Sağlıklı büyüme ise 

tekâmüldür. İslam ümmetinin merkezi konumun-

daki Mekke şehrinin devasa otellerle dolması ne 

yazık ki ibadetin rantla gölgelenmesine yol açmış-

tır. Dünyanın incisi İstanbul yine küçültülmüş ruh-

ların rant tutkusuyla çirkinleştirilmiştir. Medeniyet 

bu değildir. Şehir medeniyettir elbette ama şehrin 

yozlaşmışlığı hakiki medeniyeti karartıyor. Hızla, 

çarpık çurpuk büyüyen şehirler insanlığı günahkâr-

lar yığınına dönüştürüyor. Şehirler daha da yozlaş-

tıkça birer mutsuz insanlar ülkesi haline geliyor. 

Mikro-kozmos olan her şehir tahribata uğradıkça 

denge bozulduğu için dünyanın ve evrenin denge-

si de hırpalanıyor. İnsan, tasavvuf öğretisinde, kâ-

inatın özü ve özetidir. İnsan da, tıpkı şehir gibi, 

mikro-kozmostur. Mikro-kozmos bozulursa mak-

ro-kozmos da bozulmadan nasiplenir. Dolayısıyla 

her bir kişinin yanlışı bütün şehre, bütün topluma, 

bütün insanlığa ve evrenin bütününe etki eder. Bir 

firavun kendisiyle birlikte halkını da kötülüğe sü-

rükler. Karaktersiz bir belediye başkanı bütün şeh-

rin karakterini yıpratır. Herkesin birbirinden so-

rumlu olduğu insanlık âleminde hiç kimse kafası-

na göre hareket etme hakkına sahip değildir. Çağ-

daş Firavun Hitler kendi intiharını hazırlarken 

Alman halkını da sonuçta Amerikan ordusunun ku-

cağına itmiştir. Çift-değerlilik ilkesi uyarınca me-

deniyet hem güçlüdür hem hassastır. Bir yanlış 

çok yanlışı doğuruyor. İntizamlı bir şehirdeki tek 

bir kişi menfaat uğrunda kaçak kat çıktığında her-

kese emsal oluyor ve böylece pek çok şehirli 

kaçak kat çıkmaya başlıyor. Sonuçta şehrin intiza-

mı kayboluyor, estetik bozuluyor ve intizamsızlık 

yaygınlaştığı için de keyfe keder tutumlar meşru-

laşıyor. Medeniyetin kokuşmuşluğu Kur’an-ı 

Kerim’den öğrendiğimiz yoz şehirlerin helâk edil-

mesi sonucunu getiriyor. Demek ki şehirle mede-

niyetin kaderi birdir.

ŞEHİRLEŞME
VE MEDENİYET

Arapça’da şehirleşmenin adı medenileşmedir. 

Bilindiği gibi, bu dilde “medine”, şehir demekti. Bu 

sebepten olacak, Şanlı Peygamberimizin dilinde de 

medenileşme, şehirleşme demektir. Nitekim 

O(sav); "Bedeviliği bırakın medeni olun" diye bu-

yururken bunu kastetmiş bulunmaktadırlar. Yine bi-

lindiği gibi; bedeviler, bâdiyede (çöllerde ve dağ-

larda) konar-göçer yaşayan kimseler demektir. Ger-

çekten de dinimizde "bedeviyet" sevilmemiş, "me-

deniyet" bir hayat şekli olarak daha fazla tercih 

edilmiştir, Şanlı Peygamberimiz, Müslümanların 

gösterişli şehirler kurmasını arzulamış ve bu konu-

da müminleri teşvik de etmişlerdir. Şu emir onla-

rındır; ’’Mescidleriniz sade, şehirleriniz gösterişli 

olsun.” Yüce ve mukaddes kitabımız Kur'ân-ı 

Kerim'de bedevilik beğenilmemiş, bu tip bir haya-

tın kabalık, küfür ve nifak dolu olduğu belirtilmiştir. 

Bakınız, yüce ve mukaddes kitabımız bu konuda 

ne buyururlar; “Bedeviler, küfür ve nifak bakımın-

dan (şehirlerden) daha beterdir.” (Et-Tevbe/97)

Günümüzde medeniyeti bir bakıma teknikler-

de, aletlerde, ölçülerde, davranışlarda, tavırlarda 

ve zevklerde inceleme olarak tarif etmek mümkün 

gözükmektedir. Oysa bedeviyet, bunun tamamen 

aksidir ve bütün hayata bir kabalık hâkimdir. Me-

deniyette beşeri ihtiyaçlar daha da çoğalmış, işbö-

lümü ve meslekler pek artmış ve giriftleşmiştir. 

İçtimai temaslar, dolayısı ile dil ve diğer kültür mü-

esseseleri zenginleşmiştir. 

Medeniyet tarihini, şöyle kabaca da olsa, göz-

den geçirenler görecekler ki gerçekten de medeni-

yetler şehirlerin kurulması ile başlar ve gelişir. 

Hangi millet daha erken yerleşik hayata geçmiş ve 

şehirler kurmaya başlamışsa o cemiyet daha kolay 

ve güçlü bir medeniyet kurmuştur. Aksine, bu ko-

nuda gecikmiş yani kolayca yerleşik hayata geçe-

memiş ve büyük şehirler kuramamış milletler, 

büyük medeni' hamleler yapamamışlardır. Halkı-

nın, büyük bir kısmı konar-göçer durumda yaşa-

yan yahut küçük ve iptidaî köylerde barınan, nü-

fusunun büyük bir ekseriyeti ziraat ve hayvancılık 

ile uğraşan bir cemiyet, medeniyet yarışında hayli 

geri kalmış demektir. Gerçekten de medeniyet 

yoğun ve yerleşik yaşamayı, büyük şehirler kur-

mayı, hizmet ve sanayi sektöründe hamle üstüne 

hamle yapmayı gerektirir.

Bu konuda İbn-i Haldun (M: 1334-1406), 

ancak güçlü devletlerin büyük şehirler kurabilece-

ğini belirttikten sonra, İslâm Medeniyetinin ileri ol-

duğu dönemlerde, Müslümanların çok büyük şe-

hirler kurabildiğini şöylece belirtir; "Memun dev-

rinde Bağdat, birbirine yakın ve bitişik olmak 

üzere kırk şehirden mürekkepti. Son derece ba-

yındır ve büyük olduğu için bir şehir halinde yalnız 

bir sur ile çevrili değildi... Müslümanların hâkimi-

yeti altında iken Kurtuba ve Mehdiye'nin hali de 

böyle idi. Kendi gözümüzle gördüğümüz gibi, Ka-

hire'nin hali de böyledir.” (İbn-i Haldun, Mukaddi-

me, Cilt: 2, Sf: 247-248, Z. K. Ugan tercümesi, 

1954)

İbn-i Haldun'a göre, beşer hayatının gayesi 

medenileşmektir. Ona göre göçebelik, yerleşik ha-

yata geçilmeden önceki bir hayat biçimi olup ce-

miyetleri o statü içinde bırakmamak gerekmekte-

dir. Çünkü “Göçebeliğin kabalığı, medeni hayatın 

inceliklerinden öncedir... Göçebeliğin gayesinin 

medenileşme olduğunu ve medeniyete doğru yü-

rüdüğünü” görmek lâzımdır. (a.g.e. sf: 324)

Görülüyor ki İslâmiyet ve ondan ilham alan 

Müslüman ilim adamları, asırlarca önce günümü-

zün meselelerini tartışmış ve bize yol gösterebil-

mişlerdir. Onların ahfatları olan bizler ne yapmak-

tayız? 

Seyyid Ahmet ARVASİ
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Ortaya çıktıkları dönemlerden günümüze kadar 

şehirler; tarihi, toplumsal ve ekonomik birçok dönü-

şüm ve değişimlerle şekillenmişlerdir. Tarihi uzun 

zaman dilimlerine uzanan şehirler pek çok devlet, 

toplum ve uygarlığa ait izleri bünyelerinde taşırlar. 

Şehirlerin oluşumu ve gelişimi kültürel, toplumsal ve 

ekonomik yapı ve seviyelerin de bir sonucudur.

Batı Avrupa şehirleri günümüze uzanan ibadet-

haneleri ve mimari eserleri, abideleri, köprü ve şato-

ları, orta ve işçi sınıfı konutları ve ortak mekânları ile 

ciddi bir ekonomik gücü de yansıtmaktadırlar. Bu şe-

hirlerin ardında burjuva sınıfı, rönesans ve reform 

hareketleri, okuryazar kentli orta sınıf, burjuvazi, sa-

nayileşme, modern bilim ve sanatın yaygınlaşması, 

teknoloji ve tıbbi gelişmeler gibi birkaç yüzyıllık 

süreç ve birikim söz konusudur. Şehirlerin tarihi ve 

estetik yönü, muhafazası ve iktisadi olduğu kadar 

kentli insan unsuru ile de ilgilidir.

Batı Avrupa şehirleri birkaç yüzyıllık değişimi ya-

şarken büyük göçler, iç kargaşalar, isyan ve ayaklan-

malar kadar kıtlık ve yokluğu da yaşamışlardır. Belirli 

dönemlerde özellikle salgın hastalıklar şehirlerin nü-

fusunu büyük ölçüde kırıp geçirmiştir. Sanayileşme 

öncesi şehirler salgın hastalıkların ve korkunun 

hâkim olduğu mekânlar olmuştur.

Avrupa’da kentlere yoğun göç ve sanayinin işgü-

cü ihtiyacı beraberinde büyük toplumsal çatışmaları, 

yoksulluk ve konut sorununu da getirmiştir. Sanayi-

leşme iktisadi ve kültürel açıdan ihtişam ve zenginlik 

yaratırken toplumların geniş kesimlerini yoksulluk 

ve felakete sürüklemiştir. Yine sanayileşmenin ilerle-

yen yıllarında zaman içerisinde çözümler de gerçek-

leşmiş, işçi konutları, işçi mahalle ve semtleri de 

oluşmuştur. Şehre yoğun göçler bu mahalle ve 

semtler ile orta sınıf kentlilere ait konutların şehirle-

rin belirli bölgelerinde farklı ve yeni bir mimari ile 

öbekleşmesini sağlamıştır.

1825 yılında çağı ve kentlerin yapısını değiştiren 

önemli bir olay yaşanmıştır. Bu tarihte bulunan çi-

mento, 1844’te Almanya’da ilk fabrikanın kurulma-

sının ardından dünyaya yayılmıştır. Çelik endüstri-

sindeki gelişmeler ve çeliğin inşaat sektöründe kul-

lanılmaya başlaması öncelikle Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde çok katlı binaların inşa edilmesine imkân 

vermiştir. Eski teknoloji ile en fazla dört kata kadar 

ulaşabilen binalar hızla yükselmişlerdir.

Dünyanın en fazla nüfusa sahip şehirlerin ve 

çok katlı binaların bulunduğu ABD’de gökdelenlerin 

hızla artışına sebep olan hadiselerden biri 1929 

Dünya İktisadi Bunalımı olmuştur. Doğu ve Batı top-

lumları arasındaki iktisadi gelişmişlik farkından do-

layı iktisadi buhran meydana gelmiş ve gelişmiş ül-

kelerin iç pazarlarının doymasıyla iktisadi çöküş baş-

lamış; şirketler iflas etmiş, fabrikalar kapanmıştır. 

Tarihteki bu en büyük iktisadi bunalımı ABD gökde-

len inşaatları ile atlatma teşebbüsüne girişmiştir. 

İşsizliği ortadan kaldırmak, fabrikaları ve ticari ku-

ruluşları faal halde tutmak üzere inşaat sektörünü 

canlandırma politikasını uygulamaya koymuştu. Or-

talama bir gökdelen inşaatı 45-50.000 kişiye istih-

dam imkânı yaratıyordu. 

Çok katlı binalar inşa edilmeye başladıkları ta-

rihlerden itibaren birçok araştırma ve tartışmaya 

konu olmuştur ve bu günümüzde de sürmektedir. 

Bu konuda Batı Avrupa ve daha sonra dünyada 

bilim adamları ve aydınlar arasında kamplaşmalar 

yaşanmıştır. 

Emile Durkheim ile Georg Simmel o yıllarda Batı 

Avrupa ülkelerindeki sanayileşme, hızlı kentleşme 

ve göç sürecini yaşamış ve o konuda hâlâ varlığını 

sürdüren teori ve yaklaşımları ileri sürmüşlerdir. 

Durkheim kırsal kesimlerden göç eden insanların 

geleneksel kuralları, düşünme ve davranış biçimle-

rinin, şehir hayatında işlevsiz hale gelmesi ve şehrin 

kuralların henüz oluşmamış bulunması dolayısıyla 

içine düşülen kuralsızlık haline ifade etmek üzere 

“anomi” kavramını kullanmıştır. Georg Simmel de 

“Metropol ve Zihinsel Yaşam” adlı makalesinde met-
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ropollerin kalabalık nüfusları ve hızlı hayat tempo-

su içerisinde ekonomi ve parayı ön plana çıkardı-

ğından bahseder. Metropollerde insanlar para ve 

mevki kazanma, yükselme veya konumlarını kay-

betme imkân ve ihtimali ile sürekli bir gerginlik içe-

risindedir. Bu bakımdan metropollerde bıkma, 

usanma, gerilimler, ruh hastalıkları ve intihar in-

sanları çepeçevre sarmaktadır. 

Türkiye’de Şehirleşme Süreci 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda iktisa-

den güçsüz, nüfusunun yüzde sekseni kırsal ke-

simde yaşayan, nüfusu kırk bini aşan sadece altı 

şehrinin bulunduğu bir tarım ülkesiydi. Başkentin 

Ankara’ya taşınmasının ardından kısa zamanda 

şehir bir şantiye halini aldı. Resmi binalar ile yaban-

cı devletlerin büyükelçilik ve konsoloslukları, 

memur konutları, banka ve ticarethaneler ile Anka-

ra’ya çalışmaya gelen birçok kişi için bina ve konut-

lar inşa edilmeye başlandı. Ankara’nın kent planı ya-

pıldı ve uygulamaya konuldu. İlkin özellikle Anka-

ra’daki hızlı kentleşme ve konut istihdamı için, 

daha sonra da ülke geneline şamil imar kanunları 

hazırlandı. Bu kanunlar zaman içerisinde sık sık de-

ğişerek ve her defasında af kanunu haline dönüşe-

rek devam etti.

İkinci Dünya Savaşı’nda başta ABD olmak 

üzere liberal kapitalist ülkeler galip geldiler. Bu ül-

keler 1929 buhranı benzeri bir hadisenin tekrar ya-

şanmaması ve dünyanın tek bir pazara dönüşebil-

mesi için gerekli tedbirleri uygulamaya koydular. 

Karayolu taşımacılığının özendirilmesi, tarım maki-

nelerinin yaygınlaştırılması, uluslararası serbest pi-

yasanın ve çok partili sistemlerin teşvik edilmesi 

dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Türkiye’de de et-

kisini gösterdi.

Türkiye’nin Batı ittifakı içerisinde yer alması ve 

çok partili sisteme geçişi ile birlikte 1946’daki şa-

ibeli seçimlerin ardından 1950 yılında Demokrat 

Parti iktidara geldi. Türkiye’de karayollarının yay-

gınlaşması, tarım alet ve makineleri ile traktörün 

köylere hızla yayılması kırlarda işsizliği artırdı. Bu 

suretle kırlardan kentlere yoğun bir göç hareketi ile 

birlikte kentlerin etrafında hızla gecekondular oluş-

maya başladı. İlk yıllarda gecekondulaşmayı en-

gellemek üzere yasalar çıkarılmışsa da zaman içe-

risinde göçün yoğunluğu, kent göçmenlerinin bü-

rokrasi ve belediyelerdeki etkinliği ile oy potansi-

yelleri iktidarları bu yeni konutları meşrulaştıran ya-

salar çıkarmaya itti. Gecekondular şehirlerin etrafı-

nı bir ağ gibi saran bir veya birkaç katlı binalara dö-

nüştüler. 

Türkiye’de 1985 yılına kadar kır ve köylerden 

kentlere yoğun göç yaşanırken bu tarihten itibaren 

küçük ve orta seviyede bir nüfusa sahip kentlerden 

metropollere doğru akış arttı. Esasen kentlere göç, 

sadece gecekondu bölgelerine değil şehirlerin 

bütün mahallerine doğruydu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’nın Ulus sem-

tinden başlayarak birkaç, bazı semtlerde de dört 

beş kata kadar çıkan konutlar yapılmaya başladı. 

Zaten İstanbul’da böyle bir apartmanlaşma söz ko-

nusuydu. 1950’lerden sonra bu süreç Anadolu şe-

hirlerine de sirayet etti.

1980’li yıllarda ise kooperatiflerle Türkiye’nin 

büyük illerinde çok katlı binalar yaygınlaştı. Ülke-
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ekonomik yapı ve seviyelerin de bir sonucudur.
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nayileşme, modern bilim ve sanatın yaygınlaşması, 
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süreç ve birikim söz konusudur. Şehirlerin tarihi ve 

estetik yönü, muhafazası ve iktisadi olduğu kadar 

kentli insan unsuru ile de ilgilidir.
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leşme iktisadi ve kültürel açıdan ihtişam ve zenginlik 

yaratırken toplumların geniş kesimlerini yoksulluk 

ve felakete sürüklemiştir. Yine sanayileşmenin ilerle-

yen yıllarında zaman içerisinde çözümler de gerçek-
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oluşmuştur. Şehre yoğun göçler bu mahalle ve 

semtler ile orta sınıf kentlilere ait konutların şehirle-
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1825 yılında çağı ve kentlerin yapısını değiştiren 

önemli bir olay yaşanmıştır. Bu tarihte bulunan çi-
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Dünyanın en fazla nüfusa sahip şehirlerin ve 

çok katlı binaların bulunduğu ABD’de gökdelenlerin 

hızla artışına sebep olan hadiselerden biri 1929 

Dünya İktisadi Bunalımı olmuştur. Doğu ve Batı top-

lumları arasındaki iktisadi gelişmişlik farkından do-

layı iktisadi buhran meydana gelmiş ve gelişmiş ül-
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talama bir gökdelen inşaatı 45-50.000 kişiye istih-

dam imkânı yaratıyordu. 

Çok katlı binalar inşa edilmeye başladıkları ta-

rihlerden itibaren birçok araştırma ve tartışmaya 

konu olmuştur ve bu günümüzde de sürmektedir. 

Bu konuda Batı Avrupa ve daha sonra dünyada 

bilim adamları ve aydınlar arasında kamplaşmalar 

yaşanmıştır. 

Emile Durkheim ile Georg Simmel o yıllarda Batı 

Avrupa ülkelerindeki sanayileşme, hızlı kentleşme 

ve göç sürecini yaşamış ve o konuda hâlâ varlığını 
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“anomi” kavramını kullanmıştır. Georg Simmel de 
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ropollerin kalabalık nüfusları ve hızlı hayat tempo-

su içerisinde ekonomi ve parayı ön plana çıkardı-

ğından bahseder. Metropollerde insanlar para ve 

mevki kazanma, yükselme veya konumlarını kay-

betme imkân ve ihtimali ile sürekli bir gerginlik içe-

risindedir. Bu bakımdan metropollerde bıkma, 

usanma, gerilimler, ruh hastalıkları ve intihar in-

sanları çepeçevre sarmaktadır. 

Türkiye’de Şehirleşme Süreci 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda iktisa-

den güçsüz, nüfusunun yüzde sekseni kırsal ke-

simde yaşayan, nüfusu kırk bini aşan sadece altı 

şehrinin bulunduğu bir tarım ülkesiydi. Başkentin 

Ankara’ya taşınmasının ardından kısa zamanda 

şehir bir şantiye halini aldı. Resmi binalar ile yaban-

cı devletlerin büyükelçilik ve konsoloslukları, 

memur konutları, banka ve ticarethaneler ile Anka-

ra’ya çalışmaya gelen birçok kişi için bina ve konut-

lar inşa edilmeye başlandı. Ankara’nın kent planı ya-

pıldı ve uygulamaya konuldu. İlkin özellikle Anka-

ra’daki hızlı kentleşme ve konut istihdamı için, 

daha sonra da ülke geneline şamil imar kanunları 

hazırlandı. Bu kanunlar zaman içerisinde sık sık de-

ğişerek ve her defasında af kanunu haline dönüşe-

rek devam etti.

İkinci Dünya Savaşı’nda başta ABD olmak 

üzere liberal kapitalist ülkeler galip geldiler. Bu ül-

keler 1929 buhranı benzeri bir hadisenin tekrar ya-

şanmaması ve dünyanın tek bir pazara dönüşebil-

mesi için gerekli tedbirleri uygulamaya koydular. 

Karayolu taşımacılığının özendirilmesi, tarım maki-

nelerinin yaygınlaştırılması, uluslararası serbest pi-

yasanın ve çok partili sistemlerin teşvik edilmesi 

dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Türkiye’de de et-

kisini gösterdi.

Türkiye’nin Batı ittifakı içerisinde yer alması ve 

çok partili sisteme geçişi ile birlikte 1946’daki şa-

ibeli seçimlerin ardından 1950 yılında Demokrat 

Parti iktidara geldi. Türkiye’de karayollarının yay-

gınlaşması, tarım alet ve makineleri ile traktörün 

köylere hızla yayılması kırlarda işsizliği artırdı. Bu 

suretle kırlardan kentlere yoğun bir göç hareketi ile 

birlikte kentlerin etrafında hızla gecekondular oluş-

maya başladı. İlk yıllarda gecekondulaşmayı en-

gellemek üzere yasalar çıkarılmışsa da zaman içe-

risinde göçün yoğunluğu, kent göçmenlerinin bü-

rokrasi ve belediyelerdeki etkinliği ile oy potansi-

yelleri iktidarları bu yeni konutları meşrulaştıran ya-

salar çıkarmaya itti. Gecekondular şehirlerin etrafı-

nı bir ağ gibi saran bir veya birkaç katlı binalara dö-

nüştüler. 

Türkiye’de 1985 yılına kadar kır ve köylerden 

kentlere yoğun göç yaşanırken bu tarihten itibaren 

küçük ve orta seviyede bir nüfusa sahip kentlerden 

metropollere doğru akış arttı. Esasen kentlere göç, 

sadece gecekondu bölgelerine değil şehirlerin 

bütün mahallerine doğruydu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’nın Ulus sem-

tinden başlayarak birkaç, bazı semtlerde de dört 

beş kata kadar çıkan konutlar yapılmaya başladı. 

Zaten İstanbul’da böyle bir apartmanlaşma söz ko-

nusuydu. 1950’lerden sonra bu süreç Anadolu şe-

hirlerine de sirayet etti.

1980’li yıllarda ise kooperatiflerle Türkiye’nin 

büyük illerinde çok katlı binalar yaygınlaştı. Ülke-



Sonuç

Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde 

yaşıyor; 2030 yılına gelindiğinde ise yer kürede ya-

şayan her üç kişiden ikisi şehirlerde ikamet ediyor 

olacak. Belirli aralıklarla yayımlanan dünyanın en 

büyük şehirleri sıralamasında ilk 270 şehir 35 mil-

yondan başlayarak 2 milyon nüfusa kadar iniyor. 

Nüfusu milyonu aşan şehir sayısı her geçen gün ar-

tıyor. Yüz yıl önce sık ormanları ve doğal güzellikleri 

ile hatırlanan Afrika kıtası bile bugün dünyanın en 

fazla devleti içerisinde barındırması ve metropolleri 

ile dikkati çekiyor.

Şehirler ülkelerin tarihi, ekonomik, kültürel, 

dini, sınıfsal ve diğer pek çok unsurla ilişkili olarak 

kurulmuş ve varlıklarını sürdürmektedirler. Eski uy-

garlıklardan günümüze kalan eserler daha kalıcı 

malzeme ile inşa edilmiş olanlardır. Devletlerin, 

güçlü toplumsal sınıf ve inanç gruplarının mali des-

teğini sağladıkları eserler zamana karşı daha fazla 

direnebilmektedirler. Geniş halk kitlelerinin ikamet 

ettiği binalar daha niteliksiz malzeme ile inşa edil-

diği için kalıcı değillerdir. Batı Avrupa şehirleri bu 

devletlerin, kiliselerin ve burjuvazinin en güçlü ol-

dukları devirlerde inşa edilmiş ve yenilenmiştir. 

Bu ülkelerde şehirlerin tarihi ve kültürel yapıları 

üzerinde hassasiyet gösteren burjuvazi, aydınlar 

ve kentli tabakalar mevcuttur.

Türkiye’de ise Osmanlı’dan günümüze kadar 

kalan eserleri ve semtleri bugün yaşatamamış du-

rumdayız. Payitahtın merkezi İstanbul ve başkent 

Ankara başta olmak üzere tarihi özelliği olan 

hemen hiçbir şehir gerektiği kadar korunmamıştır. 

Çoğu zaman da devlet yetkilileri ve mahalli yöneti-

cilerin bu konuda ihmalinden öte vebali ve kabaha-

ti vardır.

İstanbul dünyanın nüfusu en fazla olan şehirleri 

arasında on sekizinci sıradadır. Yaklaşık on yıl önce 

sıralamalarda otuzlu rakamlara karşılık geliyordu. 

Dünyanın ilk sanayi şehri olan ve 1810’lu yıllarda 

nüfusu bir milyonu aşan Londra ve daha sonra 

Paris gibi Avrupa’nın sanayi şehirleri günümüz 

İstanbul’unun nüfus bakımından çok gerilerinde 

kalmıştır. Türkiye’nin kentten kente göç hareketi 

öncelikle İstanbul olmak üzere birkaç metropolde 

yoğunlaşmaktadır. İstanbul ile diğer birkaç metro-

polümüzün otuz, kırk, elli yıl sonra nüfuslarının 

hangi rakamlara kadar ulaşabileceğini tasavvur 

etmek ürkütücüdür. Birçok gelişmekte olan ülke 

gibi ülkemizde de ne yazık ki nüfus yığılmasının bir-

kaç metropole odaklanmış olması hazin bir durum-

dur.

Türkiye dengeli bir nüfus dağılımını gerçekleş-

tirme ve sanayi kuruluşlarını ülke geneline yaygın-

laştırma imkânından büyük ölçüde uzaklaşmıştır. 

Bu konuda esasen bütün siyasi parti ve kuruluşla-

rın ortak tavır geliştirmesi ve çalışmalar yapmaları 

gerekmektedir.

Şehirlerin tarihi ve eski bölgeleri dikkate alına-

rak, çok katlı binaların bu bölgelere yakın yerlerde 

inşa edilmemesi noktasında projeler gerçekleştiril-

meli ve ilgili şehirlerin tarihi ve kültürel özelliklerini 

esas alan haritalar hazırlanmalıdır. Anadolu’daki 

üniversitelerin kendi bölgelerindeki şehirler için bu 

tarz bilimsel araştırma ve projeler geliştirmeleri 

mümkündür. Bunun yanında Anadolu’nun orta ve 

küçük şehirleri için çok katlı bina sınırlamaları yeni-

den tespit edilmeli ve alınan kararlardan taviz veril-

memelidir.
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mizdeki binalar konut kalitesi bakımından nitelikli ol-

madığından zaman içerisinde hızla yıpranıyorlardı. 

Bunun yanında şehirlerin kalabalıklaşması ile birlikte 

merkezlere yakın bölgelerde arsa fiyatları artıyordu. 

Bu durum eski binaların yıkılarak daha çok katlı ola-

rak inşa edilmesi sürecini başlattı.

1983 yılında çıkarılan bir yasayla bazı bölgeler-

deki gecekondulara tapu verilirken bazı gecekondu-

lara ise tapu tahsis belgesi denilen, esasen tapu ye-

rine geçmeyen ama o bölgede herhangi bir kent 

planlaması ve kamu inşaatı yapılma kararı alınana 

kadar tapu sahibi gibi işlem görülebilecek bir statü 

hayata geçirildi. 

1999 Marmara depreminden sonra oluşan has-

sasiyet başıboş, plansız, denetimsiz ve niteliksiz ko-

nutlara karşı tedbirler alınmasının zaruretini pekiştir-

di ve bu konudaki bazı projelerin gerçekleştirilmesi-

nin önünü açtı. “Kentsel dönüşüm ve kentsel yenile-

me” olarak adlandırılan uygulamalar bu süreçte çı-

karılan yasalarla ivme kazandı. 

2003 yılından itibaren TOKİ tarafından ülkenin 

hemen her bölgesinde sosyal konutlar, uydu kent, 

kentsel dönüşüm projeleri, afet ve göçmen konutları 

projeleri uygulamaya konulmuştur.

Kentsel dönüşüm ve kentsel yenilenme uygula-

maları kapsamında yapılan konutların çok katlı ve 

bazılarının gökdelen kapsamında değerlendirilebi-

lecek tarzda olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 

bu konutlar daha önce iskân bulunmayan yahut 

şehrin kenar semtlerinde tarihi ve kültürel açılardan 

önemli sayılamayacak bölgelerde değil, çoğu 

zaman şehrin merkezinde de inşa edilmektedir. Sa-

dece büyük şehir ve metropollerde değil Türki-

ye’nin orta seviyeli kent ve kasabalarında da çok 

katlılık, TOKİ binaları ve konutlarının öncülüğü ve 

özendirmesi ile diğer serbest müteahhitlik firmala-

rının faaliyetleriyle de devam ettirilmektedir. TOKİ 

konutlarının bir kısmı yüzünden birkaç bin nüfuslu 

kasabalar bile çok katlı binalarla tanışmaktadır. Bu 

durum kendi tarihi ve kültürel dokusunu kısmen de 

olsa koruyabilmiş olan küçük şehir ve kasabaların fi-

ziki görünüşüne ve kimliğine zarar vermektedir.

TOKİ’nin ülke genelinde inşa ettirmiş olduğu ko-

nutlar üzerinden hangi inşaat firmasının hangi ilde 

ihale almış olduğunu izlemek mümkündür. Zira bir 

inşaat firması o yöreye ilişkin bir konut tarzı tasarla-

mak yerine aynı mimariyi ihale aldığı her şehirde uy-

gulamaya koymaktadır.
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edebileceğiniz bir camii, susadığınızda köşe ba-

şında şırıl şırıl akan bir çeşme, bedenin temiz 

pak olması için hamam, ilminizin artması için 

mektep ve medreseler, fakirlerin doyurulması 

için aşevleri, şifa bulmanız için vesile olan şifaha-

neler (hastahane yanlış bir tabirdir), paraya ihti-

yacı olanların kimseye boyun eğmeden faydala-

nabilecekleri bir sadaka taşı ve daha birçok 

eser… Tabii ki tüm bu eserler yapılırken İslam di-

ninin izin verdiği ölçü ve nizam içinde yapılması 

gerekliydi. Osmanlı, Selçuklu ve İslam hukuku 

ile yönetilen diğer devletlere baktığımız vakit, bu 

ölçülerin dışına çıkmadan yapılan her bir eserin, 

şehir insanına muhakkak bir yararı dokunduğu 

tartışılmaz bir gerçektir. İnsanlara yararından 

bahsettik, peki bu yapıları yaptıranların kazanç-

ları? İşte bu konuda bir hadis-i şerif vardır ki 

İslam kültür ve medeniyetimizin temel yapısını 

anlamak isteyenler için ders sadece tek bir cüm-

ledir… Peygamber Efendimiz Hazreti Muham-

med “sallallahu aleyhi ve sellem”;

"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin 

sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstes-

nâdır: Sadaka-i câriye¸ istifade edilen ilim¸ ken-

disine dua eden hayırlı evlat.”

Sadaka-i câriye nedir? Hayrı yaptıran kişinin, 

vefatından sonra sevaplarının yazılmasına 

devam edilmesidir. Örneğin bir camii, çeşme, 

aşevi, mektep… Tüm bunlar, hem yararlanan in-

sanlara hem de hayrı yaptırana faydası dokunan 

eserlerdi. Bir çeşme yaptırdınız ve vefatınızdan 

iki asır geçti diyelim; susuzluktan boğazı kuru-

muş biri o sudan içip; “Allah-ü Teâlâ bu çeşmeyi 

yaptırandan razı olsun” dediğini düşünebiliyor 

musunuz? Amaç bu idi, nasip oldu! İşte bizdeki 

kültür ve medeniyetin farkı, güzelliği ve büyük-

lüğü… Günümüzde bizler; bu güzelliği göremi-

yor, koruyamıyor ve yaşatamıyoruz ne yazık ki…

Eskiden İstanbul akan çeşmeleri ile ünlüydü, 

şimdi akmayan çeşmeleriyle… Birkaç hafta önce 

İstanbul’a yolum düşmüş, kısa süre de olsa Üs-

küdar’a uğramış, birkaç tarih sever kardeşimle 

birlikte kalabalıkların arasında ecdadımızın izleri-

ni takip ediyorduk. “Gülnuş Emetullah Valide Sul-

tan”ın yaptırdığı caminin kapısının önündeydik. 

İki sultan annesi (Üçüncü Ahmed Han ve İkinci 

Mustafa Han) bu mübarek insanın kabrini ziya-

ret edip Fatihalarımızı okuduktan sonra o zarif 

ve bizi hayran bırakan çeşmenin önünde bulduk 

kendimizi. İstanbul’un birçok tarihi çeşmesi gibi 

akmıyor. Özellikle bu çeşmeyi anlatıyorum. 

Çünkü dümdüz bir taştan çıkan musluğun, ak-

masından veya akmamasından ibaret değil bu 

güzel eser. Gün içinde önünden geçen on binler-

ce insanın farkında olmadığı, yaklaşıp bakmadı-

ğı, göremediği güzelliklerin fotoğraflarını çek-

tim. Herhalde ne demek istediğim yakından ba-

kıldıkça daha iyi anlaşılacaktır.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE

ŞEHİR, KÜLTÜR
VE MEDENİYET
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Her şehrin bir hikâyesi, bir tarihi, bir de şehirle 

özdeşleşen yapıları vardır. İslam kültür ve mede-

niyetinin ulaştığı topraklarda; gerek sulh yoluyla 

gerek fethedilerek alınan şehirlerde bu kültür ve 

medeniyetin izlerini görürüz. Camiiler, medrese-

ler, han ve hamamlar, köşe başlarındaki o güzelim 

çeşmeler, sadaka taşları, mezar taşları gibi bize 

miras kalan bu hazineler şehrin artık ayrılmaz bir 

parçası olmuş, şehirler âdeta bu yapılarla anılır ol-

muştur…

Batılı ülkelerin kendisi ile övündüğü sanatı ve 

sanata bakış açısı bizden çok farklı olmakla bera-

ber bu farklılık şehir kültürüne de yansımış idi. Bu 

örneği resim ve heykel sanatı ile değerlendire-

lim… Osmanlı şehirlerinde ve daha önce, İslam 

medeniyetinin ulaştığı çok uzak noktalarda onla-

rın bu; “heykel, resim ve benzeri” sanat anlayış-

ları bizde yer bulmamıştı. Çünkü bizim sanat an-

layışımızda, verilen bir eserin aynı zamanda bir 

fayda sağlaması da gerekli bir durumdu. Verilen 

emeğin; yatırılan paranın ve harcanan zamanın 

şehirde yaşayan insanlara ne gibi bir faydası do-

kunacak, insanlara yararı ne derecede önemli ola-

caktı? Namaz vakti geldiğinde namazınızı edâ 
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Her şehrin bir hikâyesi, bir tarihi, bir de şehirle 

özdeşleşen yapıları vardır. İslam kültür ve mede-

niyetinin ulaştığı topraklarda; gerek sulh yoluyla 

gerek fethedilerek alınan şehirlerde bu kültür ve 

medeniyetin izlerini görürüz. Camiiler, medrese-

ler, han ve hamamlar, köşe başlarındaki o güzelim 

çeşmeler, sadaka taşları, mezar taşları gibi bize 

miras kalan bu hazineler şehrin artık ayrılmaz bir 

parçası olmuş, şehirler âdeta bu yapılarla anılır ol-

muştur…

Batılı ülkelerin kendisi ile övündüğü sanatı ve 

sanata bakış açısı bizden çok farklı olmakla bera-

ber bu farklılık şehir kültürüne de yansımış idi. Bu 

örneği resim ve heykel sanatı ile değerlendire-

lim… Osmanlı şehirlerinde ve daha önce, İslam 

medeniyetinin ulaştığı çok uzak noktalarda onla-

rın bu; “heykel, resim ve benzeri” sanat anlayış-

ları bizde yer bulmamıştı. Çünkü bizim sanat an-

layışımızda, verilen bir eserin aynı zamanda bir 

fayda sağlaması da gerekli bir durumdu. Verilen 

emeğin; yatırılan paranın ve harcanan zamanın 

şehirde yaşayan insanlara ne gibi bir faydası do-

kunacak, insanlara yararı ne derecede önemli ola-

caktı? Namaz vakti geldiğinde namazınızı edâ 
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pılmış ve detaylara girecek olursak daha birçok 

güzellik bu yapılar bütününü süslemiş ve mede-

niyetin doruk noktasını temsil etmişlerdir…

Müslümanlar eskiden hayır işlerinde yarışan 

insanlardı. Bu yarış pek tabii şehrin kültürüne de 

sirâyet etmişti. Bugün İstanbul’un birçok semti 

Osmanlı sultanlarının adını taşır; Fatih, Bayezid, 

Süleymaniye, Yavuz Selim, Sultanahmet gibi… 

Hayırda yarışan insanlar sadece Osmanlı Sultan-

ları da değil idi. Bakın bazı üst kademe devlet gö-

revlilerinin ismini taşıyan ilçelerimiz de vardır 

bizim. Mahmutpaşa, Kocamustafapaşa gibi pa-

şaların isimlerini taşıyan herkesin bildiği semtle-

rimiz var. Peki, başka örnekler verecek olursak; 

Cağaloğlu isminin Osmanlı Sadrazamı Cağaloğlu 

Sinan Bey’den, Baltalimanı isminin Baltaoğlu Sü-

leyman Bey’den, Beylerbeyi isminin Beylerbeyi 

Mehmet Paşa’dan, Haydarpaşa isminin Üçüncü 

Selim Han’ın sadrazamı Haydar Paşa’dan, Ge-

dikpaşa semtinin Otranto’ya çıkarma yapan 

Gedik Ahmet Paşa’dan geldiğini hangimiz biliyo-

ruz? Görüldüğü gibi Osmanlı bu son başkentinin 

siluetine bir ressamın fırça dokunuşları gibi na-

zikçe dokunmuş, işlemiş ve adeta bir ilim ve kül-

tür şehri haline getirmişti…

Günümüze gelecek olursak; bizler bu şehir 

kültürünün ve medeniyetin önemini ne denli 

idrak edebiliyor ve bizlere bırakılan bu mirası ge-

rektiği gibi koruyabiliyor muyuz? Bu soruya 

cevap vermek için düşünmeye hiç gerek yok. Bı-

rakın korumayı ve sahip çıkmayı, cehaletin bir 

göstergesi olarak yok etmeye çalışıyoruz. Tahri-

bat o denli büyük, o denli yıkıcı ki birçok mezarlı-

ğın üstü park, nice tarihi eserin ortası otopark ya-

pılmış. Vatan caddesi açılırken Mimar Sinan ya-

digârı camileri yıktıkları gibi, Aksaray’da alt ve 

üst geçitler yapılırken nice mezarlık talan edil-

miş. Ne şehitlere ne gazilere saygı, sevgi kalma-

mış maalesef. Bitmeyen restorasyonlar, işin ehli-

ne teslim edilmediği için bitse de içimize su ser-

pilmiyor. Eyüp Sultan’ın meşhur tepesi olan 

“Karyağdı” tepesinde (diğer adı İdris-i Bitlisi te-

pesidir) yer alan Kaşgari Dergahı da bu restoras-

yon işinden payını almış durumdadır. Eyüp’te 

mezar taşları yerlerinden sökülüyor, uluslararası 

meşhur sitelerde tarihi eser adı altında satılıyor. 

Acaba kimin dedesinin mezar taşıydı çalınan 

veya kırılan veya üzerinden yol geçen…

Nereden nereye demekten kendini alamıyor 

insan…

Kültür, nesillerden nesillere aktarılan bilgi ve 

birikimdir. Yeni neslin asli vazifelerinden biri; o 

kültürü ve birikimi alıp, geliştirerek zirveye ulaş-

tırmaya çalışmak olmalıdır. Kendi tarihini bilme-

yen, kendi dedesini tanımayan, asırların bilgi ve 

birikimini arşivlere girip okuyamayan ve kendi ta-

rihini yabancıların yazdıkları kaynaklardan oku-

yan bir toplum kültür karmaşası içinde, kimlik bu-

nalımı ile yaşamaya devam edecektir…

Uyanmak ve kazanmak isteyen bir toplum 

kendi kültürüne, bilgi ve birikimine sahip çıkma-

lı, kendi özünü bulmalı, yabancı hayranlığını bı-

rakıp kendi öz benliğiyle yaşamaya alışmalıdır…

Selam ve muhabbetlerimle…
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Medeniyet insanların ezberledikleri gibi batı-

nın temsilciliğini üstlendiği bir değer değildir. Me-

deniyet doğudan doğmuş, gelişmiş ve yayılmıştır. 

Emperyalizm, esir ettiği toprakları ve halklarını 

kendi malı gibi kullanmış; Amerika kıtasından Af-

rika’ya, Hindistan’dan Uzakdoğu ülkelerine, gü-

nümüzde de Ortadoğu’ya kadar sömürmüş, tarih 

ve kültür katliamı yapmış, yapmaya da devam et-

mektedir. Bunun yegâne temsilcileri de Avrupalı 

ülkelerdir. Bizdeki fetihler ve toprak kazanımı ise 

dikkatli incelendiğinde sanat anlayışında olduğu 

gibi batılı ülkelerden çok ama çok farklıdır. İslam 

devletleri; fethettiği topraklar artık İslam hukuku 

ile yönetildiğinden halkını köleleştirmez, ülkenin 

değerlerini çalıp çırpmaz idi. Fetihten sonra gani-

met toplama hakkı sadece üç gündü. Sulh yoluyla 

teslim edilen şehirlerde bu bile yoktu. Bu yanlış bi-

linen hususların konumuzla bağlantısına gelince; 

Osmanlı gerek kılıç hakkıyla aldığı gerek sulh yo-

luyla kendisine intikal eden şehirlere de İslam kül-

tür ve medeniyetini taşımıştı…

Pek tabii Osmanlı Devletine başkentlik etmiş 

üç büyük şehri anmadan, örnekler vermeden 

geçmek olmaz. Bursa, Edirne ve İstanbul… Bu şe-

hirlere kuşbakışı baktığımızda görüntü kirliliğine 

yol açan beton yığınlarını ve insanın ruhunu ok-

şayan ecdâd yadigârı eserleri görürüz. Tarih bil-

meyenlerin ve dedelerinin mezar taşlarını okuya-

mayanların saçma ve bir o kadar da garip bir id-

diaları vardır; “Osmanlı bizlere hiçbir şey bırak-

madı!” İşte şehirlere kuşbakışı baktığımızda o 

beton yığınları arasında kalan kubbeler, minare-

ler, çeşmeler ve benzeri yapılar o şehri yaşanabi-

lir bir hale getiren Osmanlı eserleri idi. Bugün 

dahi; geçmişte devletimize savaşlar açan millet-

lerin torunları, binlerce kilometre yol kat edip o 

eserleri görmeye, hayran kalarak dolaşmaya, fo-

toğraf çekip arşivlerine katmaya gayret gösteri-

yorlar. 

Yine bu şehirlerde sık karşımıza çıkan “külli-

ye” kültüründen de bahsetmek istiyorum. Bir ca-

miye giderken etrafındaki yapılardan habersiz yö-

nümüzü direk camiye çevirerek yürürüz. Sanırız 

ki etrafını çeviren o kubbeli yapılar camiinin bir 

parçası. Evet, külliyeler aslen bir bütündür ve 

camii tam göbeğinde, merkezinde kalan bir yapı-

dır. Ama camiiler, özellikle selâtin camiiler ufak 

bir şehir gibi tasarlanır, dört tarafı binalarla çev-

relenir, ilmin ve hayrın yedi gün yirmi dört saat 

birbiriyle yarıştığı mekânlar inşa edilirdi. Fatih 

Camii, Süleymaniye Camii ve külliyelerine baktı-

ğımızda bunu çok net görebiliyoruz. Bugün üni-

versite düzeyinde eğitim veren medreselerin ya-

nında, sıbyan mektepleri, aşevleri, kütüphaneler, 

hadis okulları, şifahaneler, türbeler, çeşmeler, 

dükkânlar ve benzeri yapılar bütünü, ortalarında 

bulunan camii ile birlikte ne kadar hoş ve temiz 

görünmektedir. Ayrıca Osmanlılar, bu külliyeleri 

asla bir beton yığını olarak tasarlamamış; ağaç-

lara ve çiçeklere de yer vererek insanların nefes 

alabilecekleri, dinlenebilecekleri, avlularda otu-

rup sohbet edebilecekleri mekânlar inşa etmiş-

lerdi. Sadece insanlara da değil, bugün bile ör-

nekleri günümüze ulaşan kuş evleri kuşların ko-

naklamaları için camii duvarlarında yer almış, 

sokak hayvanlarının su içmeleri için oyuklar ya-
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miz olgu ise şudur; bunca yığılmaya rağmen, ne 

bir karmaşa ne bir düzensizlik görülüyordu. Buha-

ra’dan Endülüs’e kadar geniş bir coğrafyadan tüm 

ilim ve irfan ehli kişilerin uğrayıp feyizlendiği bir 

mekan hüviyetindeydi İstanbul.

Üzülerek belirtelim ki yakın dönem tarihimiz 

için mimari anlamda çok şey ortaya koyamadık. -

Allah rahmet eylesin- Turgut Cansever dışında iyi 

bir mimar yetiştiremedik. Bunun birçok nedeni 

vardı; yerel yönetimlerin beceriksizliği, merkezi yö-

netimlerin ilgisiliği, iştah kabartan vurgunlar kar-

şısında boyun eğen/eğmek zorunda kalan idare-

ciler, toplumu dizayn etme arzusu, ahlaksızlık... 

Bir sürü neden sayılsa da değişmeyen tek gerçek 

vardı, o da şehirlerimiz mücessemlikden (ruhu-

muzu enginlere açan sükun mekanlarından) mü-

levvesliğe (içinden çıkılmayan düzensiz, karşık) 

mekanlara dönüşmüştü. 

Şehri bozduğunuz zaman insanı bozmak ko-

laydı. Beton bloklar arasına sıkıştırılan, trafikle hi-

kâyeleri çalınan, kalabalıklar arasında yalnızlaştırı-

lan insanları nasıl ve ne şekilde idealize edebilirdi-

niz… Seküler anlayışın böyle bir derdi var mıydı? 

Ya da dert zaten toplumun bozulması ve toptan 

yok edilmesi değil miydi?

Şehir bir milletin medeniyetini, kültürünü be-

lirgin hale getiren, vitrine koyan en somut mekan-

lardı. Yeni bir şehir kurarken yeni bir estetiği geç-

tik, bari eskilerini muhafaza edebilseydik? Onu da 

yapamadık. Elden uçan bu anlayışı yeniden ka-

zanmak için hala şansımız var mı, bilemiyorum. Kı-

yamet kopmadıysa eğer, zararın neresinden dö-

nülürse kardır deyip başlamak en akıllıca yol olsa 

gerektir.

MÜCESSEMLİKTEN MÜLEVVESLİĞE

SON DÖNEM ŞEHİR KÜLTÜRÜMÜZ
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Son asırda ahlak ve inanç değerlerimizdeki 

erozyonun en somut yansımasını hiç şüphesiz şe-

hirleşme kültüründe görmek mümkündür. Aslında 

buna kültür demek yerine kültürsüzlük demek 

daha doğru olur. Hayatımızın her alanını geri dön-

dürülemez bir şekilde esir alan tüketim hırsına bağlı 

sınırsız ahlaksızlık, malesef kentlerimizi içinden çı-

kılmaz beton hapishanelere dönüştürmeyi başar-

mış durumdadır.

Küreselleşmenin, yaşadığımız evreni yakın geç-

mişimize kadar nasıl yaşanamaz noktaya doğru ta-

şıdığını, yine yakın geleceğimizle ilgili kaygılarımızı 

biteviye körüklediğini de şehirleşme anlayışımızda 

yakinen müşahede etmekteyiz. 

Burada bir hususu özellikle belirtmekte fayda 

görmekteyiz. İnsanı inancından, inancını da yaşa-

dığı ortamdan soyutlamak mümkün değildir. Bir 

insan her ne kadar “Ben inanmıyorum.” dese de bu 

“Ben nefes almıyorum.” demekle eş anlamlıdır. Zira 

her insan istisnasız, kendisinin rahat ve sükun bula-

cağı bir mekan arayışına girdiği andan itibaren 

yüce bir kudrete inanmış olduğunu ilan etmektedir. 

Değil midir ki yaşayacağı mekanın, kendi ruh dün-

yasına hitap eden bir mücessemliğe sahip olmasını 

istiyor, o halde bunun manası “Ben kainatı yaratan 

birinin olduğuna inanıyorum.” anlamı taşır. 

O insanın mekan hayalinin sınırları, odasının bir 

tarafının sokağa bakıyor olması, mümkün ise diğer 

yüzünün bahçeyi görmesi, perdeyi açtığında ruhu-

nun sonsuzlukla buluşmasını arzu etmesi olarak te-

zahür eder. Böylelikle insan, sonsuz mekanla irti-

batlanıp ruhunu sonsuzluğun sahibine teslim et-

meyi arzulamaktadır. Medeniyetimiz, şehirleri ku-

rarken bu tasavvur üzerinden kurgulamıştı.

Zaten şehri kuran hakim zihniyetin geçmişte bi-

rincil önceliği de bu gerçek idi. İnsanların en yoğun 

şekilde yaşadığı mekanlarda inanca vurgu yapılma-

sı, insanların ahlaki bağlarından koparılmaması ve 

toplumu var eden değerlerin hırpalanmaması esas 

alınıyordu. İnsan ve onun sahip olduğu değerler 

önceleniyordu. Her konuda olduğu gibi işin mer-

kezinde insan vardı. Şehirleri imar eden mimarlar 

bu özellikte olanlardan tercih edilmekteydi. Örne-

ğin Mısır şehrini inşa eden mimarlar Firavun aile-

sindendi. Rahiptiler... Şehirlerin imarı onlara ema-

net edilmekteydi. 

Kadim medeniyetimiz Osmanlı’da da durum 

böyleydi. Bizim muhteşem mimarımız Sinan; dev-

şirilmiş, dinini değiştirmiş, İslam’ı en ince ayrıntısı-

na kadar öğrenmiş ve içselleştirmiş, orduya dahil 

olup savaşlarda cihad ruhu kazanmış biriydi. Dün-

yaya eşsiz eserler bırakan, özgün, örnek ve gurur 

abidesi işlere imza atan bu insan özel olarak yetiş-

tirilmişti. Eğer geleceğe dair söylenecek sözünüz 

olacaksa, avucunuzda bir Mimar Sinanınız mutla-

ka olmalıydı.

Yine bizim şehir kültürümüz bahçeleriyle ön 

plana çıkardı. Şehirlerde geniş meydanlar bırakılı-

yordu. Örneğin Osmanlı’nın başkenti Bursa… Yine 

dünya şehrimiz İstanbul... Fasılasız bütün seyyah-

ların seyahatnamelerinde yazdıkları ortak nokta şe-

hirlerimizin rengarenk bahçeleridir. 

Burada Tanpınar’ın Bursa için söylediği şu ifa-

deyi zikretmeden geçemeyeceğim; "En büyük der-

dimiz şehir fikrini kaybetmiş olmamız... Şehirler 

kaya tuzunun suyun içinde erimesi gibi elimizden 

kayıp gidiyor. Bursa Ovası’nı dut yaprağı gibi yedik. 

Yeni her ne yapılacaksa ona karşı çıkalım demiyo-

rum. Varolanı koruyalım, yapıcılık buradan başlar.”

Şehir kültürümüz denilince İstanbul’a ayrı bir 

parantez açmak gerekir. İstanbul fethedildiğinde 

nüfusu 50 bin civarındaydı. Buraya şehir demek ol-

dukça güçtü. Her tarafı harap edilmiş bir viraneyi 

andırıyordu. Fatih, böyle bir şehri fethetti ve nüfu-

su kısa sürede 350 bine ulaştı. Bir asır sonra ise -

1553’te- İstanbul artık 550 bini görmüştü. Talebin 

neden bu kadar yoğun olduğunun nedenleri ayrı 

bir yazı konusudur. Bizim dikkat çekmek istediği-

Fehmi DEMİR



miz olgu ise şudur; bunca yığılmaya rağmen, ne 

bir karmaşa ne bir düzensizlik görülüyordu. Buha-

ra’dan Endülüs’e kadar geniş bir coğrafyadan tüm 

ilim ve irfan ehli kişilerin uğrayıp feyizlendiği bir 

mekan hüviyetindeydi İstanbul.

Üzülerek belirtelim ki yakın dönem tarihimiz 

için mimari anlamda çok şey ortaya koyamadık. -

Allah rahmet eylesin- Turgut Cansever dışında iyi 

bir mimar yetiştiremedik. Bunun birçok nedeni 

vardı; yerel yönetimlerin beceriksizliği, merkezi yö-

netimlerin ilgisiliği, iştah kabartan vurgunlar kar-

şısında boyun eğen/eğmek zorunda kalan idare-

ciler, toplumu dizayn etme arzusu, ahlaksızlık... 

Bir sürü neden sayılsa da değişmeyen tek gerçek 

vardı, o da şehirlerimiz mücessemlikden (ruhu-

muzu enginlere açan sükun mekanlarından) mü-

levvesliğe (içinden çıkılmayan düzensiz, karşık) 

mekanlara dönüşmüştü. 

Şehri bozduğunuz zaman insanı bozmak ko-

laydı. Beton bloklar arasına sıkıştırılan, trafikle hi-

kâyeleri çalınan, kalabalıklar arasında yalnızlaştırı-

lan insanları nasıl ve ne şekilde idealize edebilirdi-

niz… Seküler anlayışın böyle bir derdi var mıydı? 

Ya da dert zaten toplumun bozulması ve toptan 

yok edilmesi değil miydi?

Şehir bir milletin medeniyetini, kültürünü be-

lirgin hale getiren, vitrine koyan en somut mekan-

lardı. Yeni bir şehir kurarken yeni bir estetiği geç-

tik, bari eskilerini muhafaza edebilseydik? Onu da 

yapamadık. Elden uçan bu anlayışı yeniden ka-

zanmak için hala şansımız var mı, bilemiyorum. Kı-

yamet kopmadıysa eğer, zararın neresinden dö-

nülürse kardır deyip başlamak en akıllıca yol olsa 

gerektir.

MÜCESSEMLİKTEN MÜLEVVESLİĞE

SON DÖNEM ŞEHİR KÜLTÜRÜMÜZ
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Son asırda ahlak ve inanç değerlerimizdeki 

erozyonun en somut yansımasını hiç şüphesiz şe-

hirleşme kültüründe görmek mümkündür. Aslında 

buna kültür demek yerine kültürsüzlük demek 

daha doğru olur. Hayatımızın her alanını geri dön-

dürülemez bir şekilde esir alan tüketim hırsına bağlı 

sınırsız ahlaksızlık, malesef kentlerimizi içinden çı-

kılmaz beton hapishanelere dönüştürmeyi başar-

mış durumdadır.

Küreselleşmenin, yaşadığımız evreni yakın geç-

mişimize kadar nasıl yaşanamaz noktaya doğru ta-

şıdığını, yine yakın geleceğimizle ilgili kaygılarımızı 

biteviye körüklediğini de şehirleşme anlayışımızda 

yakinen müşahede etmekteyiz. 

Burada bir hususu özellikle belirtmekte fayda 

görmekteyiz. İnsanı inancından, inancını da yaşa-

dığı ortamdan soyutlamak mümkün değildir. Bir 

insan her ne kadar “Ben inanmıyorum.” dese de bu 

“Ben nefes almıyorum.” demekle eş anlamlıdır. Zira 

her insan istisnasız, kendisinin rahat ve sükun bula-

cağı bir mekan arayışına girdiği andan itibaren 

yüce bir kudrete inanmış olduğunu ilan etmektedir. 

Değil midir ki yaşayacağı mekanın, kendi ruh dün-

yasına hitap eden bir mücessemliğe sahip olmasını 

istiyor, o halde bunun manası “Ben kainatı yaratan 

birinin olduğuna inanıyorum.” anlamı taşır. 

O insanın mekan hayalinin sınırları, odasının bir 

tarafının sokağa bakıyor olması, mümkün ise diğer 

yüzünün bahçeyi görmesi, perdeyi açtığında ruhu-

nun sonsuzlukla buluşmasını arzu etmesi olarak te-

zahür eder. Böylelikle insan, sonsuz mekanla irti-

batlanıp ruhunu sonsuzluğun sahibine teslim et-

meyi arzulamaktadır. Medeniyetimiz, şehirleri ku-

rarken bu tasavvur üzerinden kurgulamıştı.

Zaten şehri kuran hakim zihniyetin geçmişte bi-

rincil önceliği de bu gerçek idi. İnsanların en yoğun 

şekilde yaşadığı mekanlarda inanca vurgu yapılma-

sı, insanların ahlaki bağlarından koparılmaması ve 

toplumu var eden değerlerin hırpalanmaması esas 

alınıyordu. İnsan ve onun sahip olduğu değerler 

önceleniyordu. Her konuda olduğu gibi işin mer-

kezinde insan vardı. Şehirleri imar eden mimarlar 

bu özellikte olanlardan tercih edilmekteydi. Örne-

ğin Mısır şehrini inşa eden mimarlar Firavun aile-

sindendi. Rahiptiler... Şehirlerin imarı onlara ema-

net edilmekteydi. 

Kadim medeniyetimiz Osmanlı’da da durum 

böyleydi. Bizim muhteşem mimarımız Sinan; dev-

şirilmiş, dinini değiştirmiş, İslam’ı en ince ayrıntısı-

na kadar öğrenmiş ve içselleştirmiş, orduya dahil 

olup savaşlarda cihad ruhu kazanmış biriydi. Dün-

yaya eşsiz eserler bırakan, özgün, örnek ve gurur 

abidesi işlere imza atan bu insan özel olarak yetiş-

tirilmişti. Eğer geleceğe dair söylenecek sözünüz 

olacaksa, avucunuzda bir Mimar Sinanınız mutla-

ka olmalıydı.

Yine bizim şehir kültürümüz bahçeleriyle ön 

plana çıkardı. Şehirlerde geniş meydanlar bırakılı-

yordu. Örneğin Osmanlı’nın başkenti Bursa… Yine 

dünya şehrimiz İstanbul... Fasılasız bütün seyyah-

ların seyahatnamelerinde yazdıkları ortak nokta şe-

hirlerimizin rengarenk bahçeleridir. 

Burada Tanpınar’ın Bursa için söylediği şu ifa-

deyi zikretmeden geçemeyeceğim; "En büyük der-

dimiz şehir fikrini kaybetmiş olmamız... Şehirler 

kaya tuzunun suyun içinde erimesi gibi elimizden 

kayıp gidiyor. Bursa Ovası’nı dut yaprağı gibi yedik. 

Yeni her ne yapılacaksa ona karşı çıkalım demiyo-

rum. Varolanı koruyalım, yapıcılık buradan başlar.”

Şehir kültürümüz denilince İstanbul’a ayrı bir 

parantez açmak gerekir. İstanbul fethedildiğinde 

nüfusu 50 bin civarındaydı. Buraya şehir demek ol-

dukça güçtü. Her tarafı harap edilmiş bir viraneyi 

andırıyordu. Fatih, böyle bir şehri fethetti ve nüfu-

su kısa sürede 350 bine ulaştı. Bir asır sonra ise -

1553’te- İstanbul artık 550 bini görmüştü. Talebin 

neden bu kadar yoğun olduğunun nedenleri ayrı 

bir yazı konusudur. Bizim dikkat çekmek istediği-
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Şehir ahlakının yaşama şansı bulduğu toprak-

larda siyah veya gri renkler değil, yeşilin her tonu 

hâkimdir. Ve bu türden hizmetler şehrin her bir in-

sanına eşit olarak dağıtılır. O şehrin havası is ve 

küf kokmaz.

Şehir ahlakı; beton yığınlarının çoğalmasını en-

gellediği gibi kadim kültürün bizlere emaneti olan 

mekânların genç nesillere devrini de kendine dert 

edinen insanlar eliyle oluşturur.

Şehir ahlakının egemenleştirildiği yerlerde ya-

şayan insanlar diğer medeni ülkelerde yaşayan 

çağdaşlarının sahip olduğu tüm hakları talep 

etme özgürlüğüne sahip olduğunu içselleştiren bi-

reylerdir. Kent meydanı, müzeler, gerçek anlam-

da park ve oyun alanlarından bahsediyorum.

O şehirlerin meydanlarında kapitalizmin da-

yattığı satış noktaları değil, insanların kitap ve kül-

türle temasını sağlayacak toplumsal yaşam alan-

ları olur.

O şehirde, “dostlar alışverişte görsün” savsak-

lamasıyla büyük binaların en az onlar kadar büyük 

salonlarında toplantılar yapılmaz. Ummanlar kadar 

büyük laflar edilip şehrin caddelerinde oluşan çu-

kurlardaki su birikintilerinde boğulunmaz.

Bu şehirleri yönetenlerin kısa, orta ve uzun va-

deli planları vardır. Olmalıdır. Onlar; nereye git-

mek istediğini bilmeyen toplumların, vardıkları 

her yeri makul göreceğini bilecek kadar tecrübeli 

ve uzak görüşlü insanlardır.

Şehir ahlakına sahip olan beldeler, havasında 

en çok adaletin soluk alınıp verildiği yerlerdir. Ora-

larda ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele 

taş koymak gecikebilir. Hatta devlete baş bulmak 

bile gecikebilir. Ama adalet gecikmez tez verilme-

lidir. O adalet ki şehirlerde yaşayan insanların ala-

cağı hizmetin taksimatındaki yegâne kıstastır.

Şehir ahlakının getirilerine muhatap olan in-

sanlara düşen görev ise talep etmenin yanında 

kendisi için inşa edileni korumak ve gözetmektir. 

Hoyratça davranışlar, düzensizlik ve temizlikten 

taviz veren davranışlar yakışmaz onlara. O şehrin 

sakinleri çevrelerine; evleri hatta gözleri gibi ba-

karlar. Ulu orta kirletmezler caddelerini, sokakla-

rını. Yaşam sürdükleri coğrafyanın dağına, taşına 

sahip çıkarlar.

Gelecek adına yol alınabilmesi, şehir ahlakının 

inşa edilebilmesi için değerli çalışmalara imza atıl-

ması gerekir. Geçmişte yapılan yanlışlıklara takılıp 

kalınmaz. Hatalardan ders alınmasına sıra geldi-

ğinde; “önce kim başlattı” sorusuna takılıp kal-

mak şehir ahlakını hâkim kılmak isteyen insanlar 

için anlamsızdır. Geçersizdir.

Her zaman ve platformda dile getiriyorum. Ya-

zılarımla temas ettiğim aziz milletin değerli evlat-

larının öğrenmeye değil, hatırlamaya ihtiyacı var. 

Öğrenmek zaman alır. Hatırlamak ise an mesele-

sidir.

Ne olur hatırlayın artık.

ŞEHİR AHLAKI
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Şehir yaşayan bir varlıktır. Onu; siz kurarsınız 

ve sizin yaşatmanız beklenir. Toplumların medeni-

yet tasavvurları; kurup yaşadıkları ve yaşattıkları 

şehirlerden öğrenilir. 

Yaşayan her varlığın ahlaki değerlere olan ihti-

yacı konu şehir ve şehirleşme olunca da göz ardı 

edilemez. Bir şehir inşa ederken maddi varlıkların 

yanında hatta ondan çok daha ileride bu ahlaki ku-

rallar bütününü göz önünde bulundurmak gerekir.

Birlikte yaşadığımız insanlara ve diğer canlılara 

karşı nasıl ahlaki ve hukuki sorumluluklarımız 

varsa, yaşadığımız şehre karşı da bu türden so-

rumluluklarla donatılmışızdır.

Bahse konu olan ahlaki kurallar yaşayan ve ya-

şatan bir şehrin ayakta kalması için o kadar önem-

lidir ki gelecek zaman dilimlerinde toplumun karşı-

sına kanun olarak çıkması bile muhtemeldir.

Bu sorumlulukların ifasında şehrin tüm sakinle-

ri eşit anlamda yükümlü olsalar da uygulamada yö-

neticilerin öncelikleri vardır. Hesap verme konu-

sunda da onlar ilk sıradadırlar.

Bu bağlamda şehir ahlakı, genel ahlakın önemli 

bir parçası olarak kendisini hissettirir. Şehirde ya-

şayan insanların mutluluğunu önceleyen kurallara 

her birey sahip çıkmak zorundadır. Bu cümleden 

hareketle şehirde her isteyen, istediği her şeyi ser-

bestçe yapabilme imkanına sahip değildir.

Şehir ahlakının belli gereklilikleri vardır. İlk akla 

gelen gereklilikleri sıralayarak hasbihalimize 

devam edelim. 

Şehir ahlakının solunduğu yerlerde toplu ula-

şım sorun olmaktan her anlamda çıkarılmıştır. 

Orada toplu taşıma araçlarında görev alan insan-

lar; intizamla giyinmiştir. Hizmet verdikleri insan-

lara kaba saba ifadeler kullanamazlar. O, görevli-

ler kafalarına estiği gibi güzergâh belirleyemezler, 

istemedikleri duraklarda durmamazlık yapamaz-

lar. O şoförler, direksiyon başında, araç hareket ha-

lindeyken taşıdığı insanların canını hiçe sayarak 

yemek yiyemezler, telefonla konuşamazlar. Sigara 

ise asla içemezler.

O şehirlerin göstermelik değil işlevsel olan bi-

siklet yolları vardır. Şehrin insanları bisiklet kullan-

maya özendirilir. Şehrin değişik bölgelerine konu-

lan bisiklet parklarından faydalanan insanlar bir 

yandan ulaşımda kolaylık sağlarken diğer yandan 

da sağlıklı yaşam adına davranış geliştirilmiş olur-

lar.

Türker GÖKSEL



Şehir ahlakının yaşama şansı bulduğu toprak-

larda siyah veya gri renkler değil, yeşilin her tonu 

hâkimdir. Ve bu türden hizmetler şehrin her bir in-

sanına eşit olarak dağıtılır. O şehrin havası is ve 

küf kokmaz.

Şehir ahlakı; beton yığınlarının çoğalmasını en-

gellediği gibi kadim kültürün bizlere emaneti olan 

mekânların genç nesillere devrini de kendine dert 

edinen insanlar eliyle oluşturur.

Şehir ahlakının egemenleştirildiği yerlerde ya-

şayan insanlar diğer medeni ülkelerde yaşayan 

çağdaşlarının sahip olduğu tüm hakları talep 

etme özgürlüğüne sahip olduğunu içselleştiren bi-

reylerdir. Kent meydanı, müzeler, gerçek anlam-

da park ve oyun alanlarından bahsediyorum.

O şehirlerin meydanlarında kapitalizmin da-

yattığı satış noktaları değil, insanların kitap ve kül-

türle temasını sağlayacak toplumsal yaşam alan-

ları olur.

O şehirde, “dostlar alışverişte görsün” savsak-

lamasıyla büyük binaların en az onlar kadar büyük 

salonlarında toplantılar yapılmaz. Ummanlar kadar 

büyük laflar edilip şehrin caddelerinde oluşan çu-

kurlardaki su birikintilerinde boğulunmaz.

Bu şehirleri yönetenlerin kısa, orta ve uzun va-

deli planları vardır. Olmalıdır. Onlar; nereye git-

mek istediğini bilmeyen toplumların, vardıkları 

her yeri makul göreceğini bilecek kadar tecrübeli 

ve uzak görüşlü insanlardır.

Şehir ahlakına sahip olan beldeler, havasında 

en çok adaletin soluk alınıp verildiği yerlerdir. Ora-

larda ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele 

taş koymak gecikebilir. Hatta devlete baş bulmak 

bile gecikebilir. Ama adalet gecikmez tez verilme-

lidir. O adalet ki şehirlerde yaşayan insanların ala-

cağı hizmetin taksimatındaki yegâne kıstastır.

Şehir ahlakının getirilerine muhatap olan in-

sanlara düşen görev ise talep etmenin yanında 

kendisi için inşa edileni korumak ve gözetmektir. 

Hoyratça davranışlar, düzensizlik ve temizlikten 

taviz veren davranışlar yakışmaz onlara. O şehrin 

sakinleri çevrelerine; evleri hatta gözleri gibi ba-

karlar. Ulu orta kirletmezler caddelerini, sokakla-

rını. Yaşam sürdükleri coğrafyanın dağına, taşına 

sahip çıkarlar.

Gelecek adına yol alınabilmesi, şehir ahlakının 

inşa edilebilmesi için değerli çalışmalara imza atıl-

ması gerekir. Geçmişte yapılan yanlışlıklara takılıp 

kalınmaz. Hatalardan ders alınmasına sıra geldi-

ğinde; “önce kim başlattı” sorusuna takılıp kal-

mak şehir ahlakını hâkim kılmak isteyen insanlar 

için anlamsızdır. Geçersizdir.

Her zaman ve platformda dile getiriyorum. Ya-

zılarımla temas ettiğim aziz milletin değerli evlat-
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ŞEHİR AHLAKI
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Şehir yaşayan bir varlıktır. Onu; siz kurarsınız 

ve sizin yaşatmanız beklenir. Toplumların medeni-

yet tasavvurları; kurup yaşadıkları ve yaşattıkları 

şehirlerden öğrenilir. 

Yaşayan her varlığın ahlaki değerlere olan ihti-

yacı konu şehir ve şehirleşme olunca da göz ardı 

edilemez. Bir şehir inşa ederken maddi varlıkların 

yanında hatta ondan çok daha ileride bu ahlaki ku-

rallar bütününü göz önünde bulundurmak gerekir.

Birlikte yaşadığımız insanlara ve diğer canlılara 

karşı nasıl ahlaki ve hukuki sorumluluklarımız 

varsa, yaşadığımız şehre karşı da bu türden so-

rumluluklarla donatılmışızdır.

Bahse konu olan ahlaki kurallar yaşayan ve ya-

şatan bir şehrin ayakta kalması için o kadar önem-

lidir ki gelecek zaman dilimlerinde toplumun karşı-

sına kanun olarak çıkması bile muhtemeldir.

Bu sorumlulukların ifasında şehrin tüm sakinle-

ri eşit anlamda yükümlü olsalar da uygulamada yö-

neticilerin öncelikleri vardır. Hesap verme konu-

sunda da onlar ilk sıradadırlar.

Bu bağlamda şehir ahlakı, genel ahlakın önemli 

bir parçası olarak kendisini hissettirir. Şehirde ya-

şayan insanların mutluluğunu önceleyen kurallara 

her birey sahip çıkmak zorundadır. Bu cümleden 

hareketle şehirde her isteyen, istediği her şeyi ser-

bestçe yapabilme imkanına sahip değildir.

Şehir ahlakının belli gereklilikleri vardır. İlk akla 

gelen gereklilikleri sıralayarak hasbihalimize 

devam edelim. 

Şehir ahlakının solunduğu yerlerde toplu ula-

şım sorun olmaktan her anlamda çıkarılmıştır. 

Orada toplu taşıma araçlarında görev alan insan-

lar; intizamla giyinmiştir. Hizmet verdikleri insan-

lara kaba saba ifadeler kullanamazlar. O, görevli-

ler kafalarına estiği gibi güzergâh belirleyemezler, 

istemedikleri duraklarda durmamazlık yapamaz-

lar. O şoförler, direksiyon başında, araç hareket ha-

lindeyken taşıdığı insanların canını hiçe sayarak 

yemek yiyemezler, telefonla konuşamazlar. Sigara 

ise asla içemezler.

O şehirlerin göstermelik değil işlevsel olan bi-

siklet yolları vardır. Şehrin insanları bisiklet kullan-

maya özendirilir. Şehrin değişik bölgelerine konu-

lan bisiklet parklarından faydalanan insanlar bir 

yandan ulaşımda kolaylık sağlarken diğer yandan 

da sağlıklı yaşam adına davranış geliştirilmiş olur-

lar.

Türker GÖKSEL



Türkler, obalarına kurdukları ve “yurt” adını 

verdikleri çadırlarına benzeyen “kubbeler” yapa-

rak camilerde mimari bir özellik olarak uygula-

mışlardır. Dünyanın en köklü dilleri arasında olan 

Farsça ve Arapçadan çok sayıda kelimeyi kendi dil-

lerine katmışlar ve ortaya hem Farsçadan hem 

Arapçadan daha farklı bir dil koymuşlardır. Mese-

la Farsçada “P” harfi varken Arapçada yoktur. Aslı 

“Arab” olan kelime Türkçeye “Arap” olarak geç-

miş ve aslî kimliğini kaybedip Türk kimliği kazan-

mıştır. 

Roma’nın görkemli binalar yapan mimari tek-

nikleri hem Hristiyanlığı hem Müslümanlığı etkile-

miş, Vatikan’dan İstanbul’a birçok binada esinti-

ler bırakmıştır.

Binlerce yıla yayılan bu uzun süreç aslında 

bize şunu gösteriyor; hepimiz aynı atadan geliyo-

ruz ve her ne kadar farklı olduğumuzu iddia etsek 

de özümüzde hepimiz birbirimizden etkileniyo-

ruz. İşte bu tam da medeniyetin ne olduğunu, 

nasıl oluştuğunu, ne kadarlık bir sürede oluşaca-

ğını gösteriyor. 

Öte yandan medeniyetin neden şehirlerde 

daha hızlı oluştuğuna da değinmek gerekir. Şe-

hirler gerek nüfus fazlalığı ve gerekse kültürlerin 

etkileşiminin olduğu yerlerdir. Ticaret, turizm ve 

seyahat gibi olgular, farklı toplumdaki insanların 

özellikle şehirlerde karşılaşmalarını sağlamakta-

dır. İnsan nüfusunun fazlalığı da beraberinde ihti-

yaçların artmasına sebep vermekte ve ihtiyaçla-

rın artması yeni çözümlerin oluşmasını doğur-

maktadır. İşte bu iki ana etken, medeniyetin ge-

lişmesini tetiklemektedir. 

İstanbul’un daha büyük bir medeniyete sahip 

olmasının sebepleri arasında tarihin hemen her 

devrinde en kalabalık şehirlerarasında olması ve 

geçiş noktasında bulunması gibi iki ana etken var-

dır. 

Şimdi küçük bir sınav yapalım. Hafızanızı yok-

lasanız ve ülkemizin en kalabalık şehrini söylese-

niz elbette ki İstanbul dersiniz. Ama size nüfusu 

en az olan şehir hangisi diye sorulsa Bayburt aklı-

nıza gelmeyebilir. Şehirlerdeki nüfus fazlalığının 

bilinçlerde ettiği yeri bu şekilde görebiliriz. 

Peki, ülkemizdeki tarihi yapıları söyleyin 

desem, İstanbul’daki Sultanahmet Cami ve Aya-

sofya Camii’ni hemen hepimiz hatırlarız. Ancak 

Bayburt Kalesi birçoğumuzun hatırına gelmez. 

Yine saymaya kalksak İstanbul’daki medeniyetle-

rin bıraktıkları izler, Bayburt’ta bırakılan izlerden 

fazladır. 

Hiç şüphesiz bu döngü böylece devam ede-

cektir. Geleceğin şehirleri de hem kalabalık bir nü-

fusa sahip olacak hem de kültür etkileşiminin 

fazla olduğu şehirlerde medeniyetin izleri de fazla 

olacaktır. Belki gelecekte yalnızca dünya şehirleri 

olmayacak, Mars’ta veyahut diğer gezegenlerde 

de şehirler kurulacaktır. Elbette oralarda da me-

deniyet var olacak ve hiç şüphesiz “yol üstünde-

ki” şehirlerde medeniyet daha hızlı gelişecektir. 

ŞEHİR VE MEDENİYET
İLİŞKİSİ
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Tarihin kadim zamanlarından günümüze gelin-

ceye değin devam eden “medenileşme” süreci, şe-

hirler kurulmaya başlayınca yeni bir aşama kay-

detmiştir. Bu durumun en güzel ispatı “medeniyet” 

kelimesinin içinde gizlidir. Arapçadan dilimize geç-

miş olan bu kelime, “medine” yani “şehir, kent” an-

lamlarına gelmektedir. Cahiliye döneminde ismi 

“Yesrib” olan o mübarek beldenin ismi de Hz. Pey-

gamber (s.a.v.) döneminde değişmiş ve “Nurlu 

Şehir” anlamında “Medine-i Münevvere” (günü-

müzde yalnızca Medine) ismini almıştı. Şehirli an-

lamına gelen “medeni” kelimesi de aynı kökten tü-

remiştir. 

Hz. Nuh’un oğulları tarafından kurulduğu düşü-

nülen Sümer Devleti ve Babil şehri de bilinen dünya-

nın ilk şehridir. Dolayısıyla ilk büyük medeniyetin de 

miladı olarak Babil’in kuruluşu kabul edilebilir. Yazıyı 

bulan ve tüm dünyada silinmeyen iz bırakmış Sü-

merler, kurdukları medeniyetle kendi zamanlarında 

yaşayan diğer ülkeleri de etkilemişlerdir. 

Etkilenme süreci bugüne kadar devam etmiş-

tir. Persler, Medler, Mısırlılar, Hititler, Romalılar, Çin-

liler, Hunlar, Oğuzlar, Moğollar, Selçuklu Türkleri, 

Osmanlı Türkleri ve diğerleri… Hepsi birbirlerin-

den etkilenmiş ve hepsi kendine özgü ama dünya 

medeniyetinden mayalanmış yeni medeniyetler 

kurmuşlardır.

Örneğin Hititliler, “bin tanrılı din” diye bilinen 

ve o günün dünyasından diğer devletlerin inandı-

ğı mitolojik tanrıları da kabul etmiş ve kendi çok 

tanrıcı dinlerine ekleyerek bin tanrılı medeniyet 

kurmuşlardır.

Sadık BAŞKAYA
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bunları yaparken bir an bile estetik kaygısı güt-

medik ifadesini dile getiriyor. Estetik, bedii zevki, 

güzellik ilmi… Allah’ın Resulü ne diyor; “Allah gü-

zeldir güzeli sever.” Mümin her işinde içe ve dışa 

doğru edep ile güzel hareket etmeli. İçini ve dışını 

doğru, güzel ve iyi adına hareket ederek nakış-

landırmalı. Bütün şehirlerde özellikle girişlerde 

TOKİ evlerini hemen ayırt edersiniz. En basit ma-

nada bütün şehirlerde TOKİ konutları birbirine 

benzer. Her birinin kendine has şahsiyet ifadeleri 

yoktur. Tuvaletleri büyük, balkonları küçük yük-

sek katlı binaların yanına birde cami sıkıştırılmış-

tır. Hepsi dört köşeli ahmak görünümünde. Yere 

üstten bakıyor, gökyüzüne meydan okuyor. Oysa 

her yörenin kendine has iklimi, kendine has mal-

zemesi olmaz mı? Her yörenin sıcaklık ve soğuk-

luğu aynı mı?

Her yörenin kılık kıyafetinde, örf ve adetlerin-

de kendine has bir tarz varken ve bu bir millet için 

kültürel zenginlik ifade ederken sen niçin bunları 

dikkate alıp her yerde yapılan konutları bu anlayış 

etrafında yapmadın? Sureten Müslüman, hiçbir 

zaman insanı merkeze alan kaygısı olmamış, ma-

kamının hakkını verecek şekilde layıkı veçhile dol-

duramamış, makamının havasıyla arzı endam 

etmiş zavallı. Resul diyor ki adaletle hükmetmez-

sen, ehil insanları başa koymazsan o devlet İslam 

olsa da batar. Adaletle hareket eden batıl düşün-

ce ise hayatiyetini uzun yıllar sürdürebilir. Alimle-

rimiz siyasete dair eserlerde Nuşiveran’ı buna 

örnek gösterirler. Nitekim Emeviler, Abbasiler ve 

nihayetinde Osmanlı ecdadımızın başına bu haki-

kat gelmedi mi? Beyefendi beş yüz bin ev yapmış 

estetik kaygı gütmemiş. Güzele dair en küçük bir 

nefs muhasebesi yapmamış. Bu nasıl bir Müslü-

manlık anlayışı ve tavrı?

Müslümanlık sadece namaz kılıp oruç tutmak 

mıdır? Müslümanlık her iş ve fiilde ahlaki tavır ser-

gilemek değil mi? Ne zaman insanlarımızı yaptık-

ları işlere göre değerlendireceğiz? Hazreti Ömer 

efendimiz bir kişiyi vali tayin ederken o insanın 

ferdi ibadetlerine bakmıyor. O zaten onun yap-

ması gerekenler cümlesinden. Ya neye bakıyor; 

bir yolda giderken nasıl biri, karakterini insan iliş-

SURETEN
HAKİKATİN İMHASI
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Ceddimizden gelen bir sözü şimdilerde daha de-

rinden hissediyorum. İnsan, sahip olduğu şeyden 

mahrum olduğu zaman veya uzun çabalar sonucu 

elde ettiği takdirde bir şeyin anlamını daha iyi anlı-

yor. Kıymetinin bambaşka farkına varıyor. Ceddi-

miz dört kelimede hakikati ne güzel ifade etmiş; 

“Ahirette iman, dünyada mekan.” Keşke ceddimiz-

den, büyüklerden ve kainatın efendisinden gelen 

sözleri sahip olduğumuz şeylerden mahrum olma-

dan anlayabilsek ve ona göre hayat mücadelemizi 

sürdürseydik. Nasiplenseydik ve anlayabilseydik 

eğer keşke ve meğerlerden arınır, ahiret ve dünya 

hayatımızı muvazene içinde yürütürdük. Hemen 

ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi 

dünya için çalışır; fert ile cemiyet, dünya ile ahiret 

arasındaki ince sırrı idrak ederek medeniyetimizi 

inşa yolunda olurduk. 

Bu sıralarda sureten tabirine çok takıldım. 

Suret bir şeyin benzeri fakat aslı değil. Suret aslına 

benzerken bir bakıma aslı örten, perdeleyen, gizle-

yen… Aslın yerine kendini ortaya koyan. Âlimler 

diyor ki inanmayan birisi sureten insandır. İnsani 

hakikat kime göre, nasıl? Elbette insani hakikatin 

merkezinde Allah’ın Resulü. Allah’ın Resulüne nis-

petle varlık anlayışımız yerini buluyor. O na nispet-

le ve uygunluğunca varlık gayemizi sürdürüyor, 

kendimizi değerlendirme şuuruna eriyoruz. Eşyayı 

eşya ile insanı da insana göre değerlendirme mu-

kadder, kaçınılmaz. İnsanlık aleminde kıyası vahid 

unsuru Allah’ın Resulü. Amenna böyle iman eder, 

böyle amel ederiz. Allah Resulüne nispetle doğru, 

güzel ve iyi değerlerini benimseyen ve hayatını bu 

minvalde tanzim eden elbette insan hükmüne ve-

sile olurken lakin doğru, güzel ve iyi değerlerini 

başka yerde arayan hayatını bu çerçevede yürüten 

ise sureten insan hükmündedir. Azdıkça, mutlak öl-

çülere karşı ve düşmanlık taslayıcı davranışlarıyla 

da hayvandan aşağı hükmüne de yolu açıktır. 

Niye, hayvan kendi varlık gayesi içinde içgüdü (in-

siyaki) halinde yaşarken yaratana isyan etme-

mekte, O’nun rızası noktasından çıkmamaktadır. 

Sureten insan ise yaratıcısına isyan ederken haki-

kati gizlemekte birçok insanın imanını zedelemek-

te, Rabbimizin muradını gerçekleştirirken rızasına 

muhalif fiiller işlemekte. Sureten olmak, dış ka-

bukta kalmak işin künhüne (özüne) nüfuz edeme-

mek. Üstadım Necip Fazıl Kısakürek’in(k.s) nefis 

bir ikilisi; “Gönül sarayımdan tek bir nakış kalma-

dı/ Dışa mıhlandı gözler içe bakış kalmadı.” 

Son iki asırdır yoğun şekilde sureten Müslü-

man olarak yaşıyoruz. Kendi medeniyet değerleri-

mizi hayatımıza yön veren ölçüler olarak almıyo-

ruz. Batının teknoloji putu karşısında dize gelmiş, 

şaşkınları oynarken kendi çağlar üstü değerlerimi-

zi onlara benzetme çabasına girmişiz. En büyük 

sebep kalp hakikatinde mündemiç ruh ve nefs 

kutbu ile donatılmış insanın varlık gayesini unuta-

rak nefsini ruhun emrine veremeyişi, bu şekilde 

sureten yaşayışı. Oysa derin ve ince Müslüman; 

ruhu nefsine hakim kılmalı, nefsi ağlatırken ruhu-

nu her daim güldürmelidir.

Sureten bizden gözükenlerin kimi bu ülkeyi 

küçük Amerika yapacağım derken konut proble-

mini Japonya’daki altmış yetmiş karelik evlerle 

çözmeye çalışmıştır. Bizzat TOKİ başkanının sözü, 

“beş yüz bin konutu yaparken estetik kaygısı güt-

medik.” Hakikati sureten yaşayan biri aslında ne 

diyor? Hayvanları hayvanat bahçesinde kafese 

nasıl tıkarlarsa bizde eşrefi mahlukat olan insanla-

rı tıkış tıkış üst üste yığdık, beton duvarlarına hap-

settik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Cinnet geti-

rilmesi gereken bir hal. Beş yüz bin ev yaptık ve 
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bunları yaparken bir an bile estetik kaygısı güt-

medik ifadesini dile getiriyor. Estetik, bedii zevki, 

güzellik ilmi… Allah’ın Resulü ne diyor; “Allah gü-

zeldir güzeli sever.” Mümin her işinde içe ve dışa 

doğru edep ile güzel hareket etmeli. İçini ve dışını 

doğru, güzel ve iyi adına hareket ederek nakış-

landırmalı. Bütün şehirlerde özellikle girişlerde 

TOKİ evlerini hemen ayırt edersiniz. En basit ma-

nada bütün şehirlerde TOKİ konutları birbirine 

benzer. Her birinin kendine has şahsiyet ifadeleri 

yoktur. Tuvaletleri büyük, balkonları küçük yük-

sek katlı binaların yanına birde cami sıkıştırılmış-

tır. Hepsi dört köşeli ahmak görünümünde. Yere 

üstten bakıyor, gökyüzüne meydan okuyor. Oysa 

her yörenin kendine has iklimi, kendine has mal-

zemesi olmaz mı? Her yörenin sıcaklık ve soğuk-

luğu aynı mı?

Her yörenin kılık kıyafetinde, örf ve adetlerin-

de kendine has bir tarz varken ve bu bir millet için 

kültürel zenginlik ifade ederken sen niçin bunları 

dikkate alıp her yerde yapılan konutları bu anlayış 

etrafında yapmadın? Sureten Müslüman, hiçbir 

zaman insanı merkeze alan kaygısı olmamış, ma-

kamının hakkını verecek şekilde layıkı veçhile dol-

duramamış, makamının havasıyla arzı endam 

etmiş zavallı. Resul diyor ki adaletle hükmetmez-

sen, ehil insanları başa koymazsan o devlet İslam 

olsa da batar. Adaletle hareket eden batıl düşün-

ce ise hayatiyetini uzun yıllar sürdürebilir. Alimle-

rimiz siyasete dair eserlerde Nuşiveran’ı buna 

örnek gösterirler. Nitekim Emeviler, Abbasiler ve 

nihayetinde Osmanlı ecdadımızın başına bu haki-

kat gelmedi mi? Beyefendi beş yüz bin ev yapmış 

estetik kaygı gütmemiş. Güzele dair en küçük bir 

nefs muhasebesi yapmamış. Bu nasıl bir Müslü-

manlık anlayışı ve tavrı?

Müslümanlık sadece namaz kılıp oruç tutmak 

mıdır? Müslümanlık her iş ve fiilde ahlaki tavır ser-

gilemek değil mi? Ne zaman insanlarımızı yaptık-

ları işlere göre değerlendireceğiz? Hazreti Ömer 

efendimiz bir kişiyi vali tayin ederken o insanın 

ferdi ibadetlerine bakmıyor. O zaten onun yap-

ması gerekenler cümlesinden. Ya neye bakıyor; 

bir yolda giderken nasıl biri, karakterini insan iliş-

SURETEN
HAKİKATİN İMHASI
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Ceddimizden gelen bir sözü şimdilerde daha de-

rinden hissediyorum. İnsan, sahip olduğu şeyden 

mahrum olduğu zaman veya uzun çabalar sonucu 

elde ettiği takdirde bir şeyin anlamını daha iyi anlı-

yor. Kıymetinin bambaşka farkına varıyor. Ceddi-

miz dört kelimede hakikati ne güzel ifade etmiş; 

“Ahirette iman, dünyada mekan.” Keşke ceddimiz-

den, büyüklerden ve kainatın efendisinden gelen 

sözleri sahip olduğumuz şeylerden mahrum olma-

dan anlayabilsek ve ona göre hayat mücadelemizi 

sürdürseydik. Nasiplenseydik ve anlayabilseydik 

eğer keşke ve meğerlerden arınır, ahiret ve dünya 

hayatımızı muvazene içinde yürütürdük. Hemen 

ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi 

dünya için çalışır; fert ile cemiyet, dünya ile ahiret 

arasındaki ince sırrı idrak ederek medeniyetimizi 

inşa yolunda olurduk. 

Bu sıralarda sureten tabirine çok takıldım. 

Suret bir şeyin benzeri fakat aslı değil. Suret aslına 

benzerken bir bakıma aslı örten, perdeleyen, gizle-

yen… Aslın yerine kendini ortaya koyan. Âlimler 

diyor ki inanmayan birisi sureten insandır. İnsani 

hakikat kime göre, nasıl? Elbette insani hakikatin 

merkezinde Allah’ın Resulü. Allah’ın Resulüne nis-

petle varlık anlayışımız yerini buluyor. O na nispet-

le ve uygunluğunca varlık gayemizi sürdürüyor, 

kendimizi değerlendirme şuuruna eriyoruz. Eşyayı 

eşya ile insanı da insana göre değerlendirme mu-

kadder, kaçınılmaz. İnsanlık aleminde kıyası vahid 

unsuru Allah’ın Resulü. Amenna böyle iman eder, 

böyle amel ederiz. Allah Resulüne nispetle doğru, 

güzel ve iyi değerlerini benimseyen ve hayatını bu 

minvalde tanzim eden elbette insan hükmüne ve-

sile olurken lakin doğru, güzel ve iyi değerlerini 

başka yerde arayan hayatını bu çerçevede yürüten 

ise sureten insan hükmündedir. Azdıkça, mutlak öl-

çülere karşı ve düşmanlık taslayıcı davranışlarıyla 

da hayvandan aşağı hükmüne de yolu açıktır. 

Niye, hayvan kendi varlık gayesi içinde içgüdü (in-

siyaki) halinde yaşarken yaratana isyan etme-

mekte, O’nun rızası noktasından çıkmamaktadır. 

Sureten insan ise yaratıcısına isyan ederken haki-

kati gizlemekte birçok insanın imanını zedelemek-

te, Rabbimizin muradını gerçekleştirirken rızasına 

muhalif fiiller işlemekte. Sureten olmak, dış ka-

bukta kalmak işin künhüne (özüne) nüfuz edeme-

mek. Üstadım Necip Fazıl Kısakürek’in(k.s) nefis 

bir ikilisi; “Gönül sarayımdan tek bir nakış kalma-

dı/ Dışa mıhlandı gözler içe bakış kalmadı.” 

Son iki asırdır yoğun şekilde sureten Müslü-

man olarak yaşıyoruz. Kendi medeniyet değerleri-

mizi hayatımıza yön veren ölçüler olarak almıyo-

ruz. Batının teknoloji putu karşısında dize gelmiş, 

şaşkınları oynarken kendi çağlar üstü değerlerimi-

zi onlara benzetme çabasına girmişiz. En büyük 

sebep kalp hakikatinde mündemiç ruh ve nefs 

kutbu ile donatılmış insanın varlık gayesini unuta-

rak nefsini ruhun emrine veremeyişi, bu şekilde 

sureten yaşayışı. Oysa derin ve ince Müslüman; 

ruhu nefsine hakim kılmalı, nefsi ağlatırken ruhu-

nu her daim güldürmelidir.

Sureten bizden gözükenlerin kimi bu ülkeyi 

küçük Amerika yapacağım derken konut proble-

mini Japonya’daki altmış yetmiş karelik evlerle 

çözmeye çalışmıştır. Bizzat TOKİ başkanının sözü, 

“beş yüz bin konutu yaparken estetik kaygısı güt-

medik.” Hakikati sureten yaşayan biri aslında ne 

diyor? Hayvanları hayvanat bahçesinde kafese 

nasıl tıkarlarsa bizde eşrefi mahlukat olan insanla-

rı tıkış tıkış üst üste yığdık, beton duvarlarına hap-

settik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Cinnet geti-

rilmesi gereken bir hal. Beş yüz bin ev yaptık ve 
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bu sözlerin söyleneceği yerler vardır. Lakin önce-

likle ben onların “İslam’da bu var mı” suçlaması-

na muhatap mıyım, değil miyim ona bakmalı, ken-

dime çeki düzen vermeliyim. Bunun cevabını vic-

danımda sorgulayarak hareket etmeliyim. Ancak 

bu ahlaki davranışla kalbim mutmain olur karşı ta-

rafta hürmet uyandırırım. Peygamberimizin 

Mekke’deki sıfatını unutmayalım ki “el Emindi”…

“Vatan sevgisi imandandır.” Bu dünyayı asıl 

(öteki) dünyaya sıçrama taşı bilen derin ve ince 

mümin, imanını huzurlu yaşayabileceği, kemalat 

yolunda ilerleyebileceği bir şekilde muhitini (dün-

yasını) imar etmeli. Bu yolda gayret sarfetmelidir. 

Yaşadığı mekanı İslam’ı yaşamasına katkıda bu-

lunmalı, haram yoları engellemeli, helale teşvik et-

melidir. Mekan doğrudan doğruya medeniyet id-

rakinin tezahürü olurken aynı zamanda bir mede-

niyet idrakini hissettiren ve yaşattıran yer... Me-

kan-mimar yapıları mananın suretleri olurken o 

manayı insanlara yaşattıran zamanın tecelli yer-

leridir. Mekan-mimar yapıları hangi değerler man-

zumesine göre şekillenmişlerse o değerlerle in-

sanları şekillendirirler, ahlaklandırırlar. O yüzden 

dünyada mekan, ahirette iman... Bu sözü dünya-

da başını sokacak alelade bir şey olsun yeter diye 

anlarsak yandık. Mümin olarak dış ve iç mekanla-

rımızı İslam’ın izzet ve şerefini gösterici şekilde dö-

şemeliyiz. Yaptığımız evler firavunvari olmamalı, 

gösterişten uzak olup bizleri kanaatkâr kılmalı. Şe-

hirlerimiz gösterişli, mescitlerimiz sade olmalı.

Peşinen söyleyelim ki iliklerimize kadar haki-

kat kaygısı güdüyoruz. Ülkemizin nasıl bir badire-

den geçtiğinin farkındayız. Yeni bir 15 Temmuz 

olursa meydanlara çıkmaktan çekinmeyiz. Er 

meydanında gözükmekten dolayı makam ve 

mevki talebinde bulunmayız. Er meydanından ol-

mayanların er meydanında olmuş gibi yiğitlik tas-

lamalarını da yine yutmaya hazırız. Yeter ki 

makam ve mevki sahipleri ehil olsun, insanımın 

derdiyle dertlensin, insanımla hemhal olsun. İkti-

darın düşeceği gafletin neye mal olacağının far-

kındayız. Yeter ki iktidar kim olursa olsun gafle-

tinden uyansın. İktidar bu sözlerimizi dost acı söy-

ler babından anlayarak bizi gerçek dostu bilsin. 

Batı dünyası mülteci sığınan insanları istilacı 

bir anlayışla değerlendirmeye tabi tutarken ırkçı 

temayüllerini artırmakta, İslam dünyasını hedef 

göstermekte. İslam dünyası son yüzyıldır batıdan 

gelen ferdiyetçi ve toplumcu fikir akımlarının etki-

si altında kalmakta. İslamcı görünümlü tipler de 

sureten hakikatlerine nüfuz ettiklerinden İslam’ı 

kimi zaman toplumcu sosyalizme kimi zamanda 

ferdiyetçi liberalizme yaslamaktadırlar. Lokomo-

tif, İslam olması gerekirken sosyalizm ve liberaliz-

mi lokomotif; İslam’ı ise vagon yerine koymuşlar-

dır. Batı karşısında tam bir apışmışlık... Üstadımın 

ifadesiyle bütün izmler kendilerinde vehmettikleri 

güzellikleri İslam’da bir bir görürler. Bunun yanın-

da yine bütün izmler diğer izmlerde tenkit ettikle-

ri şeyin İslami ölçülerle temizlendiğine tanık ola-

bilirler. İslam’ın izzet ve şerefini gösterici ne mu-

azzam bir ölçü… Evet, İslam ne o ne de bu… 

İslam zıt kutuplar arası muvazeneyi sağlayıcı mut-

lak ölçüler manzumesi… Çağları ardından sürük-

leyici çağlar üstü anlayışın ta kendisi. Ölçüler yerli 

yerinde, bize düşen İslam’a muhatap anlayışı ku-

şanarak yani idrakimizi felç eden batı kusmuğu öl-

çülerden arınarak insani her alanda eser bazında 

meydanlarda yer almak. Evet, İslam ne o ne bu… 

İslam göre fert sebep cemiyet netice. İslam fert 

uğruna liberaller gibi cemiyeti veya cemiyet adına 

sosyalistler gibi ferdi yok etmez. Birbirleriyle 

kavga ettirmez. Her ikisinin hakkını gözeterek zıt 

gibi duran şeyleri birbirleriyle kaynaştırır. Fert ve 

cemiyetlerin mahrem haklarını koruyarak şahe-

ser ahenk ve birliği sağlar.

Batı anlayışının tezahürü olan apartman ha-

yatı fert ve cemiyet arası arayı açmış, komşuluk-

ları öldürmüştür. İnsanlığı yalnızlığa düçar eyle-

miştir. İnsanları birbiriyle kavgalı ve düşman du-

ruma sokmuştur. Oysa mimarlık anlayışımız fert 

ve cemiyet arası ilişkileri artırıcı insanları kaynaş-

tırıcı mahiyette olmalı. Bu da hakikatleri sureten 

yaşayan ve anlayanların yapacağı bir durum 

değil. Belediye başkanlarından sadece mimarlık 

mezunu hakikat sevdalıların yapacağı bir şey...
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kilerinden öğreniyor, ehil olup olmadığına bakarak 

tayin ediyor. Bizde ise ahbap çavuş ilişkisi. Bizden 

olsun çamurdan olsun. Bizim cemaatten biri oh oh 

işler yolunda. Beyefendinin Mimar Sinan’dan ha-

beri olmamış, Mimar Sinan’ın hayat ölçülerine dair 

merakı yok. Bu kurulun başında rahmetli Turgut 

Cansever veya onun ekolünden bir insan olsa 

böyle mi olurdu? Asla tabi o zaman yiyemez, rant-

çılıkla peşinde koşamazdınız. Mücahit-müşahit-

müteahhit denkleminde yer alamaz, ceplerinizi dol-

durma imkanından mahrum olurdunuz. Dünyalık-

lardan olur, kafasında güneş gözlüğü, yürüyüşü ile 

bu dünyayı ben yarattım havasında sadece başı ör-

tülü hanımlarınıza hava attıramazdınız. Mümin ka-

dını ve erkeğiyle acziyetinin ve faniliğinin idrakiyle 

aynasında mümin kardeşine ayna olma mevkiinde 

mutlak hakikati izlettirmeli. Öyle mi gösteriş, lüks 

ve tüketim cenderesinde. Varlığını bunlara adamış. 

Sureten Müslüman…

İHA’dan bir arkadaşa diyorum işleri nasıl yürü-

tüyorsunuz? “Vallahi gönüldaş, fakirin yardımı zen-

ginlerin duasıyla bu iş yürüyor.” Güler misin, çıldırır 

mısın? Gülmek ağlamaktan beter. Evlatlarımıza ba-

kıyorum, kızlarımız altta dar pantolon üstte başör-

tü, altı tophane üstü şişhane. Başörtüyü iğreti bir 

şekilde taşıyorlar. Oysa başörtü hürriyetin remzidir. 

Başörtüsünü takan o örtünün manasında eriyip 

hürriyetini sonsuzluk budunda yaşamalı. Erkek ev-

latlarımız ellerinde cep telefonu; saç modelleri, gi-

yiniş ve yürüyüş edaları aynı, tek tip her biri kişili-

ğinde şahsiyet ifadesi tüttürmeyen varlıklar duru-

munda. Niye, sureten varız sureten yaşıyoruz. Su-

reten olanların nesli de suretenden beter olur. 

İktidar sarhoşu olduk. Allah’ın Resulü diyor ki 

(mealen); “Ben sizin zor zamanlarda imtihanı aşa-

cağınıza inanıyorum; asıl işiniz, zenginlik anında 

burada imtihandan başarılı geçeceğinizden emin 

değilim.” İktidar bizi bozdu, belki de böyleydik ikti-

dar bizi ayna gibi ortaya serdi. İmam-ı Azam Efen-

dimiz yolda gidiyor, halktan biri işte bütün gecele-

rini ihya eden adam bu diyor. Oysa mezhep ima-

mımız yarı gecesini ihya etmektedir. Halkta yanlış 

bir inanç olmasın diye efendimiz bu sözden sonra 

bütün gecelerini ihya ediyor. Karşı taraf (muhalif) 

artık bizi gerici merici diye yaftalamıyor, “İslam’da 

bu var mı” diye bizim İslami hareket etmediğimizi 

ifade ediyor. İster samimi olsun, isterse samimi ol-

masın. Bize düşen öncelikle onların samimiyetini 

sorgulamak olmamalı. Bize düşen karşı tarafın 

bizle ilgili değerlendirmesinin bizde karşılığının var 

olup olmaması. Karşı tarafa sen zamanında şunu 

yaptın, yok bunu yaptın demek değildir. Elbette 



bu sözlerin söyleneceği yerler vardır. Lakin önce-

likle ben onların “İslam’da bu var mı” suçlaması-

na muhatap mıyım, değil miyim ona bakmalı, ken-

dime çeki düzen vermeliyim. Bunun cevabını vic-

danımda sorgulayarak hareket etmeliyim. Ancak 

bu ahlaki davranışla kalbim mutmain olur karşı ta-

rafta hürmet uyandırırım. Peygamberimizin 

Mekke’deki sıfatını unutmayalım ki “el Emindi”…

“Vatan sevgisi imandandır.” Bu dünyayı asıl 

(öteki) dünyaya sıçrama taşı bilen derin ve ince 

mümin, imanını huzurlu yaşayabileceği, kemalat 

yolunda ilerleyebileceği bir şekilde muhitini (dün-

yasını) imar etmeli. Bu yolda gayret sarfetmelidir. 

Yaşadığı mekanı İslam’ı yaşamasına katkıda bu-

lunmalı, haram yoları engellemeli, helale teşvik et-

melidir. Mekan doğrudan doğruya medeniyet id-

rakinin tezahürü olurken aynı zamanda bir mede-

niyet idrakini hissettiren ve yaşattıran yer... Me-

kan-mimar yapıları mananın suretleri olurken o 

manayı insanlara yaşattıran zamanın tecelli yer-

leridir. Mekan-mimar yapıları hangi değerler man-

zumesine göre şekillenmişlerse o değerlerle in-

sanları şekillendirirler, ahlaklandırırlar. O yüzden 

dünyada mekan, ahirette iman... Bu sözü dünya-

da başını sokacak alelade bir şey olsun yeter diye 

anlarsak yandık. Mümin olarak dış ve iç mekanla-

rımızı İslam’ın izzet ve şerefini gösterici şekilde dö-

şemeliyiz. Yaptığımız evler firavunvari olmamalı, 

gösterişten uzak olup bizleri kanaatkâr kılmalı. Şe-

hirlerimiz gösterişli, mescitlerimiz sade olmalı.

Peşinen söyleyelim ki iliklerimize kadar haki-

kat kaygısı güdüyoruz. Ülkemizin nasıl bir badire-

den geçtiğinin farkındayız. Yeni bir 15 Temmuz 

olursa meydanlara çıkmaktan çekinmeyiz. Er 

meydanında gözükmekten dolayı makam ve 

mevki talebinde bulunmayız. Er meydanından ol-

mayanların er meydanında olmuş gibi yiğitlik tas-

lamalarını da yine yutmaya hazırız. Yeter ki 

makam ve mevki sahipleri ehil olsun, insanımın 

derdiyle dertlensin, insanımla hemhal olsun. İkti-

darın düşeceği gafletin neye mal olacağının far-

kındayız. Yeter ki iktidar kim olursa olsun gafle-

tinden uyansın. İktidar bu sözlerimizi dost acı söy-

ler babından anlayarak bizi gerçek dostu bilsin. 

Batı dünyası mülteci sığınan insanları istilacı 

bir anlayışla değerlendirmeye tabi tutarken ırkçı 

temayüllerini artırmakta, İslam dünyasını hedef 

göstermekte. İslam dünyası son yüzyıldır batıdan 

gelen ferdiyetçi ve toplumcu fikir akımlarının etki-

si altında kalmakta. İslamcı görünümlü tipler de 

sureten hakikatlerine nüfuz ettiklerinden İslam’ı 

kimi zaman toplumcu sosyalizme kimi zamanda 

ferdiyetçi liberalizme yaslamaktadırlar. Lokomo-

tif, İslam olması gerekirken sosyalizm ve liberaliz-

mi lokomotif; İslam’ı ise vagon yerine koymuşlar-

dır. Batı karşısında tam bir apışmışlık... Üstadımın 

ifadesiyle bütün izmler kendilerinde vehmettikleri 

güzellikleri İslam’da bir bir görürler. Bunun yanın-

da yine bütün izmler diğer izmlerde tenkit ettikle-

ri şeyin İslami ölçülerle temizlendiğine tanık ola-

bilirler. İslam’ın izzet ve şerefini gösterici ne mu-

azzam bir ölçü… Evet, İslam ne o ne de bu… 

İslam zıt kutuplar arası muvazeneyi sağlayıcı mut-

lak ölçüler manzumesi… Çağları ardından sürük-

leyici çağlar üstü anlayışın ta kendisi. Ölçüler yerli 

yerinde, bize düşen İslam’a muhatap anlayışı ku-

şanarak yani idrakimizi felç eden batı kusmuğu öl-

çülerden arınarak insani her alanda eser bazında 

meydanlarda yer almak. Evet, İslam ne o ne bu… 

İslam göre fert sebep cemiyet netice. İslam fert 

uğruna liberaller gibi cemiyeti veya cemiyet adına 

sosyalistler gibi ferdi yok etmez. Birbirleriyle 

kavga ettirmez. Her ikisinin hakkını gözeterek zıt 

gibi duran şeyleri birbirleriyle kaynaştırır. Fert ve 

cemiyetlerin mahrem haklarını koruyarak şahe-

ser ahenk ve birliği sağlar.

Batı anlayışının tezahürü olan apartman ha-

yatı fert ve cemiyet arası arayı açmış, komşuluk-

ları öldürmüştür. İnsanlığı yalnızlığa düçar eyle-

miştir. İnsanları birbiriyle kavgalı ve düşman du-

ruma sokmuştur. Oysa mimarlık anlayışımız fert 

ve cemiyet arası ilişkileri artırıcı insanları kaynaş-

tırıcı mahiyette olmalı. Bu da hakikatleri sureten 

yaşayan ve anlayanların yapacağı bir durum 

değil. Belediye başkanlarından sadece mimarlık 

mezunu hakikat sevdalıların yapacağı bir şey...
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kilerinden öğreniyor, ehil olup olmadığına bakarak 

tayin ediyor. Bizde ise ahbap çavuş ilişkisi. Bizden 

olsun çamurdan olsun. Bizim cemaatten biri oh oh 

işler yolunda. Beyefendinin Mimar Sinan’dan ha-

beri olmamış, Mimar Sinan’ın hayat ölçülerine dair 

merakı yok. Bu kurulun başında rahmetli Turgut 

Cansever veya onun ekolünden bir insan olsa 

böyle mi olurdu? Asla tabi o zaman yiyemez, rant-

çılıkla peşinde koşamazdınız. Mücahit-müşahit-

müteahhit denkleminde yer alamaz, ceplerinizi dol-

durma imkanından mahrum olurdunuz. Dünyalık-

lardan olur, kafasında güneş gözlüğü, yürüyüşü ile 

bu dünyayı ben yarattım havasında sadece başı ör-

tülü hanımlarınıza hava attıramazdınız. Mümin ka-

dını ve erkeğiyle acziyetinin ve faniliğinin idrakiyle 

aynasında mümin kardeşine ayna olma mevkiinde 

mutlak hakikati izlettirmeli. Öyle mi gösteriş, lüks 

ve tüketim cenderesinde. Varlığını bunlara adamış. 

Sureten Müslüman…

İHA’dan bir arkadaşa diyorum işleri nasıl yürü-

tüyorsunuz? “Vallahi gönüldaş, fakirin yardımı zen-

ginlerin duasıyla bu iş yürüyor.” Güler misin, çıldırır 

mısın? Gülmek ağlamaktan beter. Evlatlarımıza ba-

kıyorum, kızlarımız altta dar pantolon üstte başör-

tü, altı tophane üstü şişhane. Başörtüyü iğreti bir 

şekilde taşıyorlar. Oysa başörtü hürriyetin remzidir. 
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reten olanların nesli de suretenden beter olur. 
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burada imtihandan başarılı geçeceğinizden emin 

değilim.” İktidar bizi bozdu, belki de böyleydik ikti-

dar bizi ayna gibi ortaya serdi. İmam-ı Azam Efen-

dimiz yolda gidiyor, halktan biri işte bütün gecele-

rini ihya eden adam bu diyor. Oysa mezhep ima-

mımız yarı gecesini ihya etmektedir. Halkta yanlış 

bir inanç olmasın diye efendimiz bu sözden sonra 

bütün gecelerini ihya ediyor. Karşı taraf (muhalif) 

artık bizi gerici merici diye yaftalamıyor, “İslam’da 
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masın. Bize düşen öncelikle onların samimiyetini 

sorgulamak olmamalı. Bize düşen karşı tarafın 

bizle ilgili değerlendirmesinin bizde karşılığının var 

olup olmaması. Karşı tarafa sen zamanında şunu 

yaptın, yok bunu yaptın demek değildir. Elbette 



rı değerlendirerek bunlar arasında bir hiyerarşi 

tesis edecektir.

Şurası aşikârdır ki bu bağlamda alınan karar-

lara, esasen daha üst varlık düzeylerinin alanın-

daki kullanıcının yahut mimarın ilhamları yol gös-

terir. Dolayısıyla, malzeme ve teknolojilerin 

uygun yerlerde kullanılması aynı zamanda, üst 

düzeylerin kanunlarına göre yapılan değerlendir-

melerle tayin edilir.

Mekân Organizasyonu

Belirli bir faaliyetin mekân organizasyonu için 

duyulan ihtiyaç yahut koruma ihtiyacı olarak be-

lirli bir amaç için bir ilham, bir insan isteği, bir ihti-

yaçla ilgili eski bir kararın varlığı, malzeme ve tek-

nolojileri kullanmak suretiyle biyo-sosyal varlık 

düzeyinin problemlerini çözmeyi amaçlayan bir bi-

nayı gerçekleştirmek için zarurîdir. Barınak, ev ve 

işyerlerine olan talep, belirli bir yer ve zamanın 

şartlarına göre formüle edilmiş belirli bir toplu-

mun, belirli bir kullanıcı talipler grubunun kendi-

ne özgü ekonomik şartları altında gelişerek nihaî 

formuna kavuşur. Mimar bu talebi, mevcut sınır-

lamaları dikkate alarak projesinde yansıtır. 

Sonuç itibariyle, binanın formu ve hacmi oldu-

ğu kadar pencere, kapı gibi unsurları, mühendis-

lik standartları, bu standartların kullanılma ve yer-

leştirilme biçimleri tahlil edilir ve bu ihtiyaçlar ile 

talepler doğrultusunda kararlar alınır. Bu sebeple, 

biz, biyo-sosyal varlık düzeyinin problemlerini ele 

alırken maddî düzeyin problem ve tercihleriyle 

ilişki içindeki standartları dikkate alarak özel proje 

yaparız ve kararlar alırız. Bu noktada, diğer dü-

zeylerin problemlerini ihmal etmek gibi bir 

sapma, bizi fetişistçe tutumlara kadar götürebilir.

Binada yerine getirilen hizmetler çok çeşitlidir. 

Bu hizmetler tek yanlı, basit veya karmaşık olabi-

lir. Bir yol, basit olarak ele alındığında üzerinde in-

sanların yürüdüğü bir yüzeyden müteşekkildir. 

Öbür yandan, bir köprü çok daha karmaşık bir ya-

pıdır, zira bir yolun verdiği hizmetleri yerine getir-

mesinin yanı sıra bir engeli de aşmamızı sağla-

maktadır. Ev, fiziksel ve biyososyal ihtiyaçlarla il-

gili özel ve çok daha karmaşık bir hizmetler man-

zumesini yerine getirmektedir. Öbür yandan, 

temel çözümlerin bu farklılaşmış ihtiyaç ve amaç-

lara göre kullanılması ve seçilmesi gerekmekte-

dir. Dolayısıyla uyuma, oturma, misafir ağırlama, 

çalışma mekânları veya çocuk odaları gibi insan 

faaliyetlerinin farklı tarzda gerçekleştirildiği biyo-

sosyal işlevler evin planimetrik organizasyonunu 

tarif eder.

Evlerin bahçelerle, yollarla, sokaklarla ve kom-

şularla ilişkisi, sosyal merkezlere olan mesafesi, 

toplumların ilhamlarına, biçim ve sosyal organi-

zasyona bağlıdır. Bütün karar dizileri bir bölgeden 

İSLÂM'DA
ŞEHİR VE MİMARÎ
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Mimarî Nedir? 

Mimarî, insanın çevresini biçimlendirme çaba-

sının ürünüdür. Varlığın bütün veçhelerini, karma-

şık ve sınırsız alanları kuşatan bir disiplin olan mi-

marînin herhangi bir basit şematik formülle tanım-

lanması uygun olmaz. Bu sebeple yukarıda verilen 

tanım, dört başı mamur ve kategorik bir tanım ol-

maktan ziyade sorun alanına genel bir yaklaşımın 

ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Varlığın bütün alanları-

nı kapsayan ve hayatın getirdiği sorunlarla sürekli 

girift ilişkiler içinde olan mimarî; maddî, biyo-

sosyal, psikolojik ve ruhî-aklî varlık düzeylerinde 

geliştirilir.

İnsan, mimarîyi geliştirirken olsun karar verme 

sürecinde olsun kaçınılmaz olarak dikkate aldığı so-

runların farklı yönlerini değerlendirmekte ve niha-

yet çeşitli seçenekler arasından tercihlerini yap-

maktadır. Tercih ve kararların, özünde kendi inanç 

sistemiyle ilgili bir referanslar sistemine dayandırıl-

mış olması gerekmektedir. Faydacı ve pragmatik re-

ferans noktalarına dayalı bir değerlendirme, insanı 

herhangi bir türden oportünistik sömürü alanlarına 

yöneltebilir. Öbür yandan, akılcı yaklaşımlara daya-

lı değerlendirmeler ise zihin, “ratio” ve onun yön-

lendirmelerine nispet olunan değerlere göre bi-

çimlenecektir. 

Bu bağlamda, insanın kararlarının, onun inanç-

larının gerçek yansımaları olduğunu açıklığa ka-

vuşturmak büyük önem taşımaktadır. Böylece mi-

marî, farklı varlık düzeylerinde ortaya çıkan prob-

lemleri değerlendirmek, tercihlere dayalı kararları 

almak ve mümkün seçenekleri ayıklamak suretiyle 

geliştirilen bir insan ürünü olması hasebiyle esteti-

ğin ve teknolojinin alanında yer almaz. O, ahlâk ve 

din alanının bir ürünüdür. Biyo-sosyal düzeyin ihti-

yaçlarını, onun kanunlarını dikkate alarak çözmek 

ve çözümlerini maddî düzeyin kanunlarına dayan-

dırmak, aynı zamanda da psikolojik ve ruhî-aklî dü-

zeylerin, örneğin tutumların, ruhî yönelimlerin ve 

inançların kanunlarıyla rehberlik etmek gerek-

mektedir. Yani, bir mimarî yaklaşımın varlığın bü-

tünlüğünü ve kuvvetler hiyerarşisini göz önünde 

bulundurması zarurîdir. Bundan dolayı, maddî, bi-

yo-sosyal ve psişik varlık düzeylerine ait problem-

lerin tanımları, her düzeyin kanunlarıyla mükem-

mel bir uyum içinde geliştirilen tercihlerin değer-

lendirilmesi ve bu varlık kanunlarının kullanımına 

yönelik tavırlar insanın inanç sistemi tarafından 

kontrol edilir. İnanç sistemi ise dini, kozmolojiyi ve 

varlık telakkilerini ihtiva etmektedir.

Mimarîde Malzeme 

Her mimarî eser bir yapı olarak malzemeler-

den mürekkeptir. Temeller, duvarlar, döşemeler, 

raflar, pencereler ve kapılar, ısınma ve havalandır-

ma sistemleri yahut elektrik tesisatı, sıhhî teçhi-

zat, kısacası malzemeler ve sistemler binada bir 

araya gelir. Hepsi de amaçlarını başarmak ve aynı 

zamanda amaçlarına ve kullanıcının ihtiyaçlarına 

hizmet edebilen bir binayı oluşturmak üzere 

düzen içinde bir araya toplanır.

Bir binanın konstrüksiyonunu mümkün kılan 

bilgi ve becerilerin bütünlüğü “inşaat teknolojisi” 

adını alır. Malzeme bilgisindeki ve kullanım tarzla-

rındaki gelişmeler her biri bir uzmanlık alanına ait 

olan yeni, karmaşık inşa metotlarının doğmasına 

yol açar. Sonuç itibariyle, mimarın temel sorumlu-

luklarından birisi olan inşaatta mühendislik faali-

yetlerini koordine etme ihtiyacını duymanın neti-

cesi olarak bina, farklı mühendislik alanlarının uz-

manları arasındaki yakın işbirliğinin ürünü olur. 

Mimar, koordinasyon görevini ifa edebilmek için 

kaçınılmaz olarak kullanıcının ihtiyaçlarını ve ter-

cihlerini anlayacak, hâlihazırda var olan sınırlılıkla-

Turgut CANSEVER
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yetlerini koordine etme ihtiyacını duymanın neti-

cesi olarak bina, farklı mühendislik alanlarının uz-

manları arasındaki yakın işbirliğinin ürünü olur. 

Mimar, koordinasyon görevini ifa edebilmek için 

kaçınılmaz olarak kullanıcının ihtiyaçlarını ve ter-

cihlerini anlayacak, hâlihazırda var olan sınırlılıkla-

Turgut CANSEVER



psikolojik durumuna tâbidir. Teknik ve sosyo-

ekonomik problemler karşısındaki sözde objektif-

lik, varlık kuvvetlerinin hiyerarşisinde belli bir 

inanç sistemini gösteren başka bir örnektir. Karar-

ların ürünü olarak yalnızca maddî, teknolojik ve bi-

yo-sosyal varlık düzeyleriyle sınırlı olan bir bina, 

teknolojik bir muvaffakiyet olmaktan öteye geçe-

mez ve bir mimarî eser hüviyetini kazanamaz. 

Çünkü mimarî, varlığın bütün yönlerini kucakla-

yan bir disiplindir. 

Bina; mimarın ve kullanıcının müşterek ürünü 

olup rasyonel bir esas ve açıklama olmadan tasa-

rıma dahil edilen irrasyonel kararları içerir. Mimar 

ile kullanıcının bu tür konular üzerinde durması, bi-

linçdışı değerlerin önemine işaret etmektedir. Söz 

konusu tercihler aslında özel tavırların, zımnî koz-

molojik idrak ve inançların dolaylı yansımalarıdır. 

Bina teknolojisinin tabiî, mütevazı, çekingen, gös-

terişli alternatifleri, malzemelerin mütevazı, sade, 

çekingen kullanımı üretim sırasında ifade edilebi-

lir. Söz konusu çeşitli tavırlarla ilgili tercihleri ve 

bunların geliştirilmesini mimarın yahut kullanıcı-

nın psikolojik durumu tayin etmektedir. 

Öbür yandan tercihler, malzeme ve teknoloji-

lerin problemleriyle ya da biyo-sosyal varlık düze-

yinin problemleriyle şartlandırılmış da değildir. 

Bunun yerine, tercihlerin ifade edilişleri teknolojik 

çözümlere yahut biyo-sosyal tercihlere yansır. Me-

sela alçakgönüllülük, mahcubiyet, sadelik yahut 

cesaret ve övünme gibi tutumların kendi yansı-

malarını çevremizdeki biçim ifadelerinde nasıl bul-

duklarını gözlemleyip hatırlayabiliriz. Bu psikolojik 

durumlar daha alt varlık düzeyinden bağımsız ola-

rak gelişir ve fakat kendi tercihlerini belirlerken 

dinle, yani kozmolojik idrak ve inanç sistemiyle, 

değerler hiyerarşisiyle ilgili olan üst düzeyin ürün-

leri olmaktadırlar. İnsanın ruhî hayatı, davranış ve 

tutumlarına yansır ve yalnızca modern psikoloji-

nin tanımladığı faktörlerin ürünü olmayıp büyük öl-

çüde dinî bilinç ve inançlarla, yaratılış ve var oluşla 

ilgili kozmik idraklerle biçimlenir. Dinî inançlar, 

bütün değer sistemlerinin ve tercihlerin, bilinçli in-

sanın bütün eylem tarzlarının, davranışlarının, 

bilgi ve yeteneklerinin, ruhî hayatının belirleyicisi-

dir. 

Bir sanat eserinin üslûp özelliklerinin ilişkileri, 

karşılıklı bağımlılıkları, bir karar vericinin (mima-

rın) tavır alışı aslî önemi haiz konulardır. Bu suret-

le insan, çevresini, uyarınca hareket edip davra-

nışlarını sergilediği kendi kozmik idrakiyle ahenk 

içerisinde organize eder ve biçimlendirir. Bu iti-

barla sanat ve mimarî, ahlâk ve din alanına ait di-

siplinlerdir.

Tevhid İlkesi 

“Allah’ın mescidlerini yalnızca Allah’a ve ahiret 

gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, ze-

kâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan-

lar imar edebilirler. İşte, hidayete erenlerden ol-

dukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe 9/18) 

Bu âyet-i kerîme genel anlamıyla mescidi inşa 

etmelerine izin verilen insanları, yani müminleri 

tarif etmektedir. Müslümanların tutumları 

İslâm’da Şeriat ve Kur’ân-ı Kerîm, Hadîs ve Sün-

netten istinbat edilen akaidle tarif edilmiş durum-

dadır. İslâmiyet’in temel prensibi olan Tevhid 

(Birlik) İslâm mimarîsine de yansımış olup bütün 

varlık düzeylerine ait problemlerin bütünlüğünü 

kapsar ve cevaplandırır. Bütün varlık düzeylerine 

ait problemleri kapsamayan yaklaşımlar İslâmî ol-

maktan çok fetişistiktir.

İslâm mimarîsi, maddî, biyo-sosyal, psikolojik 

ve ruhî-aklî varlık düzeylerinin problemleriyle ilgili 

spesifik tutumlar ve uygun değerlendirme sis-

temlerine sahiptir. İslâm tarihi boyunca, İslâm âle-

minin değişik bölgelerinde çeşitli nesiller, çevrele-

rini temel İslâmî ilkelere göre biçimlendirmeye ça-

lıştı ve çok sayıda mimarî eser vücuda getirildi. 

Sonuç olarak İslâm’ın kültürel ve sanatsal ba-

şarılarına İslâm kozmolojisinin ve inanç sistemi-

nin dışında kaynaklar icat etmeye çalışan her 

türlü tarihselcilik, tek taraflı kalmaya mahkûmdur 

ve sanat formlarının ilişkileri ile onların genetik te-

mellerini anlayıp tanımlamak yeteneğinden yok-

sundur. İman ve amel (inanç ile uygulama) ara-

sındaki, İslâm akidesi ile İslâm mimarîsi arasın-

daki, zorunlu ilişkinin yansımasını kurabilmek için 

meseleyi daha kapsamlı bir biçimde, bütünlüğü 

içerisinde incelemek büyük önem taşımaktadır.
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diğerine, bir dinden yahut ülkeden diğerine bu 

problemlerle ilişkilidir. Bir iklimde gerekli olan göl-

geli yollar, farklı şartları haiz olan bir diğerinde 

uygun düşmeyebilir. Müslüman bir ailenin hayat 

tarzı gayet tabiî olarak Müslüman olmayan bir aile-

ninkinden farklı olacaktır. Bu sebepten binaların, 

aralarındaki dengeli hiyerarşiye göre insanların bi-

yo-sosyal ihtiyaçlarına hizmet edecek tarzda di-

zayn edilmesi gerekir; bu hiyerarşi ise daha üst var-

lık düzeyleri tarafından belirlenmiştir.

Halihazırda Müslüman olmayan modern kültür-

lerde hâkim olan eğilimlerin aksine, biyo-sosyal dü-

zeye ait olan ve ekonomi alanına dahil olan karar-

ların, münhasıran kanunlarını ve kuvvetlerini dik-

kate alarak tayin edilmediklerini yeniden vurgula-

mamız gerekecektir. Aksine bunlar aynı zamanda, 

psikolojik ve ruhî-aklî varlık düzeylerine ait güçlerin 

etkisi altındadır.

İnançların Rolü

İnsan çevresini biçimlendirirken ya psişik hayat 

güçlerinin etkisi altındadır yahut doğrudan doğru-

ya onlar tarafından yönlendirilmektedir. İnançları, 

varlık ve kendisi hakkındaki telakkisi, değerler hi-

yerarşisi, psişik hayata ait davranış ve tavırları ile 

fikrî-ruhî varlık düzeyleri, aile hayatının özelliklerini 

ve aile fertleri arasındaki ilişkileri etkiler; onlara 

şekil verir. Ailenin yapısı, çocukların eğitimi, kültü-

rel amaçlar, yaşlılara saygı ve mahremiyet şuuru, 

bir Müslüman evinin planimetrik organizasyonu-

na yansır. Bir evin mahremiyeti ile mahfuz ve mah-

rem bir mekân olarak ev anlayışı birbiriyle ilişkili 

ifadelerdir. 

İki ev arasındaki mesafe, her tür mevzuat ve 

idareyle ilgili sınırlamalardan azade hipotetik du-

rumda, iki tür güç ve tavrın sonucudur; birincisi 

korku, işbirliği ihtiyacı ve sosyal dayanışma; ikinci-

si ise güvenlik, mahremiyet ve ferdiyettir. Bu ne-

denledir ki evler arasındaki fiziksel uzaklık, sokak 

ve mahallenin seçilmesiyle ilgili kararlar, bir bina-

nın nasıl konumlandırılacağı gibi hususlar, komşu-

ya karşı saygılı bir tavır için, güvenli bir özel hayat 

için kullanıcının arzularına bağlıdır. Böylece insa-

nın kozmolojik idraki ve inançları, davranışlarında 

yansıyan psikolojik tavırlarının karakteristiğini ta-

nımlar ve tayin eder. Bu, onun karar verme ve ter-

cihler sisteminde ve tasarlayıp ürettiği sanat ese-

rinde ortaya çıkan bir özelliktir. 

Sadelik, yumuşaklık, tevazu, çekingenlik ve 

mahcubiyet, vahşilik, kısıtlama, nezaket, zevk, 

umut, dindarlık ve benzeri insanî duygular, tavır-

lar ve haller sanat eserine biçim ifadeleri olarak 

yansır. Bir teknolojinin yahut da bir malzemenin 

seçimi, aynı zamanda insanın o sırada baskın olan 



psikolojik durumuna tâbidir. Teknik ve sosyo-

ekonomik problemler karşısındaki sözde objektif-

lik, varlık kuvvetlerinin hiyerarşisinde belli bir 

inanç sistemini gösteren başka bir örnektir. Karar-

ların ürünü olarak yalnızca maddî, teknolojik ve bi-

yo-sosyal varlık düzeyleriyle sınırlı olan bir bina, 

teknolojik bir muvaffakiyet olmaktan öteye geçe-

mez ve bir mimarî eser hüviyetini kazanamaz. 

Çünkü mimarî, varlığın bütün yönlerini kucakla-

yan bir disiplindir. 

Bina; mimarın ve kullanıcının müşterek ürünü 

olup rasyonel bir esas ve açıklama olmadan tasa-

rıma dahil edilen irrasyonel kararları içerir. Mimar 

ile kullanıcının bu tür konular üzerinde durması, bi-

linçdışı değerlerin önemine işaret etmektedir. Söz 

konusu tercihler aslında özel tavırların, zımnî koz-

molojik idrak ve inançların dolaylı yansımalarıdır. 

Bina teknolojisinin tabiî, mütevazı, çekingen, gös-

terişli alternatifleri, malzemelerin mütevazı, sade, 

çekingen kullanımı üretim sırasında ifade edilebi-

lir. Söz konusu çeşitli tavırlarla ilgili tercihleri ve 

bunların geliştirilmesini mimarın yahut kullanıcı-

nın psikolojik durumu tayin etmektedir. 

Öbür yandan tercihler, malzeme ve teknoloji-

lerin problemleriyle ya da biyo-sosyal varlık düze-

yinin problemleriyle şartlandırılmış da değildir. 

Bunun yerine, tercihlerin ifade edilişleri teknolojik 

çözümlere yahut biyo-sosyal tercihlere yansır. Me-

sela alçakgönüllülük, mahcubiyet, sadelik yahut 

cesaret ve övünme gibi tutumların kendi yansı-

malarını çevremizdeki biçim ifadelerinde nasıl bul-

duklarını gözlemleyip hatırlayabiliriz. Bu psikolojik 

durumlar daha alt varlık düzeyinden bağımsız ola-

rak gelişir ve fakat kendi tercihlerini belirlerken 

dinle, yani kozmolojik idrak ve inanç sistemiyle, 

değerler hiyerarşisiyle ilgili olan üst düzeyin ürün-

leri olmaktadırlar. İnsanın ruhî hayatı, davranış ve 

tutumlarına yansır ve yalnızca modern psikoloji-

nin tanımladığı faktörlerin ürünü olmayıp büyük öl-

çüde dinî bilinç ve inançlarla, yaratılış ve var oluşla 

ilgili kozmik idraklerle biçimlenir. Dinî inançlar, 

bütün değer sistemlerinin ve tercihlerin, bilinçli in-

sanın bütün eylem tarzlarının, davranışlarının, 

bilgi ve yeteneklerinin, ruhî hayatının belirleyicisi-

dir. 

Bir sanat eserinin üslûp özelliklerinin ilişkileri, 

karşılıklı bağımlılıkları, bir karar vericinin (mima-

rın) tavır alışı aslî önemi haiz konulardır. Bu suret-

le insan, çevresini, uyarınca hareket edip davra-

nışlarını sergilediği kendi kozmik idrakiyle ahenk 

içerisinde organize eder ve biçimlendirir. Bu iti-

barla sanat ve mimarî, ahlâk ve din alanına ait di-

siplinlerdir.

Tevhid İlkesi 

“Allah’ın mescidlerini yalnızca Allah’a ve ahiret 

gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, ze-

kâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan-

lar imar edebilirler. İşte, hidayete erenlerden ol-

dukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe 9/18) 

Bu âyet-i kerîme genel anlamıyla mescidi inşa 

etmelerine izin verilen insanları, yani müminleri 

tarif etmektedir. Müslümanların tutumları 

İslâm’da Şeriat ve Kur’ân-ı Kerîm, Hadîs ve Sün-

netten istinbat edilen akaidle tarif edilmiş durum-

dadır. İslâmiyet’in temel prensibi olan Tevhid 

(Birlik) İslâm mimarîsine de yansımış olup bütün 

varlık düzeylerine ait problemlerin bütünlüğünü 

kapsar ve cevaplandırır. Bütün varlık düzeylerine 

ait problemleri kapsamayan yaklaşımlar İslâmî ol-

maktan çok fetişistiktir.

İslâm mimarîsi, maddî, biyo-sosyal, psikolojik 

ve ruhî-aklî varlık düzeylerinin problemleriyle ilgili 

spesifik tutumlar ve uygun değerlendirme sis-

temlerine sahiptir. İslâm tarihi boyunca, İslâm âle-

minin değişik bölgelerinde çeşitli nesiller, çevrele-

rini temel İslâmî ilkelere göre biçimlendirmeye ça-

lıştı ve çok sayıda mimarî eser vücuda getirildi. 

Sonuç olarak İslâm’ın kültürel ve sanatsal ba-

şarılarına İslâm kozmolojisinin ve inanç sistemi-

nin dışında kaynaklar icat etmeye çalışan her 

türlü tarihselcilik, tek taraflı kalmaya mahkûmdur 

ve sanat formlarının ilişkileri ile onların genetik te-

mellerini anlayıp tanımlamak yeteneğinden yok-

sundur. İman ve amel (inanç ile uygulama) ara-

sındaki, İslâm akidesi ile İslâm mimarîsi arasın-

daki, zorunlu ilişkinin yansımasını kurabilmek için 

meseleyi daha kapsamlı bir biçimde, bütünlüğü 

içerisinde incelemek büyük önem taşımaktadır.
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diğerine, bir dinden yahut ülkeden diğerine bu 

problemlerle ilişkilidir. Bir iklimde gerekli olan göl-

geli yollar, farklı şartları haiz olan bir diğerinde 

uygun düşmeyebilir. Müslüman bir ailenin hayat 

tarzı gayet tabiî olarak Müslüman olmayan bir aile-

ninkinden farklı olacaktır. Bu sebepten binaların, 

aralarındaki dengeli hiyerarşiye göre insanların bi-

yo-sosyal ihtiyaçlarına hizmet edecek tarzda di-

zayn edilmesi gerekir; bu hiyerarşi ise daha üst var-

lık düzeyleri tarafından belirlenmiştir.

Halihazırda Müslüman olmayan modern kültür-

lerde hâkim olan eğilimlerin aksine, biyo-sosyal dü-

zeye ait olan ve ekonomi alanına dahil olan karar-

ların, münhasıran kanunlarını ve kuvvetlerini dik-

kate alarak tayin edilmediklerini yeniden vurgula-

mamız gerekecektir. Aksine bunlar aynı zamanda, 

psikolojik ve ruhî-aklî varlık düzeylerine ait güçlerin 

etkisi altındadır.

İnançların Rolü

İnsan çevresini biçimlendirirken ya psişik hayat 

güçlerinin etkisi altındadır yahut doğrudan doğru-

ya onlar tarafından yönlendirilmektedir. İnançları, 

varlık ve kendisi hakkındaki telakkisi, değerler hi-

yerarşisi, psişik hayata ait davranış ve tavırları ile 

fikrî-ruhî varlık düzeyleri, aile hayatının özelliklerini 

ve aile fertleri arasındaki ilişkileri etkiler; onlara 

şekil verir. Ailenin yapısı, çocukların eğitimi, kültü-

rel amaçlar, yaşlılara saygı ve mahremiyet şuuru, 

bir Müslüman evinin planimetrik organizasyonu-

na yansır. Bir evin mahremiyeti ile mahfuz ve mah-

rem bir mekân olarak ev anlayışı birbiriyle ilişkili 

ifadelerdir. 

İki ev arasındaki mesafe, her tür mevzuat ve 

idareyle ilgili sınırlamalardan azade hipotetik du-

rumda, iki tür güç ve tavrın sonucudur; birincisi 

korku, işbirliği ihtiyacı ve sosyal dayanışma; ikinci-

si ise güvenlik, mahremiyet ve ferdiyettir. Bu ne-

denledir ki evler arasındaki fiziksel uzaklık, sokak 

ve mahallenin seçilmesiyle ilgili kararlar, bir bina-

nın nasıl konumlandırılacağı gibi hususlar, komşu-

ya karşı saygılı bir tavır için, güvenli bir özel hayat 

için kullanıcının arzularına bağlıdır. Böylece insa-

nın kozmolojik idraki ve inançları, davranışlarında 

yansıyan psikolojik tavırlarının karakteristiğini ta-

nımlar ve tayin eder. Bu, onun karar verme ve ter-

cihler sisteminde ve tasarlayıp ürettiği sanat ese-

rinde ortaya çıkan bir özelliktir. 

Sadelik, yumuşaklık, tevazu, çekingenlik ve 

mahcubiyet, vahşilik, kısıtlama, nezaket, zevk, 

umut, dindarlık ve benzeri insanî duygular, tavır-

lar ve haller sanat eserine biçim ifadeleri olarak 

yansır. Bir teknolojinin yahut da bir malzemenin 

seçimi, aynı zamanda insanın o sırada baskın olan 



İslâm Mimarîsi 

Sonuç olarak İslâm mimarîsinde malzeme ve 

teknolojiler kendi uygun yerlerinde kullanılmak 

zorundadır. Bu İslâmî tutum, özünde ekonomik 

ve pragmatik matrislerin optimizasyonuna ya da 

tercihler kompleksinin değerlendirilmesine daya-

nan modern Batılı teknolojik yaklaşımlardan ta-

mamen farklıdır. Her uzman, kendi bilgi alanında, 

faydacı amaçlar sistemine göre tasarlanmış 

genel bir şemaya göre bir araya getirilen alterna-

tifler teklif eder.

Modern metodolojiler -ki parçaların analizi ile 

bu parçalardan senteze varma çabalarını kapsar- 

bir yandan 20. yüzyılın faydacı pragmatizmlerini 

üretirken öbür yandan da organize olmamış 

(unorganized) rasyonalizmi sürdürmektedir. 

Kolayca gözlemlenebileceği gibi, bu sözde 

“modern bilimsel” yaklaşımlar yaradılıştaki birli-

ğin bilincinde olmaktan çok uzaktır ve bu süreç 

içerisinde planlanan sözde sentezlerin analizleri 

maddî ve biyo-sosyal düzeyle sınırlıdır. Onlar, Var-

lığın Birliği içinde oldukları gibi, tam anlamıyla 

malzemelerin tabiatını ve uygun kullanım ve 

formlarını anlamayı imkânsızlaştıran Tevhid’in ve 

Nûr-i İlahî’nin bilincinden yoksunlukta “ratio” ta-

rafından idare edilirler. Tam tersine malzeme ve 

teknolojiler, sahte beşerî gururun araçları yahut 

fetişistik güçler olarak tasarlanmıştır. “Her şeyi 

doğru yerine koymak” (adalet), İslâm mimarîsini 

tasarlamak için atılması gereken ilk adımdır. Bu 

da ancak, her şeyi diğer şeylere göre doğru yere 

koymakla; sadece maddî varlık düzeyinin unsur-

larına göre değil, aynı zamanda biyo-sosyal ve 

dinî hakikatlere, kanunlara göre doğru yere koy-

makla mümkündür. 

Bir örnek vermek istiyorum. Duvar inşasında 

kullanılan taş, Rönesans’ta taşın sert özelliğini 

vurgulamak için aşırı bir şekilde işlenmiştir; oysa 

herhangi bir teknik zorunluluk yoktur bunu yap-

malarını gerektiren. Hâlbuki Gotik mimarîde taşın 

tabiî, maddî karakteri kaçınılması yahut gizlen-

mesi gereken bir şey olarak anlaşılmıştır ve bu 

yüzden Katolik kilisesinin tutumunu temsil eden, 

maddî varlığı günah olarak kabul eden tasarımcı-

nın, mimarın isteğine göre, taş kullanımı ışık ve 

gölgeyle tesis edilen profillerle değiştirilmiştir. 

Mies van der Rohe, aynı zamanda Zen Budist mi-

marîsinin tutumunu andıran Louis Kahn’ın somut 

için yaptığı gibi iç dokusunu ortaya sererek ve 

bunun önemi üzerinde ısrarla durarak, binaları 

taşla inşa eder. 

Öte yandan, İslâm mimarîsi malzemeyi oldu-

ğu gibi neyse o olarak kullanır; niteliklerini inkâr 

etmeden ve önemlerine aşırı bir vurgu yapma-

dan. Benzer düşünceler teknolojilerin kullanımın-

da da gözlemlenebilir. İslâm mimarîsi bundan da 

ötede, olağanüstü teknolojik bir başarıyı, örneğin 

Gotik mimarînin hâkim karakterinde yahut 19. 

yüzyıl ile 20. yüzyılın yapılarında görülebileceği 

gibi bir yapının büyük bir span ya da olağandışı 

bir aydınlığa kavuşturulması gibi bir şeyi amaç 

edinmez. Aksine, İslâm’da teknoloji sadece kendi 

önem hiyerarşilerine göre gerçek ihtiyaçları karşı-

lamak amacıyla kullanılabilir. Teknolojiler kendi 

varlık düzeylerinin kanunlarıyla uyum içinde kul-

lanılırken, daha üst düzeylerin kanunlar hiyerarşi-

sine uygun olarak seçilir veya yönlendirilir.

Bu, malzemelerin kullanımında İslâm mimarî-

sinin hâkim bir özelliği de olan tekniğe karşı tabiî 

bir tutumu temsil eder. Tahta ile taş yahut maden 

ile çini gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıl-

masında amaç, basit ve ilkel zıt ifadeleri yarat-

mak yerine, tabiî ve sunî olanın, erkek ve kadının 

tezatlı ama aynı zamanda da birbirine saygılı gü-

zellikleri gibi bireysel güzelliklerini vurgulamaktır.
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Kutsal Sanat

İslâm mimarîsi Kutsal Sanat’ın bir disiplinidir. 

Kutsal Sanat terimi, salt dinî nesnelere yahut yapı-

lara, camilere ve mescidlere yahut da dinî mera-

simlerde kullanılan sanat ürünlerine tahsis edilmiş 

sanat eserleriyle sınırlı değildir. Aslına bakılırsa, 

İslâm’daki Tevhid kavramı kutsal ile seküler arasın-

da böyle bir ayrıma gidilmesine izin vermez, çünkü 

yeryüzündeki her nokta ve varlığın her ânı Kutsal 

Varlığın bir tecellisidir.

“Doğu da Allah’ındır, batı da. Her nereye döner-

seniz Allah’ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz Allah 

kuşatandır, bilendir.” (Bakara 2/115) Bu sebeple 

Müslüman’a ait bir mimarî ancak Tevhid kavramı 

üzerinde geliştirilmelidir.

Belirli veya özel türden elverişsiz bir değere 

yahut güce atıfta bulunulması İslâm’da yasaklan-

mıştır. İslâm mimarîsi, ancak şahsî ihtiraslardan, 

gururdan, her türlü açık yahut gizli fetişistik yaban-

cılaşmalardan (şirk) arındırılması gereken tasarım 

metodolojisine yansımış İslâmî bir tavırla başarıla-

bilir.

“Yeryüzünde kibirlenerek yürüme, çünkü sen 

ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilir-

sin.” (İsrâ 17/37) Her şey, mimarî eserin her un-

suru bu bağlam içinde değerlendirilmeli, eserin 

bütünlüğü içindeki doğru konumuna oturtulmalı, 

böylece her tür fetişizmden kaçınılmalıdır. 

“Allah’tan başka, kendisine ne zararı dokunan 

ne de faydası olan şeylere yakarır. İşte bu, en 

uzak bir sapıklıktır.” (Hac 22/12) İnsan, sadece Al-

lahu Teâlâ’nın emirlerine riayet etmelidir. İslâm, Al-

lahu Teâlâ’nın iradesine sorgusuz sualsiz tâbi 

olmak, teslim olmak anlamına geldiğinden, mi-

marın aldığı her karar, sadece “ilmî tevhid” ve 

“amelî tevhid” ile ulaşılabilen aynı teslimiyeti ifade 

etmek durumundadır. 

İslâm mimarîsi, kontrolden çıkmış “ratio”nun 

ürünü değildir. İslâmî-dinî akidelerin, İslâm’ın koz-

molojik telakkilerinin ve tevhid anlayışı bağlamın-

daki İslâmî tavırların yansıması ve ürünüdür. Tev-

hid, hem Allah’ın iradesine teslim olmayı hem de 

her şeyin kendi doğru yerinde bulunduğu bir dü-

zenin tesisini ifade eder. Mimarî, yaratılmış âlemi 

olduğu gibi anlayan ve değerlendiren akıllı ve so-

rumlu Müslüman tarafından tasarlanıp uygulanır. 

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece 

ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri 

için ayetler vardır.” (Âl-i İmrân 3/190) Dolayısıyla, 

Kutsal Varlık ancak kutsal sanatta yansıyabilir.
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Şehir Farsça bir kelimedir. Kur’an’da; Medine, 

karye, belde, mısr, beyt, mesken, dâr-diyar gibi 

farklı kelimeler şehir anlamını ifade edecek şekil-

de kullanılmıştır. Şehrin kimliği, o şehirde yaşa-

yanların dünya görüşleri, inançları ve gelenekle-

riyle doğrudan alakalıdır. Şehri inşa eden, mede-

niyeti de inşa eder. Şehrin mekanları bu değerler 

doğrultusunda şekillenir. Bu nedenle bir şehri ta-

nımak için, sahip olduğu medeniyet birikimine 

bakmak gerekir. Antik dönem şehirlerinden 

Roma ve Atina; Hristiyanlara ait şehirlerden Paris 

ve Viyana ve Müslümanlara ait şehirlerden 

Mekke, Medine ve İstanbul ait oldukları inanç da-

iresinin medeniyetini temsil eden merkezleridir.

İslam Medeniyetinde ilk şehirleşme süreci Me-

dine’de yaşanmıştır. Buraya muhacirlerin de gel-

mesi ile farklı kabilelerin ve dinlerin mensupları 

arasında bir sosyal yapı oluşmuştur. Medine 

şehri, gitgide ticaret ve bilim alanında önemli bir 

merkez olmuş ve İslam Medeniyetinin ilk kültür 

merkezi haline gelmiştir. 

Tarım devrimiyle birlikte tarım üretiminin art-

ması, şehirlere yerleşecek daha fazla nüfusun 

beslenebilmesini mümkün kıldığından Selçuklu 

şehirlerinin önceki yerleşik medeniyet şehirlerin-

den farklı olarak daha kalabalık şehirlere dönüş-

mesini mümkün kılmıştır. Arap-İslam medeniyeti-

nin Bağdat, Şam, Halep gibi büyük şehirlerinden 

daha büyük Selçuklu şehirleri olan Semerkand, 

Buhara, Taşkent, Isfahan gibi yeni şehirler ortaya 

çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk kez göçebe medeni-

yetin tarıma dayalı üretim unsurlarını yerleşik me-

deniyet içinde devam ettirmeyi başaran Selçuklu-

lar, böylece daha önce yerleşik medeniyetlerin 

kurduğu şehirlerle kıyaslanamayacak büyüklükte 

yeni şehirler kurmayı başarabilmişlerdir.

Eski dünya olarak adlandırılan ve kadim mil-

letlerin yaşama merkezi olan Asya kıtasının orta 

bölümünde yer alan Maveraünnehir bölgesinin 

kalbi diyebileceğimiz Semerkand şehri, kültür ve 

medeniyet birikimimizin en eski şehirlerinden bi-

ridir. 

Semerkand şehrinin bilinen ilk yerleşimi, eski 

iç şehir (medine) veya Efrâsiyâb höyüğü olarak 

anılan bölgede kurulmuştur. Semerkand, özellikle 

10. ve 12. yüzyıllar arasında gelişmiştir. 1053-

1068 yılları arasında Batı Karahanlı Devleti’nin 

başkenti olan Semerkand 1220’li yıllardaki Moğol 

istilası sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Ancak 

takip eden dönemde daha güneyde yeniden ku-

rulmuştur. Bu yapılaşma, Timur’dan sonra 1407 

yılında tahta çıkan Şah Ruh ve onun büyük oğlu 

Uluğ Bey zamanında (1447-1449) da devam 

etmiş, hatta Semerkand, Uluğ Bey döneminde en 

parlak günlerini yaşamıştır.

Semerkand şehri Türk-İslam medeniyetinin 

sentezlendiği, 2700 yıldan daha fazla bir tarihe 

sahip en kadim yerleşim yerlerinden birisidir. 

Doğu’nun Roma’sı olarak da adlandırılan bu şehir 

dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği 

yapmıştır. Müslümanlar tarafından Maveraünne-

hir olarak adlandırılan bölgenin en önemli şehirle-

rinden biri, hatta çoğu zaman bölgenin yönetim 

merkezi olan Semerkand, Türker’in İslam’la ta-

nıştığı mekanlardan biri olmuş ve önemli birçok 

İslam alimi bu şehirden zuhur etmiştir.

Maveraünnehir’in önemli merkezleri olan Bu-

hara ve Semerkand, Horasan’ın Belh, Tirmiz, 

Nesef ve Nesâ gibi şehirleriyle hem ilmi ve fikri 

olarak hem de sosyal hayatın icapları açısından 

devamlı bir ilişki içindedir. Bu nedenle Maveraün-

nehir, muhtemelen Ceyhun sınır alınmak suretiy-

le, müstakil bir coğrafi bölge telakki edilmesine 

rağmen siyasi açıdan, güney-batı komşusu Hora-

san ile birlikte düşünüldüğü görülmektedir. Bazı 

müellifler bu mülahazadan hareketle bu bölgeyi 

coğrafi açıdan da Horasan’ın bir parçası olarak 

kabul ederler. İki bölge birlikte düşünüldüğünde 

İran, Hindistan ve Çin medeniyetlerinin kesiştiği 

bir noktada bulunduğu görülmektedir. Bu durum, 

bölgeyi farklı kültür ve medeniyetlerin buluştuğu 

ve uzantılarının oluştuğu bir coğrafya haline ge-

tirmiştir. Müslümanların fethinden sonra birçok 

farklı dinin ve inancın bölgede bulunmasının yanı 

sıra bölgenin irili ufaklı birçok farklı İslam mez-

heplerine de beşiklik etmesi yukarıdaki tespiti 

doğrulamaktadır.

Semerkand hem stratejik açıdan hem de 

tarım ve ticaret bakımından bölgenin önemli ve 

önde gelen şehri konumundaydı. Önemi Hindis-
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Kırmızı zambakların 

rüzgârla sürüklend�ğ� Buhara,
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Semerkand şehri Türk-İslam medeniyetinin sen-

tezlendiği, 2700 yıldan daha fazla bir tarihe sahip en 

kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Doğu’nun 
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eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Müslü-
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ması, şehirlere yerleşecek daha fazla nüfusun 

beslenebilmesini mümkün kıldığından Selçuklu 

şehirlerinin önceki yerleşik medeniyet şehirlerin-

den farklı olarak daha kalabalık şehirlere dönüş-

mesini mümkün kılmıştır. Arap-İslam medeniyeti-

nin Bağdat, Şam, Halep gibi büyük şehirlerinden 

daha büyük Selçuklu şehirleri olan Semerkand, 

Buhara, Taşkent, Isfahan gibi yeni şehirler ortaya 

çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk kez göçebe medeni-

yetin tarıma dayalı üretim unsurlarını yerleşik me-

deniyet içinde devam ettirmeyi başaran Selçuklu-

lar, böylece daha önce yerleşik medeniyetlerin 

kurduğu şehirlerle kıyaslanamayacak büyüklükte 

yeni şehirler kurmayı başarabilmişlerdir.

Eski dünya olarak adlandırılan ve kadim mil-

letlerin yaşama merkezi olan Asya kıtasının orta 

bölümünde yer alan Maveraünnehir bölgesinin 

kalbi diyebileceğimiz Semerkand şehri, kültür ve 

medeniyet birikimimizin en eski şehirlerinden bi-

ridir. 

Semerkand şehrinin bilinen ilk yerleşimi, eski 

iç şehir (medine) veya Efrâsiyâb höyüğü olarak 

anılan bölgede kurulmuştur. Semerkand, özellikle 

10. ve 12. yüzyıllar arasında gelişmiştir. 1053-

1068 yılları arasında Batı Karahanlı Devleti’nin 

başkenti olan Semerkand 1220’li yıllardaki Moğol 

istilası sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Ancak 

takip eden dönemde daha güneyde yeniden ku-

rulmuştur. Bu yapılaşma, Timur’dan sonra 1407 

yılında tahta çıkan Şah Ruh ve onun büyük oğlu 

Uluğ Bey zamanında (1447-1449) da devam 

etmiş, hatta Semerkand, Uluğ Bey döneminde en 

parlak günlerini yaşamıştır.

Semerkand şehri Türk-İslam medeniyetinin 

sentezlendiği, 2700 yıldan daha fazla bir tarihe 

sahip en kadim yerleşim yerlerinden birisidir. 

Doğu’nun Roma’sı olarak da adlandırılan bu şehir 

dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği 

yapmıştır. Müslümanlar tarafından Maveraünne-

hir olarak adlandırılan bölgenin en önemli şehirle-

rinden biri, hatta çoğu zaman bölgenin yönetim 

merkezi olan Semerkand, Türker’in İslam’la ta-

nıştığı mekanlardan biri olmuş ve önemli birçok 

İslam alimi bu şehirden zuhur etmiştir.

Maveraünnehir’in önemli merkezleri olan Bu-

hara ve Semerkand, Horasan’ın Belh, Tirmiz, 

Nesef ve Nesâ gibi şehirleriyle hem ilmi ve fikri 

olarak hem de sosyal hayatın icapları açısından 

devamlı bir ilişki içindedir. Bu nedenle Maveraün-

nehir, muhtemelen Ceyhun sınır alınmak suretiy-

le, müstakil bir coğrafi bölge telakki edilmesine 

rağmen siyasi açıdan, güney-batı komşusu Hora-

san ile birlikte düşünüldüğü görülmektedir. Bazı 

müellifler bu mülahazadan hareketle bu bölgeyi 

coğrafi açıdan da Horasan’ın bir parçası olarak 

kabul ederler. İki bölge birlikte düşünüldüğünde 

İran, Hindistan ve Çin medeniyetlerinin kesiştiği 

bir noktada bulunduğu görülmektedir. Bu durum, 

bölgeyi farklı kültür ve medeniyetlerin buluştuğu 

ve uzantılarının oluştuğu bir coğrafya haline ge-

tirmiştir. Müslümanların fethinden sonra birçok 

farklı dinin ve inancın bölgede bulunmasının yanı 

sıra bölgenin irili ufaklı birçok farklı İslam mez-

heplerine de beşiklik etmesi yukarıdaki tespiti 

doğrulamaktadır.

Semerkand hem stratejik açıdan hem de 

tarım ve ticaret bakımından bölgenin önemli ve 

önde gelen şehri konumundaydı. Önemi Hindis-
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Semerkand'ın badem kokuları,
Kırmızı zambakların 

rüzgârla sürüklend�ğ� Buhara,
Ve sarı kumuyla Ceyhun,

Beyaz sarıklı 
meşhur tüccarların geçt�ğ� yerler.

Oscar W�lde

Semerkand şehri Türk-İslam medeniyetinin sen-

tezlendiği, 2700 yıldan daha fazla bir tarihe sahip en 

kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Doğu’nun 

Roma’sı olarak da adlandırılan bu şehir dünyanın en 

eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Müslü-

manlar tarafından Maveraünnehir olarak adlandırılan 

bölgenin en önemli şehirlerinden biri, hatta çoğu 

zaman bölgenin yönetim merkezi olan Semerkand, 

Türker’in İslam’la tanıştığı mekanlardan biri olmuş ve 

önemli birçok İslam alimi bu şehirden zuhur etmiştir.



Registan Meydanı, Semerkand’ın sembolü ha-

line gelmiştir. Bu sembol, birbirine bakan üç mu-

azzam medreseden oluşur. Bunlardan ilki, Uluğ 

Bey tarafından 1420’de kurulmuştur ve onun is-

miyle anılmaktadır. Uluğ Bey, Bursalı Kadızade-i 

Rûmî, Ali Kuşçu, Gıyasüddin Cemşîd bu medrese-

de yaptıkları çalışmalarla, günümüz astronomi bi-

liminin temellerini atmışlardır. Uluğ Bey, bu med-

resenin taç kapısına “ilim öğrenmenin her Müslü-

man kadın ve erkeğe farz” olduğu hadisini nakşe-

derek aslında bir medeniyetin felsefesini ortaya 

koymuştur.

Semerkand’ı Semerkand yapan, onun tarihi hi-

kayesini en somut şekilde ortaya koyan bir başka 

güzide eser de Şâh-ı Zinde namıyla meşhur külli-

yedir. Bir tepe üzerinde kurulu külliyede kimlerin 

mezarları yok ki; Peygamberin yeğeni Kusam ibn 

Abbas, Emir Timur’un komutanlarından Tuğluk 

Tekin ve annesi, Emir Timur’un kız kardeşi Şirin-

bike Ağa, ablası Türkan Ağa ve onun kızı Şâd-

mülk Ağa… Emir Timur’un hanımı Tuman Ağa da 

yaptırdığı bir mescit ve kendi kabriyle akrabaları-

nın yanındaki yerini almıştır. Uluğ Bey, bir vefa ör-

neği göstererek Bursa’dan Semerkand’a göçen 

hocası Kadızade-i Rûmî’yi ailesinden ayırt etme-

miş, onu da bu aziz mekana defnetmiştir. İki muh-

teşem kubbeli mezar, Şâh-ı Zinde’nin her yanın-

dan kolaylıkla görülebilmektedir. 

Sözün özü hakim olduğu yüzyıllar içerisinde 

Semerkand ve Buhara sık sık el değiştiren, istik-

rar arayışı içinde olan şehirlerdir. Özellikle Semer-

kand, çok gözde bir merkezdir. Kısa dönemlerle 

başkentlik yapan bu stratejik şehir, daha sonraki 

zamanlarda da Timur’la birlikte “şehirlerin şahı” 

unvanına ulaşmıştır. Uzun süre Sovyet rejimi etki-

sinde yorulan bu şehirler günümüzde görenleri 

hâlâ büyülemektedir. 

Kültür köklerimize dönmeye çalıştığımız son 

zamanlarda “şehirlerin şahı” Semerkand ve 

bunun gibi daha nice ulu şehrimizi medine>me-

deni>medeniyet doğrultusunda Türk-İslam me-

deniyetini yeniden tesis etmek için her fırsatta 

gündeme getirmemiz gerekmektedir. Böylece 

bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayacak ve önce-

ki zamanlarda olduğu gibi medeniyetimizin izleri-

ni taşıyan nice şehirler inşa edeceğiz. Yılmadan, 

yorulmadan…
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tan, İran ve Türk egemenliği altındaki bölgelerden 

gelen ticaret yollarının birleştiği bir konumda bu-

lunması ve topraklarının oldukça verimli olmasın-

dan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla şehir, seyyahlar 

tarafından yeşillikleri ve bostanları ile ünlü, bolca 

sayfiye ve gezinti yerleri bulunan adeta “cennet” 

telakki edilen bir itibara sahip olmuştu. Halkı güzel 

ahlaklı ve gariplere yardımı seven bir topluluktu. 

Şehrin etrafında düşmana ve yağmacılara karşı bir 

sur yapılmış ve giriş kapıları oluşturulmuştu. Şehir-

deki ticari canlılık, refahın artmasına yol açmış; 

bunun da şehirdeki ilmi ve fikri hayatın gelişmesi-

ne büyük katkısı olmuştur. İlmi faaliyetin artması-

nın bir başka nedeni ise Abbasi merkezi iktidarının 

gücünü kaybetmeye başlaması, Bağdat’ı tek ilmi 

merkez olmaktan çıkarması ve özellikle Semer-

kand, Buhara, Belh ve Merv gibi şehirlerin IV./X. ve 

V./XI. asırlarda yeni ilim merkezleri haline gelmiş ol-

masıdır. Bunlara Samanilerin merkezden bağımsız 

olarak ülke genelinde geniş çaplı bir ilmi hareket 

başlamasına yönelik kuvvetli bir politika izlemeleri-

ni de eklemek gerekir. Bu dönemde yazılan eserler 

incelendiğinde ele alınan konuların ve müelliflerin 

kullandığı üslubun, sözü edilen bu serbest fikir or-

tamını yansıttığı görülür.

Göktürklerden sonra Samani hakimiyetinde en 

mamur şehir haline gelen Semerkand, X. yüzyılda 

Karahanlı hakimiyeti ile Türk yerleşmesine tekrar 

açılmıştır. Karahanlı hükümdarları, İslam dinini 

kabul etmekle kalmamış, hakim oldukları bölgeler-

de çeşitli yollarla İslamiyet’in yayılması için çaba 

göstermişlerdir. Bu maksatla çok sayıda cami, med-

rese, kervansaray ve hastane gibi müesseseler 

tesis etmişlerdir. Bu faaliyetler sonucunda Kaşgar, 

Balasagun, Semerkand ve Buhara birer ilim ve kül-

tür merkezi olarak gelişmiştir. İşte bu merkezlerde 

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin ilk ürünleri or-

taya çıkmaya başlamıştır.

Karahanlılardan sonra Selçukluların eline 

geçen Semerkand, Selçuklulardan sonra kargaşa 

ve huzursuzluk içine girmiştir. Büyük Selçuklu dö-

neminde Türkistan şehirlerinde görülen yüksek 

medeni yapı ve şehirleşme düzeyi, 1220 tarihinde 

Moğol istilası ile hızla çöküntü içine girmiştir. Bu 

saldırılarla şehirler yıkılmış, şehir yerleşimleri da-

ğılmış, bu coğrafyalarda göçebeliğin hakim oldu-

ğu yeni bir hayat tarzı oluşmuştur. Timur’un Se-

merkand ve Tebriz gibi şehirlerdeki imar faaliyet-

leri ve bu devirdeki medeni gelişmeler bu gerçeği 

büyük ölçüde değiştirememiştir. 

Timur’un Maveraünnehir’i ele geçirmesinden 

sonra Semerkand, Timur tarafından yeniden inşa 

edilip Timur Devleti’nin merkezi haline gelmiştir. 

Samaniler devrine ulaşılamasa bile Timurlular dev-

rinde de Semerkand’da şehir merkezinin geliştiği 

görülmektedir. 

Bugünkü Semerkand, büyük oranda, tarihin 

en büyük şahsiyetlerinden, hayatı boyunca hiç ye-

nilmemiş büyük komutan ve devlet adamı Emir 

Timur’un ve onun hem kılıç hem kalem ehli toru-

nu alim Uluğ Bey’in mirasıdır. Emir Timur, Semer-

kand’ı başkent yaparak onu yeniden mamur ve 

abad kılmıştır.

Modernitenin sığ, renksiz, biraz istilacı; bir o 

kadar da insanı, kültürü ve tarihi görmezden 

gelen, hatta her şeyi olduğu gibi insanı da madde-

ye indirgeyip makineleştiren tahakkümünden sı-

kılanlar için istikamet belli demektir: Semerkand 

ve Buhara… Semerkand ve Buhara, binlerce yıldır 

Doğu’nun ve Batı’nın buluştuğu menzildir.



Registan Meydanı, Semerkand’ın sembolü ha-

line gelmiştir. Bu sembol, birbirine bakan üç mu-

azzam medreseden oluşur. Bunlardan ilki, Uluğ 

Bey tarafından 1420’de kurulmuştur ve onun is-

miyle anılmaktadır. Uluğ Bey, Bursalı Kadızade-i 

Rûmî, Ali Kuşçu, Gıyasüddin Cemşîd bu medrese-

de yaptıkları çalışmalarla, günümüz astronomi bi-

liminin temellerini atmışlardır. Uluğ Bey, bu med-

resenin taç kapısına “ilim öğrenmenin her Müslü-

man kadın ve erkeğe farz” olduğu hadisini nakşe-

derek aslında bir medeniyetin felsefesini ortaya 

koymuştur.

Semerkand’ı Semerkand yapan, onun tarihi hi-

kayesini en somut şekilde ortaya koyan bir başka 

güzide eser de Şâh-ı Zinde namıyla meşhur külli-

yedir. Bir tepe üzerinde kurulu külliyede kimlerin 

mezarları yok ki; Peygamberin yeğeni Kusam ibn 

Abbas, Emir Timur’un komutanlarından Tuğluk 

Tekin ve annesi, Emir Timur’un kız kardeşi Şirin-

bike Ağa, ablası Türkan Ağa ve onun kızı Şâd-

mülk Ağa… Emir Timur’un hanımı Tuman Ağa da 

yaptırdığı bir mescit ve kendi kabriyle akrabaları-

nın yanındaki yerini almıştır. Uluğ Bey, bir vefa ör-

neği göstererek Bursa’dan Semerkand’a göçen 

hocası Kadızade-i Rûmî’yi ailesinden ayırt etme-

miş, onu da bu aziz mekana defnetmiştir. İki muh-

teşem kubbeli mezar, Şâh-ı Zinde’nin her yanın-

dan kolaylıkla görülebilmektedir. 

Sözün özü hakim olduğu yüzyıllar içerisinde 

Semerkand ve Buhara sık sık el değiştiren, istik-

rar arayışı içinde olan şehirlerdir. Özellikle Semer-

kand, çok gözde bir merkezdir. Kısa dönemlerle 

başkentlik yapan bu stratejik şehir, daha sonraki 

zamanlarda da Timur’la birlikte “şehirlerin şahı” 

unvanına ulaşmıştır. Uzun süre Sovyet rejimi etki-

sinde yorulan bu şehirler günümüzde görenleri 

hâlâ büyülemektedir. 

Kültür köklerimize dönmeye çalıştığımız son 

zamanlarda “şehirlerin şahı” Semerkand ve 

bunun gibi daha nice ulu şehrimizi medine>me-

deni>medeniyet doğrultusunda Türk-İslam me-

deniyetini yeniden tesis etmek için her fırsatta 

gündeme getirmemiz gerekmektedir. Böylece 

bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayacak ve önce-

ki zamanlarda olduğu gibi medeniyetimizin izleri-

ni taşıyan nice şehirler inşa edeceğiz. Yılmadan, 

yorulmadan…
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tan, İran ve Türk egemenliği altındaki bölgelerden 

gelen ticaret yollarının birleştiği bir konumda bu-

lunması ve topraklarının oldukça verimli olmasın-

dan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla şehir, seyyahlar 

tarafından yeşillikleri ve bostanları ile ünlü, bolca 

sayfiye ve gezinti yerleri bulunan adeta “cennet” 

telakki edilen bir itibara sahip olmuştu. Halkı güzel 

ahlaklı ve gariplere yardımı seven bir topluluktu. 

Şehrin etrafında düşmana ve yağmacılara karşı bir 

sur yapılmış ve giriş kapıları oluşturulmuştu. Şehir-

deki ticari canlılık, refahın artmasına yol açmış; 

bunun da şehirdeki ilmi ve fikri hayatın gelişmesi-

ne büyük katkısı olmuştur. İlmi faaliyetin artması-

nın bir başka nedeni ise Abbasi merkezi iktidarının 

gücünü kaybetmeye başlaması, Bağdat’ı tek ilmi 

merkez olmaktan çıkarması ve özellikle Semer-

kand, Buhara, Belh ve Merv gibi şehirlerin IV./X. ve 

V./XI. asırlarda yeni ilim merkezleri haline gelmiş ol-

masıdır. Bunlara Samanilerin merkezden bağımsız 

olarak ülke genelinde geniş çaplı bir ilmi hareket 

başlamasına yönelik kuvvetli bir politika izlemeleri-

ni de eklemek gerekir. Bu dönemde yazılan eserler 

incelendiğinde ele alınan konuların ve müelliflerin 

kullandığı üslubun, sözü edilen bu serbest fikir or-

tamını yansıttığı görülür.

Göktürklerden sonra Samani hakimiyetinde en 

mamur şehir haline gelen Semerkand, X. yüzyılda 

Karahanlı hakimiyeti ile Türk yerleşmesine tekrar 

açılmıştır. Karahanlı hükümdarları, İslam dinini 

kabul etmekle kalmamış, hakim oldukları bölgeler-

de çeşitli yollarla İslamiyet’in yayılması için çaba 

göstermişlerdir. Bu maksatla çok sayıda cami, med-

rese, kervansaray ve hastane gibi müesseseler 

tesis etmişlerdir. Bu faaliyetler sonucunda Kaşgar, 

Balasagun, Semerkand ve Buhara birer ilim ve kül-

tür merkezi olarak gelişmiştir. İşte bu merkezlerde 
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Malum, İstanbul deniz kıyısında megakent. 

İnsanlar arzın tamamını zapt etmiş artık sıra de-

nizlere geldi. İstanbul’un pek çok ilçesi denizi dol-

durma yoluyla toprak kazanılmış, kazanılan top-

raklara 10 katlı binalar yapmışız. Aman ne güzel 

ne güzel. Sonuç mu, 17 Ağustos 1999 Kocaeli 

depremi binaların çoğu göçtü. Aynı sahil şeridin-

de İzmit ve Sakarya’da da aynı şekilde pek çok ca-

nımızı doğaya meydan okuma derdimiz yüzün-

den yitirdik. Aksi bir örnek olarak Hollanda verile-

bilir. Ama Hollanda’nın çoğu yeri doldurma, orada 

neden sıkıntı olmuyor sorusuna ise Hollanda’nın 

fay hatları üzerinde yer almayan bir ülke olduğu-

nu söyler, deprem riskinin az olduğu bu ülkede 

rahat davranmalarını makul görebiliriz. Deprem-

ler ülkesi olan ve teknolojik anlamda gelişme gös-

teren Japonya’da durum nasıldır? Yani teknoloji 

ve insan zekası depremin etkilerini sıfırlayabiliyor 

mu, bir de ona bakalım.

Japonya 6.7 büyüklüğünde bir depremle sar-

sıldı. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi haya-

tını kaybetti, 290’dan fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 

40 kişi ise kayıp. Deprem Japonya’nın kuzeyinde-

ki Hokkaido’da meydana geldi. 6.7 büyüklüğün-

deki depremde bazı binalar yıkıldı, bazıları hasar 

gördü. Birçok bölgede toprak kaymaları meyda-

na gelirken, deprem elektrik kesintileri yaşanma-

sına neden oldu. Atsuma kasabasında toprak kay-

ması yaşandı. Şimdiye kadar 10 kişi helikopterle 

kurtarıldı. Deprem toplu taşıma araçlarını da etki-

ledi. Hızlı tren seferleri yapılamadı. Havaalanın-

daki olası risklere karşı hava trafiği de durdu. Hok-

kaido’da bulunan Tomari Nükleer Santrali’nin acil 

durum jeneratörlerini kullandığı bildirildi. Santral-

de herhangi olağandışı bir durum rapor edilmedi-

ği belirtildi.

Görüldüğü gibi Japonya’da da depremin za-

rarları görülmüştür. İnsan zekası doğanın verebi-

leceği zararları sadece azaltabilir veya tam tersi 

artırabilir. Ama yok edemez, bu da insanın doğa-

ya hakimiyetinin hiçbir zaman tam anlamıyla 

mümkün olamayacağını gösterir. En sonunda 

yine doğa galip gelmiştir.

Doğa, Rabbimiz tarafından biz kullarına nimet 

olarak verilmiştir. Rabbimiz nimetlerinin kullanı-

mını ise ayetler çerçevesinde belirlenmiştir. Enfal 

Suresi, 53. ayet: “Bir kavim (toplum), kendinde 

olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak 

bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işi-

tendir, bilendir.” Bu ayete bakarak şöyle bir de-

ğerlendirme de yapabiliriz. Ey insan, sana verilen 

doğa nimetini değiştirecek veya yanlış kullanacak 

olursan elindekileri kaybedersin. Rabbin seni en 

iyi tanıyan olarak ihtiyacın olanı ve sınırını en iyi bi-

lendir. İnsan, sınırının üstüne çıkmak ve doğayı 

değiştirmek ister. Sonunda ise elindekini de kay-

beder. Yani insanın helakı bir yerde hırsından ötü-

rüdür.

Hırstan ve helakten bahsetmişken Ad kavmini 

anlatmadan olmaz. Ad kavmi, Yemen’de yaşayan 

bir kavimdir. Yüksek dağları oyarak evler yapmış-

lardır hatta tarihi rivayetlerde onların çok uzun 

boylu insanlar olduklarından da bahsedilir. Ama 

bu kavim kendi teknolojisine güvenerek Allah’a 

üstünlük taslamışlar. Sonları ise bir gürültü sonra-

sı helak edilmek olmuştur. Allah kulları aşırı gittik-

leri zaman onları doğayı aracı kullanarak cezalan-

dırabilir. İnsanoğlu bu sırada tüm teknolojisine 

rağmen helak olmaktan kurtulamamıştır. Mesela 

İtalya’daki Etna ve Vezüv yanardağlarının patla-

ması sonrasında Pompei kentindeki insanlar 

helak olmaktan kurtulamamışlardır. Hükmetme 

konusunda aşırıya gidenlerden biri de Fira-

vun’dur. Şöyle ki o bu noktada kendini ilahlaştır-

maya kadar vardırmıştır. Sonunda ise yine ilahi 

adalet tecelli etmiş, Kızıldeniz ikiye ayrılıp Hz. 

Musa ve ashabı karşıya geçmişlerdir. Firavun ge-

çeceği sırada deniz yeniden birleşmiş, firavun 

hata yaptığını anlayıp secde etse de son pişman-

lık fayda etmemiştir. Secde eder vaziyetteki can-

sız bedeni British Müzesindedir.

Kur’an’da Ad kavminin başına gelen doğal 

afet ve helak olmalarına ilişkin bazı ayetler şun-

lardır:

Hakka Suresi, 6. ayet: Ad halkına gelince 

onlar da uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak 

edildiler. 

Hakka Suresi, 7. ayet: (Allah) onu yedi gece 

ve sekiz gün aralık vermeksizin üzerlerine musal-

lat etti. Öyle ki o kavmin, orada sanki içi kof 

hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını 

görürsün.

Firavun ve Kızıldeniz’in yarılması ile ilgili ayet-

ler:
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İnsan mahlukatın en şereflisi olarak doğaya 

hakim midir? Evet. Ama belli sınırlar çerçevesinde 

yani doğal şartların imkan verdiği ölçüde… İnsan 

zekası çok çetrefilli ve karmaşıktır bu yüzden tek-

nolojiden üstündür. Doğadan öyle mi? Hayır. İnsan 

%100 kusursuz olmadığı için yapabileceklerinin bir 

sınırı vardır. Bu sınırı ise kainatı yaratan Rabbimiz 

belirler. Allah doğayı insanın kullanımına sunmuş 

ama insanı engellemesi için de doğayı bir sınır ola-

rak belirlemiştir. Mesela insan hükmedici olarak do-

ğaya ne kadar hükmeder? Bu sorunun cevabı tek-

tir; doğal kaynaklar bitinceye kadar. İşte bu basit 

örnek bile gösterir ki insanın iradesini ve hükmünü 

kaynakların kısıtlılığı bile sınırlar. Burada insan 

doğal kaynakları yeniden meydana getirebilmekte 

midir? Geri dönüşüm örneğinde olduğu gibi bu so-

ruya evet cevabını versek de bu olayda fabrika ve 

makinelerle gerçekleşeceği için buralarda doğal 

kaynakları tükettiği için yine insanın doğaya muh-

taç olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Düşünsenize 

elektrik üreten doğal kaynakların hepsinin bir 

anda yok olduğunu, hayat felç… İnsan tükenece-

ğini düşündüğü doğal kaynakların alternatifini 

yine doğada arar. Kardeş payı dizisi bu yönde çok 

güzel bir örnektir. Fosil yakıtların hızla tükendiği 

dünyamızda yine alternatif bir kaynak olarak bor 

mineralinden otomobil yakıtı üretmeye çalışan kar-

deşlerin hikayesinin anlatıldığı bu dizi doğadan 

gelen benzinin yerine yine doğal bir kaynak olan 

bor kullanılmaya çalışılmaktadır.

İnsan her türlü imkanını zorlamasına rağmen 

doğal bir varlığı kopyalamamaktadır. Kopyalanan 

koyun Dolly’nin ölümü insanın her türlü zekasına 

rağmen bir doğal kaynağın yerine yapayını koya-

madığını göstermiştir. Peki, insanın önünde nimet 

olarak verilen doğa, insanın başına bela açabil-

mekte midir? İnsan sınırsız aç gözlülüğü ve hük-

metme hırsı ile doğanın dengesini bozarsa evet… 

Mustafa AK
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Şuara Suresi, 63. ayet: Bunun üzerine Mûsâ’ya, 

“Asan ile denize vur” diye vahyettik. Deniz derhal 

yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.

Yunus Suresi, 92. ayet: Biz de bugün bedenini, 

arkandan geleceklere ibret olman için kurtaraca-

ğız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden ger-

çekten habersizdir.

Gelelim iklimin ve yer şekillerinin insanı sınır-

landırması meselesine. İnsanoğlunun dünyada en 

yoğun yaşadığı yerlere baktığımız zaman iklimi yu-

muşak ve yer şekillerinin düz olduğu yerler olduğu 

dikkat çekmektedir. Hatta daha sonra insanoğlu 

böyle yerlere sanayi tesislerini de inşa etmiştir. Bu 

bağlamda dağlık bölgelerin tenha olduğu görül-

mektedir. Yaşadığım il Konya’da nüfus yoğunluğu-

nun en düşük olduğu yerler arasında Emirgazi- Ka-

rapınar çevresi gösterilmektedir ki bu coğrafya düz-

lük olmasına rağmen az yağış aldığı için tenha kal-

mıştır. Ermenek ve Mut bölgesi de nüfus açısından 

tenha yerlerdendir. Bu coğrafya ise iklim bakımın-

dan elverişli olmasına rağmen dağlık olduğu için 

tenha kalmıştır.

Ülkemizde en yoğun nüfuslu yerlere baktığımız 

zaman İzmir ve çevresi dikkat çekmektedir. Bu böl-

genin alüvyal ovaların üzerinde kurulması, ulaşımı-

nın kolaylığı ve ikliminin elverişli olması nedeniyle 

Lidyalılar ve İyonlar olmak üzere birçok medeniye-

te ev sahipliği yapmıştır. Bu örnekler teknoloji ne 

kadar gelişse bile insanoğlunun doğanın yönlen-

dirmesi ile yaşam alanlarını belirlemesi açısından 

mühimdir. Tarım ürünlerini ele alalım. İklimi muz 

yetiştirilmesine uygun olmayan Konya’da muz ye-

tiştirmeye kalkmak beyhude bir çaba olacaktır. Ne-

tice olarak boşa zaman ve güç kaybı. Yani yetiştire-

bileceğimiz ürünleri bile doğa belirler. Mesela hepi-

miz kış aylarında yediğimiz domatesin tadından şi-

kayet ederiz. Çünkü domates yaz sebzesidir. Mev-

simi dışında insan müdahalesi ile yetişmektedir. Ör-

nekte de görüldüğü gibi insanın müdahalesi ile 

mevsimi dışında üretilen sebze, mevsimindeki tadı 

vermemektedir. Hatta sağlığa zararlı bile olduğu 

ifade edilmektedir.

Tarih boyunca Anadolu pek çok medeniyete ev 

sahipliği yaparken Sibirya‘da doğru düzgün bir me-

deniyet kurulmamıştır. Bu durum da doğal şartla-

rın medeniyet kurulmasını engellediğini göster-

mektedir. Bir ara Sibirya Türkleri bile Anadolu’ya 

akınlar düzenlemişlerdir. Nedeni doğaya müdaha-

le etmeye çalışmışlar, başaramadıkları zaman ise 

çareyi göç etmekte bulmuşlardır. Türklerin göç et-

melerinin en önemli sebebi de doğal şartların el-

verişsiz olmasıdır. Günümüzde bile dünyanın en 

tenha yerleri arasında Türklerin ata yurdu Orta 

Asya yer almaktadır. Mesela Anadolu medeniyet-

lerinden günümüze pek çok eser kalırken Mezo-

potamya medeniyetlerinden elimizdeki eser sayısı 

çok azdır. Bu da doğal şartlar ve yapı malzemesiy-

le ilgilidir. Anadolu’da Roma’dan kalma tapınaklar 

dururken aynı dönem Mezopotamya’sından eser 

yok gibidir. Mezopotamya medeniyetlerinin kalıcı 

eser bırakmak istememelerinin bunda etkisi yok-

tur. Düzlük bir arazi yapısına sahip olan bu bölge-

de yapı malzemesi olarak toprak kullanıldığı için 

bu medeniyetlerin eseri kalmamıştır. Şöylede de-

nilebilir; Bağdat’ta taş vardı da biz mi kullanma-

dık? Yani doğal çevre medeniyetin ve eserlerin 

ömrünü bile etkilemiştir.

Cape Town dünyanın en yüksek rakımlı baş-

kentlerinden birisidir. Burada insanlar “yüksekte 

olmak iyidir, ne güzel insanları tepeden görürüz” 

mantığıyla değil, Ekvatora yakın yerlerde aşırı sı-

caklardan dolayı nispeten daha ılıman olan yük-

seklerde yaşamak daha iyi olur düşüncesiyle ha-

reket etmişlerdir. Yani burada da doğanın yani coğ-

rafyanın insanı zorlamasının etkisi vardır. Günü-

müzde Akdeniz Bölgesindeki halkımız yazın yayla-

lara çıkmaktadır, ne teknoloji ne de klima çoğu 

yerde fayda etmemektedir. Bu yüzden pek çok 

Alanyalı ve Manavgatlı yazın ya ilçelerin yaylala-

rında ya da Seydişehir’de kalmaktadırlar ki oranın 

bunaltıcı havasından korunsunlar. Aynı mantıkla 

kışın da Antalya’da kalmaktadırlar. Daha önce de 

bahsettiğimiz gibi Ad kavminin yüksek yerlerdeki 

kayaları oyarak ev yapmaları tamamen iklimin ve 

coğrafyanın yönlendirmesiyle olmaktadır. Son söz 

olarak insan her türlü teknolojisine rağmen doğa-

ya tamamen söz geçirememekte ve neticede 

doğa ile mücadelesinde kaybeden tarafta olmak-

tadır.

İKİ DEPREM
BİR HAYAT

“Sene 1939, yani bundan elli üç yıl önce bir ara-

lık ayında, birkaç otel dışında hiçbir evin çatısında 

kiremit yokken kerpiç, müstakil evler boy gösterip 

kışın soğuğunu yavaş yavaş hazmederken gecenin 

bir yarısı beşik gibi sallandı Erzincan. Analar baba-

lar, çocukları kucaklayıp ne olduğunu anlamadan 

attılar kendilerini dışarı. Kışın ayazı tipisi bir yan-

dan, yüreklerin ayazı ürpertiyordu bedeni. Herkes 

dışarı çıkmış feryat figan ediyordu. Rahmetli 

dedem çok anlatırdı o günleri bize çocuklar.

Ülkemizin birçok yeri deprem bölgesidir fakat 

Erzincan depreminin üzerinde durmamın nedeni; 

yaşadığınız yerin karnınızı doyurduğunuz yerin, 

yani memleketinizin geçmişini iyi bilmenizdir. Bu-

günlük dersimiz bu kadar, yarına ödeviniz 1939 Er-

zincan depremini büyüklerinize sorup güzelce öğ-

renmeniz. Yarın hepinize soracağım ona göre! 

Şunu da unutmayın çocuklar; geçmişini bilmeye-

nin geleceği olmaz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, 

sizlere geçmişimizi anlatmak bizim borcumuz. Ge-

lecekteki çocuklara anlatmak da sizin borcunuz. İyi 

öğrenin çocuklar, atalarımızın ülkemizi ne zorluk-

larla ne cefalarla bu güne getirdiğini iyi öğrenin. 

Yarın görüşmek üzere.”

Kemal öğretmen dersi bitirince birkaç dakika 

uzaklara daldı Selma. Derince bir iç çekişten sonra 

kendine geldi etrafına bakındı telaşla, hiç kimse 

yoktu. Ama Kemal öğretmen ona gülümseyerek 

bakıyordu. Selma daha çok telaşlanıp hemen ki-

taplarını çantasına koydu, sınıftan çıkarken Kemal 

öğretmen muzip bir sesle konuştu:

“Yüzme bilmiyorsan hüzünlü hüzünlü dalmaya-

caksın Selma Hanım.”

Selma gülmemek için ağzını kapattı ama nafile 

kıs kıs güldü arkasını dönüp. Kemal öğretmen de 

bu kadar saf kalpli öğrencileri olduğu için şükredi-

yordu Allah’a, demek ki diyordu içinden hala umut 

var, hala ölmedi insanlık, öldürmeyeceğiz onu bu 

yüreği bir kuş gibi çarpan çocuklarla.

“Öğretmenim…” dedi Selma… Yutkundu…

“Efendim Selma?”

“Öğretmeniim…” deyip yine yutkundu. İçten 

bir gülümsemeyle karşıladı Kemal öğretmen onu. 

Biliyordu babasının o depremde sakat kaldığını, 

Selma’nın da daha doğar doğmaz hayallerinin o 

depremle yerle bir olduğunu. Göz kırptı Selma’ya, 

o da güldü Kemal öğretmene. O dönemin çocuk-

ları ne kadar içten gülebiliyorsa o kadar içten 

güldü. Sonra dedi ki yutkunarak:

“Ben yüzme biliyorum öğretmenim, daha doğ-

madan annemin karnında öğrenmişim yüzmeyi.”

Baktı Kemal öğretmene hüzünlü hüzünlü, ar-

dını dönüp çıktı sınıftan. Gök mavisi gözlerinden 

akan yaşı kurulamak için elini bile götürmedi ya-

naklarına. Çünkü içine akıtırsa gözyaşlarını daha 

çok boğuluyordu. Usulca çıkıp gitti okulun kapı-

sından, arkasında mahcup ve mağrur bir Kemal 

öğretmen bırakıp gitti.

Selma eve vardığında her zamankinden daha 

durgun ve huzursuzdu. Babası masanın başına 

çökmüş bir şeylerle uğraşıyordu, kızının geldiğini 

görünce tekerlekli sandalyesini biraz çevirdi. 

Selma üzerini çıkarıp makata oturmuştu, o da ba-

basına 1939 depremini soracaktı ama çekiniyor-

du. Ayağını o depremde kaybetmiş ve tüm hayatı 

o sandalyeye bağlı kalmıştı. Ne soracaktı ki baba-

sına, ne diyecekti. Bu konu babasının hüznünü ar-

tırmaz mıydı?

Selma’nın babasıyla annesi severek evlenmiş-

ti. Zaten annesinin aşkına ve cesaretine hep hay-

ran kalmıştı Selma. Sakat biriyle evlenmek ve 

onun kalbini kırmamak için elinden geleni yapan 

bir kadın… Annesinin vefatından sonra bile babası 

onun adını hiçbir zaman kötü anmamıştı. Hep gü-
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Şuara Suresi, 63. ayet: Bunun üzerine Mûsâ’ya, 

“Asan ile denize vur” diye vahyettik. Deniz derhal 

yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.

Yunus Suresi, 92. ayet: Biz de bugün bedenini, 

arkandan geleceklere ibret olman için kurtaraca-

ğız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden ger-

çekten habersizdir.

Gelelim iklimin ve yer şekillerinin insanı sınır-

landırması meselesine. İnsanoğlunun dünyada en 

yoğun yaşadığı yerlere baktığımız zaman iklimi yu-

muşak ve yer şekillerinin düz olduğu yerler olduğu 

dikkat çekmektedir. Hatta daha sonra insanoğlu 

böyle yerlere sanayi tesislerini de inşa etmiştir. Bu 

bağlamda dağlık bölgelerin tenha olduğu görül-

mektedir. Yaşadığım il Konya’da nüfus yoğunluğu-

nun en düşük olduğu yerler arasında Emirgazi- Ka-

rapınar çevresi gösterilmektedir ki bu coğrafya düz-

lük olmasına rağmen az yağış aldığı için tenha kal-

mıştır. Ermenek ve Mut bölgesi de nüfus açısından 

tenha yerlerdendir. Bu coğrafya ise iklim bakımın-

dan elverişli olmasına rağmen dağlık olduğu için 

tenha kalmıştır.

Ülkemizde en yoğun nüfuslu yerlere baktığımız 

zaman İzmir ve çevresi dikkat çekmektedir. Bu böl-

genin alüvyal ovaların üzerinde kurulması, ulaşımı-

nın kolaylığı ve ikliminin elverişli olması nedeniyle 

Lidyalılar ve İyonlar olmak üzere birçok medeniye-

te ev sahipliği yapmıştır. Bu örnekler teknoloji ne 

kadar gelişse bile insanoğlunun doğanın yönlen-

dirmesi ile yaşam alanlarını belirlemesi açısından 

mühimdir. Tarım ürünlerini ele alalım. İklimi muz 

yetiştirilmesine uygun olmayan Konya’da muz ye-

tiştirmeye kalkmak beyhude bir çaba olacaktır. Ne-

tice olarak boşa zaman ve güç kaybı. Yani yetiştire-

bileceğimiz ürünleri bile doğa belirler. Mesela hepi-

miz kış aylarında yediğimiz domatesin tadından şi-

kayet ederiz. Çünkü domates yaz sebzesidir. Mev-

simi dışında insan müdahalesi ile yetişmektedir. Ör-

nekte de görüldüğü gibi insanın müdahalesi ile 

mevsimi dışında üretilen sebze, mevsimindeki tadı 

vermemektedir. Hatta sağlığa zararlı bile olduğu 

ifade edilmektedir.

Tarih boyunca Anadolu pek çok medeniyete ev 

sahipliği yaparken Sibirya‘da doğru düzgün bir me-

deniyet kurulmamıştır. Bu durum da doğal şartla-

rın medeniyet kurulmasını engellediğini göster-

mektedir. Bir ara Sibirya Türkleri bile Anadolu’ya 

akınlar düzenlemişlerdir. Nedeni doğaya müdaha-

le etmeye çalışmışlar, başaramadıkları zaman ise 

çareyi göç etmekte bulmuşlardır. Türklerin göç et-

melerinin en önemli sebebi de doğal şartların el-

verişsiz olmasıdır. Günümüzde bile dünyanın en 

tenha yerleri arasında Türklerin ata yurdu Orta 

Asya yer almaktadır. Mesela Anadolu medeniyet-

lerinden günümüze pek çok eser kalırken Mezo-

potamya medeniyetlerinden elimizdeki eser sayısı 

çok azdır. Bu da doğal şartlar ve yapı malzemesiy-

le ilgilidir. Anadolu’da Roma’dan kalma tapınaklar 

dururken aynı dönem Mezopotamya’sından eser 

yok gibidir. Mezopotamya medeniyetlerinin kalıcı 

eser bırakmak istememelerinin bunda etkisi yok-

tur. Düzlük bir arazi yapısına sahip olan bu bölge-

de yapı malzemesi olarak toprak kullanıldığı için 

bu medeniyetlerin eseri kalmamıştır. Şöylede de-

nilebilir; Bağdat’ta taş vardı da biz mi kullanma-

dık? Yani doğal çevre medeniyetin ve eserlerin 

ömrünü bile etkilemiştir.

Cape Town dünyanın en yüksek rakımlı baş-

kentlerinden birisidir. Burada insanlar “yüksekte 

olmak iyidir, ne güzel insanları tepeden görürüz” 

mantığıyla değil, Ekvatora yakın yerlerde aşırı sı-

caklardan dolayı nispeten daha ılıman olan yük-

seklerde yaşamak daha iyi olur düşüncesiyle ha-

reket etmişlerdir. Yani burada da doğanın yani coğ-

rafyanın insanı zorlamasının etkisi vardır. Günü-

müzde Akdeniz Bölgesindeki halkımız yazın yayla-

lara çıkmaktadır, ne teknoloji ne de klima çoğu 

yerde fayda etmemektedir. Bu yüzden pek çok 

Alanyalı ve Manavgatlı yazın ya ilçelerin yaylala-

rında ya da Seydişehir’de kalmaktadırlar ki oranın 

bunaltıcı havasından korunsunlar. Aynı mantıkla 

kışın da Antalya’da kalmaktadırlar. Daha önce de 

bahsettiğimiz gibi Ad kavminin yüksek yerlerdeki 

kayaları oyarak ev yapmaları tamamen iklimin ve 

coğrafyanın yönlendirmesiyle olmaktadır. Son söz 

olarak insan her türlü teknolojisine rağmen doğa-

ya tamamen söz geçirememekte ve neticede 

doğa ile mücadelesinde kaybeden tarafta olmak-

tadır.

İKİ DEPREM
BİR HAYAT

“Sene 1939, yani bundan elli üç yıl önce bir ara-

lık ayında, birkaç otel dışında hiçbir evin çatısında 

kiremit yokken kerpiç, müstakil evler boy gösterip 

kışın soğuğunu yavaş yavaş hazmederken gecenin 

bir yarısı beşik gibi sallandı Erzincan. Analar baba-

lar, çocukları kucaklayıp ne olduğunu anlamadan 

attılar kendilerini dışarı. Kışın ayazı tipisi bir yan-

dan, yüreklerin ayazı ürpertiyordu bedeni. Herkes 

dışarı çıkmış feryat figan ediyordu. Rahmetli 

dedem çok anlatırdı o günleri bize çocuklar.

Ülkemizin birçok yeri deprem bölgesidir fakat 

Erzincan depreminin üzerinde durmamın nedeni; 

yaşadığınız yerin karnınızı doyurduğunuz yerin, 

yani memleketinizin geçmişini iyi bilmenizdir. Bu-

günlük dersimiz bu kadar, yarına ödeviniz 1939 Er-

zincan depremini büyüklerinize sorup güzelce öğ-

renmeniz. Yarın hepinize soracağım ona göre! 

Şunu da unutmayın çocuklar; geçmişini bilmeye-

nin geleceği olmaz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, 

sizlere geçmişimizi anlatmak bizim borcumuz. Ge-

lecekteki çocuklara anlatmak da sizin borcunuz. İyi 

öğrenin çocuklar, atalarımızın ülkemizi ne zorluk-

larla ne cefalarla bu güne getirdiğini iyi öğrenin. 

Yarın görüşmek üzere.”

Kemal öğretmen dersi bitirince birkaç dakika 

uzaklara daldı Selma. Derince bir iç çekişten sonra 

kendine geldi etrafına bakındı telaşla, hiç kimse 

yoktu. Ama Kemal öğretmen ona gülümseyerek 

bakıyordu. Selma daha çok telaşlanıp hemen ki-

taplarını çantasına koydu, sınıftan çıkarken Kemal 

öğretmen muzip bir sesle konuştu:

“Yüzme bilmiyorsan hüzünlü hüzünlü dalmaya-

caksın Selma Hanım.”

Selma gülmemek için ağzını kapattı ama nafile 

kıs kıs güldü arkasını dönüp. Kemal öğretmen de 

bu kadar saf kalpli öğrencileri olduğu için şükredi-

yordu Allah’a, demek ki diyordu içinden hala umut 

var, hala ölmedi insanlık, öldürmeyeceğiz onu bu 

yüreği bir kuş gibi çarpan çocuklarla.

“Öğretmenim…” dedi Selma… Yutkundu…

“Efendim Selma?”

“Öğretmeniim…” deyip yine yutkundu. İçten 

bir gülümsemeyle karşıladı Kemal öğretmen onu. 

Biliyordu babasının o depremde sakat kaldığını, 

Selma’nın da daha doğar doğmaz hayallerinin o 

depremle yerle bir olduğunu. Göz kırptı Selma’ya, 

o da güldü Kemal öğretmene. O dönemin çocuk-

ları ne kadar içten gülebiliyorsa o kadar içten 

güldü. Sonra dedi ki yutkunarak:

“Ben yüzme biliyorum öğretmenim, daha doğ-

madan annemin karnında öğrenmişim yüzmeyi.”

Baktı Kemal öğretmene hüzünlü hüzünlü, ar-

dını dönüp çıktı sınıftan. Gök mavisi gözlerinden 

akan yaşı kurulamak için elini bile götürmedi ya-

naklarına. Çünkü içine akıtırsa gözyaşlarını daha 

çok boğuluyordu. Usulca çıkıp gitti okulun kapı-

sından, arkasında mahcup ve mağrur bir Kemal 

öğretmen bırakıp gitti.

Selma eve vardığında her zamankinden daha 

durgun ve huzursuzdu. Babası masanın başına 

çökmüş bir şeylerle uğraşıyordu, kızının geldiğini 

görünce tekerlekli sandalyesini biraz çevirdi. 

Selma üzerini çıkarıp makata oturmuştu, o da ba-

basına 1939 depremini soracaktı ama çekiniyor-

du. Ayağını o depremde kaybetmiş ve tüm hayatı 

o sandalyeye bağlı kalmıştı. Ne soracaktı ki baba-

sına, ne diyecekti. Bu konu babasının hüznünü ar-

tırmaz mıydı?

Selma’nın babasıyla annesi severek evlenmiş-

ti. Zaten annesinin aşkına ve cesaretine hep hay-

ran kalmıştı Selma. Sakat biriyle evlenmek ve 

onun kalbini kırmamak için elinden geleni yapan 

bir kadın… Annesinin vefatından sonra bile babası 

onun adını hiçbir zaman kötü anmamıştı. Hep gü-

Nisa ESER



Babam beni aldı hemen kucağına, bir baktım 

bacağımdan kanlar akıyor. Ama ben acı hissetmi-

yorum, o beş dakika içinde ne bir acı var bende ne 

de bir ağıt. Sadece bacağımdan akan kanlara ve an-

neme bakıyorum. Bir türlü de unutamıyorum an-

nemin o halini, yere oturmuş ellerini dizlerine vura 

vura ablamı sayıklıyordu. Köy halkı hep dışardaydı, 

komşularımızın yarısı göçüklerin altında can ver-

mişti. Ablamdan geriye bir tek ismi kalmıştı, 

Selma.”

“Ne yani ben halamın ismini mi taşıyorum?”

“Elbette, onun anısına koyduk senin ismini.”

“Peki bacağına ne olmuş baba, nasıl bu hale...”

“Selmaaa kızım kaç kurtar kendini!”

“Babaaaa!”

Kan ter içinde uyanmıştı Selma, nasıl bir rüyay-

dı bu demeden babasını yerde gördü. Çalışma ma-

sasının altında bağırıyordu kızına.

“Selmaaaaa! Uyan kızım, kaç kurtar kendini. 

Çık şu cehennemden !”

Afalladı Selma, ne oluyordu böyle? Sanki her 

yer sallanıyordu. Hayır, sanki değil! Gerçekten sal-

lanıyordu. Babasına baktı tekrardan, hala bağırı-

yordu ona. Üzerine düşen masaya aldırmadan kızı-

nın canını kurtarması için bas bas bağırıyordu 

adeta. Selma düşüncelerinden sıyrılıp kendine 

geldi. Buradan çıkması lazımdı hemen. Ama baba-

sını nasıl bırakacaktı orada, bu yıkımı bir daha ya-

şayamazdı. Buna izin veremezdi, babası yoksa o 

hiçti zaten, koskoca bir hiç. Kalkıp babasının üze-

rindeki masayı ittirdi ve ona sımsıkı sarıldı.

“Çık git bu evden dedim sana Selma. Çık git bu 

evden beni bırak ve git!”

“Hayır baba, ya ikimiz de yaşayacağız ya ikimiz 

de öleceğiz. Senin ölümüne dayanamam anladın 

mı beni. Bir daha yaşayamam bu hüznü.”

Selma da babası da ağlıyordu artık, babası kızı-

nın gitmeyeceğini bildiği için akıtıyordu gözyaşları-

nı ona bir şey olmasın diye dua ediyordu. Selma ise 

korktuğu için ağlıyordu, babasını ikinci kez kaybet-

mekten korktuğu için çıkmamıştı o evden. Baba kız 

sarılmış bekliyordu. Ölümü mü kurtuluşu mu bilmi-

yorlardı ama bekliyorlardı…

Yarım saat sonra itfaiye ve ambulans seslerine 

uyandı Selma. Bir müddet gelemedi kendine, bilin-

ci açıldığında bir sızı hissetti bacağında. Doğrulma-

ya çalıştı yapamadı, etrafına baktı hemen. Çadır 

gibi bir şeyin içindeydi. Babası geldi aklına, telaş-

lanıp bağırmaya başladı.

“Baba! Neredesin baba? Kimse yok mu?”

İçeri orta yaşlarda biri girdi. Selma’nın gözü 

ışığa alışamadığından anlayamadı önce, sonra 

Salih Amca olduğunu anlayıp derin bir nefes verdi.

“Babam nerde Salih Amca?”

“Nasılsın Selma kızım, bacağın nasıl?”

“Babam nerede dedim Salih Amca, ben ona sa-

rılmıştım en son. Ama şimdi yok!”

“İyidir kızım iyidir inşallah.”

“Ne demek iyidir Salih Amca. Aynı yerdeydik 

biz, beni bulup onu bulamadınız mı yani? Haberin 

yokmuş gibi konuşma Salih Amca.”

“Baban seni korumak için üzerine abanmış 

kızım. Tavan uçmuş herhalde üzerinize, sizi bul-

duklarında baygınmışsın. Bacağın masayla tavan 

arasında kalmış, zor güç kurtulmuşsun. Baban 

göçük altında ölmüş…”

Ölmüş… Ölmüş… Bu laf çadıra çarpıp tekrar 

Selma’nın kulaklarına geliyordu sanki. Duydukları-

na inanamıyordu, kafasına bir sürü düşünce üşüş-

müştü. Ne yapacaktı bundan sonra? Tek başına 

nasıl tutunacaktı hayata? Bu acıya nasıl dayana-

caktı yüreği? Gök mavisi gözlerinden yaşlar süzü-

lürken bayıldı sedyeye.

“Sene 1992, yani bundan yirmi altı yıl önce. 

Sıcak bir günün gecesinde, müstakil evlerden yeni 

yeni apartmanlara geçerken beşik gibi sallandı Er-

zincan. Anneler babalar ortada koşuştururken, fer-

yat figan eşlik etti onlara. Kimisi oturmuş kiralık 

evin parasını nasıl ödeyeceğiz diye dizini döverken 

kimisi de kaybolan yitiğini arıyordu. Belki bir 

bacak, belki bir yürek, belki de bir baba…” Selma 

öğretmen sözlerini bitirmeden çaldı çıkış zili. Esef-

le baktı hoparlöre, ardından seslendi toparlanan 

çocuklara; “1992 Erzincan depremini araştırın in-

ternetten, büyükleriniz de şahit olduysa onlara da 

sorabilirsiniz. Haftaya istiyorum ona göre, iyi tatil-

ler çocuklar.” deyip gülümsedi. Topallayan baca-

ğıyla en son o çıktı sınıftan. Kemal öğretmen aklı-

na geldi bir anda, gözlerinden akan yaşlara aldır-

madan fısıldadı:

“Selma öğrenciniz yüzmeyi yeni öğrendi öğ-

retmenim.”

lümsetmişti arkasından. Gözlerini kapattı Selma, 

bugün olanları düşünüp içini bir boşlukla doldur-

du. Gerçekten yüzme biliyor muydu? Ya da yüz-

meyi yeni mi öğreniyordu? Derin bir nefes alıp ar-

kasına yaslandı. Babası yanına geliyordu işte tam 

sırasıydı sormanın.

“Güzel kızımın günü nasıl geçmiş bakalım?”

“Güzel geçti babacığım senin günün nasıldı 

peki ?”

“Her zamanki baban işte kızım, masa başında 

gelen işlere baktım. Salih Amca’nın telefonu arı-

zalanmış şimdi de ona bakıyorum.”

“Babacım, bugün Kemal öğretmen bizden bü-

yüklerimize bir soru sormamızı istedi. Fakat ben 

senin kalbini kırarım diye korkuyorum. Eğer kırar-

sam şimdiden özür dilerim olur mu?”

“Kırmazsın güzel kızım. Annen gibi senin yüre-

ğin de, benim kalbimi sadece siz kırmazsınız. Sor 

bakalım şimdi.”

“1939 Erzincan depremini araştırmamızı istedi 

Kemal öğretmen. O zamanlar ne olmuş, nasıl ya-

şanmış deprem?”

“Senin yüreğini seveyim be çocuk! O temiz, 

tertemiz kalbini seveyim. Aksine bu soruya sevin-

dim güzel kızım, düşündüğün gibi kırmadı beni. 

Acılarımı tazeledikçe diri tutuyorum ruhumu. Uğ-

runda savaşacağım sen geliyorsun aklıma, daha 

çok umut bağlıyorum hayata ve daha çok istiyo-

rum yaşamayı.”

Yarım olan bacağını sallayarak ekledi:

“Bu bacak var ya bu bacak, senin için eksikle-

rini tamamlayacak. Senin için senin kalbinle ta-

mamlayacak eksikliğini. Dur anlatayım sana o ge-

ceyi fakat duygulanıp ağlamak yok. Annene ne 

zaman anlatsam ağlardı çünkü.”

“Tamam babacığım seni çok ama çok seviyo-

rum, beraber yürüyüp koşamayabiliriz fakat 

umutlarımız bir seninle. Ağlamayacağım, söz!”

“O gün çok ayaz vardı Selma, akşama doğru 

da tipi bastı köyü. Annem içim daralıyor demişti o 

gün, şu kış gününde ter basıyor beni diye diye ak-

şamı ettik. Babam kahvedeydi daha, ben altı ya-

şımdayım bir de ablam var yanımızda. Babam eve 

geldi yer yataklarını serdik ki yatalım, bu tipide bir-

birimiz sıcağında uyuyalım. Ablam uyudu hemen, 

pek yorardı annem onu tek kız olduğundan. Başı-

nı yastığa koyar koymaz uyudu, babam da dışarı-

da sigara içiyordu. Annem bana hikaye anlatırken 

lambaya bakardım, yine başladı annem hikayeye. 

Ben de sarı sarı yanan lambaya bakmaya başla-

dım. Başladım ama lamba sallanmaya başladı ani-

den. Annem beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı çı-

kardı. Tam içeri girecekti ablamı kurtarmaya, ker-

piç ev tamamen yıkıldı gitti.
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Babam beni aldı hemen kucağına, bir baktım 

bacağımdan kanlar akıyor. Ama ben acı hissetmi-

yorum, o beş dakika içinde ne bir acı var bende ne 

de bir ağıt. Sadece bacağımdan akan kanlara ve an-

neme bakıyorum. Bir türlü de unutamıyorum an-

nemin o halini, yere oturmuş ellerini dizlerine vura 

vura ablamı sayıklıyordu. Köy halkı hep dışardaydı, 

komşularımızın yarısı göçüklerin altında can ver-

mişti. Ablamdan geriye bir tek ismi kalmıştı, 

Selma.”

“Ne yani ben halamın ismini mi taşıyorum?”

“Elbette, onun anısına koyduk senin ismini.”

“Peki bacağına ne olmuş baba, nasıl bu hale...”

“Selmaaa kızım kaç kurtar kendini!”

“Babaaaa!”

Kan ter içinde uyanmıştı Selma, nasıl bir rüyay-

dı bu demeden babasını yerde gördü. Çalışma ma-

sasının altında bağırıyordu kızına.

“Selmaaaaa! Uyan kızım, kaç kurtar kendini. 

Çık şu cehennemden !”

Afalladı Selma, ne oluyordu böyle? Sanki her 

yer sallanıyordu. Hayır, sanki değil! Gerçekten sal-

lanıyordu. Babasına baktı tekrardan, hala bağırı-

yordu ona. Üzerine düşen masaya aldırmadan kızı-

nın canını kurtarması için bas bas bağırıyordu 

adeta. Selma düşüncelerinden sıyrılıp kendine 

geldi. Buradan çıkması lazımdı hemen. Ama baba-

sını nasıl bırakacaktı orada, bu yıkımı bir daha ya-

şayamazdı. Buna izin veremezdi, babası yoksa o 

hiçti zaten, koskoca bir hiç. Kalkıp babasının üze-

rindeki masayı ittirdi ve ona sımsıkı sarıldı.

“Çık git bu evden dedim sana Selma. Çık git bu 

evden beni bırak ve git!”

“Hayır baba, ya ikimiz de yaşayacağız ya ikimiz 

de öleceğiz. Senin ölümüne dayanamam anladın 

mı beni. Bir daha yaşayamam bu hüznü.”

Selma da babası da ağlıyordu artık, babası kızı-

nın gitmeyeceğini bildiği için akıtıyordu gözyaşları-

nı ona bir şey olmasın diye dua ediyordu. Selma ise 

korktuğu için ağlıyordu, babasını ikinci kez kaybet-

mekten korktuğu için çıkmamıştı o evden. Baba kız 

sarılmış bekliyordu. Ölümü mü kurtuluşu mu bilmi-

yorlardı ama bekliyorlardı…

Yarım saat sonra itfaiye ve ambulans seslerine 

uyandı Selma. Bir müddet gelemedi kendine, bilin-

ci açıldığında bir sızı hissetti bacağında. Doğrulma-

ya çalıştı yapamadı, etrafına baktı hemen. Çadır 

gibi bir şeyin içindeydi. Babası geldi aklına, telaş-

lanıp bağırmaya başladı.

“Baba! Neredesin baba? Kimse yok mu?”

İçeri orta yaşlarda biri girdi. Selma’nın gözü 

ışığa alışamadığından anlayamadı önce, sonra 

Salih Amca olduğunu anlayıp derin bir nefes verdi.

“Babam nerde Salih Amca?”

“Nasılsın Selma kızım, bacağın nasıl?”

“Babam nerede dedim Salih Amca, ben ona sa-

rılmıştım en son. Ama şimdi yok!”

“İyidir kızım iyidir inşallah.”

“Ne demek iyidir Salih Amca. Aynı yerdeydik 

biz, beni bulup onu bulamadınız mı yani? Haberin 

yokmuş gibi konuşma Salih Amca.”

“Baban seni korumak için üzerine abanmış 

kızım. Tavan uçmuş herhalde üzerinize, sizi bul-

duklarında baygınmışsın. Bacağın masayla tavan 

arasında kalmış, zor güç kurtulmuşsun. Baban 

göçük altında ölmüş…”

Ölmüş… Ölmüş… Bu laf çadıra çarpıp tekrar 

Selma’nın kulaklarına geliyordu sanki. Duydukları-

na inanamıyordu, kafasına bir sürü düşünce üşüş-

müştü. Ne yapacaktı bundan sonra? Tek başına 

nasıl tutunacaktı hayata? Bu acıya nasıl dayana-

caktı yüreği? Gök mavisi gözlerinden yaşlar süzü-

lürken bayıldı sedyeye.

“Sene 1992, yani bundan yirmi altı yıl önce. 

Sıcak bir günün gecesinde, müstakil evlerden yeni 

yeni apartmanlara geçerken beşik gibi sallandı Er-

zincan. Anneler babalar ortada koşuştururken, fer-

yat figan eşlik etti onlara. Kimisi oturmuş kiralık 

evin parasını nasıl ödeyeceğiz diye dizini döverken 

kimisi de kaybolan yitiğini arıyordu. Belki bir 

bacak, belki bir yürek, belki de bir baba…” Selma 

öğretmen sözlerini bitirmeden çaldı çıkış zili. Esef-

le baktı hoparlöre, ardından seslendi toparlanan 

çocuklara; “1992 Erzincan depremini araştırın in-

ternetten, büyükleriniz de şahit olduysa onlara da 

sorabilirsiniz. Haftaya istiyorum ona göre, iyi tatil-

ler çocuklar.” deyip gülümsedi. Topallayan baca-

ğıyla en son o çıktı sınıftan. Kemal öğretmen aklı-

na geldi bir anda, gözlerinden akan yaşlara aldır-

madan fısıldadı:

“Selma öğrenciniz yüzmeyi yeni öğrendi öğ-

retmenim.”

lümsetmişti arkasından. Gözlerini kapattı Selma, 

bugün olanları düşünüp içini bir boşlukla doldur-

du. Gerçekten yüzme biliyor muydu? Ya da yüz-

meyi yeni mi öğreniyordu? Derin bir nefes alıp ar-

kasına yaslandı. Babası yanına geliyordu işte tam 

sırasıydı sormanın.

“Güzel kızımın günü nasıl geçmiş bakalım?”

“Güzel geçti babacığım senin günün nasıldı 

peki ?”

“Her zamanki baban işte kızım, masa başında 

gelen işlere baktım. Salih Amca’nın telefonu arı-

zalanmış şimdi de ona bakıyorum.”

“Babacım, bugün Kemal öğretmen bizden bü-

yüklerimize bir soru sormamızı istedi. Fakat ben 

senin kalbini kırarım diye korkuyorum. Eğer kırar-

sam şimdiden özür dilerim olur mu?”

“Kırmazsın güzel kızım. Annen gibi senin yüre-

ğin de, benim kalbimi sadece siz kırmazsınız. Sor 

bakalım şimdi.”

“1939 Erzincan depremini araştırmamızı istedi 

Kemal öğretmen. O zamanlar ne olmuş, nasıl ya-

şanmış deprem?”

“Senin yüreğini seveyim be çocuk! O temiz, 

tertemiz kalbini seveyim. Aksine bu soruya sevin-

dim güzel kızım, düşündüğün gibi kırmadı beni. 

Acılarımı tazeledikçe diri tutuyorum ruhumu. Uğ-

runda savaşacağım sen geliyorsun aklıma, daha 

çok umut bağlıyorum hayata ve daha çok istiyo-

rum yaşamayı.”

Yarım olan bacağını sallayarak ekledi:

“Bu bacak var ya bu bacak, senin için eksikle-

rini tamamlayacak. Senin için senin kalbinle ta-

mamlayacak eksikliğini. Dur anlatayım sana o ge-

ceyi fakat duygulanıp ağlamak yok. Annene ne 

zaman anlatsam ağlardı çünkü.”

“Tamam babacığım seni çok ama çok seviyo-

rum, beraber yürüyüp koşamayabiliriz fakat 

umutlarımız bir seninle. Ağlamayacağım, söz!”

“O gün çok ayaz vardı Selma, akşama doğru 

da tipi bastı köyü. Annem içim daralıyor demişti o 

gün, şu kış gününde ter basıyor beni diye diye ak-

şamı ettik. Babam kahvedeydi daha, ben altı ya-

şımdayım bir de ablam var yanımızda. Babam eve 

geldi yer yataklarını serdik ki yatalım, bu tipide bir-

birimiz sıcağında uyuyalım. Ablam uyudu hemen, 

pek yorardı annem onu tek kız olduğundan. Başı-

nı yastığa koyar koymaz uyudu, babam da dışarı-

da sigara içiyordu. Annem bana hikaye anlatırken 

lambaya bakardım, yine başladı annem hikayeye. 

Ben de sarı sarı yanan lambaya bakmaya başla-

dım. Başladım ama lamba sallanmaya başladı ani-

den. Annem beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı çı-

kardı. Tam içeri girecekti ablamı kurtarmaya, ker-

piç ev tamamen yıkıldı gitti.
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Problem Çözen Belediyecilik 

(Problem Tespiti- Çözüm- Geri Bildirim)

Belediyecilik anlayışımız tamamen halkın 

refah seviyesini yükseltme, problemlerine der-

man olma odaklıdır. Problem tespiti aşamasında 

zabıta ekibimiz, fen memurlarımız ve diğer perso-

nellerimiz ile halkımızın direk tarafımıza ulaşması 

ile gerçekleşmektedir. Problem, belediye iş ve iş-

lemleri ile ilgili değilse ilgili kuruma havalesini ya-

pıyoruz ve takibine devam ediyoruz. Tespit edilen 

problem belediyemiz ile ilgili ise anında çözüm 

bulmaya çalışıyoruz. Çözüm bulunup problem or-

tadan kalktıktan sonra problemin tekrarlanma-

ması için takibimizi yapıp olumlu veya olumsuz 

geri bildirimler ile kendimizi test ediyoruz. Örne-

ğin belediye başkanlığım süresince uzun vadede 

problem yaşayacağımızı gördüğümüz altyapı (Ka-

nalizasyon, İçme suyu ve Yağmur suyu) hizmet-

lerine hızlı bir şekilde el attık. İller Bankası ile ge-

rekli yazışmalar ve görüşmeler sonucunda kana-

lizasyon, içme suyu ve yağmur suyu inşaatının bir-

likte ihalesine çıkarak çözümün ilk adımını attık. 

Şimdiden olumlu geri bildirimler alıyoruz. 

Üretime Destek Veren Belediyecilik

İlçemiz halkının geçim kaynağı tarım ve hay-

vancılıktır. Belediyemiz gibi özellikle Anadolu coğ-

rafyasında yer alan, halkının geçim kaynağı tarım 

ve hayvancılık olan belediyelerin vatandaşlarına 

ve üretilen ürünlere yönelik yatırımlar yapması ge-

rekmektedir. Gemerek Ovası, büyük ova statü-

sünde ve verimli topraklara haiz bir bölgedir. Kay-

seri Şeker Fabrikasına 2017 yılının son çeyreğin-

de gerçekleştirdiğimiz şartlı yer tahsisi ile 1000 

başlı damızlık düve yetiştiriciliği tesisi kurdurduk. 

Bu özel proje ile tarım ürünleri doğrudan alıcısına 

ulaşacak ve alıcı ile satıcı ilçe içinde buluşmuş ola-

cak. Nakliye ve aracı gibi birçok olumsuz etkeni or-

tadan kalkacak bir sistem geliştirme çabasında-

yız. Böyle bir sistemin oluşturulmasının da büyük 

yatırımların ilçeye kazandırılması ile mümkün ola-

cağının farkındayız.

Sportif Belediyecilik

Sporun her branşına destek veren bir beledi-

yecilik anlayışı yürütmek gerekmektedir. Özellikle 

ortaokul ve lise çağında gençlerimizi aktif spora 

yönlendirmek başlıca hedeflerimizdendir. Sporun 

öncelikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koru-

yacağını biliyor ve bu yönde belirli yaş aralıkların-

daki çocuklarımızı, gençlerimizi müsabakalara ha-

zırlıyoruz. 

Sosyal Belediyecilik

Mahallerimizin fiziki yapısına dair hizmetlerin 

yanında sosyal alanlarda da planlama ve düzen-

leme işlevi yükleyen bir anlayış benimsedik. Sos-

yal alanlar, toplumsal birleşmenin sağlanması ve 

kültürel bütünlüğün sağlanması açısından önem 

arz etmektedir. İlçemizde gelenek haline dönüş-

türdüğümüz Kültür, Sanat ve Patates Festivalimiz 

ile halkımızın bir araya geldiği festivaller düzenle-

dik. Belediyecilik faaliyetlerinin sadece fiziki alt-

yapıdan ibaret olmadığının bilincinde, sosyal alt-

yapımızı geliştirerek insanımızın mutlu, huzurlu ol-

duğu refah düzeyi yüksek şehir inşa etmeyi he-

defledik.

Şeffaf ve Ulaşılabilir Belediyecilik

Belediye hizmetlerini yerine getirmemizde 

her bireyimize ulaşabilmeyi, her vatandaşımıza 

hizmet elimizi uzatmayı hedefledik. Tüm bu hiz-

metlerimizi yerine getirirken belediye gelir-gider 

dengesini göz önünde bulundurarak ve her türlü 

yatırımımızda şeffaf belediyecilik anlayışını birinci 

önceliğimiz yaptık. Belediyemize giren her parayı 

yetim hakkı olarak bildik ve yetim hakkı yemedik. 

İrtibat numaralarım yedi gün 24 saat açık olacak 

şekilde çalıştım. Her gelen vatandaşımız ile bire 

bir ilgilenip sorunun çözümünün bizzat takipçisi 

olarak belediye başkanlığı yaptım. Şehit Liderimiz 

Muhsin Başkanımızın “Hep şehit olunca alkışla-

nan sonra unutulan Anadolu insanı, devletin ka-

pısında adam muamelesi görsün.” sözünü düstur 

bildik.

ÖRNEK BİR BELEDİYE:
GEMEREK BELEDİYESİ
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Gemerek; 1895 yılında müstakil nahiye olmuş, 

bu tarihten sonra nahiye müdürleri tarafından 

idare edilmeye başlanmıştır. 1936 yılında ise Ge-

merek’te belediye teşkilatı kurulmuştur. Gemerek 

nahiye olduktan sonra iktisadi ve kültürel sahalar-

da gelişme göstererek 3 Mart 1953 tarih ve 8349 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/02/1953 

tarih ve 6068 Kanun Nolu kararla 1 Mart 1953 tari-

hinde ilçe olmuştur. Gemerek isminin nereden gel-

diği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak söylenti-

lere göre Gemerek’in girişinde çok eskiden kalma 

beyaz bir kemerin olduğu, buraya Samsun lima-

nından Anadolu’ya nakil yapan kervanların Kemer-

i Ak dedikleri, sonradan da Gemerek’e evrildiği ri-

vayet edilmektedir.18 Haziran 2013 tarih ve 

28681 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Sınır 

Tespit Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

11. maddesine istinaden Yeniçubuk beldesi ile bir-

leştirilmiştir. 2018 yılı itibari ile nüfusumuz 

24.828’dir. İlçe halkının geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır.

Gemerek Belediyesi olarak belediyecilik anla-

yışımızı 5 maddede özetleyebiliriz:

* Problem Çözen Belediyecilik

* Üretime Destek Veren Belediyecilik

* Sportif Belediyecilik

* Sosyal Belediyecilik

* Şeffaf ve Ulaşılabilir Belediyecilik

 Mustafa DEMİR Gemerek Belediye Başkanı (2009-2019)



Problem Çözen Belediyecilik 

(Problem Tespiti- Çözüm- Geri Bildirim)

Belediyecilik anlayışımız tamamen halkın 

refah seviyesini yükseltme, problemlerine der-

man olma odaklıdır. Problem tespiti aşamasında 

zabıta ekibimiz, fen memurlarımız ve diğer perso-

nellerimiz ile halkımızın direk tarafımıza ulaşması 

ile gerçekleşmektedir. Problem, belediye iş ve iş-

lemleri ile ilgili değilse ilgili kuruma havalesini ya-

pıyoruz ve takibine devam ediyoruz. Tespit edilen 

problem belediyemiz ile ilgili ise anında çözüm 

bulmaya çalışıyoruz. Çözüm bulunup problem or-

tadan kalktıktan sonra problemin tekrarlanma-

ması için takibimizi yapıp olumlu veya olumsuz 

geri bildirimler ile kendimizi test ediyoruz. Örne-

ğin belediye başkanlığım süresince uzun vadede 

problem yaşayacağımızı gördüğümüz altyapı (Ka-

nalizasyon, İçme suyu ve Yağmur suyu) hizmet-

lerine hızlı bir şekilde el attık. İller Bankası ile ge-

rekli yazışmalar ve görüşmeler sonucunda kana-

lizasyon, içme suyu ve yağmur suyu inşaatının bir-

likte ihalesine çıkarak çözümün ilk adımını attık. 

Şimdiden olumlu geri bildirimler alıyoruz. 

Üretime Destek Veren Belediyecilik

İlçemiz halkının geçim kaynağı tarım ve hay-

vancılıktır. Belediyemiz gibi özellikle Anadolu coğ-

rafyasında yer alan, halkının geçim kaynağı tarım 

ve hayvancılık olan belediyelerin vatandaşlarına 

ve üretilen ürünlere yönelik yatırımlar yapması ge-

rekmektedir. Gemerek Ovası, büyük ova statü-

sünde ve verimli topraklara haiz bir bölgedir. Kay-

seri Şeker Fabrikasına 2017 yılının son çeyreğin-

de gerçekleştirdiğimiz şartlı yer tahsisi ile 1000 

başlı damızlık düve yetiştiriciliği tesisi kurdurduk. 

Bu özel proje ile tarım ürünleri doğrudan alıcısına 

ulaşacak ve alıcı ile satıcı ilçe içinde buluşmuş ola-

cak. Nakliye ve aracı gibi birçok olumsuz etkeni or-

tadan kalkacak bir sistem geliştirme çabasında-

yız. Böyle bir sistemin oluşturulmasının da büyük 

yatırımların ilçeye kazandırılması ile mümkün ola-

cağının farkındayız.

Sportif Belediyecilik

Sporun her branşına destek veren bir beledi-

yecilik anlayışı yürütmek gerekmektedir. Özellikle 

ortaokul ve lise çağında gençlerimizi aktif spora 

yönlendirmek başlıca hedeflerimizdendir. Sporun 

öncelikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koru-

yacağını biliyor ve bu yönde belirli yaş aralıkların-

daki çocuklarımızı, gençlerimizi müsabakalara ha-

zırlıyoruz. 

Sosyal Belediyecilik

Mahallerimizin fiziki yapısına dair hizmetlerin 

yanında sosyal alanlarda da planlama ve düzen-

leme işlevi yükleyen bir anlayış benimsedik. Sos-

yal alanlar, toplumsal birleşmenin sağlanması ve 

kültürel bütünlüğün sağlanması açısından önem 

arz etmektedir. İlçemizde gelenek haline dönüş-

türdüğümüz Kültür, Sanat ve Patates Festivalimiz 

ile halkımızın bir araya geldiği festivaller düzenle-

dik. Belediyecilik faaliyetlerinin sadece fiziki alt-

yapıdan ibaret olmadığının bilincinde, sosyal alt-

yapımızı geliştirerek insanımızın mutlu, huzurlu ol-

duğu refah düzeyi yüksek şehir inşa etmeyi he-

defledik.

Şeffaf ve Ulaşılabilir Belediyecilik

Belediye hizmetlerini yerine getirmemizde 

her bireyimize ulaşabilmeyi, her vatandaşımıza 

hizmet elimizi uzatmayı hedefledik. Tüm bu hiz-

metlerimizi yerine getirirken belediye gelir-gider 

dengesini göz önünde bulundurarak ve her türlü 

yatırımımızda şeffaf belediyecilik anlayışını birinci 

önceliğimiz yaptık. Belediyemize giren her parayı 

yetim hakkı olarak bildik ve yetim hakkı yemedik. 

İrtibat numaralarım yedi gün 24 saat açık olacak 

şekilde çalıştım. Her gelen vatandaşımız ile bire 

bir ilgilenip sorunun çözümünün bizzat takipçisi 

olarak belediye başkanlığı yaptım. Şehit Liderimiz 

Muhsin Başkanımızın “Hep şehit olunca alkışla-

nan sonra unutulan Anadolu insanı, devletin ka-

pısında adam muamelesi görsün.” sözünü düstur 

bildik.

ÖRNEK BİR BELEDİYE:
GEMEREK BELEDİYESİ
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Gemerek; 1895 yılında müstakil nahiye olmuş, 

bu tarihten sonra nahiye müdürleri tarafından 

idare edilmeye başlanmıştır. 1936 yılında ise Ge-

merek’te belediye teşkilatı kurulmuştur. Gemerek 

nahiye olduktan sonra iktisadi ve kültürel sahalar-

da gelişme göstererek 3 Mart 1953 tarih ve 8349 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/02/1953 

tarih ve 6068 Kanun Nolu kararla 1 Mart 1953 tari-

hinde ilçe olmuştur. Gemerek isminin nereden gel-

diği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak söylenti-

lere göre Gemerek’in girişinde çok eskiden kalma 

beyaz bir kemerin olduğu, buraya Samsun lima-

nından Anadolu’ya nakil yapan kervanların Kemer-

i Ak dedikleri, sonradan da Gemerek’e evrildiği ri-

vayet edilmektedir.18 Haziran 2013 tarih ve 

28681 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Sınır 

Tespit Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

11. maddesine istinaden Yeniçubuk beldesi ile bir-

leştirilmiştir. 2018 yılı itibari ile nüfusumuz 

24.828’dir. İlçe halkının geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır.

Gemerek Belediyesi olarak belediyecilik anla-

yışımızı 5 maddede özetleyebiliriz:

* Problem Çözen Belediyecilik

* Üretime Destek Veren Belediyecilik

* Sportif Belediyecilik

* Sosyal Belediyecilik

* Şeffaf ve Ulaşılabilir Belediyecilik

 Mustafa DEMİR Gemerek Belediye Başkanı (2009-2019)
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ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız, şehadetinin 10. yılında 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve şehitlerimizi anma programı 
düzenledi. Genel Başkanımız Murat Aslan'ın da katıldığı programa 

Gaziantep halkı ve dava arkadaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. 

ALPEREN OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığımız, 

“Ashab-ı Kehf Ruhlu Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu” 
adlı anma programı tertip etti.  Afşin'de gerçekleşen 
programa Genel Başkanımız Murat Aslan da katıldı.

ALPEREN OCAKLARI KÜTAHYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kütahya İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10. 
seneyi devriyesinde anma programı tertip etti. 

Genel Başkanımız Murat Aslan programa katılarak 
konuşma gerçekleştirdi.

ŞEHİT LİDERİMİZ MUHSİN YAZICIOĞLU'NU 
ŞEHADETİNİN 10. YILINDA

KABRİ BAŞINDA DUALAR İLE ANDIK
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu kahpe bir suikast sonucu şehadete kavuşmasının 
10. seneyi devriyesinde dava arkadaşlarımız ve tüm sevenleri ile birlikte kabri başında 

dualar ile andık.

ALPEREN OCAKLARI AMASYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Amasya İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı 
tertip etti. Genel Başkanımız Murat Aslan'ın da 
katıldığı programa yoğun katılım gerçekleşti.
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ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız, şehadetinin 10. yılında 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve şehitlerimizi anma programı 
düzenledi. Genel Başkanımız Murat Aslan'ın da katıldığı programa 

Gaziantep halkı ve dava arkadaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. 

ALPEREN OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığımız, 

“Ashab-ı Kehf Ruhlu Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu” 
adlı anma programı tertip etti.  Afşin'de gerçekleşen 
programa Genel Başkanımız Murat Aslan da katıldı.

ALPEREN OCAKLARI KÜTAHYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ ANMA 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kütahya İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10. 
seneyi devriyesinde anma programı tertip etti. 

Genel Başkanımız Murat Aslan programa katılarak 
konuşma gerçekleştirdi.

ŞEHİT LİDERİMİZ MUHSİN YAZICIOĞLU'NU 
ŞEHADETİNİN 10. YILINDA

KABRİ BAŞINDA DUALAR İLE ANDIK
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu kahpe bir suikast sonucu şehadete kavuşmasının 
10. seneyi devriyesinde dava arkadaşlarımız ve tüm sevenleri ile birlikte kabri başında 

dualar ile andık.

ALPEREN OCAKLARI AMASYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Amasya İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı 
tertip etti. Genel Başkanımız Murat Aslan'ın da 
katıldığı programa yoğun katılım gerçekleşti.
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ALPEREN OCAKLARI ESKİŞEHİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI FOTOĞRAF SERGİSİ 
DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanlığımız, 
“Şehadetinin Onuncu Yılında Muhsin 
Yazıcıoğlu” adlı fotoğraf sergisi düzenledi. 
Genel Başkanımız Murat Aslan da sergiyi 
gezerek fotoğrafları inceledi. 

ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANMA 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Şarkışla İlçe Başkanlığımız, 
Şehit Liderimizin şehadetinin 10. yılında anma 
programı tertip etti. İlahi sanatçısı Abdurrahman 
Önül ile kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün katıldığı 
programda Genel Başkanımız Murat Aslan da 
konuşma gerçekleştirdi. 

ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığımız, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi'nde “Şiir Dinletisi ve 
Kahramanlık Türküleri ile Çanakkale” adlı program 
düzenledi. Aynı zamanda Çanakkale zaferimiz le 
alakalı fotoğraf sergisi de açan il başkanlığımızın 
programlarına Genel Başkanımız Murat Aslan da 
katıldı.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 
seneyi devriyesinde yürüyüş düzenleyip 
basın açıklaması gerçekleştirerek suikastin 
faillerinin hala bulunmamasına tepki 
gösterdi.

ALPEREN OCAKLARI NEVŞEHİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde anma 
programı tertip etti. Genel Başkan 
yardımcılarımızdan Mirsat Genç'in de 
katıldığı programın ardından aşure ikramında 
bulunuldu.

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI KONFERANS 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Balıkesir 
Salih Tozan Kültür Merkezinde “Milletin 
Vicdanı Muhsin Başkan” konulu konferans 
düzenledi. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI KONFERANS DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Konya 
Ticaret Odası'nda konferans düzenledi. 
Programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI KÜÇÜKÇEKMECE 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT 
LİDERİMİZİ ANMA PROGRAMI 
DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Küçükçekmece İlçe 
Teşkilatımız, Şehit Liderimiz Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun şehadetinin seneyi 
devriyesinde anma programı tertip etti. 
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ALPEREN OCAKLARI ESKİŞEHİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI FOTOĞRAF SERGİSİ 
DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanlığımız, 
“Şehadetinin Onuncu Yılında Muhsin 
Yazıcıoğlu” adlı fotoğraf sergisi düzenledi. 
Genel Başkanımız Murat Aslan da sergiyi 
gezerek fotoğrafları inceledi. 

ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANMA 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Şarkışla İlçe Başkanlığımız, 
Şehit Liderimizin şehadetinin 10. yılında anma 
programı tertip etti. İlahi sanatçısı Abdurrahman 
Önül ile kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün katıldığı 
programda Genel Başkanımız Murat Aslan da 
konuşma gerçekleştirdi. 

ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığımız, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi'nde “Şiir Dinletisi ve 
Kahramanlık Türküleri ile Çanakkale” adlı program 
düzenledi. Aynı zamanda Çanakkale zaferimiz le 
alakalı fotoğraf sergisi de açan il başkanlığımızın 
programlarına Genel Başkanımız Murat Aslan da 
katıldı.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 
seneyi devriyesinde yürüyüş düzenleyip 
basın açıklaması gerçekleştirerek suikastin 
faillerinin hala bulunmamasına tepki 
gösterdi.

ALPEREN OCAKLARI NEVŞEHİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde anma 
programı tertip etti. Genel Başkan 
yardımcılarımızdan Mirsat Genç'in de 
katıldığı programın ardından aşure ikramında 
bulunuldu.

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI KONFERANS 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Balıkesir 
Salih Tozan Kültür Merkezinde “Milletin 
Vicdanı Muhsin Başkan” konulu konferans 
düzenledi. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI KONFERANS DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Konya 
Ticaret Odası'nda konferans düzenledi. 
Programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI KÜÇÜKÇEKMECE 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT 
LİDERİMİZİ ANMA PROGRAMI 
DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Küçükçekmece İlçe 
Teşkilatımız, Şehit Liderimiz Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun şehadetinin seneyi 
devriyesinde anma programı tertip etti. 
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ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ÇANAKKALE 
ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜNDE 
İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Alanya İlçe 
Başkanlığımız, 18 Mart Çanakkale 
zaferimizin yıldönümü vesilesiyle Alanya 
halkına ikramda bulundu.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
Alperen Ocakları Adıyaman İl 
Başkanlığımız, Adıyaman Yenipınar 
Camii'nde Şehit Liderimiz Muhsin 
Yazıcıoğlu ve şehitlerimiz için mevlidi 
şerif okuttu ve ikramda bulundu.

ALPEREN OCAKLARI DENİZLİ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
Alperen Ocakları Denizli İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Denizli 
Delikliçınar Yeni Camii'nde mevlidi şerif 
okuttu.

ALPEREN OCAKLARI TRABZON İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Trabzon 
Gülbahar Hatun Camii'nde mevlidi şerif 
okuttu.

ALPEREN OCAKLARI ORHANGAZİ İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Orhangazi İlçe 
Başkanlığımız, şehadetinin onuncu yılında 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma 
programı tertip etti. Programa yoğun katılım 
gösterildi.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZLE 
ALAKALI FOTOĞRAF SERGİSİ 
DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi'nde fotoğraf sergisi 
düzenledi.

ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZ YENİ ZELANDA'DAKİ 
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımız 
öncülüğünde tertip edilen programda, Hristiyan 
teröristlerin Yeni Zelanda'da Cuma namazı 
esnasında gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu 
şehit olan Müslümanlar için birçok sivil toplum 
kuruluşunun da desteğiyle gıyabi cenaze namazı 
kılındı ve ardından basın açıklaması yapıldı. Yoğun 
katılımın gerçekleştiği programda Ayasofya'nın 
yeniden cami olarak açılması gerektiği vurgulandı.

ALPEREN OCAKLARI ANTALYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KANDİL GECESİ 
VESİLESİYLE İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Antalya İl Başkanlığımız, 
kandil gecesi vesilesiyle her kandil olduğu 
gibi Muratpaşa Camii'nde Antalya halkının 
kandilini tebrik etti ve ikramda bulundu.
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ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ÇANAKKALE 
ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜNDE 
İKRAMDA BULUNDU
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İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
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Kut'ül Amare Zaferimizin 

103. Yılında

Halil Kut Paşa'yı 

ve Kahraman Askerlerimizi 

Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI VAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ İÇİN 
MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
Alperen Ocakları Van İl Başkanlığımız, Şehit 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının seneyi 
devriyesinde Van Hz. Ömer Camii'nde mevlidi 
şerif okuttu.

ALPEREN OCAKLARI İZMİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZ 
İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTTU
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız, 
başta Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu 
olmak üzere şehitlerimiz için mevlidi şerif 
okutup ardından lokma ikramında bulundu.

ALPEREN OCAKLARI ÇUBUK İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ ŞEHİT LİDERİMİZİN 
VEFATININ SENEYİ DEVRİYESİNDE 
İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığımız, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
şehadetinin seneyi devriyesinde Çubuk 
merkezdeki camilerde lokum ikramında 
bulundu.
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Rüyada gördüğüm desen 
Küçücük bir ev ahşaptan
İçime lâtifçe esen
Yemyeşil ipekli kaftan 

Çiçekler açılır renk renk 
Çitle çevrilmiş bahçede
Tarife gelmez bir âhenk
Suret bulur her nefeste 

Upuzun kavak ağacı
Rüzgârla şarkı söylüyor
Saadet bilinir acı 
Sevmek arzusu veriyor 

Fırtına dolu günlerde
Söğüde tüner serçeler
Müjdeyle gelen yağmurda
Neşeyle oynar çimenler

RÜYA EV

Bahattin YEŞİLOĞLU

Mâziye atılmış kökü
Sulardan uyumlu akar
Omzunda kaderin yükü 
İstikbale doğru bakar 

Bacasından duman duman 
Masallar türküler tüter
Zaman elbet orda zaman
Toprağında rahmet biter 

Kuşların cıvıltısına 
Karışır çocuk sesleri 
Aynaların buğusuna
Çizilir yârin elleri 

Ah! Ne de güzel olurdu 
Oturmak böylesi yerde 
Ruhum şifayı bulurdu
Küçücük ahşaptan evde

Beyaz kanatlı güvercin 
Çatı üstüne konmuş
Gezmiyor odalarda cin 
Her yer duayla kuşanmış 

Göz nurundan yer halısı 
Cennetten izleri saçar 
Tavanı gönül çırası
Gökyüzüne kanat açar 

Dağlar yeşile bürülü
Akşam güneşle durulmuş
Ninem bembeyaz örtülü 
Secde yerinde uyumuş

İnce nakış perdesiyle 
Hayasızlıktan utanır
Billûr camdan gözleriyle
Kuşluk vaktinde uyanır


