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Merhaba,

Gelard ailesi olarak "bizi" anlatan emek ürünü dergimi-
zin ilk sayısı ile karşınızdayız. 

Medeniyet birikimimizin damıtılarak vücut bulmuş kıy-
metli değerlerinin izini sürüp, gelecek kuşaklara aktar-
mak ve literatüre kazandırmak için çaba harcama
niyetindeyiz.Literatür, genel olarak kayıt altına alın-
maya karşılık gelir. Kayıt altına alan insan ve kayıt al-
tına alınan da insanın ürettiği maddi ve manevi
medeniyet ürünleridir. Yani literatür, bir medeniyet öy-
küsü olup öznesi de nesnesi de insanın ta kendisidir
ve insan içindir. Simge ve sembollerin mimari ile nesnel
alanda ete kemiğe büründürülüp eserleştirilmesi insan
maharetiyle olup yine eserin can suyu ve ruhu da insan
ile halleşmesiyle mümkün olur. Çünkü sadece insan,
zamana ve mekana can ve ruh katar. Nitekim, bu me-
deniyet eserleri zamanını ve mekanını literatür vasıta-
sıyla aşar ve adeta geçmiş, şimdi ve geleceğe
arkadaşlık, yoldaşlık, yarenlik, dostluk, kaderdaşlık ve
ahretlik eder. Öyleyse insan, hangi medeniyet çevre-
sinde olursa olsun içinde bulunduğu mekan ve zamana
ancak kendi eserleri (maddi ve manevi) ile varoluş
damgasını vurur ve böylece zamanına ve mekanına
tanıklık ederek kendisinden sonra gelecek kuşaklara
da eserleri ve hikayeleri vasıtasıyla kendilerine dair ta-
nıklıklar bırakır. Tanıklıklar bırakamayan insan ve top-
lulukları unutulmaya mahkumdur. 

İşte bizde GELARD olarak geçmişimize tanıklık eder-
ken, kendi zaman ve mekanımızda şimdide ürettiğimiz
ve üretmekte olduğumuz eserlerle tarihe tanıklıklar bı-
rakmak arzusu ve amacıyla bu dergiyi takdirlerinize
sunmaktayız.

Bir sonraki sayıda görüşmek ümidiyle…



Yazı İşleri Müdürü-Redaktör
emrah Derviş SOYlU

Grafik-Tasarım
Mahmut AYDOğAN

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖz
Mücahit AlTUNOK
Av. İhsan BeRMeK
Prof. Dr. İsmail CeRİTlİ
Dr. Nihal COŞKUN
Prof Dr. Adnan ÇeVİK
Prof. Dr. Mustafa ÇeVİK
Prof. Dr. İsmet eMRe
Sürur KIR
Doç. Dr. Ali ÖzTÜRK
Prof. Dr. Melih PINARCIOğlU

4

29

33

İlham Verici Tasarımlar: KÜllİYeleR

Prof. Dr. Haluk PAMİR

Şehir ve Tevhid

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

37
Şehirli Hakları ve Külliye Merkezli Yaşam Mekanları

Prof. Dr. İsmail CERİTLİ

45
Şehir ve Medeniyet

Prof. Dr. İsmet EMRE

49
Şehir İmajolojisi

Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK

58
İnsanın Şehri ki Şerhidir İnsanın

Mehmet DOĞAN

63
Diyarbakır’da Süreli Yayıncılık

Recep TEZGEL

68
Ankara Çoban Mektebi

Hasan SOYDAN

75
Homo Muslimus’un Üç Yüzü ve Kudüs

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ

91
Kudüs’ün Ruhuna Yolculuk

Yrd. Doç. Dr. Sema NOYAN

geleneğin geleceğe Taşındığı Şehir: İnegöl İÇ
İN
D
EK
İL
ER

Adres
Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Ekşioğlu İş Merkezi, 
No:16/4 Kat:2 16/4 06520 Balgat / Çankaya / ANKARA

e-Posta: dergi@gelard.org.tr                
www.gelard.org.tr

gelard İktisadi İşletme Hesap Numaraları: 
TR06 0001 5001 5800 7307 5168 53 
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Çetin Emeç Şubesi / Ankara

Kapak Fotoğrafı: Edirne, Selimiye Cami / Cemal Emdem

15gündem

17
Bir Mekan Hümanizması Modeli Olarak İnegöl İshak Paşa Külliyesi

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ

Dergide yer alan yazıların sorumluluğu

yazarlarına, reklamların sorumluluğu ise

reklam verenlere aittir. Yazılar kaynak

gösterilerek yayınlanabilir.



4

Prof. Dr. Haluk Pamir, külliyeleri şehirlere
kimlik veren günümüzün ve geleceğin ta-
sarım öğeleri olarak tanımlıyor. Bu yapıları
sadece geçmişe dönük değil, geleceğin

tasarım öğeleri olarak da gören Pamir, bu yönde Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteği
ile Külliyeler Projesini hayata geçirmiştir. Prof. Dr. Pamir,
başkanı ve kurucu üyesi olduğu Geleneklerimizi ve Ge-
leceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Derneği-GELard;
medeniyetlerimizin yerleşimleri, araştırmaları çerçeve-
sinde külliyelerin yapılı çevreleri, sanatları ve teknolojileri
üzerinde tüm boyutlarıyla çalışırken aynı zamanda yeni
külliyeler üretme süreçleri ile gelecek için proje üretiyor. 

Külliyeler projesinin çıkış noktası konu-
sunda okuyucularımızı bilgilendirebilir mi-
siniz ?

Külliyeler, İstanbul, Bursa, Kayseri, Konya,
Amasya, Edirne ve benzeri şehirlerimizde medeniyeti-
mizin ve onun şehir yerleşimlerine kimlik veren çok es-
tetik, insan ölçeğinde “şahsiyetli yapılı çevreler” dir.  An-
cak birçok külliye, o kentlerde yaşayanların bile
tanımadığı, yerini tarif edemediği ve kullanamadığı du-
rumdadır. Şehzade Külliyesinin yakınında doğdum.
1953’te aynı Külliyenin sıbyan mektebi yapısında ilk-
okula başladım. Külliyelere olan hayranlığım nüfus kü-
tüğüne bağlı olduğum Üsküdar külliyelerinde, gençken
gezdiğim Süleymaniye ve Fatih külliyelerinde pekişti.
1985’ten sonra yaptığım birçok projede külliye anlayı-
şına uygun tasarımlarım oldu. Medeniyetimizin dünü,

bugünü ve geleceğini araştırmak ve tanıtmak için 2005-
2006 yılları arasında çıkardığım TM (Tasarım Merkezi,
Türk Malı, Trademark) Dergisinin her sayısında, yine
hayran olduğum bir Anadolu kır yerleşimi yanında bir
de külliyeler ile ilgili makale bastım. 2009 yılında, bu
konuda, devlete bir araştırma projesi teklifinde bulun-
dum. Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın, “me-
deniyetimiz, milli yerleşim ve yapılaşma kimliklerimiz
ve külliyeler” konusuna ısrarla vurgu yapmayı sürdür-
mesi üzerine 2016 yılı başında, Dernek Başkan Yar-
dımcısı Recep Tezgel ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreter Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan’ı ziyaret ede-
rek daha gelişmiş bir “Külliyeler Projesi” başvurusunda
bulunduk. Bu başvuru, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından projenin himayelerine alın-
ması şeklinde kabul gördü. Projenin yürütücüsü olan
GELard Derneğinde arkadaşlarımla, medeniyetimizin
yerleşimleri araştırmaları çerçevesinde külliyelerin yapılı
çevrelerinin sanatları ve teknolojileri üzerine çalışıyoruz.
Okuyucular www.gelard.org.tr internet adresinden ça-
lışmalarımızı takip edebilirler.

Ancak biz, külliyeleri ölü veya yalnızca geçmişi-
mize ait kültür ve toplum varlıkları olarak görmüyoruz.
Külliyeleri, kentsel tasarım anlayışlarıyla, vakıf örgüt-
lenmeleriyle, sağladıkları çok boyutlu hizmetleriyle, bir
semte ve şehre kimlik verme kapasiteleriyle günümüzün
ve geleceğin tasarım öğeleri olarak düşünüyoruz. Yani
külliyeler, zaman üstü (timeless) programlar ve ilham
verici tasarımlardır.

İlham Verici Tasarımlar:
KÜLLİYELER*Prof. Dr. Haluk Pamir

GELard Derneği Genel Başkanı
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* Bu söyleşi Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) yayın organı
olan “İnşaat Sanayii-İNSAN” dergisinin Ağustos 2017 tarihli sayısından alınmıştır
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Türk-İslam tarihinde külliyelerin yeri nedir?

Türk-İslam medeniyet geleneğimiz, ülkemiz in-
sanlarının medeniyet birikimi, tarihten gelen top-

lumsal duyarlılıklar ve üst seviyede örgütlenme kapasi-
telerimiz sayesinde küresel örnekler üretmeyi başarmıştır.
Bu başarı, genelde kadim inanç sistemimiz ve bütüncül
dünya görüşümüzden kaynaklanırken aynı zamanda
özelde hem doğu hem de batı toplumlarına göre daha
kapsayıcı ve dayanışmacı bir medeniyet üretmiş olmamız
nedeniyledir. Bu yüzden bizim medeniyetimiz bir sevgi,
hoşgörü, saygı, merhamet, vicdan ve adalet medeniye-
tidir. Bu çerçevede, gerek başta mimari alan gerekse
medeniyetimizin diğer eserlerinde bu insani nitelikler
gözlemlenir.

Sözü edilen toplumsal örgütlenmeler içinde üç tür
mekansal düzenleme önem kazanmıştır. Bunlar; kırsal
yerleşimlerimiz, şehirlerimizdeki mahallelerimiz, semtle-
rimiz ve şehirlerimizin dini, sosyal ve kültürel merkezleri
olan vakıf külliyelerimizdir. Bu çevreler, hem yaşamları
hem de fizik oluşumları ile birer çevresel sanat eseridir.
Bu düzenlere biçim veren yapılı çevre sanatımız yani
mimarimiz, medeniyetimizin en etkili şekilde öne çıkan
sanatı olmuştur.

Başlanması önerilen çalışma, külliyelerimiz konu-
sundaki birikimimiz üzerine daha çok anlamlı bilgi üret-
memiz, bunlar üzerinde düşünmemiz ve geleceğimiz
için kuracağımız yerleşimler ortamında örnek olacak
yeni külliyeler üretme süreçlerini belirlememiz amacıyla
yapılacaktır.

?



Öncelikle “Külliyeler” projemize, medeniyetimizin
özellikleriyle ilintili olarak şöyle bir alt başlık verdik:

Toplum/ Evren / Mütevazi İhtişam (Communitiy
Service / Cosmological Significance/ Modest Magni-
ficance)

Külliyeler, bizim medeniyet birikimimizin (Selçuklu,
Beylikler ve Osmanlı dönemleri) çok boyutlu ve bütünle-
şik, dini, sosyal ve kültürel hizmet ortamlarıdır. Hem kent-
sel tasarım açısından hem de mimarileriyle kentsel kültür
varlıkları olarak kabul edilmeleri, medeniyetimizin gele-
ceğini kurgulama açısından önemlidir.

Külliyeler, aynı zamanda, bu anlayışın özü olan
vakıf düşüncesiyle, hizmetleriyle ve kentsel ortamdaki
varlıkları ile küresel açıdan birer toplumsal duyarlılık ve
kentsel estetik örnekleridir ve çoğunlukla kentin siluetinin
en önemli öğelerini oluşturmuşlardır.

Külliyelerin oluşumları, onları kuran vakıfların güç
ve amacına göre değişik ölçeklerde ve boyutlarda ol-
muştur.

Ancak hepsi, hem bulundukları mahallenin hem de
şehrin toplumsal ve kültürel merkezleridir. İnsanların bu-
luştuğu, din, eğitim, beslenme, sağlık ve alışveriş hiz-
metlerini çeşitli ölçeklerde aldıkları şehirsel alanlar oluş-
turmuşlardır. Daha detaylı söylersek, külliyelerimizi
oluşturan alt hizmetler arasında; cami, medreseler, sıbyan
mektepleri, darul kurra, darul hadisler, kütüphaneler, tab-
haneler (misafirhane), imaretler (yiyecek, sağlık ve giyecek
yardımı yapılan yer), bimarhane veya darüşşifalar (has-
tahane, bazen hekimlik okulu), hamamlar, hanlar, ahırlar,
arastalar, kervansaraylar, türbeler, bedestenler, bekar
odaları, çeşmeler, sebiller, muvakkithaneler (rasathane,
astronomi ve matematik dersi verilen yerler), kuşevleri,
hazireler (mezar alanları), umumi helalar, meşrutalar (loj-
manlar), gelir getirici arsalar bulunmaktadır. Bunlara 17.
ve 18. yüzyıldan itibaren yer yer kışlalar, saat kuleleri,
hükümet konakları, adliye binaları ve benzeri eklenmiştir.

Sonuç olarak medeniyetimizin ve dünyanın önemli
kültür varlıkları olan külliyelerimizin anlamlı bir çerçevede
bütünüyle anlaşılması, günümüzde sağlıklı kullanılması
ve kentsel dokuda önemli bir alternatif olarak yeniden üre-
timleri aracılığı ile kültürel devamlılıklarımızın sağlanması
için çok boyutlu bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Şehircilik Şurası Açılış Ko-
nuşması’nda, “şahsiyetli yapılar ve bunlardan oluşan şe-
hirler ideali” ve “insan öncelikli yaşanabilir şehirler” ifa-
delerini kullanmıştı. 

Külliyeler Projesi Kavramları

Yerleşim: Şehir kavramının yerini alması için kullanıl-
maktadır. İnsanların amaçlı ve anlamlı olarak bir arada
bir topoğrafya üzerinde örgütlenmelerine yerleşim diyo-
rum. Medeniyetimizin ürettiği kırsal ve kentsel yerleşim-
lerin hepsi GELard’ın araştırma konularını oluşturuyor.

Yapılı Çevre: İnsanoğlunun yerleştiği topoğrafyada, ör-
gütlediği yerleşimde yapay ve doğal malzeme kullanarak
yaptığı her türlü üretim, yapılı çevre tanımına girmektedir.
Binalar olduğu kadar, yapılmış bahçeler, oluşturulan or-
manlar, baraj gölleri vb. hepsi yapılı çevredir.

Binaların iç tasarımlarında kullanılan iç döşemleri de
yapılı çevredir. Yani ölçek fark etmemektedir. Yapılı çev-
renin özelliği, tasarlanma ile yönlendirilmesidir.

Mekan: Bir yerleşimin veya bir yapılı çevrenin içinde in-
sanlar, topluluklar, kültürler, davranışlar, üretilmiş yapılar,
eşyalar, ürünler, etkinlikler arasında oluşan ilişkiler ağına
denir. Bu ağın oluşturduğu kullanım kapasitesinin (potan-
siyel kapasite) bir kısmı planlanmış olabilir ama zamanla
kullanılmaya başlanan bazı alternatif açılımlar planlan-
mamış olabilir. Mesela; bir okul mekanı, tasarımcılar tara-
fından yasa ve yönetmeliklere uygun olarak içindeki yaş
gruplarının gereksinimleri dikkate alınarak ve geleceği
doğru oluşacak gereksinimler için bazı esneklikler bırakı-
larak tasarlanabilir. O zaman ortada bir tasarlanmış okul
mekânı olacaktır. Ama 6 yaşındaki bir çocuk, 18 yaşındaki
bir üniversiteli genç , 28 yaşındaki bir öğretmen ile 45 ya-
şındaki bir akademisyen bunu farklı anlayacaktır. İşte bu
anlamaya da biz, kişisel zihin mekânı diyoruz. Mekânın
zenginliği (farklı kişi ve grupların kullanabilmesi), çok bo-
yutlu kültürel ve sosyal sistemlere işaret eder.

Medeniyet: Kişisel zihin mekânlarını, kültürel zihin me-
kânlarını ve toplumsal zihin mekânlarını çok boyutlu olarak
yapılı çevrelerde ve yerleşimlerde yorumlayan ve kendi
varlığı için anlamlı bir şekilde üreten birikime Medeniyet
diyorum.

Medeniyet, aynı zamanda geçmiş ve gelecek bilincini ta-
sarım aracılığı ile yeniden kurma iradesini taşımaktır: Top-
lum sistemimiz, topluluk anlayışımız, insana bakışımız,
geçmişimizi yorumlamamız, geleceği tasavvur etmemiz
gibi toplumumuzu ve kültürlerini yönlendiren konular, bu
tasarlama faaliyetinde etkili olmaktadır. İçerdiğimiz konular
hakkında tasarımcının birikimi ve bilinçli kullanım iradesi,
toplumsal eğitimimiz içinde bu konuların yer alması ve
alış biçimi önemlidir. Her medeniyet bu konularda bilinçli
davranmakta, toplumunun geçmişini ve geleceğini düzenli
bir şekilde araştırmakta ve geleceğinin alternatiflerini ta-
sarlamaktadır. Yerleşim ve Yapılı Çevre Tasarımı ve bun-
ların içinde yer alacak insanların, değerlerinin benimse-
necek anlamlı bir çerçevede olması gerekir.
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Sizce bu misyona nasıl ulaşılabilir?

Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı, ‘şahsi-
yetli yapılar’ ile ‘insan öncelikli yaşanabilir şe-

hirler’ kavramlarına bakınca, çok boyutlu ve üst seviyede
bir insan - çevre ilişkisinden söz edildiğini görüyoruz.
‘Yapıların şahsiyeti,’ yani kimliği, bulundukları sosyal sis-
temin veya kültürün kimliğinden gelir. ‘İnsan öncelikli ya-
şanabilir şehir’ kavramı da yine bir sosyal sistemin üre-
teceği şehirleri nasıl kültürleyeceği ile ilgili bir kimliktir.
GELard, bu kimliklerin medeniyet birikiminden ve gele-
ceğe dönük medeniyet tasavvurumuzdan oluştuğunu dü-
şünüyor. Bu durumda çoğulcu bir kimlik (farklı cinsiyet,
yaş grupları, farklı eğilim, ilgi ve yetenek grupları vb.)
için tasarım ön plana çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın
yine vurgu yaptığı bizim medeniyetimiz ise ne alt kültürleri
dışlamış ne de kişileri dışlamış, hepsini ortak ve zengin-
leştirici bir tutum içinde kabul etmiş ve birleştirmiş bir
medeniyet.

Şu anda ülkemizde ve bölgemizde ve milletlerarası
ortamdan medeniyetimize yansıtılmaya çalışılan kimlik-
lerde veya kimlik yoksunluğunda Sayın Cumhurbaşka-
nımızın dediklerine uymayan bir durum var. Anonim, cam
yüzeyleri olan kişiliksiz yapılar. İnsan ölçeğini yok sayan
gökdelenler, şehir zeminini insan kullanımı dışına çıkaran
‘kentsel’ tasarımlar. Uzaktan bakınca övünülecek şehir
veya semt silueti vermeyen yapılı çevreler.

Tasarımda bostanların, çayırların, koruların dış-
lanmışlığı. Bunlara karşılık GELard olarak biz, şahsiyetli
milletimizin yapıları ile insan öncelikli yaşanabilir şe-
hirlerin, kültürümüze ve insanımıza saygılı, medeniye-
timiz için gelecek tasavvurunu yansıtan mahallelerimiz,
semtlerimiz ve külliyelerimiz aracılığı ile olacağını dü-
şünüyoruz.

Külliyeler Projesi kapsamında ne gibi çalış-
malar yürütüleceğini detayları ile aktarabilir
misiniz?

Külliyelerimizi eskinin nostaljik ortamları ve yapıları
olarak görmüyorum. Onlar, medeniyetimizin zamanı aşan
ve her zamanın geçerli değerleri olan insan ve kültür
kavramlarını sürdüren yerleşim ve yapılı çevre kimlikle-

rimiz. Külliyelerimiz, hem vakıf kuruluşlarımız olması ile
hem semt kimliklerini simgeleştirmeleri nedeniyle hem
de toplumumuzun sosyal, kültürel ve kişisel paylaşım ve
destek yerleri olması nedeniyle önemli.

Baştan beri vurguladığım gibi Türkiye’nin tasarım-
cıları olarak hem 1920’lerden beri yerleşimler ve yapılı
çevre tasarımı alanında dünyada oluşan gelişmelerin
araştırmalarından, onlara eleştirel tavır almaktan uzak
durmuşuz ve bu alanda öncü alternatifler üretememişiz
hem de geleneksel yapılı çevre anlayışlarımızdan yarar-
lanmayı, onları geliştirmeyi bir kenara bırakmışız.

Dolayısıyla yerleşimlerimizde ve yapılı çevrelerinde
bir kimlik sorunu ile karşı karşıyayız. Örneğin, yerleşim-
lerimizin kimliksiz dağınık merkezlerinin bir kısmı rastgele
gökdelenli, bir kısmı ise apartmanaltı tasarımlarla rastgele
gelişen çevreler, merkezler. Her ikisi de medeniyetimize,
çevremize ve yapılı çevre kültürümüze karşı hoyrat dav-
ranışlar.

Külliyeler Projesi’nin kapsamı ve çıktıları şu şe-
kilde gerçekleşecek:

Bu çerçevede, Külliyeler Projesi’nin amacı olarak
GELard, Türkiye’de bulunan 63 külliyeyi çok boyutlu, çok
ortamlı ve çok yönlü olarak araştıracak, üzerlerinde ya-
pılması gereken tasarım çalışmalarını yapacak ve so-
nuçları milli ve milletlerarası ortamlarda tanıtacak.

Her bir külliye için yayınlanacak kitapların her bi-
rinde 18 ayrı yazar, külliyelerin değişik boyutlarını ve
deneyimlerini yazacak, fotoğraflayacak ve eskiz yapa-
cak. Yazarlar arasında hikayeciler, felsefeciler, mimarlar,
sanat tarihçileri, fotoğraf sanatçıları vb. bulunacak. Bun-
ların dışında bir kitap, Medeniyet ve Medeniyetimiz tar-
tışmasını, bir diğer kitap ise Külliye Kurumu ve Külliye-
lerimiz tartışmasını yapacak. Bu iki kitabın içeriğini
oluşturmak için iki milli, bir milletlerarası konferans ya-
pılacak. Bütün kitaplar Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak
yayınlanacak.

63 adet, Belgesel kanallarında gösterilecek birer
saatlik film yapılacak. Filmler; dokümenter, çizgi film ve
dizi formatını beraberce kullanacak. Kitaplarda olduğu
gibi ilkokul, ortaokul, yaşlı bakım merkezi, günlük çocuk
bakım merkezi, sağlık merkezi, sanat merkezi, çok amaçlı

Külliyeler projesi, külliyelerimiz konusundaki birikimimiz üzerine

daha çok anlamlı bilgi üretmemiz, bunlar üzerinde düşünmemiz ve

geleceğimiz için kuracağımız yerleşimler ortamında örnek olacak

yeni külliyeler üretme süreçlerini belirlememiz amacıyla yapılacaktır.
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hacimler, karakol, Yeşilay veya Türk Kızılayı, sera, kü-
tüphane, alışveriş alanı vb. gibi hizmet birimleri ve yapıları
olmalı. Bunları destekleyecek yine şehir kültürlerimizin
birikiminde olan çayırlar, korular ve bostanlar olmalı. Biz,
bütün bu kavramları pratikte yapan bir kültürüz, tekrar
hayata geçirmemiz gerekiyor. Yeni yerleşim yerlerinde
bunların da yer almasını istiyoruz. Dolayısıyla yeni külli-
yeleri ve yapılı çevrelerini yeni yerleşimlerimizin ve semt-
lerimizin tasavvurlarından ayıramayız. Bu çerçevede,
son yüzyılda yapılı çevre alanında neler oldu diye gözden
geçirmeliyiz.

Eski ve yeni medeniyelerin buluşma nok-
tası bir nevi. Yeni külliyelerde nasıl bir
kimlik ortaya çıkacak?

Yerleşim ve yapılı çevre açısından geçen yüzyıldan
gelen gelişimler, günümüz ve yeni külliyeler.

Yirminci yüzyıl, özellikle ilk yarısında, Batı Medeni-
yetinin ve onu oluşturan farklı milletlerin küresel hakimiyet
kurma yolunda, ekonomik ve sosyal hesaplaşmalarının
getirdiği harpler aracılığı ile dünyanın büyük bir kesiminin
çok büyük yıkım gördüğü büyük toplumsal ve fiziki deği-
şimler geçirdiği bir dönem.

Ancak bu dönem, getirdiği kötülükler karşılığında
önemli olumlu gelişmelere de yol açtı. Yerleşim ve yapılı
Medeniyetimiz ve Külliyelerimiz ile ilgili iki özel film ha-
zırlanacak.

Her külliyenin 1/200 ölçekli maketi, Üsküdar ve Ta-
rihi Yarımada’nın ise 1/500 ve 1/1000 ölçekli maketleri
yaptırılacak. Bunlar, sergilerde ve filmlerde kullanılacak.
Aynı şekilde her külliyenin kitaplarda ve sergide kullanıl-
mak için üç boyutlu çizimleri ve filmlerde kullanılmak
üzere animasyonları yapılacak.

İlk etap bittiğinde, Üsküdar Külliyeleri sergisi açıla-
cak. İkinci etapta bu sergiye İstanbul Tarihi Yarımada ser-
gisi eklenecek. Daha sonra her yıl yapılacak eklemelerle
4 yıl sonunda 63 külliyenin sergisi tamamlanacak. İkinci
yılın sonunda sergi, milletlerarası dolaşıma sokulacak.

Sergi, açıklamalardan, çizimlerden, maketlerden
ve animasyonlardan oluşacak. Sergi dolaşımda olmadığı
zaman her külliye kendi sergisini barındıracak.

Proje’nin sadece geçmişe yönelik değil,
geleceği de kapsadığından söz ettiniz.
Proje kapsamında yeni külliyeler inşaa
edilecek mi?

GELard olarak kuracağımız yeni yerleşimlerde mu-
hakkak medeniyetimizin toplumsal, kültürel ve insani bi-
rikimlerinin zamanı aşan değerlerini kullanmalıyız diye
düşünüyoruz. Yeni külliyelerde cami, çevre tasarımı açı-
sından bakarsak tasarımcılar, yüzyılın başında öncelikle
büyük bir ağırlıkla sosyal sistem ve mimarlık arasında
ilişki kuran çalışmalar yaptılar. Modernist yaklaşım içinde
gelişen bu tutum, eski alanların temizlenmesi ve daha
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ferah, daha sağlıklı, geniş kullanıma açılmakta olan özel
araç yollarının daha rahat hareket sağladığı yerleşimler
önerdi ve yaptı. Yani öncelikle toplum sağlığı, ulaşılabi-
lirlik, yeşilin şehirlerde bilinçli kullanımı, yerden yükselen
yüksekçe yapılarla barınma sorununun çözüldüğü yapılı
çevreler üretildi. Buna CIAM yaklaşımı diyoruz. Dünyanın
her yerine benzer yerleşimler ve yapılı çevreler kurul-
masına yol açtığı için ‘uluslararası kentsel tasarım ve
planlama anlayışı ve yapılaşma stili’ dediğimiz bu. Ülke-
mizde de çok sınırlı paramız olması nedeniyle aynı kor-
kutucu tipoloji olmadan ama çok soyut çevreleri yapmaya
muvaffak olduk! Bu yaklaşımın insanları ve kültürleri so-
yutlayan sonuçları nedeniyle dünyadaki kültürleri ve ge-
reksinimlerini dikkate alan bir tasarım yaklaşımı daha or-
taya çıktı. Bunun düşüncesini geliştirmeyi Team X grubu
üyeleri üstlendi. Kültürü, sokak kültürü olarak alanlar ve
dolayısıyla sokağın tasarımından yerleşim tasarımına
başlayanlar, 50’ler ve 60’lar tasarımında ön plana çıktı.
Bu çalışmalar, sokaktan başlayarak topluluk tasarımına
gidiyordu. Topluluk adını, ‘komünite’ anlamında yani ‘ma-
halle’ anlamında kullanıyorum. Mahalleleri nasıl tekrar
kurarız çabası. Türkiye’nin düşünürleri ne CIAM ne de
Team X içinde yer almadı. Bizim önerimiz, “Türkiye’nin
yeni yerleşimlerini kurarken özellikle semtlerin tasarımına
ağırlık vermeliyiz.” Yani 5.000-6.000 kişilik mahalleleri-
mizin sokaklarla ve sokakların kesiştiği açık alanlarla
topluluk kimliğini kurarken, 4-5 mahallemizin bir araya
geleceği semtlerimizin ise yeni külliyelerimiz etrafında
örgütlenmesi.

1970’lerden başlayan bir yaklaşım ise insan ve çevre
ilişkilerinden çıkarak yapılı çevreyi kurmaya çalışan bir
tutumdu. Yani sosyal sistemin ve kültürlerin beklentilerinin
daha üzerine çıkan ve insanı anlayan bir yaklaşım. İnsanın
sosyal sistemin üyesi olarak davranışlarını ayarladığını
(okul, hastahane, iş yeri) ama içinde yer aldığı alt kültürlere
göre bu davranışların farklılık gösterdiğini (yaş grupları,
cinsiyet grupları vb.) kabul eden bir yaklaşım. Buna çok
boyutlu sosyal sistem yapıları diyebiliriz. Örnek olarak,
insan deyince kadın var, erkek var, 3 yaşında, 6 yaşında
9 yaşında çocuk var, 22 yaşında genç, 37 yaşında olgun
kişi, 40 yaşında orta yaşlı, 65 yaşında yaşlı, 80 yaşında
ileri yaşlı var. Mekanı, kültürel çevrede bile olsa hangisine
göre yapıyoruz diye sormak gerekli. İnsanların değişik
ilgi alanları ve tavırları var. Doğa ile içiçe yaşamak isti-
yenler, nüfus ve kentsel etkileşim yoğunluğunu sonuna
kadar yaşamak istiyenler var. Görme engelliler, işitme en-
gelliler, hareket engelliler var. Kadın veya erkek olmanın
özellikleri ile doğumdan itibaren bunlarla etkileşimi var.

Yani yerleşimlerimizin ve yapılı çevrelerinin tasarımında
karmaşıklık (complexity, karmaşa (chaotic) değil, seviyesi
yüksek bir durum var. O zaman yerleşim ve yapılı çevre
tasarımı, ne modernistlerin toplumsal yapısı için yapılırsa
yeterli ne kültüralistlerin kültür yapısı için yapılırsa yeterli.
Bu tutumlar çok dışlayıcı olabilir.

Bu durumda, çoğulcu bir kimlik için tasarım ön plana
çıkıyor. Bizim medeniyetimiz ise ne alt kültürleri dışlamış
ne de kişileri dışlamış hepsini ortak ve zenginleştirici bir
tutum içinde kabul etmiş bir medeniyet. Biz, bunun hatır-
lanmasını istiyoruz ve yeni yerleşimlerimizde insan ön
plana çıkmalı diyoruz. Külliyeler, her insan grubu ve on-
ların her ihtiyacı için hizmet vermeli diyoruz. Bu ortam
ancak vakıf kurgusu ile kurulabilir. Dolayısıyla külliyeler,
sosyal sistem içinde, vakıf tanımıyla yer almalı. Vakıf,
kültüre uygun işletilmeli, yani dışarıdan destek almadan
kendini sürdürebilmeli. Sürdürülebilir bir topluluk için sür-
dürülebilir bir yapılı çevre olmalı.

Yirminci yüzyılda ortaya çıkan ikinci özellik, tekno-
lojinin yapılı çevredeki etkileridir. Türkiye olarak tasa-
rımcılarımız, bu konuların araştırmalarına çok girmediler.
GELard olarak, yapılı çevremizde teknolojinin iki boyutta
katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi,
nitelikli ve uygun teknoloji (appropriate technology) kav-
ramını geliştirmemiz. Böylece külliyelerde ve semtlerde,
insan gücü kullanımının kayıp olmayacağı ve insanların
kendi toplulukları için inşaat ve düzenleme yapabileceği
bir ortam tasarlanmalı diyoruz. Uygun teknoloji aynı za-
manda, zenaatlerimizin canlanmasını ve yapılı çevre-
lerde sürdürülmesini sağlayabilir. Taş ustalığı, ahşap us-
talığı, çini ustalığı, vb. canlanacak ve sürdürülebilir bir
çerçevede, yapılı çevre sektöründe yerlerini alabilecekler.
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İkinci teknoloji kullanım boyutu ise daha esnek yapı ta-
sarlamak için daha gelişmiş teknolojiler kullanma ihtiyacı
olacaktır. Şu anda kullandığımız taşıyıcı sistemler, es-
nekliği önleyicidir.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında tasarım açısından
gelişen üçüncü konu ise kavramsal/deneysel (concep-
tual/experimental) olma. Türkiye’de iki elin parmakları
kadar denenmiş olan bu yaklaşım, Külliyeler Projesi çer-
çevesinde hem halihazır külliyelerimizin geliştirilmesi sı-
rasında hem de yeni küliyelerimizde denenmelidir. Burada
daha somut olursak, sanatsal enstallasyon ile yapı ara-
sında bir yerde bu tür çalışmalar yapılabileceğini söyle-
yebiliriz. Semtlerimizin farklı kimlikleri veya bir külliyenin
içindeki zengin kimlik arayışları için kavramsal/deneysel
yapılaşma kullanılabilir.

Bu çerçevede, tasarımlarımızı kurgulayacağımız
prensipleri ben 10 başlık altında topladım.

Yeni Semtlerimiz, Yapılı Çevrelerimiz ve Külliyele-
rimizin Tasarımı İçin İpuçları: 10-E Prensibi. Yeni semtle-
rimizin ve külliyelerimizin tasarımı için benim geliştirdiğim
10-E prensiplerini kullanmayı öneriyorum. Bu prensipler,
bugün toplumsal, kültürel ve kişi ile çevre ilişkileri tasarı-
mında kabul gören özelliklerden tanımlanmıştır.

1. Sosyal Ekolojisi dengeli olmalı. Nüfus ve hizmet
karışımları çağdaş, geleneklere saygılı, geleceğe çok
boyutlu olarak dönük ve dengeli olmalı.

2. Doğal Ekolojisi bitkileriyle, rüzgarıyla, sularıyla,
ve benzerleri ile çeşitlendirilmiş, alternatif kullanımlara

olanak veren ve dengeli olmalı. ‘Yeşil yerleşim ve yapılı
çevre’ anlayışı ile ‘mavi yerleşim ve yapılı çevre’ anlayışını
kullanıyor olmalı.

3. Enerji duyarlı olmalı. Hem pasif enerji bütçesi
hem de aktif enerji kazanımları ve üretimi tasarlanmış
olmalı.

4. Engelsiz olmalı. Hem engelliler hem de çocuklar
ve yaşlılar gibi özel nüfus grupları için kolaylıkla kullanı-
labilen çevreler olmalı.

5. Emin (safe) ve güvenli (secure) olmalı. Kullanı-
cıların emniyetini ve güvenliğini sağlayacak tasarımlar
yapılmalı. Bunun bazı boyutları ‘mavi yerleşim ve yapılı
çevre’ anlayışı ile bağdaşmalı.

6. E-Ortamda herkese açık geniş band teknolojisi
kullanılmalı. Hem iletişimi artırmak hem gerekli grupların
güvenliğini sağlamak hem de yerleşimlerde, mahallelerde
ve semtlerde katılımı sağlamak için geniş band teknolojisi
planlanmalı.

7. Ekonomik olmalı. Hem kurulum hem kullanım
maliyetleri satın alınabilir olmalı. Ekonomik olarak daha
güçsüz grupların da tasarlanan ortamlardan yararlanması
sağlanmalı.

8. Estetik olmalı. Geleneklerimizden gelen birikimi-
miz, gelişen teknolojileri yorumlamamız ve kavramsal-
deneysel bazda söyleyeceklerimizi söylememizle yeni
estetik yorumlarımızı ortaya çıkarmalıyız. Biz buna, aynı
zamanda, tektonik yorum diyoruz.
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9. Etik olmalı. Alınan kararlar ve yapılan işler herkes
için şeffaf olmalı. Kararlar katılımcı olarak alınmalı.

10. Evrilir çerçevede sürdürülebilir ve dirençli ol-
malı. Yukarıda sayılan bütün boyutlarda gelişecek du-
rumlara göre evrilecek bir sürdürülebilirlik sağlanmalı
ve bu durum, tehlikeli dış (deprem, bora etkisi vb.) ve iç
durumlara (terör vb.) dirençli (resilient) ortamlar üretmeye
yönelmeli.

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma,
Tasarım ve Tanıtım Derneği (GELard), bu
önemli Projeyi yürütecek. Derneğin kuru-
cusu ve aynı zamanda başkanlık görevini

yürütüyorsunuz. Ülkemiz için önemli çalışmalar yü-
rüten bu derneği okuyucularımıza tanıtmak isteriz.
Çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

GELard, medeniyetimizin geleneklerini ve gelece-
ğini kır ve kent yerleşimlerimizin ve yapılı çevrelerinin
mekanları üzerinden araştırmak, tasarlamak ve tanıtmak
için çalışıyor.

Araştırmalarımız, yukardaki çerçevenin kapsadığı
üretim ve yaşam kültürlerimiz çerçevesinde gereken de-
rinlik ve çok boyutluluk içinde, eğitim ve tanıtım süreçle-
rinde kullanılacak bilgi ve düşünme çerçeveleri üretmeyi
amaçlıyor. Bu çerçeveleri ve bilgileri, basılı yayın yaparak,
belgesel dizi film ve sergi hazırlayarak, gezi düzenleyerek,
güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eserler üreterek
ülkemizde ve küresel olarak paylaşmayı hedefliyor.

Medeniyetimiz şehir yerleşimleri içinde sokak-ma-
halle, semt-külliye kimlikleri önemli sosyal sistem ve top-
luluk mekanları oluşturma imkanı vermiş. Bunları günü-
müz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlamak,
semt kimliği, semt dayanışması ve semt üretimi ve tasa-
rımı için kullanmak istiyoruz.

GELard’ın ilk odaklandığı konu, külliyeler ve yerle-
şimlerimizde külliyelerimizin oynadığı rol. Medeniyetimizin
şehir yerleşimlerinde semtlerin sembolü olan külliyeleri-
mizi yeni sosyal, kültürel, dinlence, eğlence ve ticari mer-
kezler çerçevesinde yeniden üretme olanaklarını da tar-
tışacağız.

Gelard çalışma konuları

a. Geleneklerimizi özellikle şehir ve kır yerleşimle-
rimizin, “sokak,” “mahalle,” “semt,” “semt merkezi olarak
külliye,” “çayır,” “koru,” “bostan,” “köy” gibi yerleşim ve
yapılı çevre mekanlarını, düşünce ve tasarım ortamları
üzerinden araştırmak.

b. Sözü edilen her bir yerleşim ve yapılı çevre me-
kanı başlığını, bir araştırma projesi olarak ortaya koymak.
Bu şekilde tanımlanmış bir proje olan külliyeler konusu,
yukarıda sözünü ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı tarafından himaye edilmeye değer bulun-
muştur.

c. “Yaşayan Medeniyetimizin” yeni arayışlarını ve
yönelişlerini geleceğe dönük olarak araştırmak. Geleceğe
bakış çerçevelerimizi, medeniyetimiz için olabilir alter-
natiflere yöneltecek basılı yayın yaparak, film, dizi film
hazırlayarak, sergi hazırlayarak, gezi düzenleyerek, za-
naatler, güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eserler ve-
rerek ve benzeri ortamlar kullanarak ülkemiz içinde ve
küresel olarak paylaşmak.

d. Medeniyetimizin geleceği için yapılacak önerileri
yeni şehir ve kır yerleşimlerimiz için kurgulamak, yeni
sokak, mahalle, semt, külliye tasarlamak amacıyla yeni
planlama, mimari ve tasarım, zanaat ve sanat strateji ve
yöntemleri geliştirmek.

d) Medeniyetimizin Gelenekleri ve Geleceği ile ilgili
üretilen bilgileri kurslar ve sertifika programları ile eğitim
alanında hizmete sokarak toplumumuzla ve küresel or-
tamla paylaşmak ve bilinçlendirmek.

e) Yukarda belirtilen Dernek amaçları ve çalışma
konuları çerçevesinde hem milletimizin bilgelerinden ve
küresel düşünürlerden yararlanmak hem de günlük ya-
şam içindeki insanlarımızla bu bilgileri hayata geçirmek
amacıyla değişik ölçeklerde milli ve küresel toplantılar
yapmak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadim
şehirlerin en önemli güzelliğinin, ana karakterlerini
kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerin-
den katarak yeniden yoğurması olduğunu belirterek,
"İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir.
Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre
ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan
sorumluyum." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre
Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Şehir ve Sivil
Toplum Kuruluşları Zirvesi"nde konuştu.

“Şehirlerin 
bir ruhu vardır…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehirlerin serencamı-
nın aynı zamanda insanlığın da serüveni ve yolculuğu
olduğunu dile getirerek: "Kahire'den Roma'ya, Tim-
buktu'dan Semerkant'a, Kudüs'ten Pekin'e kadar her
kadim şehir, üzerinde yaşayan izlerini, hatıralarını bu-
güne taşır. Şehir sadece mekan değildir. Şehir, bunun
ötesinde insanın hayata, kendine ve etrafındaki tüm
varlıklara dair tasavvurunun tecessüm etmiş halidir.
Büyük İslam mütefekkiri İbn Haldun şehirlerin de bir
ruhu olduğunu ve insanların zamanla yaşadıkları şehir-
lerin ruhuyla iç içe geçtiğini, özdeşleştiğini ifade ediyor.
Medeniyetler kendi ruhunu, tarihi ve kültürel değerlerini
inşa eden şehirler doğurmuş, bazı durumlarda ise şe-
hirler, bir medeniyetin menşe, memba, kurucu unsuru
olmuştur. Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir.
Şehir de Medine'dir.

İslam şehirlerinde dünya ile
ahiret iç içedir

Erdoğan, Medine'nin, İslam tarihininde medeniyetin
kurucu ve sembol şehri olduğunu, Batı medeniyetine
bakıldığında ise kurucu şehir misyonunu Atina ve Ro-
ma'nın üstlendiğini aktardı. Bu iki şehrin insanla, tabiatla
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İslam Şehirlerinde 
İhtişam ile Sadelik, Vakar ile Tevazu,
Yeni ile Eski, Dünya ile Ahiret İç İçedir



ve aşkın olanla kurduğu ilişkinin, sadece kendi dönem-
lerindeki mimariye, idareye ve beşeri düzene değil, aynı
zamanda modern Batı paradigmasına da yansıdığının
görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu
iki farklı model arasındaki temel ayrım ise şudur; İslam
nedeniyetinde yaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişki doğ-
rudan mekana, yani şehre yansırken, Batı'da bu daha
çok karşıtlık ve çatışma üzerinden şekillenmiştir. Fark
budur. Tevhit, yani vahdet, yani birlik ve bütünlük, tüm
İslam şehirlerinin alameti farikasıdır. Batı'da birbirine zıt
görülen unsurlar, İslam medeniyetinde şehrin içine ahen-
kle meczedilmiştir. Medine'de çarşıyla cami, medreseyle
pazar yeri, ölümle hayat bir bütündür. Şehrin merkezini
mabetler, yani ulu camiler oluşturur. Ulu caminin etrafında
ise medreseler, aşevleri, bedestenler, ticarethaneler,
hanlar, hamamlar bulunur. İslam şehirlerinde ihtişam ile
sadelik, vakar ile tevazu, yeni ile eski, dünya ile ahiret
iç içedir ve bir aradadır. Cami avlularında bulunan me-
zarlıklar insanın ölümü her an yanında taşıdığını, dünya
hayatının geçici olduğunu, asıl baki olanın ibadet, taat,
hayır ve hasenat olduğunu hatırlatır. Hiç ölmeyecekmiş
gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi uhraya çalışmak,
bakmak, hayatı bu şekilde tarif etmek, anlamlandırmak
işte gerçek bu.

İstanbul'un her sokağında da
saklı bir tarih…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında şehirlerin
de zamanla tekemmül eden, yeni gelenlerle her daim
yoğrulan, kendini yenileyen bir karakteri, şahsiyeti oldu-
ğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadim şe-
hirlerin en önemli güzelliği, ana karakterini kaybetmeden,
yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden
yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna
bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu
şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan
sorumluyum. İstanbul'da tüm ihtişamıyla Batı Roma'nın,
Bizans'ın izlerini görürken, aynı zamanda Medine'nin te-
vazuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Bu
dikey mimariyle olanları kastetmiyorum, ondan öncesini
kastediyorum. Yani ben çocukluğumu arıyorum İstan-
bul'da. Bu kutlu şehrin her bir köşesinde, Allah rahmet
etsin merhum Turgut Cansever'in şu ifadesi çok anlam-
lıdır, belediye başkanlığımda zaman zaman bana danış-
manlık da yapmıştı, Turgut Hocamız derdi ki 'Ecdat tüm
ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş.' Böyle bir inceliğe ve
estetiğe şahit olursunuz. Hani bazı şehirler vardır iyi ya-
zılmış kitap gibidir. Okumaya, anlamaya, onu yaşamaya
doyamazsınız. Başlar ve o kitabı bitirirsiniz. Nasıl bir
kitap, sayfalarına, satır aralarına gizlenmiş bilgi hazine-
leriyle doluysa, İstanbul'un her sokağında da saklı bir ta-
rih, asırlık bir tecrübe vardır."
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nsan anlam, önem ve işlevini bir mekânda
bulur. Çünkü insan varlıktalığını bir mekânda
sergiler. Bu serginin aktif öznesi kendi olup
sergi nesneleri de onun eserleridir. Bu yö-

nüyle insan eserleriyle bir mekânda var olmaktadır. Bunun
için diğer varlıkların aksine insan ölünce geriye sadece
onun eseri kalır ve bu eserlerle anılır. Bu yüzdendir ki,
dünyada özellikle İslam dünyasında “vakıf” ve “hayrat”
anlayış ve müesseseleri vardır. Yani insan için dünyada
ölümsüzlüğün yolu geride kalan insanlara vakıf ve hayrat
eserleri bırakmaktan geçmektedir. Bu da ancak bireysel
ve kurumsal olarak yapılabilir. Bu eserleri ortaya koyma-
nın amacı insana ve insanlığa hizmettir. Bu da ancak bir
sorumluluk, ödev, empati, diğergâmlık, hoşgörü, saygı
vb. anlayış ve hümanizmasına sahip olup bunların gere-
ğini yerine getirmekle mümkündür. Çünkü eser müessi-
rinin zihnini, ruhunu ve duygularını ve bunların düşünsel
bileşkesi olan dünya görüşü ve felsefesini yansıtır.

Diğer taraftan doğanın, dünyanın ve evrenin kendisi
ve başta insan olmak üzere yaratılmış (canlı veya cansız)
bütün varlıklar bir varlık ve kendi bireysel zaman ve me-
kânlarının yaşayan varlıktalık şaheserleridir. Bu yönüyle
bütün mevcudat evren galerisinde kendini yine kendi fıtrî
doğasal nitelikleri gereği sergilemektedir. Yaratılmış mev-
cudatlar alanında durum böyleyken Yaratan cephesinde
de durum farklı değildir. Şöyle ki, eğer tasavvufî anlayış
ve bakış açısıyla ifade edecek olursak; mevcudatın bânîsi
Allah (c.c.), varlıktalık tecellisini 99 ismi-i celili ile ortaya
koymaktadır. Bu yüzden tasavvufta “kenzü’l- mâfî” anla-
yışı esas alınır: “Ben, gizli bir hazine idim bilinmek ve ta-
nınmak istedim onun için evreni ve insanı yarattım”. Bu
nedenle insandan kendini, diğer insanları, doğayı, dün-
yayı, evreni ve bütün mevcudatı “kendini bilen Rabbini
bilir; Rabbini bilen kendini bilir” ilkesi gereği bu 99 İlahi
ismin açılımı çerçevesinde okuyup yaşaması; yaşayarak
diğerlerine anlatması beklenir. Kaldı ki insan, Yaratıcı
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(Aidiyet, Hizmet ve Biz Duygusunun Mekana Nakşı

Bağlamında Yitik Marka İnegöl İshak Paşa
Külliyesine Dair Felsefi Mülahazalar)

Birlikten bizliğe geçmek ancak küll’e katılıp cem olmakla mümkündür. Bu da ancak bireysel
ve toplumsal ihtiyaçların “külliyen” giderilebileceği bir mekânlar kompleksinde yani
“külliye”de mümkün olur. Bizim Türk-İslam geleneğimizin orijinal mimarı ve sosyal hizmet
uygulaması olan külliye denilince akla evvelen: “Cami merkezli sosyal, eğitim, sağlık, dini,
ticari ve kültürel hizmet birimleri kompleksi” gelmesinin sebebi budur. Bu sosyal hizmetin
müesseseleşmesi, genelde maddi ve manevi destek vermesi, sevk ve idare etmesi
maharetiyle devletten beklenir ama bizim vakıf ve hayrat medeniyetimizin orijinalitesi gereği
devlet ricali, ulemâ, ve zengin hayır ve vakıf sahipleri kişiler ve aileleri tarafından bir sosyal
ve manevi hizmet alanı olarak algılanıp gönüllük esası gereği yerine getirilmiştir.

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ



tarafından homo sapiensler arasından seçilmiş kendisine
ilahi ruh (akıl, irade ve vicdan) üflenmesi sonucu emanetçi
akıl hamalı müstakbel “homo Muslimus”luk adayıdır. 

Bu anlatım da Mevlâ’nın eserleri olup 99 ismin te-
cellisi sonucu meydana gelen insanın kendisinin, doğanın,
dünyanın, evrenin ve bütün mahlukatın yani eserlerin
üzerinden okuma yapmak esastır. Bu da ancak insanı
kendinin, doğanın, evrenin ve yaratıcısının bilgisine ulaş-
tıracak hikmetle ve onun zorunlu bileşenleri olan ilim,
ilahiyat, sanat ve felsefe yapmakla mümkün olur. Bu hik-
metli birikim ve donanımla insanın düşünmesi, söylemesi
ve eylemesi beklenir. Böylece, düşünce süzgecinden ge-
çirilen “ka’al” (söylem), “hâl” (eylem) ile örtüşmelidir. Yani
insan genelde eylemeleri ile konuşmalı; özelde ise eserleri
ile konuşmalıdır; hatta ileri aşamada müessir insanın ko-
nuşmasına gerek kalmaz çünkü onun adına hayatında
ve ölümünde eserleri konuşur. Çünkü o, bütün mevcudat
içersinde seçilmiş bir homo Muslimus olduğunun bilin-
cindedir. Öyleyse asıl olan geriye gök kubbede hoş bir
sada bırakmanın yanı sıra bir de bu şekilde konuşan
eserler bırakmaktır. 

Nitekim bırakılan eserler zemininde bu ilkenin top-
lumsal seviyede belli bir mekân(lar)a ve zaman(lar)a
koşut işlevselleştirilmesinin bir adı da uygarlıklardır. Ge-
nelde uygarlık: İnsanın doğuştan beraberinde getirmeyip
sonradan doğaya kattığı maddi ve manevi eserler (ürün-
ler)dir. Bu eserlerin maddi türünden oluşan kısmına maddi
uygarlık manevi türünden olan kısmına da manevi kültür
veya uygarlık denir. (Küyel, 1978: 97-180) Bu kültürlerin
veya uygarlıkların düşünsel dokusu belli bir zaman ve
mekâna koşut olarak ferdin bireysel, toplumsal, kültürel
hayatları zeminlerinde onların yapısal, anlamsal ve iş-
levsel rengini de belirler. Bizim örneğimizde eserin adı
genelde “külliye” ve özelde “İshak Paşa Külliyesi” olup,
bir mekân hümanizması modeli olarak nitelenip, bizim
kendi felsefi kameramızdan veya objektifimizden onun

yansısı “aidiyet”, “hizmet” ve
“biz” duygularının mekâna (İne-
göl özel mekânına) nakşı bağ-
lamında yitik marka İnegöl İs-
hakpaşa külliyesine olarak
görülür ve gösterilir.

Ayrıca eser-müessir bağ-
lamında mekân-insan ilişkisini
oluşturan ontolojik öğeleri şöy-
lece: Eser, müessir, mekân, in-
san, zaman, içsel ve dışsal şart-

lar olarak sayabiliriz. “Varlık – Düşünce – Dil” , (Küyel,
1978: 97-180) veya “Nesne – Zihin – Kavram” varlıktalık
sırasını dikkate alacak olursak, varlık alanında olup dille
veya yazıyla ifade edilen bir eser öncelikle bir müessirin
(onu meydana getiren bir sanatçının, ustanın, öznenin)
zihninde bir düşünce, fikir, taslak, proje olarak var olma-
lıdır. Sonra hangi tür ve cinsten olursa olsun şekillendirilip
ortaya konmalıdır. İşte bu ortaya koyma işleminin öncesi,
şimdisi ve sonrasındaki kişi, aktif olan müessir (özne,
sanatçı, mimar, usta, kalfa, çırak vb.) bir de bu yönüyle
özel bir önem arz eder. Çünkü eser-müessir ilişkisindeki
diğer ontolojik öğeleri veya bileşenleri çekip çeviren ve
anlamlı bir proje içinde eser formunda ortaya koyan aktif,
özgün, özgür ve akıllı kişidir.

Nitekim bu aklî ve iradî donanımlarına sebep mü-
essir aktif, etken ve belirleyici unsurken diğer ontolojik
öğeler edilgen ve tamamlayıcı unsurlardır ama bir eserin
kendisinin, kompozisyonunun, planının, projesinin, ol-
mazsa olmaz yapı taşlarıdır. Evet hangi türden olursa
olsun eser, işin kalitesini, derinliğini, işlevini ve önemini
sergiler ama müessirden yani meydana getiricisinden
müstakil düşünülüp bağımsız ele alınamaz. Malum, bütün
bu nitelemeler aynı zamana müessire de aittir ama bunlar
eser üzerinden okunur. İşte bu yüzdendir ki, Mimarbaşı
Koca Sinan’ı mimari deha, müessir yapan eserlerinin ta
kendisidir. Bizim külliyeler durumunda eser-müessir iliş-
kisini oluşturan öğelerin ontolojik statüleri simgesel, sem-
bolik, öznel, idesel olmayıp nesnel yani maddi türdendir.
Başka bir ifadeyle, işte şu (İnegöl İshak Paşa Külliyesi)
külliyedir diye işaret edip ontolojik alanda gösterebilece-
ğimiz maddi bir karşılıkları vardır.

Peki o işaret edilen yapının külliye olduğunu, yani
varlıktalığını ve işlevini nereden ve nasıl bileceğiz? Bu
bilmedeki ölçüt, metot ve araçlarımız nelerdir? Bu iki so-
runun cevap arayışı bizi varlıktalık sırasının epistemolojik
okunması bu ontolojik öğelerin kavramsal ve bilgi zemi-



ninde ele alınmasıyla yüzleştirir. Çünkü bunlara ilişkin
varlıklar (eserler, objeler, nesneler) özne müessirin zih-
nindeki birer kavrama veya kavramlar yumağına karşılık
gelirler. Bu kavramlarda karşılık geldikleri varlıkları temsil
ederler. Örneğin, İshak Paşa Külliyesi = Şu özel zaman
diliminde (1486 yılında) ve şu özel mekânda (İnegöl’de)
yer alan, “külliye” kavramıyla ifade edilen, şu kişi (İshak
Paşa) tarafından şu ustaya (müessire) yaptırılan şu esere
(varlığa, nesneye, yapıya veya yapılar topluluğuna) “İshak
Paşa Külliyesi” denir. Bu sıralamanın tersten okuması
da bizi yine külliyenin epistemolojik okuması verilerine
ulaştırır. Genelde külliye kavramının özelde İshak Paşa
Külliyesi ifadesinin işlevsel açıklamalarını epistemolojik
sorular ve bunlara verilen cevaplar vasıtasıyla ulaşmak
mümkündür.

Varlığını düşüncede bilip dil vasıtasıyla dışa vur-
duğumuz külliye değer olarak ne ifade eder? Külliyelerin
işlevselleştirilmesinin etiksel veya değer boyutu nedir?
Bu etiksel değer boyutunun bireysel, toplumsal ve kültürel
hayata yansıları nasıl açıklanabilir? Soruları, eser-müessir
ilişkisinin etiksel boyutunun ortaya çıkmasına yardımcı
olurlar. Külliyeler hizmet, yardımlaşma, diğergâmlık de-
ğerlerini bireylere birimleri vasıtasıyla ulaştırarak topluma
ve toplumsal ekonomik, dînî, eğitim, sağlık alanlarda
katkı sağlama ahlaki misyonunu hayrat anlayışı ve vakıf
uygulamasıyla yaparlar. İşte bu yüzdendir ki, Türk-İslam
Dünyası’nın dünya görüşü ve ahlak anlayışı bu uygula-

maya temel teşkil eden şu ilkelerde kendini gösterir: “Her
Şey İnsan İçin, İnsan da Kulluk İçin”, “İnsanı Yaşat ki,
Devlet Yaşasın; Devleti Yaşat ki İnsan / İnsanlık / Ümmet
Yaşasın”; ve “Halka Hizmet Hakka Hizmet; Hakka Hizmet,
Halka Hizmettir”. Ayrıca bu ilkeler İslam hümanizmasının
da ana omurgasını oluşturur.

Eser-müessir ilişkisinin estetik boyutunu anlama-
mıza şu ana soru yardımcı olabilir: Şu eserin (külliyenin)
herhangi bir sanatsal değeri veya estetik yönü var mıdır,
yok mudur? Bizim burada özce cevabımız, Külliyelerimiz:
Medeniyeti bakımından “çağlar üstü bir hümanizma ve
sosyal hizmetler modelidir”; ve ayrıca mimarisi bakımın-
dan “bir medeniyet ruhu ve şehirler silueti/ ikonudur” tes-
pitimizi hatırlatmak olacaktır. Öte yandan, Pamir’e (2016b)
göre, “külliyelerin eser-müessir ilişkisi bağlamında bir de
özellikle çevre psikolojisi alanı ilkeleri açısından da ince-
lenmesi gerekir.”

1. İnegöl Tarihi

Tarihi açıdan ele alındığında Yakut, şu tespitleri ya-
par: “İnegöl üzerine yapılan kazılarda elde edilen arkeo-
lojik bulgulardan İnegöl ovasında İ.Ö. 3000 yılından iti-
baren yerleşme olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen
bilgilere göre İ.Ö. 2000 yılında bu bölgenin daha çok ba-
tısının gelişim alanı içinde kaldığını göstermektedir. Bili-
nebildiği kadarıyla Anadolu’ya ilk gelen (Hititler) M.Ö.
1900 yılları ile 2000 yılları arasında yaşamışlardır. Ça-
nakkale ve İstanbul Boğazları sınır olmak üzere İnegöl
de bu sınırlar içinde Eti hâkimiyetinde kalmıştır. M.Ö 7.
yüzyılda Trakya’da yaşayan Bithyn’ler… buralara göç et-
mişlerdir. M.Ö. 546 yılında Lidya Kralı Kroisas, Pers or-
dularına yenilince, M.Ö 435 tarihine kadar Persler tüm
bölgeye hâkim olur. Büyük İskender’in kurduğu Make-
donya İmparatorluğu’nun zaman içinde parçalanması
üzerine de İnegöl, Bergama Krallığı’nın eline geçer. M.
Ö. 2. yüzyılın sonlarında Bursa ve çevresi Bergama Kral-
lığı’yla beraber Roma hâkimiyeti altına girmiş ve Romanın
bir vilâyeti olmuştur. Angelakoma, İnegöl’ün Bizanslılar
dönemindeki adıdır. Gölbaşı veya küçük göl anlamlarına
gelmektedir. Bazı araştırmacılara göre ise, Angelin elçilik
yapan melek yani Cebrail anlamına geldiği ifade edil-
mektedir.” (Yakut, 2006: 22-23)

İnegöl’ün fethine gelince: “Selçuklular ve beylikler
döneminde Anadolu baştanbaşa siyasi çalkantı ve otorite
boşluğunun acısını hissederken, Osman Bey kendi yer-
leşim alanına yakın Bizans köy, kasaba ve kentlerine
akınlarda bulunarak İnegöl’ün fethi yolu hazırlanmıştı.
Nitekim Kulaca Hisarı’nın fethi (1287), üzerine telaşlanan
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İnegöl ve Karacahisar tekfurları Osmangazi’ye karşı ittifak
oluştururlar. Her iki taraf, Erice (İkizce) denilen mevkide
karşılaşırlar. Burada yapılan savaşta düşman bozulur,
İnegöl tekfurunun kardeşi müttefiklerin kumandanı Phla-
tos öldürülmüş, harbi Osman Bey kazanmıştır. (M.1287)
Ardından Osman Gazi mühimce bir kuvvet ile Angelako-
ma’ya doğru hareket eder. Akıllı ve ani bir baskınla İnegöl
tekfuru Nikola ile birçok muhafız öldürülür. Kısa zaman
sonra Karacahisar (İnönü Kalesi) fethedildi. Bilecik ko-
laylıkla alınırken Osman Bey sonra Yarhisar Kalesi’ni
zaptetti. Turgut Alp, Angelakoma kalesini kuşattı ve yak-
laşık 14 yıl süren uğraştan sonra kale alındı, böylece
İnegöl fethedildi. Bundan sonra Osman Bey, İnegöl ve
dolaylarının yönetimini silah arkadaşı Turgut Alp’e verdi.”
(Yakut, 2006: 23-24)

2. Genel Olarak Külliyeler

Selçuklu ve Osmanlılarda bir cami ile birlikte kurulan
medrese, türbe, muvakkithane, aşhane, darüşşifa, ha-
mam, sebil, çeşme, çarşı vb. yapıların oluşturduğu dinsel
ve toplumsal merkezler olan külliyeler; topluma hizmet
amacıyla yapılan yapılar topluluğudur. Külliyeler, merke-
zinde cami olmak üzere eğitim, sağlık, dini ve ticari yapı-
lardan meydana gelebilir. Öte yandan Çobanoğlu, külliye
maddesi makalesinde şunları yazar: “Külliye, değişik fonk-
siyonlardaki birkaç yapının bir arada yer alması ile oluşan
binalar topluluğu. Kısaca külliye olarak adlandırılan önemli
yapı topluluklarına zaman içinde manzûme, hey’et, imâret,
site, imâret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiştir.
Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin bazen
medrese, ticarî bir yapı veya türbe çevresinde şekillendiği
de görülmektedir. Devlet yönetiminin en üst kademesinde
olan kişilerle bunların eşleri ve çocukları, yönetimin çeşitli
kademelerinde bulunan vezir, bey, paşa, sad-
razam gibi devlet ricâliyle halktan hayır sahibi
zenginler tarafından bu sosyal tesisler halka
hizmet amacıyla yapılmıştır.” (Detaylı bilgi
için bakınız Çobanoğlu, 1963: 543)

Külliyenin tarihçesine gelince: “Bizim
medeniyetimizde İslâmiyet’in ilk devrinden
başlayarak camiyle bütünleşen birçok fonk-
siyonu bulunan Medine’deki Mescid-i Nebevî
bu anlamda bir külliye gibi çok fonksiyona
sahipilk yapı olarak değerlendirilebilir. Em-
evîler ve Abbâsîler zamanında yaygın bi-
çimde ele alınan ve kaleyi andıran korunaklı
bir alan içinde bulunan saray ve saraya bağlı
pek çok birimden oluşmuş yapı toplulukları

mevcuttur. Karahanlı ve Gazneli ile Anadolu dışındaki
Selçuklular’da görülen ve “ribât” olarak tanınan yapılar
çok fonksiyonlu düzenleriyle geniş teşkilâtlara sahiptir.
Anadolu’da bu durum sultan hanları ve diğer kervansa-
raylarla sürmüştür. Zengî, Eyyûbî ve Memlükler’de med-
rese, cami, türbe birleşiminden oluşan yapılar Anadolu’da
Selçuklu çağı medreselerinde bir birim mescid, bir birim
de türbe şeklinde düzenlenerek devam eder.” (Çoba-
noğlu, 1963:543)

Öte yandan Çobanoğlu, külliyelerin detaylı bir kro-
nolojik dökümünü yapar: “Külliyelerin Türk-İslam kültü-
ründe olgusal zemine taşınmasının Anadolu’da en erken
tarihli örnekleri Artuklular’da görülmektedir. XII. yüzyılın
ilk çeyreğinden günümüze ulaşan Mardin Emînüddin Kül-
liyesi, Mengücüklüler devrinden Divriği Ulu Camii, Dâ-
rüşşifâsı ve Türbesi (1288) ile ilk yapısı Danişmendli dev-
rine kadar inen Kayseri Kölük Camii, Medresesi ve
Hamamı birer külliye programı içinde ele alınmış yapı-
lardır. Cami ve medresenin birleşmesi, Selçuklu döne-
minde Kayseri Hacı Kılıç (1249) ve Amasya Gök Medrese
Camii ile devam etmiştir. Konya Küçük Karatay Mescidi
ve Medresesi (1248) dışında Akşehir Taş Medrese (1250)
medrese, mescid, türbe ve Konya İnce Minareli Medrese
(1260-1265) medrese-mescid birleşmesine sahip yapılar
olarak görülmektedir. Kayseri Çifte Medrese ile (1205-
1206) Sivas Şifâhiye Medresesi (1217) benzer türde olup
tıp medresesi, şifâhâne ve mezar yapılarından meydana
gelmektedir. Kayseri’de Hunad Hatun Külliyesi (1237-
1238) cami, medrese, kümbet, hamam; Konya’da Sâhib
Ata Külliyesi (1283) cami, türbe, hankah, sebil, hamam
gibi yapılarıyla Selçuklu devrinden büyük kapsamlı külli-
yeler olarak dikkat çekmektedir.” (Çobanoğlu, 1963: 543)
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Selçuklu geleneğini devam ettirmekle
birlikte yeni denemelerin de ele alındığı Bey-
likler devrinde külliye inşaları devam etmiştir.
Osmanlı döneminde sayıları artarak devam
eden külliyeler önceki örneklere göre daha
çok sayıda yapıyı bünyesinde barındırmak-
taydı. “Bânilerin oluşturduğu zengin vakıflar
sayesinde bu külliyeler uzun süre fonksiyon-
larını aksatmadan sürdürmüş, devletin imar
ve iskân siyasetiyle çeşitli yerlerin bu vakıf programları
sayesinde şenlendirilmesi sağlanmıştır. Topluma faydalı
hayır kurumları kazandırma düşüncesiyle ele alınan kül-
liyeler inşa edildikleri yere uygun olarak birçok ihtiyacı
karşılamaktaydı. Cami, medrese, türbe, mektep, tabhâne,
imaret (yemekhane, mutfak, kiler, fırın), dârüşşifâ, han,
çarşı, dükkânlar, hamam, sebil, çeşme, muvakkithâne,
evler, odalar, ahır vb. yapıların çoğunu veya bir kısmını
bünyesine alan külliyelerle şehirler gelişmiş, menziller
üzerinde inşa edilenlerin etrafında yeni yerleşimlerin oluş-
ması sağlanmıştır. Bu dönemde XIV. yüzyıl içinde İznik’te
(1334) ve Bursa’da (1339-1340) Orhan Gazi külliyeleri,
Bursa’da Hudâvendigâr Külliyesi (1385’ten önce), Mu-
durnu (1382), Bolu ve Bursa’da (1390- 1395) Yıldırım
Bayezid külliyeleri inşa edilmiştir. Bursa Yeşil Cami Kül-
liyesi (1414-1424), Bursa (1424-1426) ve Edirne’de
(1426) Murâdiye külliyelerini örnek verebiliriz. (Çobanoğlu,
1963: 543)

Diğer taraftan külliyelerde konaklama hizmeti, temel
hizmet sunum alanlarından biri olup tabhanelerde (ko-
naklama mekânlarında) yapılmaktaydı. Genellikle imaret
ile birlikte planlanan, şehir içinde yolcuların misafir edildiği
yapılardır. Kervansaraylar, şehirlerarası yolların üzerindeki
durak yerlerinde veya yol üzerindeki yerleşim alanlarında
inşa edilen genel konaklama yerleridir. Bunlar: “Bir avlu
çevresindeki dükkan, depo ve odalar ile meydana gelen
plan şemasına sahiptir. Ayrıca yolcuların çeşitli ihtiyaçla-
rını karşılayan kunduracı, nalbant, baytar gibi görevliler
için hizmet mekânlarının bulunduğu anlaşılmaktadır.
Tekke ve zaviyeler ise daha çok kitlelerin eğitimini ve
mensuplarının nefs terbiyesini hedef alan kuruluşlardır.
Özellikle büyük külliyelerde görülen darüşşifalar, tam te-
şekküllü hastanelerdir. Şifahâne, mâristan, bimâristan,
dârüssıhha, darülâfiye, me’menül-istirahe, dârüttıb veya
bimârhane olarak da adlandırılan darüşşifalar, hem has-
taların tedavi edildiği hastane hem de tıp mezunlarının
uygulama yaptıkları tıp fakültesi mahiyetindedir. Hasta
yatakhaneleri, eczahane, hamam, tuvalet gibi birimlerin
yanında bakıcıların ve tabiplerin odaları, ameliyathane

gibi mekânların da bulunduğu düşünülmelidir.” (Rama-
zanoğlu, 2008: 333-344)

Ramazanoğlu’na göre: “Külliyelerin, dinsel olanla
olmayanın, kamusal ile özelin iç içe geçtiği ve bugünün
bakışıyla çelişkili gibi görülebilecek bir yapısı vardır. Kalıcı
hayır yapmak sebebiyle “öldükten sonra hayır defterinin
kapanmayacağı” inancının ve “hayırlı dua ile anılmak”
arzusunun, külliye inşasını teşvik ettiği göz önünde tu-
tulmalıdır. Öte yandan, yaptıranın kimliğinin ve finans
gücünün külliyelerin inşaat programını etkilediği dikkati
çeker. Her biri birer şehir ikonu durumundaki külliyeler,
dönemin zihniyet yapısını yansıtan ürünlerdir 13. 16.
yüzyıl külliyeleri, tıpkı III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinin
kışlaları, Abdülaziz döneminin saat kuleleri, hükümet ko-
nakları, adliye binaları gibi, bulundukları beldelerde, hatta
ıssız kervan yolları üzerinde, devletin gücünü ve merkezi
otoritesini simgeleyen yapılardır.” (Ramazanoğlu, 2008:
333-344) Bütün bu veriler bize göstermektedir ki, külliyeler
bölgesel özellikler arz etmesine rağmen küresel işlev ve
etkilere sahiptir. Bu nedenle rahatlıkla “külliyelerin, İslam
Dünyası’nın küresel uygarlığa katkısı bir sosyal hizmet,
medeniyet ve hümanizm projesi eserleridir” genellemesini
yapabiliriz.

3. İnegöl İshak Paşa Külliyesi

İnegöl İshak Paşa Külliyesi’nin takdimine geçmeden
önce, külliyenin banisi İshak Paşa’nın kimliği hakkında
kısaca bilgi verelim. Böylece bânîden esere geçiş yapa-
bilelim. “Bursa Kütüğü’ne göre İshak Paşa, İnegöllü İb-
rahim Ağa’nın oğludur. Halil Bey, Şadi Bey, Mustafa Çe-
lebi, Piri Çelebi ve İbrahim Bey adlarında beş oğlu ile
Hafsa Hatun ve Fahrun-Nisa Hatun isimli iki kızı vardır.
İsfendiyar Bey’in kızı Tacün-Nisa Sultan Hatun ile evlen-
miştir. Damadı Gedik Ahmet Paşa’dır.” (Ölçer, 2010: 3)
Yakut, onu şöyle anlatır: “İshak Paşa kabiliyeti ve istidadı
sayesinde yükselerek Bosna Beylerbeyi olmuş, bilahare
birçok valiliklerde bulunduktan sonra sadaret (Başbakan)
mevkiine yükselmiştir… II. Murad’ın hazinedarbaşlığını,
nezaretle Anadolu beylerbeyliğini, Rumeli beylerbeyliğini,
Kubbenişin Vezirliği (Bakan), II. Murad’la beraber Varna



ve II. Kosova muharebelerinde Fatih Sultan Mehmet
(1451-1481) ile de İstanbul’un fethinde en mühim vazi-
felerinden birini yaparak birlikte savaşmıştır. Birçok eyalet
valiliklerinde ve bilhassa Bosna beyliği döneminde kudret
ve liyakatini dostuna ve düşmanına gösterdiğinden 1470
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından o zamanın en
büyük devlet memuriyeti olan Vezir-i Azamlığa (Başba-
kan) tayin edilerek bu görevini 2 yıl sürdürmüştür. Sultan
Murat tahtını II. Mehmet’e bıraktığı zaman vezir İshak
Paşa’yı kendisiyle Manisa’ya götürmüştür. İstanbul’un
fethinden sonra ikinci kez vezir-i azam olarak atanmış,
II. Bayazid’in hükümdarlığı sırasında yine vezir-i azam
olmuştur.” (Yakut, 2006: 25-26)

Öte yandan, “İshak Paşa devlet hizmetleri arasında
sosyal ve kültürel sahalara yönelik Edirne, İstanbul, Se-
lanik, Kütahya, Ankara ile Bursa’nın İnegöl ilçesinde,
cami, medrese, imaret, zaviye ve çeşmeler de yaptırdı.
1483 tarihinde eceliyle vefat etmeden önce yaptığı vasiyet
gereği, İnegöl’e getirilerek kendi adını taşıyan camiinin
ön tarafına gömüldü. Yol genişletilmesi ve çevre düzen-
lemeleri çalışmaları nedeniyle mezarı 1937 yılında hanımı
Tacünnisa Sultan Hatun için yapılan türbenin içine kapının
karşısına taşınmıştır. Türbenin rûmîler ve kum saatleriyle
süslü ayaktaşları muhteşemdir. Türbede kitabe yoktur.
İshak Paşa Camii’nin güneybatısında yer alan Tâcünnisa
Türbesi’nin de bugün kitabesi bulunmamaktadır.” (Yakut,
2006: 26)

İshak Paşa’nın memleketi İnegöl’e yaptığı diğer
hizmetlere gelince bunlar şöylece sıralanabilir: “1- 15
odalı ve büyük bir dershaneli medrese, 2- Bir imaret, 3-
İshak Paşa Camii, 4- Bir hamam, 5- Şehre bol miktarda
su getiren pek çok çeşme 6- Kethüdası Sinan Ağa’ya bu
hizmetlerin ifasında sarf edilecek akarların düzenlenme-

sini, ayrıca yeni hizmetler yapılmasını, okullar açılmasını
her türlü sosyal çalışmalara girilmesini öğütlemiştir. Bütün
bu hizmetlerin karşılanabilmesi için ülkenin dört bir ya-
nından gelir getirecek akarlar İshak Paşa’nın 1468 tarihli
vakfiyesi ve Tacünnisa Sultan Hatun’un vakfiyelerinde
belirtilmiştir. İmaret yıkılıp kaybolmuştur. Burada örnek
olması bakımından imarette pişecek yemeklerle hademe
tahsisatını belirten bir bilgi vermekle yetineceğiz: “Vakıf
sorumlusuna günde 15 dirhem, şeyhe 5 dirhem, imama
4 dirhem, aşçılara 4 dirhem, ekmekçilere 3 dirhem, cüz
okuyacak hafızlara 1’er dirhem, kandilciye 2 dirhem, han-
cıya 1 dirhem, kâtibe 5 dirhem, tahsildara 5 dirhem, odun
için 6 dirhem, et için 40 dirhem, ziyafet için 10 dirhem,
(verilen rakamlar günlüktür) imarette pişecek aş için her
gün 2 kile buğday, ekmek için her gün 6 kile undan iba-
rettir.” (Yakut, 2006: 26-27)

Şimdi bânînin takdiminden sonra eserinin takdimini
yapabiliriz ki bu eser, İnegöl’de XV. yüzyılın ikinci yarı-
sında inşa edilip şehrin merkezini oluşturan bir külliyedir.
Karakaya – Çobanoğlu (1963) yazdıkları “İshak Paşa
Külliyesi” maddesinde ona dair şu tespitlerde bulunurlar:
“Külliye ile İshak Paşa’nın diğer vakıfları hakkında geniş
bilgi veren vakfiye, Şubat 1486 tarihli olup buna Mayıs
1487 tarihinde bir ek yapılmıştır. Bu vakfiyede belirtilen
cami, medrese, türbe, imaret, han ve ahırlardan oluşan
külliyeden imaret, han ve ahırlar günümüze ulaşmamış
olup mimarileri hakkında bilgi yoktur. İnşa kitâbesi bu-
lunmayan cami vakfiyeden anlaşıldığına göre, 1468-
69’tan önce tamamlanmıştır. Plan itibariyle zâviyeli/tab-
hâneli gruba dahil olan camide yan mekânlar eyvanlı
olarak düzenlenmiştir. Yapının taş ve tuğla kullanımı ile
oluşan almaşık örgülü duvarları altta sivri hafifletme ke-
merleri altında dikdörtgen, üstte sivri kemerli iki sıra pen-
cerelere sahiptir. Camide mihrap ekseninde yer alan iki
birimden kuzeydeki daha geniş olup üzeri üçgenlerle ge-
çişi sağlanmış kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbenin tepe-
sinde mukarnaslı aydınlık feneri, kasnağında ise güney
tarafı hariç üç yönde birer sivri pencere yer almaktadır.
Mihrap yönündeki birim kuzeydekine göre biraz küçük
tutulmuştur ve burası da prizmatik üçgenlerle geçişi sağ-
lanmış kubbe ile örtülüdür. Kasnağında kuzey yönü dı-
şında üç yönde sivri pencere bulunmaktadır.” (Karakaya
– Çobanoğlu, 1963: 542)

Ayrıca, “tabhâneleri oluşturan birimler orta kubbenin
genişliği boyunca kuzeye uzatılmış olup dikdörtgen me-
kânlar olarak ele alınmıştır. Bu mekânlar güneyde üç-
genlerle geçişi sağlanan kubbe, kuzeyde ise aynalı to-
nozla örtülmüştür. Bu birimlerdeki kubbelerin kasnağında
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yalnızca güney yönde birer sivri kemerli pencere mev-
cuttur, bu yönlerde alt sırada pencere yoktur. Kıble ek-
seninde birer yarım yuvarlak niş yer almaktadır. Mihrap,
dikdörtgen bir niş şeklinde tanzim edilmiş olup köşeleri
sütunçelerle yumuşatılmıştır. Üstte yedi sıra olarak dü-
zenlenmiş zarif mukarnaslı bir yaşmağı vardır. Nişin et-
rafında yer alan çerçevenin sonradan yenilendiği anla-
şılmaktadır. Caminin kuzeyinde yer alan beş birimli son
cemaat yeri altı kalın pâyeye oturan sivri kemerli açıklık-
lara sahiptir. Birimlerin üzeri kubbelerle örtülü olup kapı
eksenindeki hariç diğerleri dıştan meyilli bir çatı ile giz-
lenmiştir. Yüksek tutulan orta kubbeye üçgenlerle, diğer-
lerine ise pandantiflerle geçiş sağlanmaktadır. Son ce-
maat yerindeki bu revak cephesi üstte üç sıra kirpi saçak
altında zikzak, üçgen ve altıgenlerden oluşan geometrik
düzenlemeli tuğlalarla hareketlendirilmiştir. Eksende yer
alan kapı basık kemerli bir açıklığa sahiptir. Sonradan
değişikliğe uğrayan bu kapının üstünde yer alan dört sa-
tırlı Arapça kitâbe 1877 tarihli bir tamire işaret etmektedir.”
(Karakaya – Çobanoğlu, 1963: 542)

Yine: "Caminin kuzeyinde yer alan medrese, “U”
şeklinde sıralanmış revakların arkasında on iki oda ile
eksende dışa taşkın bir dershaneden oluşmaktadır. Ders-
hanenin kapısı üzerinde yer alan üç satırlık Arapça kitâ-
beden yapının 1482 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır.
Taş ve tuğlanın kullanımı ile almaşık örgülü duvarlara
sahip yapıda revaklar on üç birimden oluşur. Pâyelere
oturan sivri kemerli açıklıklı bu revaklardan dershane ek-
senindeki birim yüksek tutulmuş olup prizmatik üçgenlerle
geçişi sağlanmış kubbe ile diğerleri ise aynalı tonozlarla
örtülmüştür. Odalarda tromplu, dershanede prizmatik üç-
genlerle geçişi sağlanan kubbe bulunmaktadır. Köşe oda-
ları dört, diğer odalar ikişer sivri kemerli alınlıklı dışa

açılan pencerelere sahiptir. Odaların bazılarında revaka
açılan birer pencere daha vardır. Her odada değişik
yönde ocak ve dolap nişleri mevcuttur. Dershane yönün-
deki revak cephesi, altıgen ve yıldızlardan oluşan geo-
metrik kompozisyonlu düzenleme ile hareketlendirilmiştir.
Basık kemerli kapı açıklığına sahip dershane içte üç ba-
samakla zeminden yükseltilmiştir. Kapının iki yanında bi-
rer alt pencere, dışa bakan yan ceplerde altlı üstlü birer,
kuzey cephede ise ikişer pencere mevcuttur. Prizmatik
üçgenli geçiş bölümünde dört yönde birer pencere daha
vardır.” (Karakaya – Çobanoğlu, 1963: 542)

4. Genel Felsefi Bir Mülahaza (Bir Hümanizma
Modeli Olarak Yitik Marka İnegöl-İshakpaşa Külli-
yesi’ne Dair)

Yukarıda sunulan üç bölüm içeriği vasıtasıyla külliye
uygulamasını ve işlevini tarihi seyrinde genelde külliye
özelde İshak Paşa Külliyesi örneklerinde kısaca gördük.
Gayri, geriye sorulması gereken şu sorular kaldı: Külliye
fikri, projesi, modeli, yapısı ve hümanizmasının tarihi arka
planı nedir? Bu tarihi arka planda özne müessir veya
bânînin yeri, önemi ve işlevi nedir? Başka bir ifadeyle:
Bânî, kâni, hâmî ve fânî olan insan kimdir ve tarihsel öy-
küsü nedir? Bu öykünün külliye ile ilişkisi nedir? Şimdi
bu soruların bir felsefeci sıfatıyla homo sapiensler ara-
sından “homo Muslimus” olması için seçilmiş akıl hamalı
ve emanetçi (kendisine ruh = akıl, irade ve vicdan üflenen)
insanın “akıl hamaliyeliği tarihi” adını verdiğim ta başlan-
gıca uzanarak bizce cevabını vermeye çalışalım.

Yeryüzü ve insan kitaplarını okuması beklenilen ve
bilim olma çabasında olan antropoloji, paleoantropoloji,
arkeoloji, primatoloji, embriyoloji, etnoloji, medeniyet ve
kültürler tarihleri disiplinleri verilerine göre, bugünkü mo-
dern insanın (homo sapiens sapiens) beşer atası homo
sapiens (zekalı beşer) yaklaşık 400.000 yıl önce yeryü-
zünde görülmüştür. Diğer beşer türleri içersinde günü-
müze kadar gelen tek türdür. Onun günümüze kadar
olan zaman yolculuğunun miladı iki şekilde izah edilmek-
tedir: Tek lokalite ve kaynakta Afrika’da görülüp yeryüzüne
evrimleşerek dağıldığı; ya da yeryüzünün değişik yerle-
rinde birden çoklu şekilde gözükerek evrimleşip günü-
müze geldikleri tezleri ileri sürülmektedir.

Öte yandan, hangi (ister tekli ister çoklu) tez dikkate
alınırsa alınsın, insanın tekamülleşme esaslı ilahi bir
proje olduğu gerçeği asla yadsınıp gözardı edilemez.
Çünkü insan, tanrısının zar atmadığını, yani evrenin iş
ve işleyişin de tesadüfe, oyun ve oyuncağa yer olmadı-
ğını artık bilmektedir. Ayrıca insan, yaratıcısını bilmenin
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yolunun kendini, doğayı ve evreni bilmesinden geçtiğini
de bilmektedir. Bu bilme ve bildiği ile amel etme cehdi
ancak bir zamana ve mekâna koşut gerçekleştirileceği
gibi, yaratıcıya kulluk görevine dair bir ön farkındalığı da
gerektirir. Bu da insanı bireysel ve sosyal görev ve so-
rumluluk olguları ve alanları ile yüzleştirir. Bütün bunların
başında bir ilahi gerçeklik vardır ki, işin meta-bilimsel for-
mül, terkip ve tılsımı kendini orada gösterir. Beşerin ya-
ratıcısının ilahi müdahale ile insan projesinin başlangıcına
karşılık gelir. Çünkü artık, zaman ve mekân (yeryüzü)
beşere, yeryüzü mekânı modelinde evrensel insanlaşma
destanı yazmada lojistik destek (diyar ve yardımcı) ol-
maya hatta hocalığı hazırdır. Bu müdahale ademoğlunun
homo sapienslikten (beşerlikten) çıkartılıp, üflenen ruha
(ilahi terkibe) koşut akıl hamalı homo skeptikus (sorgu-
layan insan) edilmesi medeniyetin ve “homo Muslimus”lu-
ğun başlangıcına karşılık gelir.

Artık homo sapiens beşerin yüzbin yıllar süren be-
den ve madde merkezli varoluştalık etkinliğine yeni bir
ilahi formatla (ruhlama) ile insani cansuyu verilerek in-
sanoğluna mana, ve maneviyat yolu açılmıştır. O, sadece
ete kemiğe büründürülmüş sıradan biyolojik bir beşer
can değil, artık bir “Yunusluk” yani homo Muslimus’luk
yolcusudur. Çünkü o, artık akıl hamalı emanetçi bir müs-
takbel “homo Muslimus”tur. Kendi varlığını zamana koşut
belli bir mekânda bireysel ve toplumsal seviyelerde ortaya
koyarken bu fıtri homo Muslimus kimliğini asla unutma-
yacağı gibi, bu farkındalık ile tevhidi kozmik holizm çer-
çevesinde yaşayacak ve yaşatacaktır. Sonuçta doğal
olarak bireyi de, toplumu da, kültürü de, medeniyeti de
homo Muslimus’ca olacaktır. Çünkü akıllı, iradeli, vicdanlı
olup özgün ve özgür iradeye sahip bir varlık olarak yara-
tılış gerekçesi ve olması gereken budur ama homo Mus-
limus’luğu seçerse eğer.

Bu homo Muslimus’luk yolculuğunda azığı beş du-
yusu ve organlarının yanı sıra bundan böyle aklı, ruhu,
vicdani, duyguları, iradesi ve bunlara koşut eyleme ve

söylemeleri olacaktır. İşte bu bağlamda, insanlaşma yo-
lundaki beşer, mekân ile müstakbel medeni insan olarak
yeniden tanışmış ve mekâna damgasını artık beşerce
değil “insanca” ve “Yunusluk” hak edişi şuuruyla vurmaya
başlamıştır. İnsanın mekânda tezahürü kendini temelde
fiziksel, ruhsal ve düşünsel olarak üç alanda veya bunların
kombinezonlarında gösterir. Böylece indirgemeciliğe inat
bütüncülük çerçevesinde bu üç alana zorunlu olarak gön-
derme yapılır. Çünkü insan bütüncü ve ideal anlamlarda
bu üç alanın birbirine indirgenemez toplamıdır. Bilindiği
gibi, kendisinin Mevlâsı olan Yaratıcısının, dünya ve ahiret
bütüncül özel bir projesidir.

Bu özellik gereği Mevlâsının 99 isminin tecellisini
yeryüzünde insan aynasında yeryüzü vekili sıfatıyla insani
çerçevede yansıtması beklenir. İşte insanın yeryüzü ve-
killiğinin sırrı budur. Bu ilahi varlıktalık misyonunu insan,
ancak bir mekânda kendini ve mekânı inşa ederek ger-
çekleştirebilir. İnsan, medeniyeti bu çerçevede üretir ve
kurar. (İslamoğlu, 2016) Bu yüzden insan, eserine fiziğini
(emeğini, terini), aklını ve ruhunu katmıştır. Çünkü me-
deniyet, insanın doğuştan kendiyle birlikte getirmeyip do-
ğaya sonradan fiziksel, ruhsal ve düşünsel cehd ile kattığı
şeylerdir. “Bizim kendi medeniyet havzamızda medeniyet
inşasında bugün bile Türkiye şehirlerimizin ve mimarisinin
ürün bazında 120 özelliğin söz etmek mümkündür.” (Pa-
mir, 2016b: “Külliyelerimiz Projesi” söyleşisi) Bu ürünlerin
türüne ve cinsine göre de medeniyet, maddi medeniyet
(maddi kültür) ve manevi medeniyet (manevi kültür) diye
ikiye ayrılır.

Öte yandan, her inşa faaliyetinde evvelen barınma
ihtiyacının giderilmesi esas alınır. Çünkü insanın barınma
ihtiyacı temel ihtiyaçlarından biridir. Böylece insan artık
kendi barınırken ötekini barındırmayı; yerken yedirmeyi,
içerken içirmeyi, temizlenirken temizlendirtmeyi; öğrenir-
ken öğretmeyi, pay alırken pay vermeyi (paylaşmayı); bi-
riktirirken biriktirtmeyi; dua ederken dua ettirmeyi; ve hiz-
met alırken hizmet vermeyi öğrenerek gereğini yapmaya
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başlayıp birey-merkezlilikten, ötekiler-merkezli toplum-
sallaşma ve şehirleşmeye geçmektedir. Bu adamlaşma
ve sosyalleşme sürecine son kutsal elçiye kadar binlercesi
değişik kültür ve uygarlık çevrelerine görevlendirilen kutsal
elçiler rehberlik etmişlerdir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, birlikten bizliğe geçmek
ancak küll’e katılıp cem olmakla mümkündür. Bu da ancak
bireysel ve toplumsal ihtiyaçların “külliyen” giderilebileceği
bir mekânlar kompleksinde yani “külliye”de mümkün olur.
Bizim Türk-İslam geleneğimizin orijinal mimarı ve sosyal
hizmet uygulaması olan külliye denilince akla evvelen:
“Cami merkezli sosyal, eğitim, sağlık, dini, ticari ve kültürel
hizmet birimleri kompleksi” gelmesinin sebebi budur. Bu
sosyal hizmetin müesseseleşmesi, genelde maddi ve
manevi destek vermesi, sevk ve idare etmesi maharetiyle
devletten beklenir ama bizim vakıf ve hayrat medeniye-
timizin orijinalitesi gereği devlet ricali, ulemâ, ve zengin
hayır ve vakıf sahipleri kişiler ve aileleri tarafından bir
sosyal ve manevi hizmet alanı olarak algılanıp gönüllük
esası gereği yerine getirilmiştir. Fakat devlet dolaylı direkt
olarak her daim destekçi olmuştur.

Yine en yetkin, en orijinal ve nihai şekli Türk-İslam
mimarisinin en çarpıcı, kalıcı ve işlevsel örnekleri bir sos-
yalleşme ve sosyal hizmet kurumları topluluğu veya kül-
liyesi olarak İslam coğrafyasında görülse de akıl hamalı
homo skeptikus’un (sorgulayan insan) uygarlık tarihinde
değişik kültür çevrelerinde iptidai ve prototip olarak dü-
şünülebilecek örneklerini bulmak mümkündür. Bu geniş
tarihsel çerçeve ve külliyenin yapısı ve işlevi dikkate
alınıp dar açıdan bakıldığında Homo sapiens beşer insan
Hz. Adem’in yeryüzündeki bilinen ilk yapısı Tanrı evi veya
mekânı olarak meşhur mabedin (Kabe-i Şerifin) ve son
elçi Hz. Muhammed’in inşa ettiği Mescid-i Nebevi bu
amaca hizmet eden ilk prototipler olarak değerlendirilebilir.
Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi, İslam Dünyasındaki kül-
liyelerin esin kaynağı olarak düşünülebilir.

Nitekim sonraları Hint, Çin, Mısır, Mezopotamya,
Pers ve hatta Yunan uygarlık çevrelerinde bu tür dar ve
sınırlı işleve sahip iptidai örnekleri bulunabilir. Bu durum,
yeryüzüne dağılan binlerce kutsal elçinin rehberliği ve
insanın orijinalde ilahi formata sahip fıtratının işlevsel-
leştirilmesi gerçeği dikkate alındığında yadırganmaması
gerekir. İşte bu yüzden, akıldan akıla, toplumdan topluma,
kültürden kültüre ve medeniyetlerden medeniyetlere ortak
bir yol vardır. Nihayetinde hepsi Adem’in çocuklarıdır.
Örneğin; Sümer uygarlık çevresi verilerden biliyoruz ki,
doğan her çocuk aile, devlet ve mabed üçlüsünün ortak

malıdır. Bu yüzden yaklaşık M.Ö. 3000’lerde Sümerli
okul çocuğunun tabletinde: “Ödevimi yapmadığım için
öğretmen baba beni dövdü” notu yazar. Bu bağlamda
külliyeler, asırlar ötesinden günümüze ulaşan yitik, harabe
ve mahzun Türk-İslam medeniyetinin dünyaya armağan
ettiği en yetkin model bir sosyal hizmetler bütüncül paket
programıdır.

Biz külliyelerin tarihsel işlevleri örneğinden biliyoruz
ki, “bizim kendi çok yönlü ve bütüncü Türk-İslam mede-
niyet geleneğimizde ülkemiz insanlarının medeniyet bi-
rikimi, tarihten gelen toplumsal duyarlılıklar ve örgütlen-
meler sayesinde küresel yetkin ve etkin örnekler üretmeyi
başarmıştır.” (Pamir, 2016a: 1-9) Bu başarı, genelde ka-
dim inanç sistemimiz ve tevhidi kozmik bütüncü dünya
görüşümüzden kaynaklanırken aynı zamanda özelde
hem Doğu hem de Batı toplumlarına göre daha kapsayıcı
ve dayanışmacı bir medeniyet üretmiş olmamız nede-
niyledir de. Bu yüzden tıpkı külliyeler aynasında görül-
düğü gibi bizim medeniyetimiz bir sevi, hoşgörü, saygı,
merhamet, vicdan, adalet ve hizmet medeniyetidir. İşte
bu nedenledir ki, gerek başta mimari alan gerekse diğer
medeniyet ürün alanları eserlerinde bu insani (humanis-
tik) nitelikler gözlemlenir. Çünkü külliye uygulamasında
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olduğu gibi bu nezih ve zarif duygulara şu ilkesel mottolar
kaynaklık etmektedir: “Her şey insan için, insan da kulluk
için”, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın; devleti yaşat ki,
insan yaşasın”, “Halka hizmet Hakk’a hizmet; Hakk’a hiz-
met, halka hizmettir” ve “Allah’tan başka Galip yoktur.”

Öte yandan, Pamir’e göre: “Sözü edilen toplumsal
örgütlenmeler içinde mimari açıdan üç tür mekânsal dü-
zenleme önem kazanmıştır. Bunlar: ı-) kırsal yerleşimle-
rimiz; ıı-) şehirlerimizdeki mahallelerimiz; ve ııı-) şehirle-
rimizin dini, sosyal ve kültürel merkezleri olan “vakıf
külliyelerimiz”dir. Bu çevreler hem yaşamları hem de fizik
oluşumları ile birer çevresel sanat eseridir. Bu düzenlere
biçim veren yapı yapma sanatı yanı mimarimiz medeni-
yetimizin en etkili şekilde öne çıkan sanatı olmuştur. İşte
başlanması önerilen proje çalışması, külliyelerimiz ko-
nusundaki birikimimiz üzerine daha çok anlamlı işlevsel
bilgi üretmemiz, bunlar üzerinde düşünmemiz ve gele-
ceğimiz için kuracağımız yerleşimler ortamında örnek
olacak yeni külliyeler üretme süreçlerini belirlememiz
amacıyla yapılacaktır.” (Pamir, 2016a: 1-9)

Yine Pamir şöylece devam eder: “Külliyeler, bizim
medeniyet birikimimizin (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı)
çok boyutlu ve bütünleşik, dini, sosyal ve kültürel hizmet
ortamlarıdır. Günümüz ifadesiyle külliyeler, model bir sos-
yal hizmetler yumağı ve merkezidir. Hem kentsel tasarım
açısından hem de mimarileriyle kentsel kültür varlıkları
olarak kabul edilmeleri medeniyetimizin geleceğini kur-
gulama açısından çok önemlidir. Külliyeler bir sosyal hiz-
metler modeli olarak, aynı zamanda, bu anlayışın özü
olan hayrat ve vakıf düşüncesiyle, hizmetleriyle ve kentsel
ortamda ki varlıkları ile küresel açıdan birer toplumsal
duyarlılık ve kentsel estetik örnekleridir. Bu yüzden külli-
yelerimiz kentlerin adeta birer siluetleridirler.” (Pamir,
2016a: 1-9)

Külliyeler tarihi bize göstermektedir ki, oluşumları,
onları kuran vakıfların güç ve amacına göre değişik öl-
çeklerde ve boyutlarda olmuştur. Ancak, onların ortak
özelliği: “Hepsinin hem bulundukları mahallenin hem de
şehrin toplumsal ve kültürel merkezleri olmalarıdır. İn-
sanların buluştuğu din, eğitim, beslenme, sağlık ve alış-
veriş hizmetlerini çeşitli ölçeklerde aldıkları şehirsel alanlar
oluşturmuşlardır. Külliyeler, vakfiyeler aracılığı ile top-
lumsal var oluşlarını gerçekleştirdikleri için varlıklarını
rahatça sürdürebilmişlerdir ve hala şehirlerimizdeki bel-
leğin en önemli unsurlarıdır. Külliyeler, fiziki olarak da
şehrin belleğinde güçlü izler bırakmışlardır ve çoğunlukla
kentin siluetinin en önemli öğelerini oluşturmuşlardır.”
(Pamir, 2016b: 1-9)

Sonuç

Külliyelere dair bizim bir dış göz olarak felsefi de-
ğerlendirmemizin yanı sıra içeriden bir uzman ve usta
göz olarak yukarıdaki teknik tespit ve değerlendirmeden
sonra yılların birikimiyle Pamir, bu bağlamda ileriye yönelik
şu öneride bulunur: “Medeniyetimizin ve dünyanın önemli
kültür varlıkları olan külliyelerimizin anlamlı bir çerçevede
bütünüyle anlaşılması, günümüzde sağlıklı kullanılması
ve kentsel dokuda önemli bir alternatif olarak yeniden
üretimleri aracılığı ile kültürel devamlılıklarımızın sağlan-
ması için çok boyutlu bir çalışma yapılması gerekmekte-
dir.” (Pamir, 2016a: 1-9)

İşte bu nedenle olsa gerektir ki, şimdilerde Sn. Cum-
hurbaşkanımız tarafından bir kez daha içerik, önem ve
işlevleri bakımlarından gündeme getirilen külliyelerin, umu-
lur ki, devasa bir milli proje çerçevesinde ihyası, inşası
ve eski ve şimdinin sentezlemesi yapılıp günümüze uyar-
lanarak ecdad mirasına böylece sahip çıkılır. Tıpkı Sn.
Cumhurbaşkanı’nın üniversite kampüslerinin külliye şek-
linde düşünülüp, anılıp işlevselleştirilmesi teklifinde olduğu
gibi. Bu öneri, şehirlerimizdeki toplumsal diğer merkezi
AVM, Kütüphaneler, Kültür Evleri, Gençlik Merkezleri ve
sair yapılara da uyarlanabilir. Kendilerine yapay bir tarih
oluşturma gayretinde olan dünyadaki kimi toplumlar dik-
kate alındığında, böylece hazır kültürel ve tarihi mirasla-
rımızın kadir ve kıymetini bilmiş oluruz, olmalıyız da.

Önceden de ifade ettiğimiz gibi, İslam toplumunun
oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çev-
resindeki mimari yapıda yoğunlaşmaktaydı. Külliye, İs-
lam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavra-
mını geliştirmesiyle ortaya çıktı. Vakfetme ve hayrat
anlayışı, ruhu ve uygulaması bir beldenin sosyal çev-
resinde ve insani dokusunda çok yönlü kazanımlara
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sebep olup o beldenin fertlerini hangi kökenden olursa
olsun birliğe, bizliğe ve diriliğe yönlendirir. Mekânı ve
mekâna anlam kazandıran eserleri sahiplenip adeta “biz
birlikte varız” mesajını verir. Diğer taraftan, eğer eser
müessirinden koparılıp ondan bağımsız olarak değer-
lendirilirse, o zaman büyü bozulup eser can verir ruhu
uçar gider. Eskiden marka olup hizmet merkezli ayrım
yapmaksızın bütün ahaliye kucak açan eser, artık yitik
bir değer olup inşa ve ihyasını bekler, tıpkı İnegöl ilçesi
İshak Paşa Külliye kompleksi gibi.

İşte bu makalede bu farkındalık ve anlayış ile dört
bölümümüz boyunca İnegöl’ün bu yitik markasına dair
bazı tarihsel, kültürel ve mimari zeminlerden hareketle
bizce felsefi mülahazalarda bulunduk. Bütün bunlardan
sonra geriye, genelde bütün külliyelerimiz özelde tıpkı
İnegöl İshak Paşa külliyemiz örneğinde olduğu gibi, kül-
liyelerimize dair ennihaye söylenecek kelam-ı kibar biz-
cesi ancak şöyle ifade edilebilir. 

İslam Medeniyetinde Külliyeler:

Medeniyeti bakımından “Çağlar üstü bir Hümanizma
ve sosyal hizmetler modelidir”;

Mimarisi bakımından “Bir medeniyet ruhu ve şehirler
silueti/ikonudur”;

Hümanizması bakımından “Her şey insan için, insan
da kulluk için”, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın; devleti
yaşat ki insan/insanlık/ümmet yaşasın”; ve

Felsefesi bakımından “Halka hizmet Hakk’a hizmet;
Hakk’a hizmet, halka hizmettir” ve “Allah’tan başka Galip
yoktur” anlayış ve uygulama eserleridir.
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izler tarihi mirasımızı bir ke-
nara atılacak, miadı dolmuş
bir şey olarak görmüyor ak-
sine gelecek nesiller için bir

ibret olması hasebiyle daha da önemsen-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. İnegöl Be-
lediyesi olarak geçmişten beslenip geleceği
inşa etmek, doğal estetiği insan estetiği ile
buluşturmak adına “tarihi ve kültürel mira-
sımızı yaşatarak koruma” ilkesini gözeterek,
tarihiyle barışık, geçmiş ile günümüz arasında köprü
kurarak hayal ettiğimiz bir kent için uğraş vermekteyiz.

İNEGÖL’ÜMÜZE TÜRKİYE’NİN İLK
İLÇE KENT MÜZESİNİ KAZANDIRDIK

İnegöl Belediyesi olarak bundan tam
9 yıl önce Türkiye’de bir ilke imza attık. Biz-
ler, kentimizin tarih, kültür ve markalarının
farkındayız. Görevlerimiz arasında; bu kentin
değerlerini ve ruhunu diri tutmak var. 10
Ocak 2009 tarihinde açılışını yaptığımız
Kent Müzesi bu bilincin ürünüdür. Geçmişi-
mizin izlerini bulduğumuz ve tarihimizi en

güzel şekilde bizlere yansıtmayı başaran Kent Müzemiz,
15 milyon yıl öncesine ait fosil örneklerinden başlayarak
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar
kronolojik olarak kurgulanan bölümleriyle gelen misafir-
lerine şehrin hikâyesini sunar. Kent Müzesi kolayca oluş-
madı. 2005 yılında başlayan kurulum çalışmaları, 4 sene
sürdü. Oluşturulan komisyon, bu 4 senede çok büyük
fedakârlıklar yaparak köy köy, belde belde dolaştı. Cami
imamlarından muhtarlara, oda ve derneklere kadar her-
kesi bu işe dâhil ettiler. Bu titiz çalışmalar sonucunda;
halkımız tarafından müzemize yüzlerce materyal, onlarca
eşya bağışı sağlandı. Bu gün artık İnegöl Kent Müzesi,
yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olmuştur. Kent
Müzesi yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ev
sahipliği yaparken, İnegöl’ün turizm değerlerinin de öne
çıkmasına olanak sağlamaktadır. Kent Müzesini ziyaret

Geleneğin Geleceğe 
Taşındığı Şehir: İnegöl

İnegöl, Tarih boyunca pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bey-
likten devlete geçişine şahitlik yapmış, topraklarında Osmanlı hanedanının ilk şehidinin met-
fun olduğu, geçmişin izlerini günümüze taşıyan gerek tarihi eserleri gerekse yerel kültürü
ile buram buram tarih kokan bir şehirdir. Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma bilinciyle
başlattığı projeleri tüm hızıyla sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan geleceğin yaşanabilir
şehrini inşa ederken, bir yandan da insanların refah seviyesine ve şehircilik bilincine katkı
adına tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkaracak projeleri gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları;
“ geçmişine, köklerine önem veren, tarihi değerleri yok etmek yerine, onları ayağa kaldır-
maya ve yeniden canlandırmaya çalışan bir yönetim anlayışındayız” diyerek özetleyen Be-
lediye Başkanı Alper Taban, Dergimiz için İnegöl’de yapılanları kaleme aldı.

B
Alper TABAN

İnegöl Belediye Başkanı
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gelen misafirler, müzenin karşısındaki İshakpaşa Külliyesi
ve Cuma Camii ile Tarihi Kapalı Çarşı’yı gezdikten sonra
Ortaköy Kervansarayı, Oylat Mağarası gibi önemli tarihi
ve turistik mekanları gezme fırsatına da ulaşmaktadır.
Bu manada kent müzemiz, destinasyon alanlarının mer-
kezi konumuna ulaşmış ve ilçemizin turizm alanındaki
değerlerinin tanıtılması noktasında önemli bir işlevi de
yerine getirmektedir. Ayrıca sergi ve etkinliklerin yuvası
haline gelen müzemiz; kentimizin kültür ve sanat merkezi
olmuştur. Kent Müzemiz aynı zamanda diğer şehirlere
de  örnek olmuştur. Şimdiye kadar birçok il ve ilçe; Kent
Müzesi kurmak için bizi model almıştır. Bu eşsiz yapının
hemen yanına da Mobilya’nın başkentine yakışacak
tarzda Türkiye’nin ilk Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi’ni de
açarak burayı müzeler kompleksi haline getirdik.

ESKİ TEKEL BİNASINI KÜLTÜR SANAT VE
GENÇLİK MERKEZİ HALİNE GETİRDİK

Sosyal belediyecilik anlayışının bir numaralı örnek-
lerinden biri olma yolunda her geçen gün ilerleyen İnegöl
Belediyesi bu kapsamda bir yandan geleceğin modern
kentini inşa ederken, bir yandan da Tarihi ve kültürel mi-
rasına sahip çıkma bilinciyle projelerimiz tüm hızıyla de-
vam ediyor. Yeni İnegöl’ü inşa etmekte gösterdiğimiz
önem ve özeni İnegöl’ümüzün sivil mimarisini korumakta
da azami şekilde gösteriyoruz. Kültür ve tabiat varlıklarını
koruma anlamında İnegöl Kent Müzesi bizim için bir ilham
kaynağı olmuştur, bizi bu konuda daha da kamçılamıştır.
Şehrin göbeğinde atıl ve metruk bir şekilde yıllarca ka-
derine terk edilmiş mezbelelik bir bina olan Lazlar Ca-

miinin karşısındaki eski tekel binasını kültürel ve sanatsal
faaliyetlerimizi daha sistemli ve daha kaliteli yapmak
adına burası için bir proje geliştirdik. 2010 yılında restore
çalışmalarıyla başladığımız bu yolculukta, burası bugün
binlerce insanın kendini yetiştirdiği, kendine özgü sanatı,
inancı, örf ve adetleri ile anlayış ve davranışlarından bir
kimlik oluşturduğu güzel bir merkez haline geldi. Bu tarihi
mekan artık Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi olarak İne-
göl’e hizmet vermektedir.



İSHAKPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE
KAPALI ÇARŞI RESTORASYONU

Tarihe ışık tutan Belediyemiz, Fatih Sultan Mehmet
ve 2. Bayezid dönemlerinde vezir-i azam görevlerinde
bulunmuş ve vasiyeti üzerine doğduğu şehir olan İne-
göl’de toprağa verilmiş veziri-azam İshakpaşa’nın tarih
kokan Camii ve Medresesinin etrafında ecdadımıza ya-
kışır bir düzenleme yaptık. Bahçesinden, türbesine, med-
resesinden şadırvanına kadar gerçekleştirdiğimiz düzen-
leme çalışmasında İshakpaşa Camii o eski ihtişamına
kavuştu. Ayrıca yıkılan eski İshak Paşa İ.Ö.O. yerine ya-
pılan yeni çarşı dükkanları ile alan adeta yeniden doğdu.
İshak Paşa Çevresi Kentsel Dönüşüm Çalışması ile İshak
Paşa Camii, Medrese ve Türbesi ile tarihe uygun yapılan
yeni çarşı dükkanları, asırlık çınarların gölgesinde çay
içilebilecek eşsiz mekanların başında geliyor. Bunun ya-
nında 1880’li yıllarda yapılmış olan ve 50 yıldan fazla
bakım-onarım yüzü görmeyen yaşayan anıt konumundaki
Tarihi Kapalı Çarşı’yı restore ederek, tarihi ve modern
yapıyı bir arada barındıran farklı ve gezilecek bir alan
yeniden hayat buldu.

MAHALLE KONAKLARI

Tabi belediye olarak Tarihimizi ayağa kaldırma adına
çalışmalarımıza devam ederken metruk ve virane halde
olan eski İnegöl evlerini restore ederek yeniden işlev ka-
zanması adına Mahalle Konağı kavramını bir proje olarak
hayata geçirmek de bizlere nasip oldu.  Belediye olarak
Mahalle Konaklarını restore ediyor ve bir vakıf veya STK
aracılığıyla işletimini sağlıyoruz. Tarihi dokuyu koruyup,
mimari güzellikleri ön plana çıkartarak restore ettiğimiz
mahalle konaklarımızı bu sivil toplum kuruluşlarımıza
tahsis ederek hem her mahallede belediyemize ait bir
sosyal alan bulunmasını hem de gerçekleştirilen etkin-
liklerle İnegöl’ün sosyal yaşamını renklendirmeyi amaç-
lıyoruz. Ocak 2012 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Or-
haniye Mahalle Konağı ile İnegöl’de bir ilk olan Mahalle
Konakları sadece mahalle sakinlerine değil tüm İnegöl
halkına hizmet veren bir mekan haline getirilmiştir. Bu
anlayışla Mahalle Konaklarının sayısını bir bir artırma
adına yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla Ahmet
Türkel Aşevi ve Mahalle Konağı,  Süleymaniye Mahalle
Konağı, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caminin hemen
yanı başında açmış olduğumuz Kasım Efendi Mahalle
Konağı ve son olarak Nisan 2016 tarihinde 5. Mahalle
Konağımızı Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz
Bakım Evi olarak Osmaniye Mahallesine kazandırdık.

Her mahalleye bir hizmet noktası kazandırma hedefiyle
yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında son olarak
kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Burha-
niye Mahallemize kazandırdığımız konağımız da İlim
Yayma Cemiyeti kontrolünde ‘Buhara Okuma Evi’ olarak
hizmet vermeye başladı. Bundan sonra da tarihimizi ye-
niden ayağa kaldırma adına projelerimizi bir bir hayata
geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla 7. Mahalle Ko-
nağımızın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşmak-
tayız.

Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını
benimsemiş ve bunu uygulamalarda hayata tatbik eden
bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz belediyeciliği park ya-
pan, yol yapan, altyapı inşa eden, çöp toplayan kurumlar
olarak görmedik ve görmüyoruz. Belediye olarak bunları
tabi ki yapacağız hatta en iyi şekilde yapacağız; ama
önce insan düsturuyla hareket etmeye devam edeceğiz.
Belediye olarak yaşadıkça güzelleşen, her çağda kendini
yeniden üreten, geçmişle şimdi ve yarın arasında kurulan,
derin ve anlamlı bir bağ olarak hayatı her yönden kucak-
lamaya devam edeceğiz.





er şeyden önce şehir anlayışınız sizin
yaşam tarzınız, düşünce tarzınız ve
inançlarınızla paraleldir. Nasıl bir in-
san, varlık ve tarih anlayışınız var ise

şehrinizi öyle yapılandırırsınız. 

Hem mimarisini, hem sokaklarını, hem meydanını,
mahallesini ve hem de yapıların içini. Evet bütün bir ya-
şam alanını sahip olduğunuz dünya görüşünüz şekillen-
direcektir. Dağınık, sistemsiz, amaçsız gibi şekillenmiş
bir kent yapısının bir dünya görüşü üzerinden şekillen-
mediğini düşünmemek gerek. Çünkü dağınık, plansız ve
amaçsız bir şehir yapısı da aynı şekilde o şehirde yaşa-
yanların veya şehri yönetenlerin amaçsız ve ilkesiz bir
dünya görüşüne sahip olduğunu gösterir.

Kentleri yönetenler tarih boyunca sahip oldukları
dünya görüşünü kentin her yerine yansıtmışlardır. Mo-
dernizm döneminde yapılan daha doğrusu oluşturulan
suni kent yapılarına baktığımızda otoritenin kentin her
yerini adım adım şekillendirdiğini görebiliriz. Çünkü mo-

dernizmin hakikat anlayışı dayatmacıdır. Şehirleri plan-
lamak modernizmin toplum mühendisliğinin bir sonucudur
aslında.

Rönesans sonrası yapılan yerleşim örnekleri nere-
deyse matematiksel bir hesaplamaya dayandırılmış şehir
planlamalarıdır. Mesela Rönesans sonrası yapılan ör-
neklerden biri İtalyan Mimar Vincenzo Scamozzi'nin Rö-
nesans döneminde tasarladığı şehir olan Palmanova’dır. 

Bunun gibi sahip olunan dünya görüşü neredeyse
her zaman kentlerin yapısına etki etmiştir. Elbette sahip
olunan dünya görüşünün mimariye ve kent yapısına ulaş-
ması için mimarların da sahip olunan “dünya görüşü”
doğrultusunda eğitilmesi gerekir. Müteahhit ve mimarların
nitelikli mimarlık eğitiminin yanı sıra sahip olunan dünya
görüşünü de iyi derecede bilmeleri gerekmektedir. Böyle
mimarların yetişmesi için de iktidarların kendi dünya gö-
rüşlerini yansıtacağı bir “mimari ve estetik eğitimi” olması
gerekir. Aksi durumda mimari yapının bir dünya görüşünü
yansıtması zor gibi görüyor. 

H
Bir Şehir ve Mimari Felsefemiz Var mı?

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

ŞEHİR VE TEVHİD

Mimaride ve şehir
planlamasında
“mekanın bölünmesi”
aynı zamanda İslam
düşüncesi açısından
Tevhid ilkesine
aykırıdır. Çünkü İslam
şehir tasarımında
“Küllilik ve külliye
mantığı”vardır.



Peki, İslam kültüründe bir mimari veya şehir felsefesi
var mıdır? Var ise nasıldır? Ne yazık ki bu konuda birikmiş
geniş bir literatürden söz edemiyoruz.

Geçmişte bir Müslüman kent ile Müslüman olmayan
kentin ayrımı çok açık fark edilebiliyordu. Çünkü etkilen-
mişlik, iletişim imkânları nedeniyle çok sınırlı düzeyde
idi. Ama bugün Müslüman toplumların kentlerine baktı-
ğımızda aslında Batı’daki herhangi bir kentten çok farklı
değildir. Şu temel ayrım Müslüman coğrafyadaki kentlerde
de Batı’lı kentlerde de bulabilirsiniz bugün: Her ikisinde
de mekân iki temel alana ayrılmıştır. “Dini alan” ve “se-
küler alan”. Her ikisinde de dini alan sadece ibadethane-
dir. Cami, havra, kilise vs. Seküler alan ise ibadethanenin
dışında kalan bütün bir kenttir.

Bu ayrım aslında Yahudilik ve Hıristiyanlık düşünce
geleneğine de İslam düşünce geleneğine de uymaz.
Çünkü mekânın böyle tasarımı dine ve dolayısıyla Tan-
rı’ya alan sınırlama yapma girişimidir. Bu mekân tasnifinin
ve tahdidininin (sınırlama) amacı “Tanrı merkezli bir şehir
ve medeniyet anlayışı”ndan “insan/prometeus merkezli
bir şehir ve medeniyet anlayışı” geliştirmektir. 

Esasen medeniyetin her alanı için bunu söylemek
mümkündür. İnsanın muhatap olduğu her şey aslında
amaçlı bir var oluşun parçasıdır ve o bütün içinde anlam
kazanır. Onun için yaratılmış varlıkların hiç birisi “kendi
başına var” (kıyam bi nefsihi) değildir. Benzer şekilde
hiç biri “kendi başına anlamlı” ve “kendi başına amaçlı”
değildir. “Anlamın veya amacın kendiliğindenliği” mümkün

değildir. Çünkü bütün varlıklar bir başlangıca sahiptir ve
başlangıcı olan her şeyin başlamadan önce bir başlatıcı
“özne”si vardır. Ve onu anlamlı ve amaçlı kılan da bu öz-
nedir. Mimaride ve şehir planlamasında da parçalı ve
bağımsız mimari ögeler ve şehir yapısı düşünülmemelidir. 

Mekânın Bölünmüşlüğü
Eşyaya, evrene, anlama ve insana bakarken her

varlığı veya her varlığın tek tek ögelerini tek başına an-
lamlandırmaya çalışmak temel bir varlık yanılgısıdır.
Çünkü evrende hiçbir şey tek başına ne vardır ne de an-
lamlıdır. Her şey “öteki” ile anlam kazanır. 

O nedenle mimaride ve şehir planlamasında “me-
kanın bölünmesi” aynı zamanda İslam düşüncesi açı-
sından Tevhid ilkesine aykırıdır. Çünkü İslam şehir tasa-
rımında “Küllilik ve külliye mantığı” vardır. Kentlerin
yapısında böyle bir “kutsal mekan” ve diğer “seküler me-
kanlar” şeklinde ayrım söz konusu edilemez. Cami mer-
kezdir, ticareti, eğitimi, sosyal hayatı etkileyen bir anlam
ve işlev yüklenmiştir camiye. Bugünkü gibi camiler top-
lumsal hayattan, siyasetten, ticaretten, eğitimden vs.
izole edilmiş bir kurum değildir. Elbette buradan caminin
ve dolayısıyla cami imamının yönlendirdiği bir sosyal ya-
şam sonucu çıkarılmamalıdır. Şehrin ontolojik konum-
landırmasından söz ediyoruz. Merkezde kapitalist ve se-
küler piyasa mı olacak yoksa yaratıcı irade mi olacak?
Söz konusu ettiğimiz şey budur.



Tıpkı fizik dünya gibi. Nasıl ki her şey birbiriyle
ilişkili olarak varlığını sürdürüyor ise benzer şey mana
ve kültür alanında da geçerlidir aslında. Ancak yüklenen
anlamın simgeleri değiştirilince bu ilişkiler görülemez ve
gösterildiğinde de anlamlı gelmez. Şehrin meydanı, so-
kağı, caddesi, mimari yapısı, eğlence alanları vs. tasar-
lanırken varlığın birliği ve karşılıklı ilişkisi unutulmamalıdır.
Şehirde bu saydığımız şeylerin organize edilirken birbir-
leriyle ilişkileri düşünülmez ise parçalanmışlık ve amaç-
sızlık hakim olur kentte. Kentin amaçsız yapılanması sa-
dece hayatın da amaçsız algısını zihinlere yükler. Çünkü
şehir insanı etkiler, yönlendirir ve eğitir her zaman. Kişi
yaşadığı şehrin çocuğudur aslında. İnsanın inanç, ahlak
ve anlam dünyası şehrin etkisi altında şekillenir.

“Mimaride parçalanmışlık” sadece “işlevi” öncele-
mektir. Sadece “iskanı” bilip “imanı” ıskalamaktır. Oysa
olması gereken bu üç ögenin bir bütün olarak tasarlan-
masıdır. İslam “şehir felsefesi” açısından bu da yetmez.
Sadece binaların iç ve çevre düzeni değil sokak, meydan
ve kentin genel yapısı ile uyumlu olması gerekir. 

Küllilik kelimesi sadece “külli irade” ifadesiyle kül-
türümüzde yer alır. Oysa “külli” kelimesi bütüne yapılan
göndermedir. Şehir yapısının ve tasarımının bu külli man-
tıkla düşünülmesi gerekir. Şehrin insanının ticaret ahlakı,
eğitimi, eğlencesi vs. her şeyi külli mantığın parçaları ve
bununla uyumu şeklinde düşünülmesi gerekir. 

Şehrin sadece mimarisini ve imarını planlamak bir
şehir planlaması değildir. Günümüz şehircilik anlayışında
insani ihtiyaçların da planlandığı doğrudur. Giderek böyle
bir şehircilik anlayışı geliştiği söylenebilir. Ancak “istikameti

ve ruhu olan şehir” planlamalarından söz etmek zordur.
Bugünün planlamalarında ise daha çok “işlev/fayda ve
estetik eksenli” planlamalardır. Oysa fayda ile birlikte şe-
hirde “iyi”nin de planlanması gerekmektedir. 

Şehirde “iyi”nin ve “güzel”in aleyhine olacak hiçbir
şeye izin verilmemesi gerekir. İşlev/fayda böyle bir kent
anlayışında ayrı bir pardigma olarak düşünmeyi gerek-
tirmez. Çünkü iyi ve güzel olan zaten faydalıdır. Dolayı-
sıyla kenti yönetenler iyi ve güzele göre şehiri planladık-
larında işlevsel olarak da faydalı olanı yakalamış olurlar. 

Peki planlamanın merkezine “iyi” ve “güzel”i koymak
ile “işlevi/faydayı” koymak arasında ne fark vardır?

Birinde “Külli” mantıkla hareket edilmiş olur, dige-
rinde ise “parçalanmış dünya görüşü” ile hareket edilmiş
olur. Parçalanmış dünya görüşü varlıklara ya tek tek an-
lam yükleyecek ya da anlamsız kabul edecek. Parçalanan
veya parçalarına ayrılarak tanımlanan veya anlamaya
çalışılan her şeyin anlamı buharlaşır. Veya en azından
bütüncül anlamı yok olur. Tıpkı logonun parçaları tek ba-
şına anlam ifade etmiyor ise benzer şekilde yaşamı, me-
tafizik alanı, mimariyi, bilimi … vs. parçaladığınız her ne
ise parçalamayla birlikte bütünün taşıdığı anlamı da par-
çalamış oluyorsunuz. Zihnin parçalanmışlığı da böyle bir
şeydir. Çağdaş düşüncenin içine düştüğü en büyük çık-
maz parçalanmış dünya içinde yolunu kaybetmek ve
daha sonra da neyi aradığını unutup amaçsız kalmaktır.
İşte İslam dünyasında da her alanda olduğu gibi mimaride
ve şehircilikte de resmin tamamına dair planlama yapı-
lamamaktadır. Çünkü şehrin ve mimarinin asıl amacı
kaybolmuştur.
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ehirlerin, nüfus birikiminin göreli olarak yük-
sek olduğu, karmaşık ekonomik, toplumsal
ve kültürel ağları ile ilişkilerin yasal çerçe-
veler üzerinden yürütüldüğü mekansal

alanlar olması sebebiyle, şehirli hak ve kukukunun ta-
nımlanması ve güvence altına alınması, yaşanabilir ve
sürdürülebilir şehirlerin tesisi bakımından büyük önem
arz etmektedir. 

Bu yazıda, evrensel belgelerde tanımlanmış şehirli
haklarında eksik kaldığı düşünülen toplumsal fonksiyon-
lara yer verilmekte ve bu fonksiyonların külliye yapıları
ile bağlantıları değerlendirilmektedir.

Max Weber, "Die Staadt machts frei" der. Yani şehir
özgürleştirir. Diğer taraftan şehirler bireyleri ve toplum
kesimlerini özgürleştirirken aynı zamanda yalnızlaştır-
maktadır da. Umulur ki külliyelerin modern şehir yapıları
içinde yeniden canlandırılması, bireylerin yalnızlaşmasına
ve toplum kesimlerinin bir diğerine yabancılaşmasına bir
çare sunar.

Bahse konu argümanlardan hareketle Harvey, ka-
pitalist şehirleşmeyi sorgulamakta ve eleştirerek, kapitalist

şehirleşmenin, sosyal, siyasal ve yaşamsal müşterekle-
rimiz açısından şehri sürekli tahrip eden bir eğilim sergi-
lemekte olduğu dile getirmektedir (Harvey:2012, 80).
Aynı şekilde külliyelerin şehirler ve şehirlerde yaşayan
insanlar üzerindeki tahribatı azaltır ve ortadan kaldırır.

Harvey, Henry Lefevre'nin 1967 yılında kaleme al-
dığı, hem şehrin daha insani zeminlerde gelişmesini ve
hem de içinde yaşayanlara daha anlamlı bir mekan sun-
ması bakımından görüş ve önerilerini ele aldığı makale-
sinde (The Right to the City-Şehre Dair Haklar), şehir
hakkı konusunda yazdıklarını, hem bir çığlık ve hem de
bir talep olarak ele almaktadır. Çığlığı, şehirde her geçen
gün büyüyen mevcut sıkıntılara bir çağrı şeklinde; talebi
ise, krizin açık olduğu ve daha az yabancılaştıran, daha
anlamlı ve keyif verici bir yeni şehirleşme hareketi biçi-
minin gerekliliği şeklinde değerlendirmektedir (Har-
vey:2012, X).

Ve beklentimiz külliyelerin yeni şehirleşme hareketi
içinde modern yapılara entegre edilmek suretiyle şehrin
ve şehirlinin haklarına ve taleplerine doğru cevaplar
üretmesidir.

Ş

Şehir denilen mekan, aynı zamanda uygarlığın temel yaşam alanını oluşturmaktadır.

Bu manada medeniyet ya da uygarlık derken, ilişkilerin şahsi karşılıklar üzerinden değil

hukuki zeminler temelinde yürütüldüğü örgütlenme biçimidir.

Prof. Dr. İsmail CERİTLİ

ŞEHİRLİ HAKLARI VE KÜLLİYE
MERKEZİL YAŞAM MEKANLARI 



1 Kavramsal ve Tarihsel Kökenler İtibarıyla Şe-
hir ve Şehir Hakları

1.1 Kavramsal Çerçeve

Burada şehirlerin külliyelerle ilişkisini anlamak ve
şehir yaşamı içerisinde külliyelerin fonksiyonlarını anla-
mak amacıyla şehir ve külliye tanımları ele alınmaktadır.

1.1.1 Şehir

Arapça kökenden gelen ve dilimizde de kullanılan
"medeniyet" kelimesi "uygarlık" manasına gelmekte olup,

aynı kökten gelen "medine" (Bkz. Büyük Türkçe Sözlük)
kelimesi ise şehir anlamına gelmektedir. Bu manada uy-
garlıkla şehir arasında önemli bir bağ olduğu görülmek-
tedir. Yani şehir denilen mekan, aynı zamanda uygarlığın
temel yaşam alanını oluşturmaktadır. Bu manada me-
deniyet ya da uygarlık derken, ilişkilerin şahsi karşılıklar
üzerinden değil hukuki zeminler temelinde yürütüldüğü
örgütlenme biçimidir anlatılmak istenen. Bir diğer ifadeyle,
sosyal, kültürel, ekonomik, ticari ve diğer kurumsal ilişki-
lerin hakim olduğu mekanlardır şehir.

Bu manada, Akpınar (2013), Kur’ân’ın pek çok aye-
tinde geçen karyenin, insanların toplu olarak yaşadıkları

merkezler olduğunu ifade etmektedir. Ona göre, Kur’ân’da
şehirlerin/geçmiş kültür ve medeniyetlerin haberleri sıkça
anlatılmaktadır. Kur’ân’a göre, yeryüzünün ilk mabedinin
yapıldığı kadîm şehir Mekke de Ümmü’l-Kurâ/Şehirlerin
Anası şeklinde isimlendirilmiştir (Bkz. Akpınar, İslam Şe-
hir/Şehirli Dinidir).

Latince "civitas" kavramından türetilen "città", "cité"
and "ciudad" kelimelerinin anlamı iki temel kavrama kar-
şılık gelmektedir: Bir taraftan arkeolojik, topografik ve
yerleşme olarak maddeye; diğer taraftan insanların bir

araya geldiği, toplumsal hayatın
esaslarını oluşturan tarihsel ve ya-
sal bir mahale karşılık gelmektedir.
Aynı şekilde Yunanca "Polis" keli-
mesi de iki farklı durumsallığı ifade
etmektedir: Bir yanıyla mekansal
anlamda yapılar ve alanlar olarak
ortaçağ kentini tarif ederken; diğer
yanıyla ortak amaçları gerçekleş-
tirmek için insanların siyasal olarak
örgütlendiği bir topluluğu ifade et-
mektedir. Aynı kavram Fransızca
"cité", İspanyolca "ciudad" vs. için
de gerçerlilik taşımaktadır (Council
of Europe:2008, 8).

1.1.2 Külliye

Gönül Çantay, Türk Mimari-
sinde Külliyeler adlı makalesinde
çeşitli kaynaklardan alıntıyla külliye
kavramanın içerisinde yer alan yapı
birimlerini ve fonksiyonlarını aşa-
ğıda olduğu gibi tarif etmektedir. 

En basit anlamı ile, külliye
"çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin
birarada planlanıp inşa edildiği sos-

yal kuruluş" olarak tanımlanabilir. Bir külliyeyi meydana
getiren yapılar, başta cami ve türbe olmak üzere, med-
rese, tıp medresesi, darüşşifa, imaret (aşevi), tabbane
(misafirhane), han-kervansaray, arasta-çarşı, hamam,
sıbyan mektebi, kütüphane, sebil, çeşme, muvakkithane,
köprü ve bazı ek yapılar olmaktadır 

Ramazanoğlu ise külliyeler için, islam mimarisinde
sosyal, ekonomik, kültürel amaçlarla kurulmuş yapı top-
luluğudur der (Ramazanoğlu:2008, 333).

Birçok akademisyen ve uzman külliyelerin içerisinde
yer alan yapı ve fonksiyonlarıyla ilgili olarak benzer tanı-
malamaları yapmaktadır.
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Ramazanoğlu’nun belirttiği fonksiyonlara eğitimi de
doğrudan ayrı bir fonksiyon olarak eklemek gerekmek-
tedir. Gerçekte yapının içinde var olan birimlere bakıldı-
ğında medreselerin ağırlıklı olduğu zaten görülmektedir. 

Özetle ifade etmek gerekirse külliyeler eğitimden
çeşitli toplumsal kesimlerin sosyal etkinliklerine, yolcuların
ağırlanmasından kimi ekonomik faaliyetelere kadar bir
dizi faaliyetin gerçekleştirildiği mekanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yönyüyle bir bakıma şehrin kalbinde yer
almakta ve zamanın ruhu ve işleyişi içinde oldukça önemli
işlevleri yerine getirmektedir. Toplumsal kesimlerin bir di-
ğeriyle etkileşim kurabildiği ve bireysel gelişim süreçlerini
destekleyen alanlar olarak görülebilir.

1.2 Şehre Dair Haklar

Şehre dair hakları gerçekte şehir hayatının sağlıklı
ve sürdürülebilir kılınması bakımından dikkate alınması
gereken ilkeler olarak vaaz etmek doğru olacaktır. Bu
bağlamda Avrupa Kentsel Şartı'nda, belde veya şehirlerin,
cemiyet ve cemaat hayatının birlikte yaşamasını mümkün
kılan ideal ortamlar olduğu dile getirilmekte ve bu birlikte
yaşanılabilirliğin/yaşatılabilirliğin karşıtının, Thomas Hob-
bes'un ifadesiyle çirkin, münzevi, kaba ve kısa bir hayat
olacağı ifade edilmektedir. 

Brown and Kristiansen (2009), şehre dair haklar
önermesi, bütün şehir sakinlerinin şehrin vatandaşı ol-
duğu, kentsel bir değişimin aracıdır. Kavram, vatandaş-
ların kendi ihtiyaçlarını tarif ettiği bir alan yaratmaktadır.
Ancak anlamlı vatandaşlığı sağlamak için, vatandaşlar
katılım haklarını açıklamalı ve aynı hakları başkaları için
de öngörmelidir.

Harvey'in anlamlı vatandaşlık tanımı
üzerinden hareket ederek, şehre dair hak
ve sorumlulukları tarif ve tespit etmek iste-
diğimizde, düzenli, sağlıklı, adil, eşitlikçi,
katılımcı, huzur veren sürdürülebilir bir şehir
mekanının temini bakımından bireyin hak
ve sorumluklarını detaylandırmak kolaylaş-
maktadır. Aynı şekilde tersine bir bakış açı-
sından hareketle, bir şehir sakininin talep
edebileceği hakların neler olabileceğini de
aşağı yukarı tasavvur edebilmek mümkün
hale gelmektedir. Aslında şehre karşı hak
ve sorumluluklar ile şehirlinin hak ve so-
rumlulukları, bir diğerini besleyen ve büyü-
ten bir sarmal niteliğindedir. Misalen, şehrin
sürdürülebilirlik niteliklerine yapacağımız bir
katkı, aslında ve aynı zamanda kendimize

ve toplamda toplumun sağlıklı bir şekilde geleceğe akta-
rılmasına (toplumsal sürdürülebilirliğe) yapılacak bir katkı
anlamına gelmektedir. 

1.2.1 Avrupa Kentsel Haklar Deklerasyonu (The
European Decleration of Urban Rights)

Avrupa Kentsel Haklar Deklerasyonu'nda, Avrupa
bölgesi kentlerinde yaşayan vatandaşların hakları, aşa-
ğıda yer aldığı gibi tarif edilmekte ve sınıflanmaktadır
(European Urban Rights Declaration, 1992):

Bu çerçevede Avrupa Kentsel Haklar Deklerasyonu,
1. Güvenlik hakkı, 2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevrede
yaşama, 3. İstihdam, 4. Konut temini, 5. Dolaşım, 6. Sağ-
lık, 7. Spor ve dinlenme, 8. Kültür, 9. Çok kültürlü yaşam,
10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre, 11. İşlevlerin
uyumu, 12. Katılım, 13. Ekonomik kalkınma, 14. Sürdü-
rülebilir kalkınma, 15. Mal ve hizmet sunumu, 16. Doğal
zenginlik ve kaynaklardan yararlanma, 17. Kişisel gelişim,
18. Belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesi, 19. Finansal
yapı ve mekanizamaların geliştirilmesi, 20. Eşitlik hakkı
olmak üzere, şehirle alakalı olarak yirmi kadar haktan
söz etmektedir.

1.2.2 Montreal Haklar ve Sorumluluklar Şartı (The
Montréal Charter of Rights and Responsibilities)

2002 yılında Montreal'de gerçekleştirilen toplantı
neticesinde imzalanan sözleşmedir. Montreal Şartı, va-
tandaşlık hakları ile karşılıklı sorumlulukları içeren bir
çerçeve inşaa etmek için şehir sakinleriyle birlikte çalış-
mayı tavsiye etmektedir. Bahse konu Şart, 'şehrin, insanın
itibarı, hoşgörü, barış, aidiyet ve eşitliğe dair değerlerin
bütün vatandaşlar arasından yaygınlaştırılması gereken
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hem bir mekansal alan ve hem de bir yaşam alanı oldu-
ğunu' ifade etmektedir. Ve yine, yoksulluk ve ayrımcılıkla
sürdürülebilir bir mücadeleyi teşvik etmekte, adalet ve
eşitliği önemsemekte ve demokratik örgütlere güven ve
halk katılımına dayalı belediye faaliyetlerinin şeffaf bir
şekilde yönetilmesini tavsiye etmektedir. Montreal Şartı,
hakları yedi boyutta ele almaktadır (The Montréal Charter
of Rights and Responsibilities: 2002):

• Demokrasi:Etkili katılım, finansal şeffaflık ve ka-
dınlar ile azınlıkların kapsanması yoluyla Montreal yöneti-
mine vatandaşların demokratik katılım haklarını teşvik et.

• Ekonomik ve sosyal hayat:Uygun konut edin-
dirme ile yoksulluğu azaltıcı hizmet ve eylemleri destekle.

• Kültürel hayat:Kültürel ve tarihsel mirasın mu-
hafazasını ve tanıtılmasını hedefle ve yaratıcı çabalar
ile kültürel uygulamaların çeşitliliğini teşvik et.

• Dinlenme, bedensel aktiviteler ve spor:Spor
yapma ve dinlenmeyi destekleyen parklar ile dinlenme
imkan ve hizmetlerine dair hakları oluştur.

• Çevre ve sürdürülebilir kalkınma:Katı atık azal-
tımı, yeniden kullanım ve dönüşüm, kalkınmanın gerekleri
ile çevre korumanın uyumlaştırılması ve doğal çevrenin
korunmasını teşvik et.

• Güvenlik:Güvenli kalkınma, kadınların güvenliği
ve kamu alanlarının kullanımında emniyeti tesis et.

• Belediye hizmetleri:Şeffaflık, eşit hizmet sunumu
ve uygun bakım ve yönetim yoluyla yüksek kaliteli bele-
diye hizmetlerinden yararlanma hakkını sağla.

1.2.3 Şehirlerde İnsan Haklarını Güvence Altına
Alma Avrupa Şartı (The European Charter's for the
Safeguarding of Human Rights in the City): 

Şartın esasları, aşağıda yer aldığı gibi beş bölüm-
den oluşmaktadır (Council of Europe:2000):

• Genel hükümler:Şehre dair haklar, eşitlikçiliğin
desteklenmesi ve ayrımcılıpın azaltılması, dil ve din öz-
gürlüğü, zayıf kesimlerin korunması, dayanışmanın güç-
lendirilmesi ve belediye işbirliği;

• Yerel halkın sivil ve siyasal hakları:Siyasal katılım
hakkı, birliktelikler oluşturma, özel hayatın muhafazası
be bilgilenme;

• Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar:Şehir orta-
mında, sosyal güvenlik, çalışma, kültür, konut, sağlık,
çevre, uyumlu ve sürdürülebilir şehir kalkınması ve huzur
hakkı.

• Demokratik yerel yönetim hakları:Verimli kamu
hizmetleri ve şeffaflık ilkeleri.

• İnsan haklarının güvence altına alınması:Yargıya
erişim, yerel güvenlik güçleriyle irtibat, şeffaf ve katılımcı
bütçe.

1.2.4 UNESCO ve UN-HABITAT Şehre Dair Haklar
Projesi (The Rights to the City Ptoject of UNESCO
AND UN-HABITAT)

UNESCO ve UN-HABITAT şehirli hakları konusunda
ortak bir proje yürütmektedir. Bahse konu projede, şehirli
hakları, sosyal içermenin (aidiyet) gerçekleştirilmesinde
bir araç niteliği taşımakta olup beş ana eksen üzerinde
yürütülmektedir. Bu beş eksen için beş ayrı kavram ta-
nımlanmıştır:

• Serbestlik, özgürlük ve şehir hayatından istifade
etme,

• Şehir yönetimlerinde şeffaflık, eşitlik ve verimlilik,

• Demokratik yerel yönetim kararlarına katılım ve
saygı gösterme,

• Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta çeşitliliğin
kabul edilmesi,

• Yoksuluğun, sosyal dışlanma ve kentsel şiddetin
azaltılması.
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2 Özgün Bakış Açısından Şehre Dair Hakların
Sistem Kodları ve Külliyelerin Sistem İçerisindeki
Önemi

Şehre dair hakların tanımlanması ile ilgili olarak
uluslar arası ve ulusal kimi kuruluşlar farklı çalışmalar
yürütüyor olmakla birlikte, her çalışma kendi bağlamı ve
gerçeklerinden hareket ettiğinden, ortaya konulan so-
nuçlar bazı boyutlardan eksiklikler taşıyabilmektedir. Her
siyasal, sosyal ve kültürel yapı, az ya da çok kendi dün-
yasından beslenmekte ve bu dünyalar her yerde aynı ol-
guları göremeyebilmektedir. Ya da bazı durum ve ger-
çekler, gayri ihtiyari olarak, bahse konu kapsamın dışında
kalabilmektedir.

Bu çerçevede ele alacak olur isek, "özgün bakış açı-
sından", özelde Türkiye'nin toplumsal, tarihi, inançsal ve
kültürel birikim ve gerçekleri, genel de ise İslam inancından
beslenen dünyanın değerler (pratikleri olmadığını maalesef
özellikle belirtmek isterim) örgüsü kastedilmektedir.

Bugün içinde bulunduğumuz kentsel yapılanma ve
gelişme biçimlerinin, giderek insanın ve insan ilişkilerinin
doğasını daha da tahrip etmektedir. Bilim adamları, dü-
şünürler, yazarlar ve konuyla ilgilenen diğer kişi ve kuru-
luşlar, her ne kadar şehirleri yeniden yaşanabilir kılmak
için çeşitli görüş ve önerilerde bulunsalar ve bu görüş ve
önerilerin birçoğunu standratlaştırmak suretiyle ulusal ve
uluslar arası düzenlemelere konu yapsalar dahi, şehirler
çoğu zaman ve pekçok yerde, arzu edilmeyen gelişimle-
rini sürdürmeye devam etmektedir. Bunun en başlıca se-
bebi belki, yazılan ve çizilenlerin özellikle yönetimler ve
kurumlar tarafından içselleştirilememesinden kaynaklan-
maktadır. Ve bu içselleştirmenin somutlaşmış hali kendine
külliyeler etrafında bir yer bulacaktır/bulmalıdır.

Böylece evrensel şehirli hakları belgelerine girmesi
gerektiği önerisinde bulunduğumuz bazı toplumsal işlev-
lerin de şehir hayatı içerisinde kendine alan açacağı de-
ğerlendirilmektedir. Bunlar sırasıyla:

• Görsel güzellik hakkı,

• Kimsesizlerin korunması hakkı,

• Komşuluk hakkı,

• Muhalefet ve gösteri hakkı,

• Şehrin tarihsel kimliğinin korunması hakkı

• Yoksul hakkı,

• Yolcu hakkı,

şeklinde sıranabilir.

• Görsel güzellik hakkı: Avrupa ülkelerinin hemen
birçoğunda, insanlar konutlarının özellikle dış çevrelerini
istediği gibi değiştirememektedir. Ya da Almanya gibi
bazı ülkelerde olduğu gibi, kendi bahçenizdeki ağacı dahi
gönlünüze göre kesemezsiniz. Makul alternatifi olmadığı
sürece bu tür uygulamalara izin verilmez.

Somut bir örnek olması bakımından mesela Brüksel
merkezindeki konutlar verilebilir. Buradaki özellikle eski
yapıların dış cephesine müdahale etme şansınız bulun-
mamaktadır. Müdahale sadece orjinal yapıyı bozmadan
cephenin yenilenmesi (tamir ve boyama) şeklinde ola-
bilmektedir. Bu uygulama, hem tarihsel değerin ortadan
kaldırılmaması ve hem de sokaktaki genel estetik yapının
bozulmaması adına yapılmaktadır.

• Kimsesizlerin korunması hakkı: Toplumun en za-
yıf halkalarından biridir kimsesizler. Kimsesizlerin korun-
ması ve desteklenmesi sadece idari bir görev değil aynı
zamanda vicdani bir sorumluluktur. Onların, toplumdan
alacaklı olduğunu hatırda tutarak gerekli imkanlar sağ-
lanmalıdır.

• Komşuluk hakkının tesisi:Komşuluk ilişkileri, top-
lumsal ilişkilerin güçlenmesi ve polissiz bir şehrin inşaası
bakımından dikkate değer bir öneme sahiptir. Sokak,
cadde ve yapıların mimarisi ve boyutları bir şekilde insan
ilişkilerini de etkilemektedir. Düşük katlı, yüzü sokağa
bakan ve komşularla diyalog kurma imkanı veren yapı-
ların daha insani bir nitelik taşıdığı, Turgut Cansever
gibi kimi uzmanlarca dile getirilmiştir. Dolayısıyla şehir
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planlaması ve mimari yapı, komşuluk ilişkilerini gelişti-
rebilecek başat unsurlar arasında sayılabilir. Ayrıca
komşu hakkı, geleneksel sosyal değerlerimizin önemli
bir boyutunu temsil etmektedir.1

• Muhalefet ve gösteri hakkı:Şehir halkının, daha
yaşanılabilir şehirlerin hayata geçirilmesi bakımından
olumlu muhalefet ve gösteri haklarının önündeki engeller
kaldırılmalıdır. Şiddet, ötekileştirme ve hakaret içermeyen
rasyonel muhalefet her zaman desteklenmeli ve istenir
olmalıdır.

• Şehrin tarihsel kimliğinin korunması hakkı:Tarih-
sel mekan ve binalar, şehrin kimliği ve hafızasıdır. Bu
kimlik ve hafazıda, her bir şehirlinin hakkı olduğu söyle-
nebilir. Bu hakkın korunmasında, şehir yönetimlerinin ka-
rarları, planları ve uygulamaları vazgeçilmez ve esas
araçlardır.

• Yoksul hakkı:Yoksulluk ve yoksullar, şehir ya da
bir toplum sistematiğinin en zayıf halkasıdır. Ayrıca, in-
sanın kendi isteği dışında vuku bulan yoksulluk, huzurlu
ve sağlıklı bir toplumun hem kanayan yarası ve hem de
müreffeh bir toplumun önündeki tehlike ve tehdit niteli-
ğindedir. Bu bakımdan, toplumun inanç değerleri arasında
zaten var olan bir işleve kurumsallık kazandırmak ve
özellikle yerel yönetimler bağlamında fiilayata geçirmek,
huzurlu mekanların tesisi bakımından kayda değer bir
önem taşımaktadır. Daha geniş bir mekansal düzlemde
değerlendirdiğimizde, elbetteki yoksulların korunması ve
güvence altına alınması için, illa da geleneksel inanç ve
kültür değerlerin içinde yer alıyor olması gerekmiyor. Ve
lakin değerlerin uygunluğu süreci kolaylaştırıcı bir rol oy-
nama özelliğine sahiptir.2

1 Edwin W. Martin tarafından anı kitabı olarak kaleme alınan ve Amerika'da yayınlanan 'The Hubbards of Sivas' adlı eserde, 1850'lerde misyonerlik faaliyeti

için Sivas'a gelen ve burada 25 yıl kadar yaşayarak ölen bir rahibin gözlemleri yer alır. Rahip kiliseye gönderdiği bir mektubunda şöyle der: Burada, evler

o şekilde inşaa edilir ki, herhangi bir ev, diğer evin alacağı güneş ışığını engellemesin.

Türkiye halkı özelinde ele alındığında, komşuluk kültürünün, "komşusu açken tok yatanı kendinden saymayan" bir anlayıştan beslendiği; bu sebeple de,

özellikle yerel yönetimlerin, planlamalarında ve konutların inşaasında, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek bir yaklaşımı esas alması gerektiği söylenebilir.

2 Bu manada, Türkiye'deki yerel yönetimlerin yoksullukla mücadele için yaptığı çalışmalar ve destekler önemlidir. Bizatihi şahit olmam sebebiyle Hollanda'da

merkezi ve yerel yönetimlerin, yoksullalara sağladığı gıda imkanlarını hatırlatmak isterim. Temmuz 2013 ayı içerisinde, bir işsiz Hollandalı yanımıza gelip

oturmuştu. Her ne kadar dillerini iyi-kötü anlıyor olsam da, abimle o kişi arasında geçen diyaloğun bir kısmını kaçırdığımı farkettim ki sormaya gerek

kalmadan abimden tercüme geldi: Adamcağızın, her Perşembe, gıda paketini almak için belediyeye (Shliedrecht Belediyesi) gitmesi gerekiyormuş. O hafta

belediyeye  gitmemiş. Belirtilen gün ve saatte gitmediği için de hakkını kaybetmiş. Ben yine de belediyeye gidip konuşayım, belki ikna ederim de gıda pa-

ketimi alırım diye söyleniyormuş. Herşeye rağmen balık tutmayı öğreninceye kadar, balık vermeye devam etmek, toplumsal marjinalleşmelerinin önünde

önemli bir tedbir olarak durmaktadır.



• Yolcu hakkı:Şehrin misafirleri diyebileceğimiz zi-
yaretçi ve yolcular, herhangi bir şehre ulaştıklarında, ken-
dilerini ortada kalmış hissetmemelidir. Şehrin misafirleri
ve yolcuları, kendilerini kolay ve güvenli bir şehirde bu-
labilmelidir.

3 Son Söz ve Değerlendirme

Ekonomik ve sosyal ilişkilerin, nüfus yapısının, insan
yerleşimlerine dair tecrübe, dönüşüm ve bilgilerin farklı-
laşma ve çoğalmasına, ideallerin, teknolojik vasıtaların,
kurumsal ilişkiler biçiminin, hizmetlerdeki arz ve talep
türü ve büyüklüklerinin değişmesine bağlı olarak elbette
külliyelerin de fonksiyonları bu bağlamda modernize edil-
mek durumundadır. Bu çerçevede de Türkiye’nin yeni
şehirleşme modeli içerisinde kendisine bir yer bulması
gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda külliyelerin ana fonksiyonları arasında
yer aldığı değerlendirilen ve evrensel şehir hakları bel-
gelerine ilave edilmesi gerektiğini düşündüğümüz "Yoksul
hakkı", "Yolcu hakkı", "Kimsesizlerin korunması hakkı",
"Komşuluk hakkı", ve "Şehrin tarihsel kimliğinin korunması
hakkı" gibi hakların hayata geçirilmesi bakımından külli-
yeler önemli bir boşluğu doldurabileceği öngörülmektedir.
Özellikle kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan, kendine ve
topluma yabancılaşan bireyleri günlük yaşam döngüsü
içerisinde var edebilmek ve kesimler arasında etkileşimi
ve iletişim güçlendirebilmek ve zayıf toplum kesimlerine
destek noktaları oluşturabilmek bakımından külliyelerin
yeni şehirleşme hareketi içinde yeniden canlandırılması
gerektiği değerlendirilmektedir.

<<

Kaynaklar

Ali Akpınar, İslam Şehir/Şehirli Dinidir. (http://www.aliakpi-
nar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=242:slam
-ehirehirli-dinidir&catid=42&Itemid=77, 07.08.2013).

Brown, A. and Kristiansen, A. (2009), Urban Policies and the
Right to the City: Rights, Responsibilities and Citizenship, Cardiff
University Press, The Danish Institute For Human Rights, Copen-
hagen-Denmark, March 2009.

Council of Europe, European Charter for the Safeguarding of
Human Rights in the City, St Denis, 18 th May 2000.

Council of Europe, The European Urban Charter II:Manifesto
for a New Urbanity, Adopted by the Congress of Regional and Local
Authorties, on the occasion of its 15th Plenary Session, in Strasbourg
on 29 May 2008.

Harvey, D. (2012), Rebel Cities:From The Right To The City
To The Urban Revolution, Verso Publication, London • New York.

European Council, Charter of Educating Cities, Genova, 2004.

European Council, European Urban Rights Declaration, 18
March 1992.

European Council, The Montréal Charter of Rights and Res-
ponsibilities, Montreal, Spring 2002.

European Urban Rights Declaration (Avrupa Kentsel Haklar
Deklerasyonu) Avrupa Kentsel Şartı'na dayanmaktadır. Avrupa
Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı
(CLRAE) tarafından 18 Mart 1992. 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377192; 25.10.2017.

Ramazanoğlu, M. G. (2008), 16. Yüzyılda Osmanlı Külliyeleri,
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 3.

Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu.

United Nations Human Settlement Programme, Better Citry,
Better Life, World Habitat Day, Nairobi-Kenya, 4 October 2010.

United Nations, Istanbul Declaration on Human Settlements,
Istanbul, 2 July 2006.

United Nations-Habitat, Office of the United Nations High Com-
missioner for Human Rights The Right to Adequate Housing, Fact
Sheet Number 21 (Rev.1), Geneva-Switzerland, November 2009.

Çantay, G. "Türk Mimarisinde Külliyeler",
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377192&/T%C3%BCr

k-Mimarisinde-K%C3%BClliye-/-Prof.-Dr.-G%C3%B6n%C3%BCl-
Cantay-





ehir ve İnsan

Kainatın kalbi dünyada, dünyanın kalbi in-
sanda, insanın kalbi doğada, medeniyetin
kalbi ise şehirde atar. Oluşu, dış dünya öğe-

lerini bir vantuz gibi kendine çeken insan doğasının baş-
langıç çizgisi yeryüzüne inmek ise oluş, olgunlaşma ve
bitiş çizgisi de mekanı dönüştürmek, şehirler kurmaktır.
Şehirle, şehirde doğmaz belki insan ama şehirle, şehirde
tamamlanır. Ruhun içine üflendiği beden olmadan insan
nasıl ki dünya yolculuğuna çıkamazsa, şehir inşa edilme-
den de medeniyet yolculuğuna çıkılmaz. Bir şehir, insan
olgunluğunun, insan kader çizgisinin, insan istikamet nok-
tasının vardığı yerde durur. Nereden başlarsa başlasın
insanın ve insanların bütün yolculukları bir şehirde nok-
talanır. Her yolculuk şehredir, her yolcu şehre akar, her
yol şehirden geçer. Dünya bir şehirdir, Yaratıcı’nın dize-
lerinden dökülen şiirin en berceste mısraları şehirdedir.
Şehir Mekke’dir, Medine’dir, Küdus’tür; şehir Kuran’dır,
sünnettir, hadistir; Kitab’a muhalif şehir medeniyete küs-
tür… Bu sebeptendir ki bazen ışıltılı bir vadidir şehir,
bazen insanın kalbinde yanan şenlik ateşidir, bazense
uçurumun kenarı, tam dibidir. Cennet bahçelerinden bir
bahçedir şehir, cehennem çukurlarından bir çukur…

Su kenarları, çöl ortaları, vahalar, stepler, orman iç-
leri, ırmağın iki yakaları, bayırlar, adalar, yarım adalar,

şehrin döl yataklarıdır… Her şehir bir coğrafyaya doğar.
Bazısı doğduğu gibi kalır, bazısı zaman içinde binlerce,
on binlerce yol alır. Kimi başladığı gibidir, kimi ansızın yo-
rulur, kiminin yolculuğu hemen biter.

İnsanlar gibi şehirlerin de kaderi vardır. Doğduğu
yer nasıl bir insanın kaderine biçim verirse, kurulduğu yer
de bir şehrin kaderine hükmeder. İnsan anne babasının,
şehir medeniyetinin çocuğudur. Birinciyi ebeveynleri bes-
ler büyütür, ikinciyi medeniyeti emzirir durur. Büyür, ol-
gunlaşır insanlar gibi şehirler de. Kendi ayakları üzerinde
durur, parlak gözlerle etrafına bakar durur. Teşekkürler
anne, teşekkürler baba; kutlu medeniyet eyvallah sana…
Vakti gelince de bazen kal, bazen git der şehir insana.
Bazen çağırır insanı, bazen unutur gider… İnsansa bir
gün mutlaka yuvaya döner, şehirse bir gün mutlaka as-
lına rücu eder.

Şehirler de emekler, şehirler de sürünür, şehirler de
susar, acıkır, dinlenir, bakar; yola devam eder, yorulur,
olgunlaşır ve yaşlanır. Şehrin pırıltısı hiç bitmez fakat,
yaşlılık gençliktir şehir için, menzile yakınlık, içinde hep
bir güneşi saklar…

Şehir ve Medeniyet

Bir şehir, sadece içinde yaşadığı insanlardan iba-
ret değildir; insan ve şehir eliyle, insan ve şehir imkan-
larıyla elde edilmiş devasa bir kültürel temerküzdür aynı
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zamanda. Sadece güncele, içinde bulunulan zamana
göre ayarlanmış öteki canlılardan farklı olarak insan bir
taraftan günü kurtarma uğraşı verirken öte taraftan da
kendisinden sonrasına bir şeyler bırakmanın telaşesiyle
yaşar. Bitki ve hayvandan farklı olarak insan, neslin ida-
mesinin yanı sıra düşüncelerinin geleceğe aktarılması
için de çabalar. Ancak bu tevarüs bazen kendinden son-
rakine, aldığından ve olduğundan daha iyi bir dünya bı-
rakmak yerine, aldığından ve olduğundan çok daha kötü
bir dünyayı bırakmak anlamına da gelebilir. İnsanın o anki
iç dünyası nasılsa, ne biçimse, içindeki yaşadığı şehre
bakışı ve ona yönelik tasarrufu da o şekildedir. Şehri bir
yuva, korunası bir ev gibi tahayyül edip onun şurasına
burasına küçük ve estetik müdahalelerde bulunup son-
raki kuşaklara nakış nakış işlenmiş şehirler de bırakıla-
bilir, şehri bir mezbelelik; yaşanılan değil, sadece
üzerinde durulan bir yüzey gibi algılayıp onun şurasına
burasına büyük yarıklar açıp sonraki kuşaklara nefes al-
ması güç şehirler de bırakılabilir. İşte bu, tam da bu me-
deniyet tasavuruyla, içeriden dışarıya hareket eden insan
nefesine tutunmuş duyarlılıkla ilgili bir meseledir.

İslam, nasıl ki insan bedenini kendisine verilmiş ve
korunması istenen bir emanet olarak görüyorsa, içinde
yaşanılan mekan konusunda da aynı şeyi istemiştir.
Mekan, insanı tamamlayan, eksiklerini gideren, yaralarını

onaran bir makamdır. Bir Müs-
lüman için, sahip olduğu beden,
içinde yaşadığı ev nasıl ma-
sunsa, tehlikeye karşı korunası
bir yerse, içinde yaşadığı şehir
de kültürünün ve medeniyetinin
evidir ve aynı şekilde korun-
mayı hak eder. Bedenin nasıl
şerefi, haysiyeti ve güvenliği bir
elbiseyle örtülüyorsa şehrin şe-
refi, haysiyeti ve güvenliği de
sahip olduğu değerler, camiler,
minareler, hanlar, hamamlar, su
yolları, köprüler, çeşmeler üze-

rinden temsil edilir ve korunması istenir. Bu manada,
insan bedenine yönelik bir saldırı nasıl kimlik ve kişiliğin
zaafına yol açacağı için taciz anlamına geliyorsa bir bel-
denin, bir şehrin saldırıya maruz kalması da kolektif şuu-
run ürettiği, ruhun elbisesi addedilen medeniyetin tehdit
altında olduğunu gösterir.

Şehir, medeniyetin elbisesidir. Bu elbiseyi üzerin-
den çıkaran şehir, sadece çıplak kalmaz, aynı zamanda,
derisi yüzülmüş bir canlı, gövdesinin kabuğu soyulmuş
bir bitki gibi ölür. Şehir için yüzey ile derin yapı arasındaki
mesafe canlılardan farklıdır. Şehrin yüzeyi doğrudan özü,
şehrin özü doğrudan yüzeyi gösterir. Bir insana geriden
baktığınızda çehresinden nasıl ruh halini anlıyorsanız, bir
şehre geriden baktığınızda da ucu göğe yükselen yapı-
larından ruh halini; giyim kuşamından nasıl ait olduğu kül-
tür dairesi ve seviyesi hakkında hüküm yürütüyorsanız,
bir şehrin mimarisinden, sokaklarından, yollarından, hatta
bahçeye diktiği ağaçlardan, çiçeklerden de onun ait ol-
duğu medeniyeti ve o medeniyet dahilindeki kültür kıymet
derecesini görebilirsiniz.

İnsanlar ve şehirler gibi, medeniyetlerin de bir adı
vardır. Nasıl ki Ali’yle Veli deyince isimler bizi bir kültüre
davet ediyor, Paul ve Pierre deyince başka bir kültüre
davet ediyorsa; nasıl ki Kudüs, Mekke ve Medine deyince
bir kültüre; Atina, Roma, Prag bir başka kültüre gönder-



mede bulunuyorsa aynı şekilde İslam, Hristiyan yahut
Hint medeniyeti deyince de çağrışımlar bizi başka coğ-
rafyalara, başka iç dünyalara götürmektedir. Bu bazen,
sadece bir sınırdan başka bir sınıra geçiş gibi müphem
ve ince; bazen de bir gezegenden ötekine gidiş gibi son
derece belirlenmiş ve katı bir geçişi ima eder. Ve insana,
kültüre, zevke, modaya velhasıl medeniyetin bütün birim-
lerine yönelik didişmenin, farklılaşmanın yüzü de kuşku-
suz şehirlerdir. Bir insanın iç dünya hareketlenmelerini
yüzünün gölgelerinden bulup çıkardığımız gibi bir mede-
niyetin ruh halini de onun yüzü makamında olan şehirle-
rinden çıkarabiliriz. Zulme, hakarete uğramış, son derece
kederli bir yüzün dış tabakasını nasıl gri renkli bulutlar
kaplarsa değerleri geri çekilmiş, dondurulmuş, kıskıvrak
yakalanarak kötürümleştirilmiş, bilinci iğdiş edilmiş bir
medeniyetin üzerindeki kara bulutlar da dönüp dolaşıp
onun temsil ettiği şehirlerin üzerinde dolaşır.

<7

Şehir, Medeniyet ve Modernleşme

Zaman, canlıları sadece iyiye götürmez, sadece
güzelleştirme yolculuğuna çıkarmaz, sadece olduğundan
daha doğru bir yere taşımaz. Bazen de kötüye, çirkinliğe
ve yanlışa götürür. Başlangıçta mı vardı, sonradan mı
oldu, Kabil’in cinayet sonrası yürüyüşü tam da oraya mı
denk geldi; Batıl ile Batı birbiriyle ilk ne zaman buluştu
bilinmez ama galiba Batı, güneşin battığı yer olduğu için
tedailerimizde hep haktan ve hakikatten uzak bir alemi
işaret ede gelmiştir. Akşamın da zevalin de sağa sola sa-
çılıp savrulmuş küçük huzmeleri vardır; gün batımının da
kendince bir büyüsü, çekiciliği vardır ama sabah sabahtır,
akşam da akşam, güneş güneştir, karanlık da karanlık,
doğu doğudur, batı da batı, hak haktır, batıl da batıl…

İnsanlar gibi, bazen şehirler de yoldan çıkar, ken-
dini inkar noktasına gelir. İnsanlar gibi, onların tekrar ken-
dilerine dönmesi için dua edilir. İnsanlar gibi şehir de
döner dolaşır evine gelir. Her şehir, kendi medeniyetine
gelir. Modernleşme, Atina’yı, Roma’yı, Prag’ı götürmedi
de onların üzerine Paris’i, Berlin’i, Londra’yı oturttu. Mo-
dernleşme Kudüs’ü, Mekke’yi, Medine’yi öldürmedi de
göğsüne sayısız bıçaklar sapladı, kalbinin yanına kadar
sokulan zehirli iğneler batırdı. Modernleşme İstanbul’u,
Bağdat’ı, Şam’ı bitirmedi de üzerine türlü oyunlar oynadı.
Birinin ruhunu çekip aldı, ötekinin üzerinde hoyrat oy-
nadı, birinin derisini yüzdü, ötekinin boynunu kırdı. Birinin
etrafına vakti gelince patlasın diye yüzlerce katlı beton
TOKİ bariyerleri döşedi, ötekini toptan imha etti, mezar-
larına,mezarlıklarına kadar yaktı, yıktı, yerle bir etti. İs-
lam’ı, Hind’i, Çin’i bitirmedi de işleyen, ışıldayan organları
arasına çomaklar soktu, ruhunu susturdu. Tıpkı ürettiği
nükleer silahlar gibi değerleri de rastladığı bütün coğraf-
yaları, bütün şehirleri ve şehirlerde yaşayan insanları
kasıp kavuran, yeşermesinin imkanlarını bile ortadan kal-
dıran bir inkar, bir hiçlik dalgasıyla bütün o medeniyetleri
kasıp kavurdu ve yine ürettiği nükleer bombalar gibi, kü-
çülen dünyada, ürettiği zehirli değerler de dönüp dolaşıp
kendisini bulacak.

Bu haliyle, bu teknolojisiyle, bu doğu görünümlü ba-
tıları, hak görünümlü batılları yanına aldığı Batı, güneşi
bir gün Batı’dan doğdurmaya kalkışırsa kim şaşırabilir
ki? Üzerine gün doğmayan hangi şehir ayakta kalabilir
ki? Şehirleri yerle bir olmuş hangi medeniyet varlığını
sürdürmeye, medeniyeti yok olmuş hangi insan, insan
olarak yaşamaya devam edebilir ki? Ve dahi, güneşin
doğal sakinleri nerededir ki?..





* Bu çalışma, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyum (Malatya; 2016) ve Ümran Dergisi 272-273 sayılarında yayınlanmış ve tekrar gözden geçirilmiştir.
** Öztürk, A. İmajoloji: Bir Disiplin Denemesi 2. Baskı 2013 Ankara Okulu Elis Yayınları, Ankara.

ehir İmajolojisi konsepti tıpkı İmajoloji disip-
lininin kendisi gibi tarafımdan teklif edilen
bir terkiptir. Bunun için İmajolojinin ne olduğu,
kavramsal çerçevesi, epistemolojik sistema-

tiği, metodolojik bağlılıkları ve/veya teklifleri, uygulama
alanları, fabrik çıktıları gibi birçok meseleye sistemli bir
biçimde temas etmem gerekmektedir. Bununla birlikte
şehir gibi karmaşık ve çok boyutlu bir sorunsalın İmajo-
lojinin konusu yapılma gerekçe ve süreçlerini detaylı bir
biçimde ele alma zarureti vardır. Ayrıca böyle bir terkibin
bize sağlayacağı faydalara da değinmem gerekirdi.

Buna bağlı olarak şehirleri yazıda tasnif ettiğim bi-
çimlerin hangi gerekçe ve epistemolojik imkânlara yas-
landığını detaylıca ele almam ve sorun ile disiplinin kesi-
şim kümesini sıkı bir metodik belirlenimle analiz etmem
ve öylece bir sistematiğe bağlamam gerekirdi. Ancak ge-
rek İmajoloji disiplinin bir kitap olarak elimizde olması
gerekse bu yazı formunun kısıtlı imkânları nedeniyle ko-
nuyu yalnızca yoğun metaforik göndermelerle sınırlı tu-
tacağım. Yani değinmek istediğim şeylerin sonuçlarını
sanki okuyucu tüm süreçlere vakıfmış gibi kestirmeden
ifade edeceğim. Kuşkusuz gerek kent/şehir çalışanları

gerekse İmajolojiye ilgi duyanlar bu göndermelerin ad-
resine büyük ölçüde ulaşabilirler. Ve bu sununun başla-
tacağı tartışmalara da eleştiri, öneri ve teklifleriyle katkı
verme imkânları olmuş olacaktır.

Özetle bu çalışmada İmajoloji disiplinin imkânlarıyla
son derece kompleks beşeri bir metin olan şehirlerin
nasıl yorumlamamız gerektiğini ve bu bağlamda onların
korunması ve inşasına doğru katkı vermenin başkaca
imkanlarını kısaca tartışmış olacağım.

Şehir İmajolojisine Giriş**

İmajoloji; gerçekliğin, olgunun, kavramın ve/veya
şeyin imgesel epistemolojisini katogorilere, periyodlara,
havzalara… bağlı olarak sistemleştirmek ve yüklemsel
mümkün ve manipülatif ima, inşa ve okumaları metoda
bağlamak üzere tarafımdan 2000’lerin başında gelişti-
rilmiş ve olgunluğa kavuşturulmuş meta-multi-metodist
bir disiplindir. Buna bağlı olarak da her tür beşeri faa-
liyet, saha, üretim ve bilgiyi, yeniden teorilendirmek,
uygulamasını seçeneklere dayalı çoklu-pazıllamak ve
farklı mümkünlüklere imkân tanımak ayrıca da bu sü-
reçten seçeneklere dayalı fabrik çıktılara ulaşmak üzere
kurgulanmıştır.
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İmajoloji disiplini bünyesinde üretilen ve geliştirilen
imajist bilgi, bir tarafıyla da yüklemsel bilgi olarak, birey-
den medeniyete ve nihayet tüm beşeri faaliyet biçimlerini
bilgi temelli kategorik olarak yatay ve dikey bağlamda
kompartumanlaşan imgesel öbekler olarak formülüzas-
yonu şeklindedir. Ayrıca buna bağlı olarak her türden
gösterge ve metnin (her şey bir metindir) başkalaşması,
yeni sentezlere kavuşması, başka bir levelda başka içerik
ve imge bütünlüğüne ulaşması ve karmaşıklaşmasının
izlenim ve izlerini ilkeye bağlama çabasıdır. Kendine
özgü birçok kategorisinin olmasının yanı sıra her tür be-
şeri faaliyeti bilinçli, yarı-bilinçli ve bilinç-dışı bağlamlarını
imge-epistemik ilkelere göre yorumlama imkânına da-
yanmaktadır3. Bu bağlamda da şehirler/kentler, İmajoloji
disiplinin bir uygulama sahası olarak oldukça zengin im-
kânlara sahiptir.

Şehirler beşeri üretilmişliğe ait en kompleks metin-
lerdir. Kuşkusuz bu şehirlerin birçok bağlamda anlaşıl-
masına imkân tanımaktadır. Bu imkânları burada sırala-
mak bile epeyce zaman alır. Ama ben kısacası şehirlerin
metafiziği üzerine yoğunlaşan imajolojik bir okuma yap-
mak istiyorum.

Şehirlerin ekonomik, tarihsel, işlevsel vb. birçok bo-
yutundan daha önemli olan boyutu ise onların sahip ol-
duğu metafizik karakteristiğidir. Çoğu kez şehirlerin me-
tafizik boyutu o şehirde yaşayanlar, onu inşa edenler ve
onu koruyup geliştirmek isteyenler tarafından anlaşılmaz.
Bu da şehrin bizatihi sahip-aktörler eliyle tahrif edilmesi
anlamına gelmektedir. Belki bundan daha önemli olanıysa
şehrin biçim verdiği insanların kendi metafizik bileşenlerini
anlamadan sürdürdükleri yaşamlarının yan etkisi olarak
bir tür epistemik-jetlaga maruz kalmalarıdır. Metafiziği;
buradaki yaklaşıma kaynaklık etsin diye, eylemlilik ve po-
zisyon alışlarımızı garantiye alan postulatları sistemli spe-
külasyona bağlayan parçadan bütüne birbirini besleyen
ve garantiye alan bir paradigma sahası olarak her türden
pratiğe şekil veren motivasyonlar olarak da ifade edebili-
rim4. Bu bağlamda bir analoji olarak şunu söyleyebilirim
ki ruh için beden neyse cemiyetler için de şehir odur.

Bu nedenle bir şehir bir toplumun ne olduğunu,
nasıl yaşadığını, ne yaşadığını gösteren en büyük gös-
tergeler bütünüdür. Ayrıca o şehre bakarak orada yaşayan
insanların inanç, kültür, motivasyon, ekonomik imkan/eği-
lim ve yönelimleri gibi birçok bağlamı çok kolay bir biçimde

anlayabiliriz. Ve en önemlisi bu soruların zamana, peri-
yoda, medeniyete, aktör ve kültürlere göre de nasıl bir
yol bulduğunu görebilir, yorumlayabiliriz. Yani şehir in-
sansal var oluşun, doğa ve kendisiyle etkileşiminin, ya-
rattıkları sistematikle garanti altına alındığı çok yönlü bir
sözleşmedir. Ama bundan daha önemlisiyse şehirlerin
en önemli rolü bizatihi kendisinin birincil bir gösterge ola-
rak kendisine ait olanı belirleyen, ya da kendisine yöne-
lene birçok mesaj ve yönelimler bahşettiği, onları bir şey-
lere zorladığı özgün sistematiğidir. Nitekim medeniyet
etimolojisinin bir tarafıyla da “boyun eğme anı, boyun
eğme vakti”yle mündemiç olması da buna işaret etmek-
tedir. Bu da şehre dair üç temel vurguyu kestirmeden
imgesel-epistemoloji açısından ifade etmeme yardımcı
olmaktadır.

a. Kurallılık: göreli olarak tam bilinçlilik hali.

b. Teamül: göreli olarak yarı-bilinçlilik hali.

c. İmgesel/simgesel/sübliminal; mekân, zaman ve
etkileşim yerleşkesi: göreli olarak sınırsız ve/veya sayı-
lamayacak kadar çok, değişken ve girift gösterge, imge
ve imgesizasyon ile bilinç-dışılık ilişkisi hali.

Bu maddelerin her birinin çok büyük bir arka-planı
var ancak özetle belli kurallara bağlı olma zorunluluğu;
içinde birçok bileşeni toplar; hukuktan kolluk gücüne
kadar ona bağlı kurumlara geleneğe, eğitime vb. sayısız
forma kaynaklık eder. Aynı şey teamül içinde geçerlidir;
uzun bir zamana yayılmış gelenek, etkileşim, çeşitli fak-
törlerin doğurduğu, çeşitli kesimlerin çatışması, uzlaşma
ya da pozisyonuna göre şekil almış, değer, birikim ve
test edilmiş çok sayıda bileşenden mürekkep bir pro-fab-
rik-uygulanım sahası. Yani nesneye nasıl dokunacağız,
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hangi akışa nasıl dâhil olacağız, bir birimize nasıl davra-
nacağız, işimizi nasıl göreceğiz bu liste uzar gider. Ayrıca
bu soruların cevabı da şehirde bize biçilmiş rol ve im-
kânlara göre de sürekli değişir. Yani zaman, mekân ve
uzamda sürekli ve duruma göre değişen çok değişik suf-
leler alınarak rolünü oynamak. Böylece şehir, kast edilmek
istenen insan için en kapsamlı, etkili ve kompleks beşer-
tabii mecrasıdır. Bu kast, iyi de olabilir sui’de olabilir.
Şimdi ben bu ağır kavramsallaştırma spekülasyonlarını
sisteme bağlamayı çok uzatmadan başlıca şehir metafi-
zikleri üzerinden imge- epistemolojik bir tasnife gideyim:

1. Pagan İmgesel Kentler:

a. Mistik-Pagan İmgesel Şehirler, (Doğu/Uzak-Doğu
Şehirleri)

b. Pro-aktif Pagan İmgesel Kentler (Batı Kentleri)

2. Tevhidi-Semavi Tümcü şehirler:

a. Onto-Tevhidi Şehirler (Kudüs/Mekke)

b. Fonksiyonel-Tevhidi Şehirler (İslam Şehirleri; Me-
dine de dâhil)

3. Modern İmgesel Kentler

4. Qü-post İmgesel Kentler

Bu tasnifin amacıma tam olarak hizmet etmediğini
biliyorum; çünkü henüz Latin Amerika ve Afrika’yı görme-
dim, modellerim var ama erteliyorum. Ayrıca, Hıristiyanlık
merkezli tanımlar için de tekliflerim var, bununla birlikte
şehirlerin imge-meta’sıstabil ve tek karakteristiğe bağlı
değildir. Mesele Pro-aktif mistik Hıristiyan şehirler; hem
paganizmi hem de karamsar egzotik metafiziği (gotizm)
aynı anda yansıtabilmektedir. Çünkü Hıristiyanlık pro-aktif
paganizm teknolojisine yaslanmış merkezde kapalı mis-
tifikasyon ile atak iktidar paylaşımlı diyalektiği kentlileşti-
rebilmiştir. Baskın, görünür ve şöhret-karakter bir iktidar
ama mistik çekirdek semi-pagan bir gizem, ayrıca yeni
ataklara göre de çeşitli katkılar bünyesine alan parçalı si-

metrik ve/veya asimetrik gergin bir bütünlük. Bu günümüze
geldiğimizde çok daha karmaşık hal alıyor. Örneğin Sa-
raybosna; merkezi klasik fonksiyonel-İslam şehri, birinci
halka çevresi modern- seküler-neo-aktif-Hıristiyan-modeli,
(bu ikili haliyle Fatih-Harbiye) ikinci halka çevresi, sosya-
list-kitle imge-metafiziği, nihayet son halka qu-post; tüketim
ve eğlence mekanizasyon imge metafiziğiyle mücehhez.
Ayrıca Saraybosna bir bütün olarak da artık bir qu-post
müze profesyonelliğine de dönüşmektedir. Tabi bu birçok
şehir için geçerli ama Saraybosna çok kesin ayrımlarla
bunu yansıttığı için bu örneği verdim. Mekke tarihi-ger-
çeklik olarak pagan bir geçmişe yaslanıyordu denebilir,
ama bu ve benzeri karmaşık durumları burada tartışma-
yacağım. Bu tasnifte görünmeyen çok daha önemli bir
kriz ise, şehirlerin oluşması esnasında sosyoloji-değer ve
mühendis-inşa ilişkisidir. Bir sonraki yazıda şehirlerin İma-
joloji disiplini açısından uygulama-bilim ve fabrik-imge se-
rimleri sistemli halde analiz edilecektir.

Roma’dan Dubai’ye Şehirlerin İmajolojisi.

Bir önceki bölümde teorik tarafına değindiğimiz şe-
hirlerin şimdi en-boy-derinlikte vücut bulmuş hallerini yo-
rumlamaya geçelim. Nitekim şehirleri anlatmam için şehir
ve medeniyet adlı bir sempozyuma davet edilmiştim,
orada şehir imajolojisi diye terkip eylediğim bir sistem
üzerinden şehirlerin metafiziğini ve imge epistemik-oluş-
larını anlattım. Buna dair girişi de geçen sayıda sizlerle
paylaşma fırsatımı oldu. Ona bağlı olarak da şehirlerin
hangi motivasyonla tecessüm ettiklerini kendimce anla-
dığım kadarıyla ele alma gayretinde oldum. Şimdi o kom-
pleks felsefi mülahazaları bir kenara bırakarak, şehirlerin
gördüğü rüyaları hayra yormaya çalışacağım umarım
amaç hasıl olur:

Her şehrin rüyası başkadır. Ama önce Roma; çünkü
Ramses’in bugünkü rüyası orada başladı. Kahinler tak-
vime öyle bakıyorlar. Birilerinin şu astrologlara miladi tak-
vimin tek takvim olmadığını söylemesinin vakti geldi. İşte
Roma pro-aktif pagan şehirlerine en güzel örnek; imgesel
olarak; kayalardan kuvvet, şöhret ve şehvet taştığını gös-
teren o devasa ihtiras. Oysaki örneğin Mardin de kayadan
inşa edilmiş, ancak orada kayalar insanileştirilmiş, hamura
dönmüş, ihtişam yerini zarafete bırakmıştır, şehir insani-
leşmiştir. Roma kentlerinde Merkezi ve kudreti yücelten,
hiyerarşiyi kutsayan, bireyi zayıflayan ve kitleleştiren, şov
ve saldırganlığı temerküz ettiren bir metafizik hâkimdir.
Birey şehre girer girmez ezilir, yönü iktidarı merkeze alan
bir istikamete bağlanır, devasa kitle gösterisiyle her po-
zisyona uygun kurşun asker yaratan ve insana boyun
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eğdiren bir “nizamiye” ile karşı karşıya kalırsınız. Mü-
hendisliğin tüm incelikleri ve sanatın tüm yansılarına rağ-
men içinde olduğunuz mekâna bulaşamazsınız. Çünkü
mütevazı, kuşatan, geçirgen değildir; katı ve üsttendir.

Bu şehirlerde insan kesinlikle merkezde değildir
daha çok bir aparat olarak düşünülmüştür. Kenti tamam-
layan bir enstrüman gibi. Tabii değinilmesi gereken çok
başka boyutlar ve farklı bağlamlar da var ama şimdilik
bu çerçeveyle yetiniyorum. Bu yüzden örneğin Vatikan’ın
kente eklemlenerek meşruiyet sağlaması bir tesadüf de-
ğildir. Kentte vardır, ancak içten ve dıştan teslim alınarak.
Bu yüzden İstanbul’da (Konstantiniye) yaşanan büyük
değişim rahatsız edicidir.

Buna karşılık, Doğu-mistik-pagan şehirlerde, içe
doğru bağlamsız bir katarsiz mütevazı bir beden diliyle
tecessüm etmiştir. Ne şehrin ne de insanın neden müte-
vazı olduğu anlaşılmaz. Bu yüzden de mütevazılık çok
boyutlu mübalağalı reflekslere dönüşmüştür. Kendine
özgü katı hiyerarşi, görkemli çizgiler, iç-eğilimleri çoklu
göstergelerle dışsallaştıran rengârenk yansımalar zarar-
sız bir vesveseye, kaynaksız bir ilhama benziyor. Bu yüz-
den batıda da Uzakdoğu kültürü folklorik bir enstrüman
olarak görülmekte, gerektiğinde metalaşması ve vitrine
edilmesi kolay bir gerçeklik olarak algılanmakta, kısacası
dünya sistemi açısından bir tehdit ve değişimi örgütleyen
yeni teklif olarak görülmemektedir.

Doğu-İslam şehirleri işlevsel ve ahlaki karakteristiği
güçlü olduğu için kolayca imajisazyona bağlanamazlar.
Bu da İslam dünyasında şehir yok gibi komik yargılara
neden olur. Oysaki İslam şehirleri merkezde ibadetha-
nelerin yer aldığı çevresinde mezarlıkların bulunduğu,
sıbyan mektebiyle mezarlıkların iç içe olabildiği, aşhane,
hamam, pazar arastalar, kütüphaneler, ticarethaneler,
medreseler, tekkeler, kervansaraylar vb. oluşumlarla,
dünya ahiret uyumu, ölüm hayat uyumu, yoksul zengin
uyumu, yolcu hancı uyumu, farklı kültür ve inanç merke-
ziyle Müslim Gayri-Müslim uyumu havas avam uyumu
ile insani tüm halleri cem eden, ölümü, hayatı, yoksulu,
ilimi, icadı, zanaatı, sanatı, birliği ve farklılığı merkeze
alan değer-merkez metafiziği ustaca geleneğe dönüştü-
rerek inşa edebilmeyi başarmıştır.

Orada hiçbir şey müze (ölü-metası: kadavra) de-
ğildir. Her şey canlıdır, ölüler dahi (mahalli hamûşan).
En küçük evden en büyük tapınağa tüm yapılar belli bir
ahlaki gereksinim üzere yorumlanmış, fertten cemiyete
tüm insani varoluşları dikkate alan bir estetikle zarifleşti-
rilmiştir, uyumlanmıştır. Dolayısıyla orada fert kendine

de yolculuk yapar, şehir onu kâmilleştirir, ezmez, dışlamaz
ve yok etmez, hiçbir statüsü olmasa da şehrin zarafeti,
birikimi onu donatır ve yüceltir. Devlet dışarıdadır, bu
muazzam dinamiği korumak, desteklemek, geliştirmek
üzere konumlanmış ahlaki-pragmatizmle mücehhez bir
CEO hükmündedir.

Esasen hükümet konağı merkezli şehir anlayışı
Tanzimat ve Batıl(ı)laşmayla izah edilebilecek yeni bir
durumdur. Çünkü Medine surlarla çevrili değildi (teknik
olarak manipülasyon yapıyorum, ama mahiyet olarak
doğru söylüyorum). Yani tüm dünyaya yönelmiş tüm dün-
yaya da açık, önce şehir ve organizasyon değil, insan,
değer, fert, cemiyet, cemaatler-arasılık, ve ihtiyaca bağlı
bir hikaye şehrin kendisiyle birlikte olgunlaşmasını sağ-
lıyor. Yani siyasal simge ve organizasyon bir sonuç,
sebep değildir. Bu da insanı, değeri ve etkileşimi merkeze
alarak aracı ona özgü olarak belirleyen ve değiştiren bir
bütünlüğe kavuşturuyor.
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Modern şehirlere geldiğimizde iki öğe öne çıkmak-
tadır, meydan (elbette bu paganizmin önemli bir göster-
gesidir ve kadim Roma’da da var) ve emek kitlesi, meydan
devletin gücünü halka göstermek, aksülamel olarak da
muhalif yapıların bu gücü el değiştirme arzularını yansıtır.
Yani modern şehir güç savaşlarını odağa almıştır. Güç
ve kitle ilişkisine dayanır. Bunu destekleyecek yeni iktisadi
işleyişe omuz verecek büyük kitleler. Tüm batı şehirleri
tarihsel olarak bu hiyerarşik bloklaşmanın yansılarını en
güzel şekilde sunumlar. Sınıfsal katılık ve çıkar çatışması
tarih boyunca kentin doğasını belirler. Aslında parklar ise
bu kitleleri ödüllendirmek ve süreci yumuşatmanın bir
başka kitlesel izdüşümüdür. Kent muazzam geometrik
ve simetrik bir tasarım harikasıdır, her ayrıntı standarda
bağlanmıştır, öyle ki doğanın vahşiliği bile her ayrıntısıyla
terbiye edilmiştir. Örneğin İngiltere’nin bir yerinde bir hafta
yaşarsanız her yerinde hayat boyu yaşamışsınızdır izle-
nimine kolayca ulaşabilirsiniz. Tüm roller, statüler, dav-
ranışlar katı yasalara ve yoğun teamüllere bağlanmıştır.

Göstergeler militarize edici ve ideolojiktir. Her şey sıra-
dandır, ama ona ulaşmayı mutlaka kurala, role, statüye,
ekonomik göstergelere, değişken araçsal donanıma ve
aşamalara bağlandığını görebilirsiniz. Elbette kuzeyden
güneye yumuşayan farklı değişkenlerle birlikte birçok de-
ğişkenin analizi buranın konusu değildir.

Qu-post şehirler, Kadir Oğrak hocamız buna “yeni
nesil şehirler” diyor; elbette bu tesmiye periyod-tanım
bağlamında haklı bir tanım, ancak ben imgesel-epistemik
metafiziği açısından bu tanımı daha isabetli buluyorum.
ABD, özellikle Uzakdoğu ve Dubai, Abu Dabi gibi yeni
yerleşim beldelerini örnek gösterebiliriz. Elbette bu dalga
tüm şehirleri şu veya bu şekilde etkilemekte, eklemlen-
mektedir; uzay mimarisi, saydam ve yüksek binalar, iç-
mekan yoğunluğu, tüketim çılgınlığı, kompakt müzeleş-
tirim ve minyatirizm modelisasyonu, eğlence vb. beden
iştihasını kudurtan, bireyin ekonomik statü ve pozisyo-
nuna paralel olarak oluşu anlamlı kılan, vakit geçirmeyi
profesyonel mekanizmalara bağlayan bireyi manevi, en-
telektüel ve insani niteliklerini sıfırlayarak mekana, eşyaya
ve zaman dokunma biçimini, subliminal sanal gösterge-
lere boğarak, her anı ücrete bağlanmış bir mekanizmayla;
yeme, içme, alışveriş ve seks etme hallerini program-
lanmış ve sıklıkla update ederek diriliğini canlı kılan ya-
zılımlarla profesyonel personel, mekan, eşya ve beğeni
desteği sağlayan kent formları.

Bu kentlerde sahicilik çok azdır, ama sahici tüm
şeyler de bu kentlerde büyük bir mühendislik harikası
olarak simüle edilmiştir. Her tür imkân sanal ve model
olarak sergilenebilmektedir. Şehirde aynı anda Afrika’dan
da Antarktika’dan da bir kareyi olduğu gibi görebilirsiniz.

Okyanusun dibini de uzayın derinliğini de sahici si-
mülasyonlarını görmeniz, hissetmeniz mümkün. İhtiyaç
olunduğu için değil ya da şehrin kendisi için geliştirdiği
ve insana da bir hikmet kazandırdığı için değil, numara
tüm bunlar ve özellikle böyle bir plato inşa edilmiştir. Tüm
motivasyonlar, mekânlar, göstergeler, etkileşimler ve kay-
bolmuşluklar üzerinden bireyin kendince sürekli kıymet-
leneceği görsellik ve tüketme çılgınlığında haz sürkü-
sünde sürekli tap bir modda tutmaya zorlayan bir
sistematik.

Yükselen Uzakdoğu bunu gerçekleştirirken, örneğin
Singapur, önemli bir sermaye merkezi, tropikal iklim ile
yukarıdaki vizyon arasında bir senteze varmaya çalıştığı
aşikar. Buna bağlı olarak entelektüel piyasa merkezle-
rinde de rol oynamaya çalışıyor, dünya sistemine uyarlı,
ama yine de sosyolojisi var ve bazı krizler de mümkün,
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fakat krizlerini bu parlak hikâyesiyle şimdilik öteleyebil-
mektedir. Ve ayrıca bu krizleri de fırsata çevirerek çok
kültürlü bir sirk alanı, vitrin ve piyasa ürünü lokal kimlikler
gibi küresel ve postmodern pazara da uygun simetrik bir
dışlaştırım imkânına sahip. Benzer biçimdeki Abu Dabi
ve Dubai’ye geldiğimizde ortaya tam bir yazılım çıkıyor.
Adeta bir bilgisayar programını ziyaret ediyorsunuz hali
çok açık. Çünkü sosyolojisi ve tarihi yok. Tamamen yara-
tılmış ve donatılmış bir sanal-gerçek. Şehirde dilenci yok,
yolcu yok, mülteci yok, ölüm yok, değerlerle mücehhez
bir motivasyon yok, kısacası insan yok… Çünkü orası
insan hikâyesinin meskeni değil maceranın platosudur.

Sınırsız zenginliğe sahip devasa merkezler, orada
çalışan ve tamamen dışardan dünyanın diğer bölgele-
rinden oraya gelmiş, yoksul iş gücü ve nitelikli simülatif
ticarileştirilmiş mekânlar ve tasarımlar. Ve de oraya o sa-
nal çılgınlığa dalmaya gelen tüketim makinaları. Evet,
tam anlamıyla çok gelişmiş bir cep telefonundan ya da
bilgisayardan bahsedebiliriz. Akla zarar bir donanım, akla
zarar bir yazılım ve orayı ziyaret eden geçici benzer
programlar. Hiçbir sorun yok, devleti bile görmeniz müm-
kün değil, çünkü zaten çok iyi planlanmış bir bilgisayar

programında buna ihtiyaç da yok. Sadece detaylı bir
virüs programı yeterlidir. Çölde yaratıldığı için, muhte-
melen örneğin Yemen’de sosyoloji ve tarih olduğu için
ve dünya sitemine hizmette çeşitli krizlere yol açtığı içim
böyle bir mekanizma kurmak zor olurdu, dolaysıyla paralel
bir cazibe merkezi kurarak bölgenin stratejik konumu da
kıymetlendirilmiş oldu.

Fakat kentin çölde inşası tamamen kapalı mekân
kullanımına dayalı, iç nitelik olarak yatay yazılım, nicelik
olarak dikey yazılım bir yapılanmadan bahsedebiliriz. İl-
ginç bir biçimde kent uzay ütopyaları filmini takliden,
adeta atmosfersiz bir gezegende teknoloji harikası bir
şehir gibi düşünülmüş, şehir sakinleri donanımlarını ya-
nına alarak tek gerçek olan çöl ve çölün imkânlarını bir
sanal sirk enstrümanıymış gibi ziyaret ediyorlar, alın size
“Platon realizmi”. Elbette gelenekten de faydalanıldığı
olunmuştur, mesela cami kılıklı saraylarda ihtişam zirvede,
fakat zarafet ve nezaket zayıf. Bir de buna ziyaretçi or-
ganizasyonundaki anlamsız kabalıklar ve anlamsız yük-
sek sanal sınırlamalar eklenince tam da neden bahset-
mek istediğim manidar bir hal alıyor.

Aslında bu son cümle tüm neo-muhafazakâr ara-
yışlarda bir kiriz olarak açığa çıkıyor; onlar ihtişamla za-
rafeti bir birine karıştırıyor. İhtişamı satın alabilirsiniz ama
zarafet ve estetik; metafizik, ahlak, duyarlılık, gelenek ve
kâmil insan ister. Nitekim Mescid-i Haram’ın çevresine
eklenen yeni mimaride öne çıkan ihtişam çılgınlığı zarafeti
ve kemalatı barındırmıyor. Ayrıca son dönemde ülkemizde
de bu trendin yer yer göze çarptığını belirtmek isterim.
Yani Divriği Ulu Camii, başka bir birikimin eseridir onu
anlamadan yeni bir hikâyeye can vermek mümkün değil-
dir. Kısacası son dönemde birçok neo-muhafazakâr kesim
birçok şeye sahip oldu, ancak bunların sahici bir metafi-
ziğe, kâmil manada sahip olduğundan bahsetmek güç.

Modernleşme ve Türkiye’de Şehircilik Krizi

Son olarak Türkiye’nin modernleşmesine bağlı ola-
rak gerçekleşen şehrin metafizik krizine imge- epistemiği
bağlamında kısaca değinmek isterim: Yaklaşık iki yüzyıllık
kafa karışıklığımız siyasetin rolünü büyütürken medeniyet
etme rolünü iyice hırpaladı. Elbette bu isteyerek tercih
ettiğimiz bir şey değildi. Medeniyetimizin uygulamaları
Batının hoyrat patlaması karşısından zülfüne düşen
yanık izleriyle imaj yitirdi. Bu da takipçilerini başka başka
arayışlara itti. Ayrıca pratikten doğan yeni süreçlere acil
ve düşünmeden geliştirdiğimiz dönemsel çelişkileri üst
üste boca ettik. Şehirlerimiz keşmekeşlikten yaşanmaz
ve ucube bir hâle geldi.
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Birinci kuşak şehirlerimizin, dönemin de ruhuna uy-
gun düşecek biçimde, tarihsel kimlik ve birikimlerine bü-
yük darbe vuruldu. Buna bağlı olarak da tek parti iktidarları
şehirlerin merkezini şölenlere uyarladı. Diğer hizmetleri
ise genelde kokteyl zümresi yaratmaya dayalıydı. Ayrıca
şehrin çok dar bir kısmını yüceltmeyi de ihmal etmediler.
Ama indirgemeci ve kısmen tahrip edici de olsa metafizik
bir motivasyonları olduğu da inkâr edilemez. Takip eden
iktidarlar ise genelde kendine ulaşanın talebine cevap
verecek bir hizmet biçimi benimsedi. Bu da plansız ve
kaotik bir şehir kompozisyonunu iyice büyüttü. 90’larda
gelişmeye yüz tutan ve günümüzdeki hükümetlerin ön-
cülleri olan siyasi yapılar ise, genelde topyekûn bir hizmet
anlayışıyla şehirlerin altyapı ve üst-yapı sorunlarını gi-
derme yoluna gittiler ve bu onlara uzun süre iktidar im-
kânının kapılarını araladı.

Fakat ne var ki onlar da henüz nasıl bir şehirde ya-
şamamız gerektiğini biliyor değiller. Kuşkusuz bunların
seleflerinin çok ilerisinde oldukları aşikâr, ancak konjonk-
türe dayalı hizmet anlayışından medeniyet, estetik, gün-
delik sorunlar ve yenidünya gerçeklerini koordine eden
bir bütüncül yaklaşımla şehirleri inşa etme fikri, araçları
ve birikimi henüz yeterince belirginleşmiş değildir. Elbette
bunun birçok bileşeni var, ancak yine de entelektüel akıl
ile siyasal kurumsallaştırmanın sistemlilediği gerçeklik
bize önemli ipuçları verebilir. Bunun içinde acilen yetkin
bir metafiziğe odaklanmış, cemiyetimizin tüm birikim ve
katmanlarını içeren, medeniyetimizin imkânlarına yasla-
nan, tüm insanlığa yüzünü dönmüş, nasıl bir şehirde ya-
şaması gerektiğine dayalı olarak tarihi birikimlerimizi, gü-
nün imkânlarını bir teklife çevirmenin ilme, ahlaka, estetiğe
ve bütünlüğe dayalı bir hikâye edişe ihtiyacımız var.
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ülâsa

Kelâm-ı Kadim, biz insanların “bir anne
ve bir babadan” yaratılmış olduğumuzu

bize öğretmekle ne lütufkârdır. Bu, insan denen meçhûlün
(ve mechûlün, zîra cehl onla beraberdir) ancak içtimâî
bir teşekkül ile beraber hayâtiyetini idâme ettirebileceği
düsturu olarak da tefehhüm edilebilir. Zâhir hakîkatin te-
zâhürüyle târih, bu içtimâî meçhûlün “nasıl” sualine veril-
miş bir cevap şeklinde de telakkî edilmek imkânını haizdir. 

Bizler, şehirlerimizi vakıflarla şehrâyin etmiş en ori-
jinal Âdem çocukları, en orijinal İbrahim milleti ve en ori-
jinal Muhammed (sav.) ümmetiyiz. Vakıf müessesi, âde-
moğlunun içtimâî bir teşekkül hâlinde tecessüm ettirdiği
en ileri müessese olarak taltîf edilmeyi hak edebilir. İn-
sanın, kullardan hiçbir karşılık beklemeden belli bir ahlâki
telakkî ve Allah rızâsına istinad etmek sûretiyle mallarını
belli bir hukukî kâide müvâcehesinde cemîyete tasadduk
ettiği bir nîzam olan vakıf müessesesi; esas tekâmülünü
İslâm dinînin lütfu ve onun meydana getirdiği hars nîza-
mıyla gerçekleştirebilmiştir. İslâm dinînden evvel de bazı
medeniyet havzalarında izlerine yer yer rastladığımız
vakıf müessesesi, esas tekâmülünü ve en kâmil şeklini
İslâm medeniyetinin hâkim olduğu havzada terakki ettir-
miş-almıştır.

13. Asır’dan itibaren târihte vukû bulan “Türk” hâ-
disesinin irfânî terakkîsine baktığımızda, özellikle Os-
manlının târih sahnesinden çekilmesine dek; onun vakıf
müessesesi husûsunda ayrı ve müstesnâ bir terakkî gös-
terdiğini görmekteyiz. Osmanlının vakıf müessesesi hu-

sûsunda o denli mübalağalı sözler boşuna söylenmemiş
ve esas itibariyle onun bir vakıf medeniyeti olduğunu ileri
süren değerlendirmeler hamâsetten uzaktır. 

Teşekkül ve terakkîsini âmil dinî-ahlâkî terbiye,
meydana getirdiği hukukî terminoloji, te’sir sathının ve
sahâsının genişliği; bugün belki daha ziyâde hayâtımızın
bir parçası olmasından memnûniyet duyduğumuz vakıf
müessesesi, umûmî olarak “eşref-i mahlûkât” olan in-
sanın en mütekâmil vasıflarının, İslâm dinînin sosyal ve
içtimâî îmâr kabiliyetinin, Türk kültürü ve zerâfetinin bir
timsâlidir. Membâı şehir olan böyle güzel başka mües-
sese zor bulunur.

Medhâl 

Klâsik, müessese ile îzah edilebilir. Müdâvimiyet,
ne mânâda olursa olsun, târihi olmak bakımından na-
zâr-ı dikkati celbedebilir. Mensûbiyet, bu bakımdan önem-
lidir. Bu sebeple bir medeniyet tahlîli yapmak durumun-
dayız. Bizim bir medeniyetimiz var mıdır? Bu müşkül
suale herkes cevap veremez. Târihî ve ancak müdâvi-
miyet arz eden müesseselerimiz olduğunu istidlâl ettiğimiz
kıratta bu suale müsbet bir cevap verebiliriz.

Türk kültür hayâtı başta olmak üzere, İslâm mede-
niyetine bakıldığı vakit, bu suale müsbet bir cevap ver-
menin imkân dâhilinde olduğunu ortaya koyan sayısız
müessese görmek mümkün görünmektedir. Klâsik bir
edebiyat, klâsik bir mûsiki, klâsik bir mîmarî, şehir ve ma-
hâlle yapısıyla mütekâmil bir medeniyetin eseri olduğumuz
sarîhtir. Medeniyet bağçemizi en bâriz çiçeklerinden biri

“İnsanoğlu vefat ettiğinde, üç hâl hariç ameli
(sevabı) kesilir: sadaka-i câriye, hayırlı ilim ve
kendisine duâcı sâlih evlad.” 

(Müslim, 1631; Tirmizî, 1367).

İnsanın Şehri ki
Şerhidir İnsanın

Mehmet DOĞAN
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de hiç kuşkusuz âdeta ezelden beridir varmışçasına canlı
ve cemiyetimizin hayâtına nüfûz eden vakıf eserlerimiz,
vakıf müesseselerimizdir. 

Vakıf müessesi; umûmen İslâm ümmetinin, husûsen
Türk cemiyet hayâtının rûhî temellerini, ahlâkî düsturlarını,
Mevlâ, insan ve eşyâ tasavvurlarını; iktisat fikri, sosyal-
leşme olgusunu da hâvi çok buudlu ve derin bir mevzû
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada meselenin tüm
veçhelerini ortaya koymanın ilmî olarak mümkün olama-
dığı ve bu inşanın istiab haddinî aşacağı îzahtan vâres-
tedir. Burada esas olarak, meselenin mefhûm çerçevesi,
târihi seyri, Türk kültür hayâtındaki yeri ve önemi… bir
bakıma müessese hukûku başta olmak üzere, vakıf mü-
essesesinin umûmî bir tetkîki yapılacaktır.

Evvelâ vakıf mefhûmunun mâhiyeti, çerçevesi, fikrî
temelleri kadar; İslâm kültürünün bir parçası olarak neşet
etmesinin hikâyesi de dikkate değerdir. Vakıf müessesinin
gâyesi, târihî tekâmülü ve İslâm dinîyle olan râbıtası ka-
naatimizce meselenin özüdür. Müteakiben, vakıf mües-
sesinin bizim medeniyet havzamızda aldığı şekil, gös-
terdiği terakkî ve neşet eden eserleri de başlıbaşına bir
meseledir. Âhiren, günümüzde vakıf müessesinin hukûkî
ve cârî hâlleri de sual takdîmlerine gebedir ki, vakıf mü-
essesesinin bazı meseleleri bu cihetle kısmen tetkîk edi-
lecektir. Vakıf müessesesinin târihî ve aktüel kıymetinin
ahlâkî, içtimâî ve iktisadî veçheleriyle beraber anlaşıl-
masında bir fayda temin etmesi umulabilir.

1. Vakıf Mefhûmu

Vakıf (vaqf) kelimesi, aslen Arapçadır. Sözlükte,
“durdurmak, alıkoymak” mânâsını hâvidir. Istılahta, hu-
sûsen VII. Asır ortalarından XIX. Asır sonlarına kadarki
devrede… İslâm ülkelerinin içtimâî ve iktisadî hayâtında
ehemmiyetli bir rol oynayan dinî-içtimâî bir müessesenin
ismidir. Bu müessese, Kuzey Afrika Müslüman memle-
ketlerinde “hubus” şeklinde isimlendirildiği için Fransız-
caya da bu şekilde, “habous” biçiminde geçmiştir. (Pa-
kalın, 1955), (Mercier, 1899), (Terras, 1899)

Hemen her temel mefhûm gibi vakıf mefhûmunun
da ancak İslâm dini ve onun içtimâî terakkî süreci çerçe-
vesinde anlaşılabilir olduğu muhakkaktır. Meselâ mefhû-
mun hukukî bir mâhiyet arz etmeden evvel çıkış noktasını
îzah etmeye çalışan Gözübenli (2003), meseleyi İslâm
Peygamberi’nin hayâtından ele almak lüzûmunu hisset-
miştir. Sahabe i Kirâm efendilerimiz, Efendimiz Rasulul-
lah’tan zekâtın hâricindeki sadaka ve infakların en iyi
nasıl değerlendirileceği konusunda, emsâl modeller, tâbir

câizse, mâlî olarak dâr ı bekâya yapılacak yatırımların
en kârlısının hangisi olduğunu ve nasıl yapılacağını öğ-
renmek istiyorlardı. İktisadî faaliyetlerde en garantili ve
yüksek kazanç sağlayacak alternatiflerin araştırılmasında
olduğu gibi, sahabe efendilerimizin de, âhirete yapılacak
yatırımlar konusunda, en verimli yolları araştırdıklarını
belirten Gözübenli (2003), şöyle bir misal vermektedir:

Hz. Ömer efendimiz (r.a.), Hayber arazisinden kendi
payına düşen ganimete istinâden Kur’ân’ın sevdiğimiz
malları infak etmedikçe ideal bir mü’min olunamayacağı
düstûru mûcibince bu arazisini Allah rızası için infak
etmek ister ve bunun için en verimli infak şeklini Efendimiz
Rasulullah’tan sual ederler. Efendimiz Rasulullah’ın
(s.a.s.), gönül rahatlığı içinde tasadduk etmek lüzûmunun
da ötesinde, bir de tasadduk modeli tavsiye buyurduğu
görülmektedir. Gözübenli’nin (2003) kanatine göre Hz.
Ömer efendimize (r.a.) yapılan bu tavsiye, İslâm vakıf
hukûkuna temel teşkil eden hukukî esasları havidir: 

Peygamberimizin tavsiyesi, bahçenin (malın)
aslı ile meyvesinin (menfaatlerinin) farklı kategoriye
konularak tasadduk edilmesi noktasında idi. Yani,
malın aslının (aynının) özel mülkiyete konu olamaya-
cak bir hukukî konumda tutulması, meyvesinin (men-
faatlerinin) ise tasadduk edilmesi tavsiye ediliyordu
(Habbisi’l-asla ve sebbili’s-semerete) (Şafiî, 4/54). Hâ-
diseyle ilgili diğer rivayetlerde, malın aslı ile ilgili hu-
kukî statü îzah edilmekte, onun aslının alınmaz, satıl-
maz, hibe edilmez ve mîras bırakılmaz bir şekilde
tasadduk edilmesi tavsiye buyrulmaktadır. (Buharî,
Vesâyâ, 28; Hamidullah, 96–98).

Buna göre, bu tasadduk şekliyle, bir gayr-ı menkûl
sadaka olarak verilirken, malın devamlı şekilde menfaat
verecek bir hukukî statüye kavuşturulması hedeflenmek-
tedir. Zira söz konusu bahçe dünya durdukça bahçe olarak
kalacak, dolayısıyla meyvesi de, sadaka olarak insanların
hizmetine sunulmaya devam edecek, tâbir yerinde ise,
suyu kesilmeyen hayır çeşmesi konumuna getirilecektir. 

Gözübenli (2003), Peygamberimizin (s.a.s.) hadis-
lerinde bu anlamda kullanılan “habs” kelimesinin, zamanla
yerini yine aynı anlamı ifade eden “vakf” terimine bıraktı-
ğını ifade eder. Müslümanların zihninde vakıf anlayışının
(kaynağı kurumayan hayır çeşmesi) netleşmesinde ve
Müslümanları bu konuda motive etmesinde, Peygambe-
rimizin (s.a.s.), şu hadisi esas âmildir: 



“İnsanoğlu öldüğünde, üç durum hariç ameli
(sevap kaynağı) kesilir: sadaka-i cariye, faydalanılan
ilim ve kendisine dua eden salih evlat” (Müslim, 1631;
Tirmizî, 1367).

Esâsen vakfın hukukî târiflerini ilk evvelâ fıkıh eser-
lerinde görmekteyiz. Dolayısıyla bu tariflerin mezheplere
ve hatta aynı mezhebe bağlı farklı fâkihlere göre farklı-
lıklar da arz ettiğini belirtmek lâzımdır. 

2. Vakıf Müessesesinin Menşei ve Gâyesi

İslâm müntesiplerinin teşekkül ettirdiği ve İslâm
memleketlerinde meydana gelmiş bütün târihî – içtimâî
müesseselerin temelinde Kur’an ı Kerîm buyrukları ile
hadîs i şerîf düsturları vardır. Nitekim Kelâm-ı Kadîm’de
geçen “karz-ı hasen”, yani “gönül hoşluğu ile ödünç ver-
mek, Allah yolunda mal harcamak, malını akrabaya, ye-
timlere, yoksullara… vermek; sadaka vermek, hayırda
yarışmak” âyetleri de vakıf müessesesinin temel moti-
vasyonu olarak değerlendirilebilir. Hem Ömer Hilmi (H.
1307) ve hem de Pakalın (1955), Osmanlılarda görülen
“hayrât ve mü’essesât-ı hayriye” tabirlerinin vakıf olarak
yapılmış bina ve kuruluşları ifade ettiğini belirtmişlerdir. 

Daha evvel de belirtildiği gibi, vakıf, hukukî bir akid
olup bununla, bir kimse Allah’a yakın olma (kurbat), gâ-
yesiyle (bazen başka gâyeler için), menkûl veya gayrı
menkul mülk veya emlâkini (bazen husûsî mülkiyete de-
ğişmiş mîri araziyi), dinî, hayrî veya içtimâî bir gâyeye
mâtuf olarak müebbeden tahsîs eder. Müslüman cemi-
yetlerinde vakıf müessesesinin revaç bulup yaygınlaş-
masının asıl sebebi bu îmanî sâiktır. Kur’ân-ı Kerim’deki
hayır ve iyilik yapmakla ilgili ayetlerin rûhuna uygun bir
müessese olarak teşekkül eden vakıf, pek çok ayetteki
tavsiye edilen yardımlaşma esaslarına binâen vücûda
gelmiştir. Rencide edilmemeleri gereken muhtaçlar, vakıf
sayesinde yardım edenlerden sâdır olabilecek menfî tavır
ve davranışlardan sakınılmış olmaktadır. İşte vakıf mü-
essesesi, yardımların, bizzat yardım eden insanın elinden
değil, bir tüzel kişilik aracılığıyla muhtaç kimselere ulaş-
tırıldığı bir kurum olması dolayısıyla, insan haysiyetine
ve Kuran’daki yardımlaşma modeline uygun görülmüş
ve bundan dolayı da Müslüman cemiyetlerinde benim-
senmiştir. Ayrıca vakfın Müslüman vatanlarında benim-
senmesinin bir başka mühim sebebi daha vardır: vakıf
uhdesindeki mülkiyetin Allah’a ait olduğu anlayışı… Bu
düşünce, iktisat teorisi bakımından üzerinde durulması
icap eden mühim bir sosyal hâdisedir. Zîra Efendimiz

Rasulullah’ın (s.a.s.) vakfa esas teşkîl eden tavsiyelerine
baktığımızda, malın özel mülkiyete konu olamayacak şe-
kilde tasadduk edilmesi söz konusudur. İslâm âlimleri bu-
radan hareketle, vakfın dokunulmazlığını ve aynı zamanda
da devamını sağlamak üzere, vakfedilen malın mülkiye-
tinin Allah’a ait olduğu anlayışını yerleştirmişlerdir. Böylece
vakfiyeler, vakfiyelikler husûsî bir statü kazanmıştır. 

Bütün bu zamanla tekâmül ederek meydana gelmiş
vakıf mülküne dâir gösterilen bu özel statü hassasiyeti,
Müslüman topraklarında pek benimsenmiş, cemiyet vakıf
malına ayrı bir değer vermiş ve ona hassasiyet göstermiştir.
Öyle ki, vakıf mülkünün özel mülklerden daha öncelikli
olarak korunup kollanması anlayışının yerleştiğini müşâ-
hede etmekteyiz. Vakıf, toplumda kendine has manevî bir
ağırlığı olan ve özel mülkiyet olmaması sebebiyle istismar
endişesinden uzak, herkes tarafından güvenle bakılan bir
müessese olarak telakkî edilmiştir. Ayrıca psikolojik de-
nebilecek bir mâhiyet de kazanmış olan vakıf malları, vak-
fın özelliklerini taşımayan diğer kurumların sahip olamadığı
ve de olamayacağı te’sirler meydana getirmiştir. 

Bu mücmel teorik çerçeveyi îzah ettikten sonra va-
kıf müessesesinin görünen gâyelerini vurgulamak da
gerekmektedir. Son derece mühim sosyal meselelere
cevap niteliğindeki bu gâyeler, söz konusu müessesenin
hayâtiyetini de ortaya koyacaktır. Vakıfların üç temel gâ-
yesi vardır. Vakıf, insanların saadeti, dünyanın îmârı
(umran) ve Allah rızasını kazanmaya mâtuf bir sosyal
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müessesedir. Ayrıca, yolda kalanlara ve ilimlerle uğra-
şanlara el uzatma, fakir kızlara çeyiz hazırlama, yoksul
ve kimsesizlerin cenazesini kaldırma, esirleri âzâd etme…
ve onların ihtiyaçlarını karşılama gâyelerine mâtuf vakıflar
kurulmuştur. Bunun yanında, hasta leyleklerin bakımı ve
tedavisi (Bursa’da ki Guruba-ı Hane-i Laklakan Hastanesi
vakfı) için bile vakıfların kurulduğunu görmekteyiz. Ki-
tapların ciltlenmesi, kaldırımların bakılması ve onarılması,
öksüz çocukları emzirme ve büyütme, sokakları aydın-
latma, temizleme ve gece bekçisi görevlendirme, çocuk-
ları gezdirme ve onlara meyve yedirme, câmilerin ve
medreselerin duvar yosunlarını temizleme, su dağıtma,
güreş ve ok meydanları hazırlama, mola taşı dikme (ha-
malların dinlenmesi için), sadaka taşı dikme… gibi sosyal
hayâtın en zarif teşekkülüne mâtuf bir vakıf bilincinin ve
gâyesinin oluştuğunu görmekteyiz.

Allah’ın rızası için ve yine ebedîyet hissiyle bütün
bu işlere muvaffak olunabildi. İnsan fıtratında mevcut
olan ölümsüzlük duygusunu meşrû bir kanaldan tatmîn
eden bir müessese olarak vakıf; eserleriyle, hizmetle-
riyle vakfedenlerin gönüllerde yaşamasını temîn eder.
Bu vakıf eserlerini bizlere mîras bırakanlar, öldüğü
hâlde ölmeyen insanlardır.

3. Türk Kültüründe Vakıf

Vakıf bilincinin dinî, ahlâki, içtimâî ve sosyal ba-
kımdan en ziyade zirveye çıktığı İslâm memleketi, belki
de Osmanlının hükümran olduğu coğrafyadır, husûsen
Türkiye’dir. Zira Türk cemiyet yapısında, vakıf malını, ye-
tim malını ve devlet malını haksız yere yiyen kimselerin,
dünyada da ahrette de iflâh olamayacağına dâir bir inanç
vardır. Devlet malı başta olmak üzere, yetim malı ve vakıf
mülkleri husûslarında beliren bu anlayış, Türk cemiyet
hayâtında asırların birikimiyle oluşan en güçlü ve etkili
oto kontrol mekanizmalarından birisidir. Türk kültür ha-
yâtında, Osmanlıda, vakıf müessesinin bu denli kökleş-
mesinin sebeplerini daha iyi analiz etmek lüzumu vardır.

Bize göre, Osmanlı mülkiyet sistemi, Osmanlı iktisat
nizâmı burada esas âmildir. Osmanlının toprak hukûku,
dünyada benzersiz bir nizâm şeklinde tebârüz etmiştir.
Toprak söz konusu olduğunda özel mülkiyetin olamaması,
tarıma dayalı bir iktisat paradigmasında ne anlam ifade
eder, bunun üzerinde düşünmek lazımdır! Bu sebeple
başta sultanlar olmak üzere her varlık sahibinin bir vakıf
müessesesi oluşturmak gibi kudsî bir iş gördüğünü ileri
sürebiliriz. Dolayısıyla Osmanlı târih sahnesinden (sadece
resmen ve re’sen) çekildiği vakit, vakıf mülkleri bakımın-
dan sayısız eser bırakmış bulunuyordu. 

XVIII. Asır’da, bugünkü Türkiye sınırları içinde ku-
rulan ve vakfiyeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde
bulunan vakıf sayısı mûcibi hayrettir. Bu sayı 6000’dir.
Bu vakfiyelerin bazıları şu hizmetlere tahsîs olunmuştur.
60 cami, 7 mescid, 49 mektep, 36 medrese, 3 darülhadis,
26 tekke, zaviye ve hankah, 13 kütüphane, 8 imaret, 1
fener, 1 kale, 1 iskele, 6 köprü, 4 köyodası, 1 lonca odası,
16 sebil, 94 çeşme, 6 su kuyusu, 1 buzhane, 1 abdest-
hane ve 4 umumi helâ.

Vakıfların içtimâî hayâtımızda tuttuğu yerin önemi-
nin kavramak bakımından Osmanlı ve Cumhuriyet büt-
çelerindeki vakıf gelirlerinin genel bütçe dengesindeki
paylarına bakmak yerinde olacaktır. Barkan tarafından
1527-1528 senesine ait neşredilmiş bir Osmanlı bütçe-
sine göre, 537.9 milyon akça olan umûmî gelirin %12’si
vakıflar bütçesine aittir. Yine buna paralel olarak W.
Eton’in (1800) 1774’ten sonraki senelere ait verdiği ra-
kamlar, vakıfların devlet bütçesinin dörtte birini geçtiği
söylenebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1928 senesine
ait tahsilât yekûnu 2.908.003.46 TL; 1971 senesininki
ise, 134.146.466.93 TL olarak gözükmektedir. Yine Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan envanter çalışmaları
neticesinde, 1972 senesindeki duruma göre, Türkiye’deki
“mazbut hayrat taşınmaz mallar” (cami, medrese, tekke,
dergah), yekûnu 6.857, “mülhak hayrat taşınmaz
mallar”ınki ise 227’dir.



Osmanlılar zamanında mülkiyeti devlete ait bulunan
arazi-i mîriyenin vakıf hâline getirilmesi, vakf müessesinin
yaygınlaşmasında esas âmil olarak görülmektedir. Bu top-
rakların çıplak mülkiyetinden ziyâde, o topraklar üzerinde
çalışan kimselerin devlete vermeleri gereken vergi borçları
veya arazinin tasarruf hakkı vakfa konu edilmiştir. Her iki-
sinin beraber vakfedilmesi de söz konusu olmaktaydı.
Barkan, buna konu olan vakıfları detaylı bir biçimde analiz
etmiştir. Bu usûl gereği tımarlar aleyhine tedrîcen birçok
vakfın teşekkül ettiği görülmüştür. Birçok arazi, köy veya
mezrânın temlik-nâme yoluyla husûsî mülkiyete geçirildiği
de oluyordu ve bu, XVII. Asır’dan itibaren bazı Osmanlı
müellifleri tarafından şiddetle tenkid edilmiştir. Câmiler,
mescidler, medreseler, mektebler, kütüphaneler, çeşmeler,
havuzlar, kuyular, kervansaraylar, hastaneler, mer’alar ve
daha nice vakıf mülkünü beraber düşündüğümüzde Os-
manlı Devlet-i Ali’nin bir vakıf medeniyeti olduğu görülür.
Osmanlı Devleti’nde yapılan hizmetlerin 5/3’ü vakıflar ka-
nalıyla yürütülmekteydi. İslâm medeniyetinin son ve mü-
tekâmil parçası olan Osmanlı ve ondan geriye kalan mî-
rasa baktığımızda vakıf müessesesinin en orijinal ve kâmil
şeklini burada aldığını söylemek mümkündür.

Netîce

İslâm’da dinî olanla olmayanı tefrîk etmek müşkül
bir mesele olsa da, vakfın din sahasındaki rolü ve ibadetle
alâkalı tatbikatları görmezden gelinemez. Her şeyden ev-
vel Müslümanlığın en mühim şartı olan namazın edâsı
için sayısız câmi ve mescidin inşaı vakıflar sâyesinde
gerçekleşmiştir. Bunların müştemilatı da ehemmiyetlidir,
zîra bu tür yapılar medrese, imarethane ve kütüphaneler
ve sayısız amme müesseseleriyle bir “külliyât” teşkil et-
mektedir. Yine İslâm âleminde Darü’l hadis ve Darü’l
kurra ve medreselerin de büyükçe bir kısmı vakıflar sa-
yesinde teşekkül etmiştir. Değişik tasavvufi tarikatlara ait
olup vakıf olarak kurulmuş ve zengin vakıflarla teçhiz
edilmiş olan tekkeler (hankah ve zaviyeler), halkın dinî
ve sosyal hayâtı üzerinde büyük bir te’sir icrâ etmiştir.
Bunlar, mûsiki, raks ve edebiyat eserleriyle klâsik bir kül-
türün-sanatın oluşumunda membâ vazîfesi görmüşlerdir.

Aynı şekilde beledî ve içtimâî hizmetleri bakımından
vakıf, İslâm âleminde ayrı ve özel bir yere sahiptir. Zira
çeşitli köy ve şehirlerin kurulması veya yeniden teşkilat-
landırılmasında vakıfların büyük rolü olmuştur. Meselâ
Gazan Han’ın kurduğu Şenb-i Gazan sitesinin Tebriz, Ol-
caytu ve Vezir Reşidüddin’ın tesis ettiği vakıfların ise Sul-
taniye şehrinin inkişafında büyük rol oynamışlardır. Nev-
şehir köyü, birçok vakıf ve tesisler kurulup orada muhâcir
iskân etmek sûretiyle bugünkü Nevşehir hâline getirilmiştir. 

İmâretler, vakıf hastaneleri ve daha yüzlerce sosyal
müessesesiyle vakıf kültürümüzü meydana getiren dinî,
içtimâî ve sosyolojik bir olgu söz konusudur. Sosyolojik
bakımdan ayrı bir ehemmiyeti olan vakıf müessesesi;
akrabalığa, hısımlığa, mıntıkalara, mesleklere, dinî ve li-
sanî husûsiyetlere bağlı olarak teşekkül eden içtimâî
zümreler arasında ahengi temîn eden bir kuvvet olarak
şehir hayâtında ve nizâmında ehemmiyet taşımaktadır.

Türk ve İslâm memleketlerinde, insan havsalasının
alabileceği her alanda hizmet gâyesi ile çok çeşitli vakıflar
kurulmuştur. Bu vakıflar, asırlarca ve bugün de Türk-İslâm
dünyasında içtimâî nizamın her türlü sarsıntı ve zedelen-
meden korunmasına, fertler arasında yardımlaşma ve da-
yanışma yolu ile kurbiyet bağının kurulmasına, insanın
dünyevî ve uhrevî saadetine hizmet eden birer içtimâî
müessese olarak önemli ve haklı bir mevki edinmiştir. 

Netîce olarak, nâmütenahî bir mevzu olarak vakıf
meselesinin bazı mühim başlıklarını zikretmiş olmakla
iktifa ettik. Epey zamandır büyük bir medeniyet buhranı
içinde olarak bununla baş etmeye çalışan ve mîrasını yi-
tirmiş mağrûr bir memleket olarak, belki de evvelâ yapıl-
ması gereken iş, târihî müesseselerimizi yeniden emsâl
olarak önümüze koyup etüt etmektir. Milletler, yaptıklarının
toplamıdırlar. Yapıp ettiklerimizi tahsîl etmekle işe başla-
yabiliriz. Şehir insanın şerhi ise, şehirlerimizi vakıflarla
şerhetmeyi yeniden düşünebiliriz. 
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iyarbakır’a ilk matbaa 1868 yılında kurul-
muştur. Bu gelişme ile birlikte 3 Ağustos
1869 günü “Diyarbekir Gazetesi”nin basımı
gerçekleşir. Böylece, Anadolu'nun yayım-

lanan ikinci gazetesi yaşama geçmiş olur. Beysanoğlu’nun
ifadesi ile “sayıları yüzlerle ifade edilen edebiyatçı, sanatçı,
aydın ve bilim adamı yetiştiren Diyarbakır’ın, yayıncılıkta
da zengin olması olağan bir sonuçtur.” İncelediğimiz dö-
nemde çoğu kültür, edebiyat ve sanat alanında olmak
üzere 50’den fazla dergi ve gazete yayınlanmıştır.

Bunların beli başlıları şunlardır;

Dergiler:

Kevkeb Medinho (Şark Yıldızı), Şifuro (Güzel Seda),
Küçük Mecmua, Yeni Hilâl, Dicle Kaynağı, Karacadağ,
İç-Oğuz, Çizgi, Kara Amid, Koza, Yudum, Çaba, Kara-
cadağ(Aynı isimle farklı dergi), Doğuş, Özgür, Tarancı,
Diyarbakır Kültür, Bazalt Kent,Esmerim, Kastal, Diyar-
bakır Eyvan, Yeni Çizgi, Amida, Çorba, Tigris, Sanat ve
Edebiyat’ta Yaratım, Uzak Ülke, Talebe Mecmuası, Genç-
ler Evi ,Birliğin Sesi , Lise , Yeni Öğrenci ve Kültür, De-
mokrasiye Güven, Ziraat Bilgileri, Çizgi, Tıp Gecesi, Fen
Dergileri.

Gazeteler:

Diyarbekir Gazetesi, Peyman Gazetesi, Amid-i
Sevda Gazetesi, Budinna(istikbal, Bulgarca bir isim) Ba-
har Gazetesi, Dicle Gazetesi, Mücahid Gazetesi,Halkın
Dili Gazetesi, Demokrasiye Güven Gazetesi, Dicle Ga-
zetesi, Sesleniş Gazetesi, Gazi(Çağrı) Gazetesi, Ümmid
Gazetesi, Şark Spor Gazetesi, İleri Yurt Gazetesi, De-
mokrat Kale Gazetesi, Yeni Şark Postası Gazetesi, Gayret

Gazetesi, Ziya Gökalp Gazetesi, Mücadele Gazetesi,
Güneydoğu Gazetesi, Dilek Gazetesi, Öz Diyarbakır Ga-
zetesi, Ufuk Gazetesi ve Diyarbakır Gazetesi.

Diyarbakır süreli yayıncılığının ilk yüz yılının te-
mel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

A. Yayımlanan yayınlar çoğunlukla döneminin si-
yasal gelişmelerinden, iktidarlarından ve düşünce hare-
ketlerinden etkilenmiştir. Peymân, II. Meşrutiyet’in getirmiş
olduğu özgürlük ortamın sonucu yayına başlamış;
1920’lerde Türkçülük düşüncesinin etkisiyle, Küçük Mec-
mua, Yeni Hilal, Talebe Mecmuası; Tek partili dönemde
Halkevi Dergisi, Karacadağ, Tarancı; Demokrat Parti dö-
neminde Demokrasiye Güven Gazetesi, Yurt Gazetesi,
Demokrat Kale Gazetelerini buna örnek verebiliriz. 

B. Diyarbakır’da yayınlanan süreli yayınların bazıları
yazarlarının ülke edebiyatına mal olmasından dolayı Di-
yarbakır sınırları dışında da ilgiyle takip edilmiştir. Örneğin,
Küçük Mecmua ve Yeni Hilâl Dergileri. Bu dergiler Di-
yarbakır’da yayımlanan dergiler olmalarına rağmen, oku-
yucu kitleleri Diyarbakır coğrafyası ile sınırlı olmadığı, o
dönemin Türkiye’sinin entelektüelleri tarafından bilinen
ve okunan bir dergiler olduğu anlaşılmaktadır.

C. 1910 yılında yayınlanan Peyman, bazı sayıla-
rında Kürtçe haber ve makalelere yer verilmiştir. Bu yönü
ile Peyman gazetesi Diyarbakır yayıncılığında bir ilk olma
özelliğine sahiptir.

D. Kültürlerini korumak amacıyla Diyarbakır’da ya-
şayan farklı toplumlar süreli yayınlar çıkartmışlardır.:Ör-
neğin; Bulgar göçmenleri: Budnina, Süryaniler: Kevkeb
Medinho dergilerini çıkartmışlardır.

D

Diyarbakır’da yayınlanan süreli yayınların bazıları yazarlarının ülke edebiyatına mal olmasından dolayı
Diyarbakır sınırları dışında da ilgiyle takip edilmiştir. Örneğin, Küçük Mecmua ve Yeni Hilâl Dergileri. Bu
dergiler Diyarbakır’da yayımlanan dergiler olmalarına rağmen, okuyucu kitleleri Diyarbakır coğrafyası ile
sınırlı olmadığı, o dönemin Türkiye’sinin entelektüelleri tarafından bilinen ve okunan dergilerdi.
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Diyarbekir Gazetesi
1869 tarihinde Anadolu’nun yayınlanan ilk gazetelerindendir. Süleyman
Nazif ve Ziya Gökalp gibi Diyarbakır’ın yetiştirdiği ünlü düşünürler ga-
zetede yöneticilik yapmışlardır. Diyarbekir Gazetesi 2 Eylül 1963 günü
kapandığında 94 yaşında ve Türkiye'nin en eski gazetesiydi.

Budnina (istikbal)
1875’te el yazısı ile Bulgar Yanko Koçev tarafından sürgündeki Bulgarlara
hitaben yazılmıştır. Kısa bir süre yayın yapmıştır.

Peyman Gazetesi
Diyarbakır’da çıkan ilk özel gazetedir. 1909 yılında yayın hayatına baş-
layan Peyman, haftada bir gün pazartesi günleri yayınlanmıştır. Bazı
sayılarında Kürtçe haber ve makalelere yer verilmiştir. Bu yönü ile Pey-
man gazetesi Diyarbakır yayıncılığında bir ilk olma özelliğine sahiptir. 

Kevkeb Medinho
Diyarbakır’da Cumhuriyet öncesi yayınlanan ilk dergi 1910 yılında
yayın hayatına başlayan Kevkeb Medinho (Şark Yıldızı) isimli Sür-
yanice,Arapça ve Türkçe yayınlanan dergidir.29 Nisan 1910 yılında
yayımlanan “Kevkeb Medinho” dergisiyle Diyarbakır’da uzun so-
luklu bir dergicilik faaliyeti başlamıştır.

Amid-i Sevda 
Ali Emirî Efendi tarafından 1909 ‘da çıkartılan gazete, ağırlıklı olarak tarih
ve edebiyat içeriklidir. Diyarbakır tarihi hakkında makaleler kaleme alan
Ali Emirî, gençlere öğüt mahiyetinde yazılar yazmıştır. Gazete, genel an-
lamda gazete mefhumundan hem şekil hem de içerik bakımından farklılık
göstermekte daha çok ilmî içerikli bir dergiyi andırmaktadır.

Yeni Hilâl Mecmuası
Cumhuriyetin ilanından sonra 1924’te Diyarbakır’da yayımlanan ilk dergi
olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Yeni Hilâl Mecmuası, edebî,
ilmî ve felsefî bir dergidir. Ziya Gökalp ile birlikte Küçük Mecmua’da ya-
zılar yazmış olan ve Gökalp’in ölümünden sonra onun hayatını ve yazı-
larını araştıran Ali Nüzhet (Göksel) tarafından çıkartılmıştır.
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Tarancı Dergisi
1967’te Halkevleri Diyarbakır Şubesinin yayın organı olan
Tarancı dergisi, Cahit Sıtkı Tarancı’ya olan minnet borcunu
ödemek için ‘Tarancı’ adını seçmiştir. Tarancı Dergisi, 15 Mart
1967 - 15 Mayıs 1967 tarihleri arasında ancak üç sayı yayın-
layabilmiştir.

Küçük Mecmua
Ziya Gökalp’ın yönetimi ve editörlüğünde 5 Haziran 1922’de yayın
yaşamına başlamış Osmanlıca bir dergidir. Ziya Gökalp derginin im-
tiyaz sahibi ve sorumlu müdürüdür. Hemen her sayıda, diğer yazar-
larla birlikte onun en az bir ya da iki yazısı, araştırma ya da incelemesi
yer almaktadır. Derginin çeviri yazısı da yaklaşık 600 sayfadan fazla
tutmaktadır. 33 sayı yayımlandıktan sonra 1923 yılında yayın hayatına
son vermiştir. Prof. Dr. Şahin Filiz Küçük Mecmua’nın tüm sayılarını
ilk defa toplu halde Osmanlı Türkçesinden sadeleştirerek üç cilt ha-
linde yayınlamıştır.

Karacadağ
Diyarbakır Halkevi tarafından yayımlanan “Karacadağ” dergisi şubat 1938’den Haziran
1950’ye kadar toplam 138 sayı yayımlanmıştır. Karacadağ dergisi sadece Diyarbakır’da
değil, Anadolu’da yayımlanan en uzun soluklu dergiler arasındadır. Diyarbakır’ın önemli
isimlerinden Şevket Beysanoğlu, Celal Güvenç, Orhan Asena bu derginin çatısı altında ye-
tişmişlerdir.:Yazılar, Diyarbakır ve çevresi ile ilgilidir. Karacadağ dergisi, yayın hayatı boyunca
Diyarbakır kültürüne, edebiyatına, folkloruna vb. birçok alanda katkıda bulunmuştur.

Bazalt Kent Dergisi
Diyarbakır’ın tarihsel, folklorik ve kültürel yaşamını
konu alan bir dergidir. Diyarbakır Kültür Derneği
adına sahipliğini Paşa Unat yapmıştır.
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Diyarbakır Kültür
Diyarbakır Kültür Derneği adına sahibi Abdullah Koral’dır.
Derginin yayın kadrosunda Şevket Beysanoğlu, Remzi
Balin gibi yazarlar yer almıştır.

Kara Amid Dergisi 
1956 yılında Diyarbakır Tanıtma Derneği tarafından yılda üç defa
çıkarılmaya başlayan bir kültür dergisidir. Kara Amid Dergisi toplamda
11 sayı yayınlanmıştır. Derginin ilk sayısı, “Ziya Gökalp Müzesi”nin
açılışı nedeniyle “Ziya Gökalp” özel sayısı olarak hazırlanmıştır.
Derginin son sayısı Haziran 1975’te yayınlanan 9. sayısıdır. 
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Hasan SOYDAN

’de kurulan ve genel tarım reform-
larını organize etmekle görevlen-
dirilen Ziraat Hey’et-i Fenniyesi

üyeleri, modern tarım yöntemlerinin vilayetlerde çiftçiye
daha ucuz ve etkili bir şekilde gösterilmesi amacıyla Nu-
mune Tarlalarını hayata geçirmişlerdir1.Numune mektep-
lerinin kurulmasıyla çiftçilere tarım yöntemlerinin öğretil-
mesi, kaliteli tohum dağıtılması, sulama, suni çayır
oluşturulması ve hayvan cinslerinin ıslahı gibi uygulamaya
yönelik alanlarda bilgiler verilerek verimliliğin artırılması
amaçlanmıştır. Aynı zamanda çiftçi ailelerin çocuklarına
hem teorik hem de uygulamaya yönelik eğitim verilme-
siyle tarımsal üretimin artırılmasına destek verilecektir.
Bu uygulama kapsamında Ankara’da bir Çoban Mektebi
tesis edilir.

Tarik gazetesi Çoban Mektebi’nin açılışı hakkında,
“Bu mektebin açılması münasebetiyle Nafıa Nezaretinden
gönderilmiş olan Hüdavendigar Nafıa Fen Müşaviri Bay
Mazhar’ın söylediği nutuktan anlaşıldığına göre; tiftik ke-
çilerine nasıl gıda verileceğini, bunların nasıl tedavi edil-
mesi icap edeceğini, istifa ve tesalup usulleriyle ırkının
muhafaza ve ıslah edilmesini ve ecnebi mahsulatına re-
kabet olunabilmesinin esbabını fennin tayin ettiği suretle
öğretmek gayesiyle açılmıştır2 ” şeklinde haber vermiştir.

Ankara’da kurulan mektepte ziraî faaliyetlerin yanı
sıra, XVI. yüzyılda şehrin önemli gelir kaynağı olan sof 3

ticaretinin4 tekrar canlandırılması için tiftik keçisinin neslinin
ıslahına çalışılacaktır. Ayrıca damızlıkların halka uygun
fiyatla satılması ile mektebe gelir sağlanırken, bu mektepte
yetiştirilecek eğitimli çobanlar sayesinde salgın hastalık-
ların ve büyük hayvan kayıplarının önü alınabilecektir.

Ankara keçisinin tiftiğine dayalı olarak gelişen tiftik
dokumacılığı sayesinde Ankara, 16-17. yüzyıllarda parlak
bir ticari ve sosyal yaşama sahne olmuştur. Bu dönemde,
katışıksız tiftik ipliğinden dokunan "Engürü Sofu" diğer
Osmanlı kentleri yanı sıra birçok Avrupa kentinde de sa-
tılmış ve bu yolla gerek Ankara gerekse ülke büyük eko-
nomik yararlar sağlamıştır.

Ankara'da tiftik sanayi 19. yüzyıl ortalarında büyük
oranda çökmüştür. Ankara keçisi, İngilizler ve Amerikalılar
tarafından ülke dışına çıkarılarak Güney Afrika ve Ameri-
ka'da da yetiştirilmeye başlanmış ve böylece Türkiye, An-
kara keçisi yetiştiren tek ülke olma ayrıcalığını yitirmiştir.

Ankara Keçisi konusunda kıymetli çalışmalara imza
atan Müderris İhsan Abidin Bey, "Anadolu'nun öz zengin-
liklerinin nasıl ihmale uğradığını ve tükendiğini izlemek
için seçilecek örnekler arasında tiftik kadar ibret verici ve
şaşkınlık uyandırıcı bir diğerini bulmak güçtür" demektedir5.

Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi’nin ku-
rulacağı arazinin satın alınmasıyla işe başlanır. Ancak
1893 yılı ortalarında seçilen arazinin aranılan nitelikte ol-
madığı gerekçesiyle elden çıkarılması ve yeni arazi satın
alınması düşünülür. Vilayet Ziraat Müfettişi ve ilgili kişiler-
den oluşan bir komisyon marifetiyle yapılan araştırma so-
nucunda 200 liraya satın alınabilecek yeni bir arazi tespit
edilirken, mevcut arazinin de satılması teklif edilir6. Arazinin
seçimi için aralarında Ziraat Hey’et-i Fenniyesi İkinci Şube
Reisi Agaton Efendi’nin bulunduğu başka bir komisyon
oluşturulur, Ziraat Hey’et-i Fenniyesi Reisi Aram Efendi
de komisyon çalışmalarına katılmak üzere Ankara’ya gön-
derilir. Gerek Aram Efendi’nin, gerekse vilayet idare mec-
lisinin gönderdiği raporda, mektep için en uygun yerin
eski arazinin yakınında bulunan Çubuk Çayı etrafındaki

1892

Ankara Çoban Mektebi
1908 yılında Ankara Valisi Ali Münif Bey tarafından açılışı gerçekleştirilen Ziraat Mektebi, ziraî faaliyetler,

damızlık üretimi ve eğitimli çobanlar sayesinde salgın hastalıkların ve büyük kayıpların önü alınabilecektir. 
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500 dönümlük tarla olduğu tespit edilir. Eğer bu arazi alı-
nırsa 350 dönümlük eski arazinin büyük bir kısmından
da faydalanılabilecektir7. Hüseyin Gazi Dağı’nın, mektepte
ıslahı düşünülen Ankara Keçilerine geniş bir yaylak alanı
olabileceği düşünülür. Sulu, kumlu ve kireçli olmak üzere
farklı özelliklerde olduğu anlaşılan toprağın hem Çubuk
Çayı’ndan ve hem de Tabakhane Deresi’nden sulanması
mümkündür. Ayrıca arazi birkaç köy ve kazanın kavşak
noktasında olduğundan, ziraat usulleri vilayete gelip giden
halka kolaylıkla gösterilebilecektir8. Alınması düşünülen
500 dönümlük arazinin yanında, eski arazinin satılmasına
gerek kalmadığından satışının durdurulması için İstan-
bul’dan izin istenir9.

Kasım 1894’te Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi ve
ilgili irâde gereğince eski arazinin satışından vazgeçilir.
İstimlak işlemlerine başlanır, arazilere üzerindeki müşte-
milata göre değerler biçilir.İş ve işlemleri kontrol etmek
amacıyla oluşan bir komisyon tarafından çalışmalara
başlanır10.

Ankara Valisi Memduh Paşa’nın ve ileri gelenlerin
katıldıkları bir tören ile 6 Mayıs 1895’te mektebin temeli
atılır11. Tören sırasında dualarla kurbanlar kesildikten
sonra çeşitli Osmanlı paralarının bulunduğu bir şişe temel
taşlarının arasına yerleştirilir12.Bir taraftan inşaat devam
ederken, arazisinin genişletilmesi için girişimlerde bulu-
nulur. Ancak bazı arazi sahipleri mektebin kurulmasını
fırsat bilmiş ve fiyatları yukarı çekerek fazla para ister ol-
muşlar, devir işlemlerini geciktirmek için vilayet idare
meclisine itiraz etmiş, kıymet takdiri yapan komisyon
üyelerini tehdit ve taciz etmeye dahi cesaret etmişlerdir.

Kısa bir sürede inşaat tamamlanır ve 20 Kasım
1898’de mektep artık hizmete hazır edilir13.Temel atma
töreninden bir buçuk yıl sonra ağıl ve ahır tamamlanmış,
mektep binasındaki inşaat devam etmiştir. Mektepten
azami istifade edilebilmesi için faaliyet alanının genişle-
tilmesi, ziraatın yanında hayvancılığın da teşvik edilmesi
için ilaveler düşünülür. Bu doğrultuda öncelikli binaların
inşaatı tamamlanınca, 1905 yılında bir süthane yapımı
planlanır14.

Orman ve Maâdin ve Zirâat Nezareti, aylık yayın
organı olan mecmuada konuyla ilgili çalışmaları “Ankara
Nümûne Tarlası ve Ağılı ve Çoban Mektebi ebniyesi sâye-
i terakkiyât-ı sermâye-i hazret-i pâdişâhîde rehîn-i hitâm
olmak üzere olup ebniye-i mezkûre yar ve ağyârın en-
zâr-ı takdîr ve tahsîninicâlib bir sûret-i mükemmelede
vücûdpezir olmakda bulunduğu muhâberât vâkı‘ada nan-
laşılmağla bi-mennihîte âlâ resm-i küşâdının icrâsıyla
ahâlîye kavâid-i cedîde-i zirâ‘at-i muhsenâtı ve tiftik ke-
çilerine ne sûretle bakılması ve ıslâh-ı cinsi nasıl kâbil
olduğu fi‘ilen irâe edileceği gibi muktedir çobanlar dahi
yetiştirilmesine başlanacakdır. Avrupa'da terakkî-i zirâ‘atin
başlıca esbâbından biri de her yerin isti‘dâd ve kâbiliye-
tinden istifâde olunmak üzere husûsi mektebler te’sîsi
ile o yerlerde lâzımü'l-ıslâh ne gibi şeyler var ise anların
istihsâl ve terakkîsi nazar-ı dikkate alınması olduğuna
göre zikr olunan Ağıl ve Çoban Mektebi o misüllü mü’es-
sesât-ı nâfı‘adandır15 ” şeklinde belirtmiştir.

Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi’nde Mü-
dürlük görevini 1896’da Yervant Agaton Efendi yapar.
Yervant, öğrenimini tamamladıktan sonra Balıkesir ve
daha sonra Selanik’te Ziraat Müfettişliği, Halkalı Ziraat
Mektebi Alisi’nde Fenn-i Ziraat Muallimliği, kısa bir süre
Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi müdürlüğü
yapmış, İstanbul’a dönmek istemesi üzerine Kasım
1896’da Ankara’daki görevi sona ermiştir16.

İhsan Abidin ilk Müdürün Timolyon, muavinin ise
Hasan Tahsin Bey olduğunu belirtir17. Hasan Tahsin,
1895’te Halkalı Ziraat Mektebi’nden mezun olmuş, dört
sene süren farklı görevlerin ardından 1899’da Ankara
Numune Tarlası ve Çoban Mektebi’ne Müdür Muavini
olarak atanmıştır.

24 Nisan 1899’da Timolyon’un başka bir memuri-
yete tayini nedeniyle müdürlüğe atanan Manuk Efendi
aynı zamanda Vilayet Ziraat Müfettişliği görevini yürütmek
üzere atanmıştır18. 1905 yılına kadar müdürlük yapan
Manuk Efendi Ziraat Müfettişi sıfatıyla vilayette saha ça-
lışmaları yapmıştır. 1905’te Manuk, Bursa Ziraat Mektebi
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Müdürlüğü’ne atanır, Ankara Vilayeti’nin girişimleri üzerine
Mektep Müdürlüğü ile Ziraat Müfettişliği görevleri ayrılır19.

Mektebin açılışı ile birlikte yakın çevreden bulunan
on talebe mektebe kabul edilir. Fakat kısa bir süre sonra
talebelerden altısı, vaad edilen aylık 50 kuruşun iki aydır
ödenmemesinden ve günlük dört saat tarla işi yaptırıldı-
ğından mektepten ayrılır20. Birkaç ay sonra talebe sayı-
sının dörde düşmesi üzerine, Ekim 1899’da Yozgat’tan
üç, Zir’den üç ve Yabanabad’dan da iki olmak üzere
toplam sekiz aday tespit edilir. Bunlardan üçü çiftçi aile-
lerden gelmesine rağmen, geri kalanların tarımla ve hay-
vancılıkla alakaları yoktur. Yapılan görüşmede öğrenciler,
tahsillerini tamamlayıp memuriyete geçmek niyetinde ol-
duklarını belirtmişlerdir. Zir’den gelenler de günlük dört
saat tarla işi olduğunu görünce mektebi terk etmişler,
geri kalanların devamları konusunda mektep yönetimi
ümitli değildir21.

İnşaatlar sürerken özellikle uygulamalı derslerde
kullanılacak araç ve gereç mektep açılmadan temin edil-
miştir. Ancak talebe bulmada başarılı olunamamıştır.
Bunun üzerine Numune Tarlası II. Meşrutiyet’in ilanından
sonra Ziraat Ameliyat Mektebine dönüştürülür. Bâbıâlî’nin
teknik ve malî teşviklerine rağmen Ankara çiftçisinin il-
gisizliği 1908’de Çoban Mektebinin Ziraat Mektebine
dönüştürülmesine neden olmuş ve Ağıl bölümü tasfiye
edilmiştir.

Ticaret ve Ziraat Nezaretince 1329 (1913) de ya-
yınlanan istatistiklerde, kurumun adı Ankara Ziraat Ame-
liyat Mektebi olarak geçmektedir22.

Osmanlı Ziraat Gazetesi, 2 Eylül 1326 (1910) tarihli
sayısında Ankara Numune Tarlası ve Ağılı Müdürü Said
Hilmi Bey’in, Ankara Ziraat Muallimliğine tayin edildiğini
haber yapmıştır23.

Şubat 1909’da hazırlanan bir yönerge kapsamında
tahsil süresi üç yıl olan mektepte verilecek ziraat eğitimi

ile çiftlik idaresine muktedir çiftçiler yetiştirilecektir. Eğitim
ücretsiz gündüzlü, ücretli ve ücretsiz geceli olmak üzere
üç kısma ayrılır. Adaylar Rüştiye mezunları derecesinde
Türkçe, Genel Coğrafya, Osmanlı Tarihi ve hesaptan im-
tihana gireceklerdir. Çiftçi aileye mensup ve 15-18 yaş
arasında olması gereken adayların sağlıklı ve Osmanlı
tebaasından olduklarını belgelendirmeleri istenmektedir24.

Mektep, 152 dönümü sulanabilir olmak üzere top-
lam 726 dönüm araziye sahiptir. Sulama suyu temin edil-
diği takdirde, ekilebilir arazi 670 dönüme ulaşacaktır25.

1908 yılında Ankara Valisi Ali Münif Bey tarafından
açılışı gerçekleştirilen Ziraat Mektebi, uzman elemanların
yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. İki katlı olarak taştan
inşa edilmiş binanın zemin ve merdivenleri tahta-ahşap
olarak düzenlenmiştir. Mektep binasının sağ alt tarafında
Hara Binası (at çiftliği) ve Keçiören köy yolu sol tarafında
ise hizmetlilerin kalması için inşa edilen binalar ve Kalaba
köy yolu bulunmaktadır.

Ankara Ziraat Mektebi bünyesinde bir aygır deposu
kurulur. Savaş sonrası bu depo Makinist Mektebi’ne dön-
üştürülür26.

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında
mektebin öğrenci sayısı eğitim öğretim faaliyetlerini sür-
düremeyecek kadar azalır ve eğitime ara verilir.

1914-1918 yılları arasında hüküm süren savaş şart-
ları eğitimin kesilmesine neden olur. Mustafa Kemal
Paşa’nın ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Ankara’ya geldiği
tarihte mektep binası artık önemli kararların alındığı ka-
rargâhtır27.

Ziraat Mektebi, 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya
gelen Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa
ve silah arkadaşlarına ilk defa ev sahipliği yapmış ve
Ulusal Bağımsızlık Savaşı boyunca Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye Reisliği(Genelkurmay Başkanlığı) binası olarak
tarihe tanıklık etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 27 Ara-
lık1919'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü
olan 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen dört aya yakın
bir süre (118 gün), bu binada çalışmıştır.

Ayrıca Anadolu Ajansı, Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve
Halide Edip (Adıvar)'in çalışmaları ile Ziraat Mektebi'nde
kurulur28.

TBMM’den çıkan bir karar ile zirai konulardaki ge-
lişmeleri ve yapılan çalışmaları çiftçilere ve ilgi duyanlara
göstermek amacıyla Ziraat Mekteplerinde bir sergi açıl-
ması kararlaştırılır. Bunun için Halkalı Ziraat Mekteb-i
Alisi ile Ankara, Edirne ve İzmir Ziraat Mektepleri seçilir.
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9 Haziran 1923 tarihi cumartesi günü Gazi Mustafa
Kemal’in eşi Latife Hanım’la birlikte katıldığı zirai serginin
açılışı yapılmış ve birçok ziyaretçi de katılmışlardır29.

1925 yılında Ankara Ziraat Mektebi Müdürü Tahsin
Bey’dir30. 1926 yılında Ankara Ziraat Mektebinden mezun
olanlar, Ziraat Memurluklarına tayin edilir, bir kısmının
da yüksek tahsil görmek üzere Halkalı Ziraat Mekteb-i
Alisi giriş sınavlarına katılırlar31.

Türkiye’de mevcut bütün ziraat okulları, Zirai Tedri-
satın Islahı Kanunu’nun hükümleri gereğince 1 Temmuz
1928 tarihinde geçici olarak kapatılır32. Ankara Ziraat
Mektebi de diğer okullarla birlikte kapatılır. 1930 yılında
okullar yeniden açılırken Ankara Ziraat Mektebi tekrar
açılmaz. Bunun yerine Ankara’da Yüksek Ziraat Mektebi
kurulur. Halkalı’da kapatılan Ziraat Mektebi Alisi öğretim
görevlilerinin üstlendiği bu görev için yer olarak Ankara

Ziraat Mektebi seçilir. Artık yüksek öğrenim kurumu olarak
kullanılan bu mekân, ülkenin genç Ziraat Mühendislerini
yetiştirecektir.

16 Haziran 1933 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitü-
sü’nün kurulmasıyla Yüksek Ziraat Mektebi, bugünkü Zi-
raat Fakültesi’nin olduğu kampüse taşınır.

İki katlı olarak taştan inşa edilmiş olan ilk adıyla
Çoban Mektebinin, 1937 yılında büyük bir tadilata uğra-
dığı ve üzerine bir kat daha ilave edildiği görülmektedir.
Yapılan bu değişikliklerle bina, bir süre "Meteoroloji Kuzey
İstasyon Binası" ve 1952 yılından itibaren ise "Meteoroloji
Genel Müdürlük" binası olarak kullanılmıştır33.

Çoban Mektebi olarak 1898 yılında inşa edilen bina,
2009 yılında 33 KV Envanter Numarası ile Kültür Ba-
kanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillenmiştir.

1 Donald Quataert, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908, 2008, 
İstanbul 2008, s.108

2 Tarik, 27 Teşrin-i sani 1898
3 Ankara sofu, Engürü sofu, tiftikten imal edilmiş ince yünlü kumaş.
4 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994, s.174,178
5 İhsan Abidin, Ankara Keçisinin Hali ve Islahı, 1924
6 BOA., Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme (A.MKT.MHM.) Nr. 727-3 (13
Haziran 1893).
7 BOA. Şûrâ-yı Devlet (ŞD.) Nr. 518–2 (Eylül 1894).
8 Ankara Vilayet Gazetesi, nu: 977 (6 Haziran 1894).
9 BOA. ŞD. Nr. 518–2.
10 Ankara Vilayet Gazetesi, nu: 1001.
11 BOA. Yıldız Perakende Orman Ma’âdin ve Ziraat Nezareti Maruzatı 

(Y.PRK.OMZ.), Nr. 1–87; BOA. Yıldız Hususi Maruzat (Y.A. HUS.) 
Nr. 327–40.
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13 Donald Quataert, a.g.e., s. 112.
14 BOA, DH.MKT. Nr. 993–62 Lef 3 (5 Şubat 1908).
15 Orman ve Ma‘âdin ve Zirâ‘atMecmû‘ası, ikinci sene, no:1, 1322 
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16 BOA, BEO. Nr. 64837.
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s. 140.
18 BOA, Td. Nr. 2184, s. 69, 211.
19 Hasan Soydan, Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi, Ankara 2011, s. 375.
20 BOA. Td. Nr. 2184, s. 103 (20 Mayıs 1899).
21 BOA. Td. Nr. 2184, s. 338 (30 Ekim 1899).
22 Ticaret ve Zirâat Nezâreti İstatistiği, 22 Ağustos 1332 (4 Eylül 1916)
23 Osmanlı Ziraat Gazatesi, sayı 46, 2 Eylül 1326 (1910), s. 737
24 Ankara Vilayet Gazetesi, nu: 1983 (11 Eylül 1914); Millî Eğitimle İlgili  

Mevzuat (1857-1923), Derleyen ve Düzenleyen: Reşat Özalp, MEB, 
İstanbul 1984,  s. 481-486.
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26 Abidin, a.g.e., s.141

27 Mazhar Fuat Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, c. II,
Ankara 2009, s. 497-500.
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91; Halide Edip Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1971, s. 110,   
112, 113, 122.
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31 A.g.e, sayı 76, 1 Ağustos 1926, s. 918
32 Zirai Öğretimde 110 Yıl, 1959, Ankara, s.5
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u bildiride kadim Kudüs şehrini; onda
geçmişte ve günümüzde meskûn olan
homo Muslimusların tarihi üç yüzünü;
ve bu üçlü arasındaki ilişkiyi barışçıl

birlikte-yaşam kültürü oluşturma bağlamında incelemeye
çalışacağız. Öncelikle hemen belirtelim ki, homo Musli-
mus’un üç yüzünden kasıt, semavî peygamberlik gele-
neğinde ilk homo Muslimus Hz. Âdem ile başlayıp Hz.
Nuh üzerinden geçerek Hz. İbrahim’e ulaşıp ondan dal-
lanıp budaklanan Musevî, İsevî ve Muhammedî yüzdür.
Bunların hepsi, bizim adlandırmamızla ‘homo Muslimus’
olup kendi çağlarının İslam geleneğini yani homo Musli-
musluğu temsil etmektedirler. Bugün büyük küçük bu
yüzlerin hepsi Kur’an ekseninde Muhammedî yüzde cem
olmuş ve diğerlerinin günümüze kadar gelen bakiyelerine
rağmen onlar homo Muslimus’un Muhammedî yüzü ta-
rafından temsil edilmektedir. Günümüz dünya Müslü-
manları arasında temsil bilinci, farkındalığı, söylemi ve
eylemi büyük oranda zayıf olmasına rağmen gerek Dinen
gerek mantiken bu temsil görevi yine onlar tarafından
yerine getirilmek zorundadır. 

Bugün ‘Kudüs’ ve ‘Filistin’ denilence hemen ‘mal,
düşünce, inanç ve can güvenliği’ (ulusal, bölgesel ve kü-
resel) ifadesi (Urhal, 2009) eksenli: a) ‘İsrail - Filistin
Problemi’; b) ‘Semavi Dinler’ (tarihi arka plan), yani bizim
ifademizle hükmü geçip yürürlükten kalkan ‘Musevi ve
İsevi yüzü’ ile hükmü ilelebet yürürlükte olan ‘Muhammedi
yüzü’ olmak üzere ‘homo Muslimus’un üç yüzü’; ve c)
bunların zamana koşut kayıt altına alınıp mekansal olarak
tescil edildiği kadim bir ‘homo Muslimus tarihi, coğrafyası
ve medeniyetleri’ akla gelir. Bir bakıma kavga genel de
ilk homo Muslimus olan Adem(ler) ve Havva(ların), özel
de ise zamanının homo Muslimus’u olan İbrahim Nebi
ve eşleri (hizmetçi kara kadın) Hacer ve (beyaz kadın)
Sara’nın çocuklarının kavgasıdır. Yani babaları bir anaları
ayrı İsmail (Muhammed Ümmetinin manevi atası) ve İs-
hak’ın (İsrailoğullarının biyo-manevi atası) çocuklarının
(amcaoğullarının) kavgasıdır. (Açıköz, 2017) Bu genel
çerçeve dikkate alınarak, araştırmamız, Kudüs örneğinde
semavi dinlerin tarihine sosyo-filosofik zeminde barışçıl
birlikte-yaşam kültürü (Tezgel, 2007) bağlamında bütüncül
bir incelemeyi içerecektir. 

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ

Kadim Kudüs’ün surlarındaki ana kapılardan biri olan El-Halil Kapısının üstündeki bütün (Musevî,
İsevî ve Muhammedî) homo Muslimuslara hitaben Osmanlı Sultanı ve İslam Dünyası Halifesi Kanuni
Sultan Süleyman tarafından her üç yüzünde barışcıl birlikte yaşamı kültürü oluşturmaları için onlara
davet niteliğinde Baş Mimarına yazdırttığı şu tarihi gerçek ve İlahi ibaredir: “Allah’tan Başka İlah
Yoktur ve İbrahim Allah Dostudur”. 
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HOMO MUSLİMUS’UN
ÜÇ YÜZÜ VE KUDÜS*

* Dr. Ali Öztürk ve Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz tarafından ortak kaleme alınıp “International Jerusalem Conference: Jerusalem in Modern Literature - Uluslararası
Kudüs Konferansı: Modern Literatürde Kudüs”de 21-23 Mart 2017, Ürdün Üniversitesi, Amman’da sunulan ‘Kudüs ve Homo Muslimus’un Barış ve Birlikte-Yaşam Adı
Verilen Kaybedilmiş Efsanevi Ortak İnsani Değerleri’ adlı ortak bildiriden kısaltılarak alınmıştır.



Bilindiği üzere Kudüs, ilk homo Muslimus Âdem’in
çocuklarının özellikle maneviyat veya din yoğunluklu en
eski yerleşkelerinden biridir. Yani, ‘yeryüzündeki gökyüzü
şehridir, Kudüs’. Çünkü birer iyi ve erdemli model homo
Muslimus olmaları için yeryüzünde meydana gelen ilâhî
uzun soluklu tekâmülcü evrim yolculuğuna bağlı olarak
Âdemliğin (Adamlığın veya homo Muslimus'luğun) üyeleri
homo sapiens’lik durumundan (beşerlikten), bizim ifade-
mizle, homo skeptikusluğa (şüpheci insanlığa) ilâhî bir
müdahale ile zihinsel ve ruhsal olarak evrildiler (tam doğ-
rusunu Allah bilir). (Bakınız, İslamoğlu, 2016) (Bayraktar,
2011) Bütün insanlar bu tekâmülü evrilmeyi yeryüzünün
neresinde olurlarsa olsunlar dünyada kulluk bilinci ve ba-
rışçıl bir şekilde birlikte-yaşama kültürünü oluşturmak için
yaşadılar. Nitekim dinler tarihi bağlamında, İbrahimî dinler
olarak bilinen homo Muslimusluğun ve onun uygarlıkla-
rının en geniş gruplarından üçünü teşkil eden (Yahudi,
Hıristiyan ve Müslüman) çekirdek gruplar Kudüs şehrinde
birlikte yaşamaktaydılar ve günümüzde de İsrail’in işgalci
politikası ve insanlık dışı zulmüne rağmen yaşamaya de-
vam etmekteler. (Karaman, 1996) (Dursun, 2001)

Fakat ilerleyen satırlarda göreceğimiz üzere, ge-
nelde akıl hamalı şüpheci insana özelde homo Musli-
mus'a dair tarih kayıtları dikkate alındığında yeryüzünde
birlikte barışçıl yaşama kültürünün beklenildiği gibi, öyle
kolayca hem söylem hem de özellikle eylem seviyelerinde
idealize edildiği gibi oluşturulamadığı anlaşılmaktadır. Ni-
tekim homo Muslimus’un Muhammedî yüzünün 1300 se-
nelik hâkimiyetini istisna tutarak, diğer Musevi ve İsevî
yüzlerin dünyaca meşhur kadim Kudüs şehrinde barışcıl
birlikte-yaşam kültürünü oluşturmadıkları gibi maalesef
böyle bir kaygıyı da ırkçı ve inanç mensubiyeti temelli
dürtü ve düşüncelerden dolayı taşımayıp aksi yönde söy-
lem ve eylemlerde bulunmuşlardır ki, buna kadim ve dra-
matik efsanevi Kudüs tarihi şahittir. Bu yüzden Muham-

medî homo Muslimuslar olarak gereğinde genel homo
Muslimusluk özelliğini yitirip zaman aşımına uğrayıp yü-
rürlüğü ve hükmü kalmayan diğer iki (Musevî ve İsevî)
yüze rağmen bugün hem dünya genelinde hem de Kudüs
şehri özelinde bütün insanlığın iyiliğini, mutluluğunu ve
refahını içine alan “barışcıl birlikte yaşama kültürü”nü
inşa etmek zorundayız. (Tezgel, 2007) (Urhal, 2009)

Temenni güzel lakin sorun teşkil eden soru şu: Peki,
nasıl inşa edeceğiz? Bu genel soruya cevap vermek için
sosyo-felsefi bir bilinç ve yaklaşımla öncelikle şu özel
sorulara cevap bulunması gerekir. Bunlar: Homo sapiens,
beşer (homo animalus), akıl hamalı şüpheci insan (homo
skeptikus reason porter) kimlerdir? Ve bunların tarih ve
tarihçeleri nedir? Homo Muslimus (Müslüman İnsan) kim-
dir? Ne tür bir özel tarihe sahiptir? Homo Muslimus’un
üç yüzü kimlere aittir? Kudüs şehrinin ve etrafının tarihi,
işlevi ve önemi nedir? Homo Muslimus ve onun üç yüzü-
nün Kudüs şehri ile olan ilişkisi nedir? Kudüs şehri ve ci-
varının kadim meskûnları kimlerdir? Bir kişide, toplumda,
şehirde, kültürde ve uygarlıkta barışcıl birlikte-yaşama
düşüncesi ve kültürüne sahip olmak ne demektir? Barışcıl
birlikte-yaşama kültürü nasıl inşa edilip sürdürülebilir kı-
lınabilir? İmajoloji’nin gerçeklik ve imaj kavramları bağ-
lamında bir Şehir ve onun meskûnları arasındaki ben-
zerlikler ve farklılıklar nelerdir? Batının dijital kutsal
savaşları ifadesi ne demektir? İnanç veya iman dinginliğin
(barış) veya nefretin (savaş) nedeni midir? Bu ikisi ara-
sında sevgi, saygı ve hoşgörü kavram ve olguları nerede
yer alır? İnsanî temel olmaksızın bir insansız insancıllıktan
söz edilebilir mi? Kudüs ve civarının ayrıca üzerindeki
gelmiş geçmiş ve günümüzdeki meskûnlarının tarihlerini,
önemlerini ve işlevlerini bilmek neden çok ehemmiyet
arz etmektedir? Genel ve özel soruların cevaplarının
açık-seçik ve kapsamlı olarak araştırılıp verilmesinde
hangi metodik yaklaşım esas alınmalıdır? Araştırmanın
içeriği, amacı ve beklentileri nelerdir? Son olarak, araş-
tırma yeni bir terminolojik açıklamayı gerekli kılıyor mu? 

İşte bu yazıda araştırmanın doğal seyrinde ileride
ortaya çıkacakların yanı sıra bu soruların cevapları ara-
nacaktır. Kudüs şehrinin bütün varoluşsal ve işlevsel dra-
matik efsanevî hikâyesini genelde akıl hamalı homo skep-
tikus’un ve özelde ise homo Muslimus’un tarihleri
oluşturur. Gerçekte bu tarihler birbirlerini içerir. Yani genel
olan tarih, özel olanı içerir. Ayrıca ileride kısaca açılımını
yapacağımız gibi, her iki kimlik de ontolojik olarak Âdem
ve Havva’nın çocukları olup, homo sapiens’ler arasından
seçilip ilâhî müdahale ile zihinsel ve ruhsal olarak evrim-
leştirilip (tekamülleştirilip veya ilâhî biçim verilip) zamanla
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(çok sonraları) yeryüzünde Kudüs ve civarı da dahil olmak
üzere çeşitli yerlere dağılmışlardır. İslam düşünce gele-
neğinde son semavî önder homo Muslimus olan Hz. Mu-
hammed’den önce binlerce peygamber (nebi veya re-
suller) yeryüzünde zamanlarının örnek homo Muslimusları
olarak gelip geçmişlerdir. Nitekim Kur’an bize bu örnek
model insanlardan 24’ünün ismini vererek peygamber
gönderilmeyen topluluk veya toplumların sorguya çekil-
meyip emanetten sorulmayacaklarını bildirir. (Yavuz,
2007) Özce, matematiksel ifadeyle “homo sapiens”, “akıl
hamalı homo skeptikus”, “homo Muslimus” üçlüsü birbir-
lerinin içlem ve kaplamları olup birbirlerini ontolojik olarak
gerektirip adeta kollektif işlev görürler. 

Yukarıdaki açıklama ve formüladan da anlaşılacağı
üzere, bugünün homo Muslimus’u beraberinde diğer iki
niteliği de taşır. Homo Muslimus model ve örnek insan
iken zaman zaman beşerleşip homo animalusluk sergi-
leyebilir. Bu durumlarda kendisinden beklenen hemen
akıl, irade ve vicdan özelliklerini kullanarak homo Musli-
musluğuna dönmesidir. Oysa özgür iradesiyle homo
Muslimus olmayı seçmeyen kişi ise homo sapiens (be-
şer) temelli akıl hamalı homo skeptikustur. Yani akıl ha-
malı homo skeptikus özelliğini özgür iradesiyle homo
Muslimus olmama yönünde kullanarak beşer (homo sa-
piens veya homo animalus) yönüne irca etmiştir. Öte
yandan son nefese kadar her akıl hamalı homo skepti-
kus’a homo Muslimusluk kapısı açıktır ve kendilerinden
beklenilen kendi özgün ve özgür iradeleri ile kapıdan
içeri adım atmalarıdır. 

İşte bu nedenledir ki Kudüs’ün kendisi ve meskun-
larına dair homo Muslimus’un tarihî arka planına (Dinler
tarihine) gönderme yapmaksızın hiç kimse gerçek an-
lamda bir şey söyleyip açıklama da bulunamaz. Kudüs
ve civarında Hz. İbrahim’den çok önce M.Ö. 4500-4000
yıllarında Kenanîlerin yerleşik olduğunu tarihi kayıtlardan
biliyoruz. Kenaniler akıl hamalı homo skeptikus olup iç-
lerinde zamanlarının homo Muslimusları bulunmaktaydı.
Nitekim Hz. Nuh’un homo Muslimus ve homo Muslimus
olmayan çocuklarının orada (Filistin’de) yerleşke kurduk-
ları bilinmektedir. Homo Muslimusluğun temel “Haniflik”
versiyonunun temsilcisi Hz. İbrahim ve çocuklarının (Mus-
evi, İsevi ve Muhammedi’lerin) gelip mevcut yerleşkeye

dahil olmaları ve oraları yeniden inşa etmeleri ile Kudüs
ve civarında homo Muslimus’un üç yüzünün tarihi mace-
rası da böylece başlamış oldu. Bu yolculuk aynı zamanda
beşerlikten homo Muslimusluğa olan günümüz akıl hamalı
homo skeptikus’un dramatik yolculuğunun hikâyesidir.
(Kuzgun, 1997) (Karaman, 1996) (Harman, 2002)

Dramatiktir, çünkü “akıl hamaliyeliği tarihi” verilerine
göre özellikle Kudüs ve civarı söz konusu olduğunda ba-
rışcıl birlikte-yaşamın aksine çoğu zaman meskûnları
arasında kavgalar, kanlı savaşlar, işgaller ve sürgünler
olmuştur. Bu kavga ve savaşlar homo Muslimusluk an-
layış ve misyonundan uzaklaşıp barışcıl birlikte-yaşam
unutulup hatta ona zamanla yabancılaşarak biyolojik ve
dinsel mensubiyet ve kimlikler üzerinden yapılmıştır. Ni-
tekim Cline’nın (2004) belirttiği gibi, uzun tarihi boyunca:
“Kudüs 2 defa yıkıldı, 23 defa kuşatıldı, 52 defa saldırıya
uğradı, 44 defa ele geçirildi ve elden çıktı. Şehrin en eski
yerleşik parçası M.Ö. 4000 yılında meskûnlaştı.”

Maalesef bugün de Kudüs başta olmak üzere yer-
yüzünde ama özellikle Müslüman coğrafyasında kan ak-
makta şehirler yerle bir olmaktadır. Homo Muslimusluğun
üç yüzü birbirleri ile değişik cephelerde özellikle de Mu-
hammedî yerlerde örtük ve açık bir şekilde savaşmakta-
dırlar. Bu gerçek dikkate alındığında başta Kudüs olmak
üzere çoğu şehirde barıştan, dayanışmadan, hoşgörüden,
saygıdan, sevgiden, hakkaniyetten ve bunlar üzerine
inşa edilebilecek olan birlikte-yaşama kültüründen söz
etmek çok zor görülmektedir. Hatta bunlar neredeyse
kaybedilmiş efsanevî, ulaşılmaz insanî değerler noktasına
gelmişlerdir. Bu yüzden bugün maalesef ister homo Mus-
limus ister homo Muslimus gayrisi olsun: “Evvel zaman
içinde kalbur saman içinde bir zamanlar insan diye ad-
landırılan bir mahluk vardı. ...” efsanevî hikâyesini söy-
leyecek ve çocuklarına, torunlarına anlatacak noktaya
insanlık geldi. (Açıköz, 2003) 

Bu durum birazdan açılımı yapıldığında görüleceği
üzere, genelde akıl hamalı homo skeptikus’un özelde
homo Muslimus’un fıtrat noktasından duygu, düşünce
ve ameliye olarak ne kadar uzaklaşıp özüne yabancılaş-
tığını göstermektedir. Bu nedenle araştırmamızda akıl
hamaliyeliği tarihi adını verdiğimiz insanın düşünsel kö-
kenine kadar uzanıp; homo sapiensler arasından seçilip;

Hominids (H)
(HS Öncesi Biyo-Kök)

(İptidai Ham Beşer)
(Sıfır Noktası)

(Anılmaya değmeyen H)

Homo Sapiens (HS)
(Biyolojik Alt Yapı)

(Tesviyeye Hazır HS)
(Homo Animalus/BeşerAlanı)

(İlahi Formata Hazır HS)

Akıl Hamalı Homo Skeptikus (AHHS)
(Ruhlama, Tesviye, Nötr Üst Yapı)

(Akıl Hamalı Şüpheci İnsan)
(Adam, Adamlık Alanı)

(Biçimlenmiş İnsan)

Homo Muslimus (HM)
(Adamlığın Müslümanca İcrası)

(Müslüman İnsan)
(Adem, Ademlik Alanı)

(Biçimlenmiş Model İnsan)



kendisine/kendilerine Yaratıcıları tarafından yeryüzü ve-
killiği veya temsilciliği düşünce ve ameliyesini yerine ge-
tirmek için akıl, irade ve vicdanı içeren İlâhî ruh üflenip;
homo Muslimusluk fıtratı veya biçimi atılan; Adem/Adem-
lerin Kudüs meskunları örneğinde düşünce, duygu ve
ameliyelerine dokunmaya çalışacaktır. 

Ayrıca akıl hamalı homo skeptikus ontolojik yapı,
donanım, isim, müktesebat ve misyonları (özellikle homo
Muslimusluk kimliğini seçmeleri) gereği bütüncü bir me-
todik yaklaşımla ‘Hikmetî inceleme ‘Hikmet=teoloji+bi-
lim+sanat+felsefe’ yapmaları vasıtasıyla yeryüzü ve
gökyüzündeki İlâhî ‘Tevhidî kozmik düzen’in akıllı nadide
bir parçası olarak, evren ve gönderilmiş İlâhî Kitapları
okuyarak düşünüp eyleyerek barışcıl birlikte bir yaşam
sürdürmeleri misyonlarının süreçleri homo Muslimus’un
üç yüzü örneğinde değerlendirilecektir. Akıl hamalı homo
skeptikus ve homo Muslimus olarak aynı biyolojik ve
düşünsel kökene sahip olmalarına rağmen düşünsel ve
duygusal sapmalarını ve kendi onto-etik yapılarına ya-
bancılaşarak beşer (homo animalus, homo sapiens) kö-
kenlerine rücu etmeleri de dahil olmak üzere bütün sü-
reçleri Kudüs’teki barışçıl birlikte yaşam ameliyelerine
bakarak geçmişte ve günümüzdeki durumlarının tespit
ve değerlendirmesini yapacağız. 

Sonuçta incelememiz ilerleyen satırlarda yukarıdaki
giriş mahiyetinde genel çerçevesi çizilen konuların açılı-
mını Kudüs şehri bağlamında bizce son derece önem
arz eden İlâhî insan projesi için seçilen homo sapiensin
model/örnek insan homo Muslimusluğa evrilme/tekamül-
leşme süreçlerini içeren şu üç tarihî ana noktayı veya
başlığı esas alacaktır. Bunlar: ı) Günümüz insanın homo
sapienslikten akıl hamalı homo skeptikusluğu vasıtasıyla
model insan homo Muslimusluğa veya gayrisine evril-
mesi/tekâmülleşmesini içeren İlâhî müdahale süreci; ıı)
Farklı kültür ve uygarlıkların kadim şehri olan Kudüs’ün
ve homo Muslimus’un tarihleri; ııı) Bölgesel, küresel ve
hatta evrensel seviyelerde ‘barış’ ve ‘birlikte-yaşam’ an-
layış ve uygulaması (kültürü) bağlamında homo Musli-
mus’un (Musevî, İsevî ve Muhammedî) üç yüzü ve Ku-
düs-ü Şerif arasındaki tarihsel ilişki. 

I. Kudüs ve Meskunlarına Dair Yeni Bir 
Terminolojik Açıklamanın Gereği

Malum olunduğu üzere hangi türden olursa olsun
bir yazı seçilen bir dilde belli bir konu çerçevesinde ya-
zılan kelimeler topluluğundan oluşur. Bir yazıda veya ko-
nuşmada ana aktör kelimedir, o olmaksızın herhangi bir
nesnenin, olgunun, olayın, oluşun, eylemin, davranışın,

duygunun, hissedişin, düşüncenin ve inancın mahiyet
ve kimlik belirlemesi ve anlatısı yapılıp diğerlerine akta-
rılamaz. Bu nedenle, Literatürde (yazal veya sözel):
Hangi (somut, soyut veya karma) türden olursa olsun bir
kelime/kavram dil’i işaret eder veya yansıtır; dil (yazal
veya sözel), bir düşünceyi yansıtır; düşünce ise (somut,
soyut veya karma olsun) bir nesneyi yansıtır. Bu süreçteki
kelime/kavram, dil, düşünce ve nesne öğeleri zorunlu
olarak birbirlerini çift taraflı gerektirir. Nitekim ontolojik
ve olgusal düzlemde cereyan edip zihinsel süreçleri içe-
ren bu sıralamaya ‘varlıktalık sıralaması’ denir. (Küyel,
1978) (Tezgel, 2017)

Bu dört öğe zorunlu olarak düşünen, akleden, his-
seden, duygulanan, söyleyen, eyleyen ve inanan bir in-
sanı, bizim tanımlamamızla akıl hamalı homo skeptikus’a
karşılık gelir. Çünkü yalnız insanoğlu bir mekanda bir za-
mana koşut olarak bu sıralamaya uyarak ve uygulayarak
kültür ve medeniyet oluşturabilir. Olgusal veya ontolojik
düzlemde gerçekleşen bu epistemolojik zihinsel faaliyeti
şu şekilde örneklendirebiliriz:

Literatürü oluşturan kelime/kavramların yeri olan
veya arzı endam ettikleri bütün dünya dilleri varlıklarını
bu sıraya borçludurlar. Literatür aynı zamanda bir kişinin,
bir toplumun, bir kültürün ve bir uygarlığın dili ve mütercimi
olup bir mekan ve zamana koşut onların duygu, düşünce,
hissiyatını yansıtır. Ayrıca literatür, tanımı gereği söze
ve yazıya dökülmüş ve yazal kayıt altına alınmış bütün
kelimeler/kavramların normal şartlarda bir hafıza havuzu
veya merkezi olup potansiyel dilsel uygulama alanıdır.

VARLIKTALIK SIRASI

KAVRAM (Yazal/Sözel)

(Kudüs)

DİL

Türkçe/Arapça

DÜŞÜNCE

Mukaddes Şehir

NESNE

İşte Bu/Şu Şehir
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(Küyel, 1978; Açıköz, 2016) Eğer bir ferdin, toplumun,
kültürün veya uygarlığın duygu, düşünce ve eylem alan
kodlarının anlaşılıp çözülmesi isteniyorsa, evvelen ve
acilen bunların literatürüne bakılması gerekir. İşte bu
yüzdendir ki, özel anlamda bütün diller genelde ise lite-
ratür imajolojik manevra ve manipülasyonlara açık alan-
lardır. (Öztürk, 2015) (Dağ, 2014)

Özbay ve Dağıtmaç’a (2017) göre: “Bugün ‘Dijital
Devrim’ ve ‘Batının Kutsal Dijital Savaşı’ Doğu ülkelerinin
(özellikle İslam ülkelerinin) duygu, düşünce, inanç, değer,
bireysel ve sosyal mahremiyetlerin her çeşit davranış ve
eylem kodlarını ayaklar altına alıp çiğnemek için bilinçli
olarak dizayn edilip bilerek uygulanan pragmatist bir
kültür emperyalizmini hedeflemektedir.” Bu yüzden “bu
modern fenomena ve onun uygulamaları imajoloji ve ya-
lan söyleme sanatı vasıtalarıyla imajistler ve imaj yapıcılar
tarafından ruhlara sürekli tecavüzde açık ve net olarak
gözlemlenmektedir.” (Öztürk, 2015) (Dağ, 2014) 

Öte yandan, bir bireyin ve toplumun ve onların
kültür ve uygarlık kodlarının oluşturdukları literatürlerin
okunup analiz edilerek bunlar hakkında sonuca varmanın
diğer bir yolu da bunların aktif ana unsuru olan entelek-
tüellerin, şairlerin, filozof ve düşünürlerin, seyyahların,
bilim insanlarının, din, sanat ve edebiyat adamlarının zi-
hinlerini okumaktan geçer. Bu da ancak onların yazal ve
sözel Literatüre yansımış eserlerini okuyup analiz etmekle
mümkün olur. Tabii ki sokaktaki sıradan insanı unutma-
mak gerekir ki eğer isterlerse son noktada ülkelerin ka-
derlerini onlar belirlerler. Bütün bunlar bir araya getirildi-
ğinde söz konusu birey, toplumun kültür ve uygarlığın
felsefesi, hümanizması ve değerler sistemi kendiliğinden
ortaya çıkar. (Ekman, 1992) İşte bütün bu eylemler belli
bir zaman ve mekanda bir yerleşkede oranın yerleşik
ahalisi tarafından ortaya konduğu için Kudüs’ü bir de bu
bağlamda ele alıp incelemek gerekir. Kaldı ki hangi ba-
kımlardan olursa olsun Kudüs’ün ve civarının homo Mus-
limus’un üç yüzü bağlamında çözümlenmesi cehdi bizi
doğal olarak bu noktaya götürecektir. Çünkü Kudüs bu
üç yüzün merkezi çekim noktası olduğu gibi, kültür ve
uygarlık kodları galerisidir ki bu galeride onların Kudüs’e
dâir imajlarını, resimleri ve manifestolarını da buluruz.
(Öztürk, 2015) 

Şimdi bu çerçevede, bizim Kudüs, homo Muslimus
ve onun üç yüzüne dâir anahtar kelimelerimizin tarihî
arka planını bilmek ve onların barışcıl birlikte-yaşama
kültürü adına günümüz durumlarının yansısını kolayca
anlamak için kısa bir terminoloji gezisine çıkmamız ge-

rekmektedir. Kudüs’ün etimolojisinden başlayacak olur-
sak, Kudüs: “İbranice: Yerushalayim, Arapça: el-Kuds
( ) olarak adlandırılıp Ölü Deniz ile Akdeniz ara-
sında Yahudi Dağlarındaki bir platoda yer alır. Dünyanın
en eski şehirlerinden biri olarak kadim erken Kenanîler
döneminde (yaklaşık M.Ö. 2400) Mezopotamya tablet-
lerinde Kudüs ‘Urusalima’ (Selam veya Selamet Şehri)
diye adlandırılır. (Harman, 2000/1/2) (Erinç, 2001) Ya-
hudiler döneminde (M.Ö. 9. yüzyıl) ise, sıkı bir yapım ve
îmar faaliyeti başladı ve 8. Asırda ise, şehir Yahudi Kral-
lığının dinî ve idarî merkezi haline getirildi. İbrahimî üç
din (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) tarafından Kutsal
Şehir olarak görülür. (Harman, 2000/1/2)

Araştırmamızın Giriş kısmında çeşitli anahtar te-
rimlere gönderme yaptık ve bundan sonrasındaki kısım-
larda da yapacağız. Bu kelime ve ifadeler şunlardır: ‘koz-
moloji’, “Homo sapiens”, “homo animalus”, “homo
skeptikus”, “homo Muslimus”; “peygamberlik”, “Tevhidî
kozmik tümcülük”, “Tevhidî kozmik tümcü düzen”, “Âdem”,
“Nuh”, “İbrahim”, ‘İbrahimî dinler’ “Musa”, “İsa”, “Muham-
med” (s.a.v); “homo Muslimus’un üç yüzü”, “Yahudilik”,
“Hristiyanlık”, “İslam”; “akıl hamalı”, “akıl hamaliyeliği”,
“akıl hamaliyeliği tarihi”; “akıl hamaliyeliği uygarlık çev-
resi”, “Kudüs”, “Kudüs Şehri”, “hümanizm”, “barış”, “bir-
likte-yaşam”, ‘barışcıl birlikte-yaşam kültürü’, “toplum”,
“kültür”, “uygarlık”, “Literatür”, “Orta Doğu”, “Küçük Asya”,
“Doğu uygarlıkları”, “Batı uygarlıkları”; ‘Kenaniler’, “Filis-
tin”, “İsrail”, “sosyo-filosofik zemin”, “‘hikmet/hikmetî bilgi’
(=din+bilim+sanat+felsefe)”, “metod”, “metodik yaklaşım”,
“tümcü ve indirgemeci metodik yaklaşımlar”, “ikiyüzlülük”,
“imajoloji”, “imajist”, “imaj”, “manipülasyon”, “şehir imajo-
lojisi”, “dijital devrim”, “Batının dijital kutsal savaşı” vesair. 

İncelememizde ayaklarımızın nereye bastığını gör-
memiz için bu kelimelerden bazılarının en azından genel
anlam ve işlevlerinin bizim kendi terminolojik kullanım
alanımızda nelere karşılık geldiğini kısaca belirtmek du-
rumundayız. “Tevhidî kozmik tümcülük/bütüncülük” ile
başlayacak olursak, ifade evrene ve içindekilere dair Tan-
rısal proje, plan, tasarım, çerçevenin işleyişindeki Birci
ve bütüncü İlâhî amaçsal ilkeye karşılık gelir ki buna
denge ve düzene dayalı Tevhidî ilke adı da verilebilir.
Aynı şekilde bu amaçsal Birci ilkenin işleyiş düzeni dikkate
alındığında karşımıza ‘Tevhidî kozmik tümcü düzen’ ifa-
desi çıkacaktır. Bu ifade Tanrısal ilkenin birci ve tümcü
kozmolojik kanunu çerçevesinde evrende ve insanda bir
düzen ve denge dahilinde işlevsel, operasyonel, süreçsel
biçimdeki işleyişine karşılık gelir. 
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Nitekim bu işleyiş evrendeki canlı cansız bütün var-
lıkların varlıktalıklarını bu düzenden pay alıp ona göre
davranarak sergilemelerinde görülür. Çünkü, insan do-
ğayı; doğa evreni; ve evrende Yaratıcının işlevini yansıtır.
(Tezgel, 2017) Bu görü de parça parça indirgemeci bir
metodik yaklaşımla din, bilim, sanat ve felsefe faaliyeti
çerçevelerinde elde edildiği gibi, “‘Hikmetî inceleme ve
bilgi, ‘Hikmet=teoloji+bilim+sanat+felsefe’”, enstrüman-
larını kullanarak tümcü metodik yaklaşım aracılığıyla da
elde edilebilir. Öte yandan, ilâhî proje olup ruh üflenerek
biçimlenen insan (“akıl hamalı şüpheci insan”) söz konusu
olduğunda onlardan beklenilen Yaratıcısının bu “birci ev-
rensel tümcü düzen” işleyişine katılıp kendilerini hem
söylem hem de eylem alanlarında bu ilâhî ilkeye uydur-
malarıdır, tıpkı Mevlana’nın bakırcılar çarşısındaki çekiç
seslerindeki ahenkten etkilenerek sema yapması gibi.
Çünkü bilindiği gibi, insan, söylem ve eylemlerinin so-
nuçlarından ahlâken ve hukuken sorumludur. (Açıköz,
2006) (Dağ, 2014)

İşte bu yüzdendir ki, İslam kozmolojisi ve antropo-
lojisinde Allah (c.c.), Âdemliğin (homo Muslimusluğun)
adaylarını homo sapienslik durumundan (homo, anima-
lus, beşerlikten), bizim ifademizle, homo skeptikusluğa
(“akıl hamalı şüpheci insan”lığa) ilâhî bir müdahale ve
seçim sonucunda Kendinden ruh (ruh=akıl+irade+vicdan)
üflemesi ile zihinsel ve ruhsal olarak evriltip tekâmül et-
tirmiştir (doğrusunu Allah bilir). (İslamoğlu, 2016) Bu de-
mek değildir ki, Allah sıfırdan insanı yaratmadı. Pek tabii
ki 99 isme sahip olan Yaratıcı diğer canlı ve cansız var-
lıkların durumunda olduğu gibi, insanı da sıfırdan mü-
kemmel bir biçimde yaratabilir. Ve Âdem’in yaratılışı ile
ilgili âyetler klasik ve günümüz çoğu tefsirlerde olduğu
gibi sıfırdan yaratma olarak algılanıp yorumlanabilir. Bu
yorumlar doğru da olabilir ama aynı âyetlerin tekâmülcü
evrilme anlayışıyla yorumlama da mümkündür. Gerçek
ve nihaî doğruyu ancak Yaratıcı bilir. 

Öte yandan, ilkesel bazda her iki yorumda birbirleri
ile çelişmedikleri gibi insanın biyolojik (embriyolojik) ge-
lişimi/tekâmülü/evrilmesi bir model olarak dikkate alındı-
ğında, yine insanın elementer düzeyde canlıların tekâmül
silsilesinde hominidslerden olup elementer-biyolojik te-
kâmülün en son halkası homo sapiens’ten bizce ifadesiyle
akıl hamalı homo skeptikus’a zihinsel ve ruhsal evrilmesi
de mümkündür. Amaç kendisine üflenen ruh emanetinin
öğelerinin bilinçli hamaliyeliğini yeryüzünde yeryüzü îmar-
cısı olarak homo Muslimus sıfatıyla sorumluca sergile-
mesidir. Bu sorumluca sergilemede hedef, çağının homo

Muslimusları olarak kendileri örnek söylem ve eylemlerde
bulunarak bütün insanlığa homo Muslimusluğun içerik
mesajını iletmektir. Bu anlamda yeryüzü, cüz’i İlâhî özel-
likleri maddî alanda yeryüzünde sergilemesinden dolayı
homo Muslimuslardan sorulur. Ama asla kendisini Tanrı
yerine koymamalıdır ki, bu durumda sorumluca sergileme
çok tehlikeli bir sorunluca sergilemeye döner. Çünkü vekil
en azından tanımı gereği asıl değildir. 

Ayrıca, bu iki kavram ve olguyu birbirine karıştır-
mayacak kadar insanın aklî, iradî ve vicdanî donanım ve
potansiyeli olduğu için, yani bu donanım vasıtasıyla ken-
disine ilâhî format atılmış akıl hamalı şüpheci insan olup
merak ve makul, pozitif, yapıcı şüphe vasıtasıyla hikmeti
bir soruşturma, araştırma, inceleme, değerlendirme ve
yorumlama doğal kabiliyetinden dolayı, kendisine ‘insan’
ve ‘Müslüman insan’ (‘homo Muslimus’) adı verilmiştir.
Böylece akıl hamalı şüpheci insan olarak kendi yer ve
zamanında Tevhidî kozmik tümcü düzenin işlev ve yan-
sılarını gözlemleyip okumasını yaparak kendisi ve diğer-
leri-doğa-evren-Yaratıcısı hakkında Hikmetî bilgi arayışına
girişebilir. (Açıköz, 2006) 

Diğer bir anahtar kelime veya kelime grubumuzda:
“akıl hamalı”, “akıl hamaliyeliği”, “akıl hamaliyeliği tarihi”;
‘akıl hamaliyeliği (kültür, uygarlık) çevreleri’ oluşmaktadır.
İnsan ‘akıl hamalı’dır, çünkü malum yaratıcı tarafından
aklı da ihtiva eden ilâhî ruh üflenip özgür iradesiyle homo
Muslimusluğu seçebilsin diye kendisi akıl hamalı homo
skeptikus yapılmıştır. İnsan akıl hamalıdır çünkü kendisine
verilen akla koşut yeryüzü temsilcisi ve imarcısı olup; in-
sanî, ahlâkî ve İslamî sorumluluk yüklenilmiştir. Bütün
bunlardan öte ve en önemlisi akıl yükünü (sorumluluğunu)
taşıma görevini yani akıl hamaliyeliği sorumluluğunu alıp
kabul etmiştir. İnsanın akıl hamaliyeliği elinden alınınca
geriye insan görüntüsünde hayvandan (‘homo animalus’
beşerden) başka bir şey kalmaz. 

İşte bu yüzden, aklın çalıştırılıp işlevsel ve operas-
yonel hale getirilmesine ‘akıl hamaliyeliği; çalıştırana ‘akıl
hamalı’; çalıştırıldığı yere ‘akıl hamaliyeliği çevresi’; ça-
lıştırıldığı zamana ‘akıl hamaliyeliği tarihi’ adlarını veri-
yoruz. Şimdi bu kısa terminolojik açıklamadan sonra bu
ifadelerin barış ve birlikte-yaşama adına Kudüs ile olan
bağına geçiş yapabiliriz. Bu geçişte zorunlu olarak bu
terminoloji çerçevesinde insan tarihinin yeniden gözden
geçirilmesini gerektirir ki böylece biz efsanevî kayıp barış
ve birlikte-yaşam kavram ve olgularına Kudüs özel loka-
litesinde izini sürebilelim. 
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II. İnsanlık Tarihinin Yeniden Okunup 
Yorumlanması

II.1. İnsanlık Tarihinin Genel Olarak Yeni-
den Okunup Yorumlanması: (Homo Sa-
piens’ten Akıl Hamalı Homo Skeptikus’a)

Yukarıda homo sapiens (homo animalus veya be-
şer), akıl hamalı homo skeptikus ve homo Muslimus ara-
sındaki Yaratıcının varlığın veya varlıktalığın zirve noktası
homo Muslimusluk hedefi için seçim ve biçim verme mü-
dahalesi sonucu ortaya çıkan onto-epistemolojik ve onto-
etik ilişkiden söz ettik. Kur’an’da Allah, “‘Allah âdemi
seçti, 3/33’ seçimden söz edilen bir yerde birden fazla
aday var demektir. (İslamoğlu, 2014) Peki, insanın içer-
sinden seçildiği türler nelerdi ve neye benziyorlardı? İşte
sureti ve fiziğiyle insana benzeyen fakat sireti ve davra-
nışıyla hayvana benzeyen ve belki kan döküp fesat çı-
kardığı için daha da şerli olan o türleri isimlendirme ko-
nusunda modern biyologlar, fikir birliği içinde değildirler.
Onlara ister ‘insansı, ister ‘ön insan’, ister erken insan
desin fark etmez. Kur’an dili açısından bunlar, üflenen
ruh ile akıl-irade-vicdan verildikten sonra ‘insan’ denilmeyi
hak eden insansı varlığın da bir üyesi olduğu ‘beşer’ tür-
leridir. Biyolojide bunlara ‘homo’ türleri denilmektedir.”
(İslamoğlu, 2016)

Şimdi burada sormak durumundayız: Kim bu homo
sapiens? Soruya cevap arayışı bizi zorunlu olarak hikmeti
bilgiyi oluşturan öğelerin (din, bilim, sanat ve felsefe)
konu hakkında ne tür verileri bünyelerinde taşıdıklarının
tespitine götürecektir. Bilim cephesinde arkeoloji, antro-
poloji, paleoantropoloji, etnoloji, biyoloji ve branşları (pri-
matoloji, embiryoloji, genetik, nörobiyoloji, ekobiyoloji
vb.), dilbilim gibi bilim dalları arasında evrenin ve insanın
oluşumuna dair özellikle Darwin dönemi ve sonrasında
yaratıcılık ve evrim görüşleri arasındaki hız kesmeden
günümüze kadar gelen ciddi tartışmaları görmekteyiz.
(Campbell ve Reece, 2008) Hatta bilim bugün evrimci

görüşün esareti altındadır. (Doğan, 2012) Öncelikle po-
pular gündemde tutulmaya çalışan insanın evrimine ait
Darwinci görüşünün kısaca açıklamasını yapalım. 

Foley’e (1995) göre, her şey Darwin’in 1859 yılında
‘Türlerin Kökeni’ adlı kitabının yayınlanmasıyla başladı
ve böylece insanın varoluşunun/varlıktalığının izahı bir
probleme dönüştü. “Öte yandan, evrim, daima zaman
ile ilintilenir, çünkü o bir süreci veya süreçliliği gerektirir.
Bugünkü insanın evrimi, anatomisi modern insanın ortaya
çıkmasına sebep olan uzun evrimsel sürece karşılık gelir.
Primatlara kadar olan evrilme sürecinden ziyade primat-
ların kendisinin, özellikle homo türü örneğinde, evrimsel
tarihine vurgu ile başlayıp homo sapiens’in hominidsler-
den ayrı bir tür olarak ortaya çıkması ile sonuçlanan ev-
rimsel süreci inceleme alanına karşılık gelir. Bilim adam-
ları kesin olmamakla birlikte fosil buluntularından
hareketle hominidslerin evrimini yaklaşık 5 milyon yıl ön-
cesine kadar götürmektedirler. Bu uzun süreçte hominids
aile üyeleri olarak karşımıza: homo ramidus, anamensis,
afarensis, afrikanus, aethiopikus, boisei, crassidens, ro-
bustus, rudolfensis, habilis, ergaster, erectus, heidelber-
gensis, neanderthalensis ve homo sapiens çıkmaktadır.
Bu süreç kimi Darwinci/evrimci bilim adamları tarafından
‘bilimsel karşı-devrim’ diye adlandırılır ki, bu yeni yorum
bilgi alanlarını, özellikle din ve bilim ve onlarla iştigal
eden bilim adamlarını, ilahiyatçıları, filozofları ve aydınları
karşı karşıya getirmiştir.” (Foley, 1995) (Campbell ve
Reece, 2008) (Doğan, 2012)

“Homo sapiens (Latince "akıllı adam") sadece
ayrı ve tek olan insan türünün bilimsel ismidir. Diğer türler
yok olmuştur. İlkin Carl Linnaeus (1758) tarafından kul-
lanılmıştır”. Tarihlemeler değişiklik ve çeşitlilik arz etse
de, genetik ve fosil bilim verilerine göre, kadim homo sa-
piens 400,000 ila 350,000 yılları arasında yeryüzünde
görülmüştür. O tahminen 200,000 ila 100,000 yılları ara-
sında Afrika’da anatomik bakımdan bugünkü modern in-
sana evrilip oradan yeryüzüne dağılmıştır. Mesela, homo
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sapiensin bazı kolları 125,000-60,000 yıl önce Avrasya’ya,
40,000 yıl önce Avustralya’ya, yaklaşık 15,000 yıl önce
Amerika’ya Afrika’dan ayrılıp zamanla homo erektikus
ve homo neanderthals popülasyonlarının yerini alıp tek
tür olarak kıtalar ve büyük adalara dağılmışlardır. (Foley,
1995) (Wikipedia, 2017: human evolution) (Campbell ve
Reece, 2008)

Biz biliyoruz ki, dün de bugün de ve yarın da Homo
Muslimus namzedi olmaları beklenen insanlar (Allahu
alem) bu homo sapiensler arasından seçilmiş olsa ge-
rektir. Seçilince de her ne kadar beşer yönlerini ontolojik
olarak beraberinde taşıdılarsa da bizim ifademizle Yara-
tıcıları tarafından kendilerine ruh üflenerek hepsi birer
kendi çaplarında ‘akıl hamalı homo skeptikus’lar oldular.
Akıl hamalı homo skeptikus’tan beklenilen ilâhî donanım
ve yetilerini kullanarak kendiliği aynasında evren kitabını
ve İlâhî Kitapları okuyarak kendini, toplumunu ve lokali-
tesini (şehrini), yani yeryüzünü imar etmektir. Bunun için
de değil mi ki akıl hamalı şüpheci insandır sürekli teorik
ve uygulamalı seviyelerde bilgi faaliyetinde bulunup ken-
disi, doğa, evren ve Yaratıcısına dâir Tevhidî kozmik dü-
zeni ve onun işleyişini hikmetî tümcü bilgiye ulaşabilir.
Bu bilgi faaliyeti sonucu elde ettiği verilerden hareketle
ya çağının homo Muslimusu (Musevî, İsevî ve de Mu-
hammedî homo Muslimus) olmayı ya da olmamayı seçer.
Seçim keyfiyetini Yaratıcısı akıl hamalı şüpheci insanın
kendisine bırakmıştır. Tabii ki akıl, irade ve vicdan üçlüsü
yetileri ile yapılan bu seçim sonucundan doğan sorum-
luluğu da kişiye bırakarak.

Nitekim bu bağlamda, İslamoğlu şunları yazar: “Fi-
ziğin konusu olan her şey, âyetlerden oluşan bir kitaptır.
Kainat, tabiatın Kur’an’ıdır. ‘Tabiat âyetleri’ ile ‘Kur’an
âyetleri’ aynı kaynaktan beslenir. Bu ikisi birbirini yalan-
lamaz, birbirini destekler ve doğrular. Bu yüzden din bi-
limleri ile fen bilimleri birbirinden koparılamaz.” (İslamoğlu,
2016) Anlaşıldığı üzere, burada anahtar metodik vasıta
akıl hamalı homo skeptikus’un hikmeti (=din+bilim+sa-
nat+felsefe) tümcü okumasıdır. Hikmetin kendisi, oku-
ması veya incelemesi bu dört öğe ve onların alt-dalla-
rından bağımsız ve ayrı düşünülemez. Bu okuma da
özne akıl hamalı homo skeptikus (homo Muslimus ve
diğerleri) konu ise insanın kendisi, doğa, evren ve Yara-
tıcısıdır. Fakat büyük bir ekseriyetle okuma moderniteden
sonra seküler anlayış ve indirgemeci metodoloji ile hik-
metî tümcü okumanın bileşenlerine veya parçalarına
(din, bilim, sanat ve felsefe) indirgenerek yapılmaktadır.
Bu da okuyucusuna parça bütünden kopartılıp bütün
parçaya indirgendiği için eksik, yanıltıcı hatta yanlış bilgi

vermektedir. Günümüzün bilgi alanları bu sıkıntıyı çek-
mektedirler. Fakat bu dört öğeyi birbirlerinden koparıp
hatta onları birbirlerine düşman ilân ettikleri için geri adım
da atamamaktadırlar. 

II.2. İnsanlık Tarihinin Özelde Yeniden
Okunup Yorumlanması: (Akıl Hamalı
Homo Skeptikus’tan Homo Muslimus’a)

İnsanlık tarihinin genel çerçevede kısa yeniden oku-
nuşundan sonra şimdi bu verilerden hareketle, Kudüs ve
akıl hamalı homo skeptikus’un homo Muslimuslar versi-
yonu bağlamında şu sorulara koşut onun özelde yeniden
okunuşu ve kısa değerlendirilmesine geçebiliriz. Homo
Muslimus(lar) kim(ler)dir? Onların tarihi kökeni nedir ve
neye dayanmaktadır? Homo Muslimuslar ile Kudüs ara-
sındaki ilişki nedir? Onlar için Kudüs’ün önemi nedir? Yine
onlar bir Kudüslü olarak Kudüs şehri için ne yaptılar?

İlk iki soruya cevap arayışı doğrudan bizi ilk akıl
hamalı şüpheci insan ve homo Muslimus olan Hz. Adem
ile kendisi ile döneminde homo Muslimusluğun Tevhidî
anlayışının zirve yaptığı peygamber Hz. İbrahim’e götü-
recektir. Ayrıca Hz. İbrahim ile mekan ilişkisi düşünüldü-
ğünde doğrudan ve dolaylı olarak ilk akla Ur, Harran,
(Urfa), Mekke ve Kenan (Kudüs) şehirleri gelir. Ayrıca
hanif geleneği olarak da Kur’an da adlandırılıp kendisinin
biyo-manevi atası olduğu üç büyük dinin veya bizim ifa-
demizle homo Muslimusluğun Musevî, İsevî ve Muham-
medî yüzlerinin rol modelidir. Homo Muslimus’un üç yü-
zünün Kudüs ve civarında ilk görülmeleri ve sonraları
yerleşik hale gelmeleri dikkate alındığında bu üç yüzün
tarihi orada başlar ve sonraları zamanla yeryüzünün de-
ğişik yerlerine uzanıp dallanıp budaklanırlar. Bu yüzden
Kudüs tarihi hakkında yazılacak herhangi bir yazı Hz.
İbrahim’e ve sonraları homo Muslimus’un üç yüzünü
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oluşturacak olan onun çocukları ve torunlarına gönderme
yapmadan yazılamaz. Yazılırsa eksik, yavan ve hatta
yanlış olur. Şayet bilinçli olarak böyle eksik ve tek taraflı
yazılırsa yazan/lar tarihe ve insanlığa ihanet etmiş olurlar. 

Biz yukarıdaki anlatıdan biliyoruz ki, homo Musli-
mus’un üç yüzü İbrahim’in torunlarından olan Musa, İsa
ve Muhammed peygamberlere karşılık gelir. Bu yüzden
aynı ilâhî kaynaktan çıkan onların tebliğ ettiği (Yahudilik,
Hristiyanlık ve İslam) dinlere dinler tarihinde İbrahimî din-
ler de denir. Öte yandan, Hz. İbrahim’de haniflik kökünü
ilk akıl hamalı şüpheci insanın ilk homo Muslimus versi-
yonu olan Hz. Âdem’den alır. Yani, hepsi aynı semavî
ağacın dalları ve budaklarıdır. Nitekim, “İbrahim İsmi,
muharref Tevrat'ın bazı bölümleriyle (Tekvin, 11/26-17/4)
Nehemya (9/7) ve 1. Tarihler'de (1/27) Avram (Abram).
Ahd-i Atik'in diğer yerlerinde Avraham (Abraham) olarak
geçmektedir. Tevrat'a göre İbrahim'in adı önce "ulu ata"
manasında Abram iken daha sonra "milletlerin babası"
anlamında Abraham'a dönüşmüştür. Yahudilere göre, o,
Yahudilerin ilki ve atasıdır. (Harman, 2000/1/2; Wikipedia,
2017: Abraham) 

Nitekim birazdan açılımı yapıldığında görüleceği
üzere, günümüzde 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman
tarafından inşa edilen eski Kudüs’ün kale duvarları içeri-
sinde yer alan saha 19. asrın başından beri Yahudi, Hris-
tiyan, Ermeni ve Müslümanlardan müteşekkil olmak üzere
dört mahalleden oluşur. Ayrıca her dinin mimarî ve sanat
özelliklerini yansıtır. Bu yüzden eski veya kadim Kudüs
1981 yılında Dünya Mirası Listesine alınıp korunması
gereken sit alanı ilân edilmiştir. Öte yandan modern Ku-
düs çoktan kadim Kudüs’ün sınırları aşmıştır. (Cline,
2008) (Erinç, 2001) Bu mahalleler, Muhammedî yüzü
hariç diğerlerinin (Musevî ve İsevî) hükmü geçse de
homo Muslimus’un günümüze ulaşan üç yüzünü yansıtır. 

Homo Muslimus’un Kudüs’teki bu üçlü birliktelik ve
komşuluğa rağmen niçin onlar barışcıl bir birlikte-yaşam
kültürü oluşturup geliştiremediler? Yine niçin Kudüs nefret,
kan, kin ile beslenen savaşların yeri olup adeta işgal ve
yıkım ile anılan bir belde veya şehir konumundadır?
Genel akıl hamaliyeliği tarihindeki homo Muslimus aktö-
rünün üç yüzünün tarihsel akışı bize göstermektedir ki,
maalesef Yahudiler genelde insanlık tarihinin özel de
homo Muslimusluk tarihinin şımarık, yıkıcı, menfaatçı ve
düzenbaz çocuğu olarak tezahür etmiştir. Yahudi tarihine
bakıldığında ilk dikkat çeken en bariz Yahudi özellikle-
rinden birinin onların kişisel ve sosyal hayatlarındaki söy-
lem ve eylemlerinde gizli gündemler ve bunları besleyen

yalan ve diploması dili ve iletişiminde uzman ve usta ol-
dukları gerçeğidir. (Sabbagh Söyleşisi 2017)

Örneğin, bazı Yahudi istisnalarının pek tabii olma-
sına rağmen kahir ekseriyetle günlük iletişimlerinde her
kelimeyi konjonktürel ve kendi menfaatleri doğrultusunda
ikil kullanarak gizli gündemlerine stratejik payanda eder.
Oysa muhatabı iletişiminde masumca ve art niyetsiz ola-
rak kelimelere konvensiyonel ortamsal anlamları yükler.
Bu yüzden bir Yahudi’nin bir diyalogda gerçekte neyi
kastettiği ancak sonradan anlaşılır. Bu ilkesizlik, yalancılık,
düzenbazlık, iki yüzlülük, fâsıklık, menfaatçi vb. özellikleri
sonucu içinde yaşadıkları toplumlarda bireysel ve top-
lumsal çürümenin sebebi olup bırakın diğerlerini öldür-
meyi kendi peygamberlerini öldürüp kendi kitaplarını (Tev-
rat’ı) tahrif etmeleri onların hastalıklı düşünce ve ruh
hallerinin tezahürü olup Yaratıcı tarafından Kutsal Kitaplar
ve Elçiler aracılığıyla açıkça dile getirilip lanetli oldukları
ifade edilmiştir. Hastalığı ve tedaviyi kabul etmedikleri
için onların adeta bu ırsî ve çaresiz sapkınlıklarının dünya
da tedavisi mümkün gözükmemektedir. (Ahmad, 2016)

Hz. Kur’an, Yahudilerin homo Muslimusluğun Mus-
evî yüzünden, her ne kadar onlar aksini iddia etseler de,
bilinçli ve iradî bir şekilde nasıl sapkınlaşıp çıktıklarını
onların ipliğini pazara çıkararak bütün bilinçaltlarını in-
sanlığın gözleri önüne sermiştir. Onlar, zamanlarının
homo Muslimusluğunu homo animalusca (beşerce) dür-
tüleri, arzuları, iştihaları, tutkuları ve içgüdülerinin tatminleri
uğruna terk etmişlerdir. Hatta kutsal kitapları Tevrat üze-
rinde homo animalusca değişiklikler, oynamalar ve tah-
rifler yapıp dinlerini oyuncağa çevirerek peygamberlerini
yıldırarak veya öldürerek homo Muslimusluğu homo ani-
malusluğa indirgemeye çalışmışlar ve bunda da maalesef
kısmen başarılı da olmuşlardır. Her ne kadar onlar gizle-
meye çalışsalar da, Yahudi yozlaşmasını bireysel ve top-
lumsal seviyelerde her zaman ve mekanda gözlemlemek
mümkündür. İşte bu yüzden hemen hemen hiç bir Ya-
hudi’yi olumlu ya da olumsuz anlamda Hz. Kur’an’a gön-
derme yaparken göremezsiniz. (Ahmad, 2016)

Öte yandan bu tespitleri olgusal zeminde temel-
lendirilip gösterilerek hesabının önyargısız verilmesi ge-
rekir. Nitekim, İsrail’in ilk kadın başbakanı olan Golda
Meir bize böyle bir imkanı söylemi ve eylemi ile aşağıdaki
verileri sağlamaktadır: 

“Ne zaman ki Araplar kendi çocuklarını bizden nef-
ret etmekten daha çok severler, o zaman bir gün barış
gelebilir.” (Ulusal Basın Kulübü, Washington, 1957)”;
(Meir, 1973)

83



“Barış geldiğinde biz belki Arapları çocuklarımızı
öldürdükleri için affedebiliriz, fakat bizi çocuklarını öldür-
mek zorunda bıraktıkları için onları affetmek çok daha
zor olacak.” (Basın Toplantısı, Londra, 1969); (Meir, 1973)

“Nasır, barışın bir lüks olmadığını idrak etmeli. Ona
bizim ihtiyacımız olduğu kadar kendi çocuklarının da,
yani Nil Vadisi çocuklarının da ihtiyacı var.”; (Meir, 1973) 

“Bana insanlar İsrail’in militarist bir savunma dev-
letine dönüşmesinden korkup korkmadığıma dair sor-
duklarında, ben sadece bu soruya sevimli ölü bir liberal,
antiemperyalist, antimilitarist Yahudi halk görmek istemi-
yorum diye cevap verebilirim.”(1970); (Meir, 1973)

“Belki siz sadece gösteriş olarak düşünebilirsiniz –
fakat inanın bana benim hayatımın geçen bir günü ol-
masın ki tatmin olmaksızın şu sözü kendime söyleme-
yeyim: İyi ki bugün İsrail halkı, İsrail devleti için bir şeyler
yapmaktayım.’”; (Meir, 1973) ve 17 Mart 1969, “‘Biz, her
konuda her zaman komşularımızla barış görüşmelerinde
bulunmaya hazırız’ diyerek ben barış ilkeleri üzerine ye-
niden vurgu yapmaktayım.’” (Meir, 1973)

Bu sözler bize yarım asır öncesinde yer alan sözde
ılıman bir Yahudi devlet kadınının bilinçaltını yansıtmak-
tadır. Şimdi Amerika’da, New York’taki Yahudi diasporası
kuruluşlarından biri olan AFDI’nın Müslümlanlar ve İslam’a
dair şu ilânına bakalım: “Uygar İnsan ve Barbar arasındaki
herhangi bir savaşta Uygar İnsanı Destekle. İsrail’i Des-
tekle, Cihadı Yen” (New York Metro İstasyonu Duvarına
Amerika Özgürlük Savunma Girişimi (AFDI) tarafından
asılan bir ilândan - Ekim 2012, New York, ABD) 

Şimdi burada soru şu: Bütün yeryüzündeki cihat
ve cihadistleri nasıl yenilgiye uğratacaklar? Bunun için
kullanılacak metot ve materyaller nelerdir? Konunun uz-
manı veya ilgilisi olmaksızın edilgenleri olarak çok uzağa
gitmeden hemen yanı başımızda hatta içimizde ve dışı-
mızda ürettikleri FETÖ gibi sözde hizmet ehli cemaat ve
PKK/YPG/İŞİD gibi sözde özgürlük savaşçıları görünümlü
veya postlu içten ve özellikle dıştan beslemeli çeteleri
örnek verebiliriz. (Imıl, 2016) (Arslan, 2016) Bunların
amacı diğer kardeşleriyle birlikte kendilerine verilen yurtiçi
ve özellikle yurtdışı kurucu irade ve idarenin talimatları
gereği her biri kendi eylem alanlarına koşut İslam’ın ve
Müslümanlığın kutsal kavram, ilke ve düşüncelere sahip
çıkıp hizmet ediyor gözükerek onlara tecavüz edip kirletip
bir köşeye atmaktır. Amaçları onları yok etmek değildir
çünkü onları yok edemeyeceklerini ahmak tebaalarının
aksine onların sahiplerinden dolayı kendileri de çok iyi
bilmektedirler. Böylece homo Muslimusluğun diğer Mus-

evî ve İsevî yüzlerine parçaladıkları gibi, son ilkesel Mu-
hammedî yüzü de parçalayacaklarını ummaktadırlar. On-
ların bütün yerel, bölgesel ve küresel hatta şeytanı ve
avanesini de katarsak evrensel çabaları bu amaç içindir.
Amaca ulaşmak için her türlü araç kullanımı onlar için
mubahtır ama asıl olan en ekonomik yönden bu işi hal-
letmektir. Yani yerinde yerel piyon aktörlerle, yerel lojistik
ile ucuza getirerek işi bitirmek. Maalesef bugün İslam
dünyasında imajoloji ve onun bilgi donanım lojistiği kul-
lanılarak oynanan oyunun genel çerçevesi budur. 

İşte bu yüzden olsa gerek, Özsoy and Dağıtmaç
(2017), “Batının Dijital Haçlı Seferleri” adını verdikleri ki-
taplarında ısrarla yalan ve sahte kurgularla çizilen dün-
yaların imaj oyunları tarihsel galerisi ile bu sürecin veya
amacın ana enstrümanının dijital medya olduğunu altını
çizerek vurgulamaktadırlar. Çünkü insanlık vicdanında
şahit olunan genelde Doğu toplumları ve özelde ise Müs-
lüman toplumlarının ruhlarının ve zihinlerinin çiğnenerek
tecavüze uğraması dijital medya lojistiği ile yapılmaktadır.
Oysa insanlık tarihinin garip bir cilvesi olsa gerek, ne za-
manki Yahudiler, Hristiyanlar tarafından çeşitli şekillerde
mağdur edildiklerinde insanî, İslamî ve vicdanî zemin-
lerden hareketle yardımlarına en küçük kardeşleri olan
homo Muslimus’un Muhammedî yüzü, Muhammed Üm-
meti ulaşmıştır ve tarih buna defalarca şahit olmuştur.
Günümüzden yani şimdiden bakıldığında, ‘Muhammedî
homo Muslimuslar doğru mu yoksa yanlış mı yapmışlar?’
sorusu ciddi bir tartışma sebebi olsa gerek. Ne yazık ki
bu tarihsel gerçeğe rağmen bu iki yüz (Yahudi ve Hristi-
yan), dün yaptıkları gibi bugün de en küçük kardeşlerinin
(Muhammedî Müslümanların) varlığına tahammül ede-
meyip hasımlıkta, hainlikte, hesabilikte, husumette, hı-
yanette, ve habislikte her daim birleşip onu yok etmeye
çalışmaktadırlar. Bu tarihsel durumun en çarpıcı göster-
gelerinden biri de Kudüs tarihi ve Kudüs şahitliğidir. 

Müslümanlar ve İslam hakkında batılı Yahudi-Hris-
tiyan dayanışma geleneğinden derlenmiş öncü devlet
adamlarının yeni milenyumun başlarında söyledikleri bazı
sözler.

“Biz, ölümü yücelterek dünya uygarlığı ve barışını
tehdit eden bir güç ile yüzleşmekteyiz.” (Avrupa Parle-
mentosu’nda Bush’un Konuşmasından, 23 Mayıs 2002)
bu sözü Türk atasözüyle yorumlarsak: “Cesur hırsız (Bush
ve avanesi) ev sahiplerini bastırır (mazlum ve masum
dünya toplumları ve ülkeleri) hırsızlığında suçüstü yaka-
landığında.”

“Biz küresel hatta evrensel kötü (şeytani) bir ideoloji
ile karşı karşıyayız.” (Blair, Washington, Beyaz Saray,
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Ortak Basın Toplantısı, Temmuz 2006) diğer tipik bir
merdi Kıptice şecaat arzını İngiliz Blair yapmaktadır.

“Biz Müslümanlarla savaşmıyoruz, Müslümanları
gerçek İslam’dan uzaklaştırıp yanlış İslam’ı dayatmaya
çalışanlarla savaşıyoruz.” (Tony Blair, İngiltere Başbakanı,
İşçi Partisi Konferansı, Ağustos 2006) 

Herhalde, Britanya ve müttefikleri “gerçek İslam”ı
Müslümanlara ve dünya insanlarına Tevrat’ı ve İncili ciddi
şekilde tahrif edip peygamberlerini öldürdükleri mentalite,
uygulama birikimiyle yapacaklar. Bu yeni bir modern din
uydurma mesailerinde homo animalus onto-biyolojik ta-
rafları baskın çıkarak ve böylece içgüdü, refleks, tutku,
arzu ve motivlerine aklı meze ederek ana mottoları da
muhtemelen “sen gökte kal, tamam gökyüzü senden so-
rulsun ama yeryüzü de bizim ve bizden sorulur” olacaktır.
Yani, Yaratıcılarına dini veya dinlerini öğreteceklerdir. Bu
din de modernlik, küresellik, barış, uygarlık ve hümanizma
kisveleri altında sunulan batılının dünya ve dünyalı dini
olacaktır. Böylece kendi dinlerini oyuncakları haline dön-
üştürdükleri gibi, son ilâhî din olan İslam’ı da aynı duruma
indirgeyerek yeryüzünde Yaratıcıya karşı son bir zafer
daha kazanmayı amaçlayıp ummaktadırlar. 

Yine bu bağlamda Batılı aklı evvellerden diğer bir
örnek “İslam’da akıl ile Tanrı arasında bir bağ yoktur. Ci-
had, akıl ve Tanrı ile çelişir.” (Papa 16. Benedict Almanya
ziyareti konuşmasında Doğu Roma Kralından (14. yy)
sözünden aldığı alıntı – 14 Eylül 2006, Almanya)” 

Diğer taraftan, Muhammedî homo Muslimuslar ve
İslam dünyası ellerinde evrensel bir ‘Tevhidî kozmik bü-
tüncü düzen’ (İslam) olmasına rağmen batılı emperyalist-
lerin açık ve örtük maddî ve düşünsel (ideolojik) lojistik
desteği ile kavmiyetçilik, ırkçılık, şövenizm illeti veya mik-
robu ile debelenip durmakta ve sonuçta birbirlerini ye-
mektedirler. Manevî veya dinî kardeşliğin yerine kan bağını
koyarak İslam dışına çıkmaktadır. Böylece İslam’ın ana
olmazsa olmaz din kardeşliği ilkesini görmezden gelip
manevî akıl hamalı homo skeptikus niteliklerine rağmen
homo Muslimusluk kimliği yerine homo animalus (beşer)

kimliğini bilinçaltlarından bilinçüstüne çıkararak veya ko-
yarak Allah’ın gazabına ve ilencine uğramış olan Yahudi-
lerin ayak izlerini takip etmektedirler. Osmanlı’yı yıkan bu
mikrop daha da şiddetlenerek günümüz İslam dünyasını
paramparça etmiştir ve hala da etmektedir. (Ahmad, 2016)
Fakat unutulmamalıdır ki, “aslını inkar eden haramzadedir”
bu nedenle milliyetçilik dozajında olduğunda olmazsa ol-
maz fıtri şifa kaynağıdır. Lakin dozaj üstü veya doz aşımı
olduğunda öldürücü bir zehir ve mikroptur. 

Bu cümleden olmak üzere Nasır ve Golda Meir ör-
neklerinden hareketle Arap-İsrail ilişkilerine Kudüs öze-
linde kısa bir göz atalım. Böylece eğer bir Müslüman,
kavmiyetçiliği, homo Muslimusluğunun veya din kardeş-
liğinin önüne koyarsa ne olurmuş, tarihin şahitliğinde öğ-
renmiş olalım. Yukarıda ırkçı düşünce ve uygulamanın
öncüsü bir kavme mensup olup onun ürünlerinden biri
olan Golda Meir’in sözde barış çağrısına Nasır’ın aynı
şekilde kavmiyetçilik ve Arap milliyetçi şövenist eksenli
merdi Kıptiliğine tipik örnek teşkil eden cevabı şöyledir:
“‘Savaşın seslerini aşacak bir ses yoktur, ve öyle bir ses
olmamalıdır –tıpkı savaşa çağrıdan daha kutsal bir ses
olmadığı gibi’. 20 Mart 1969”. Görüldüğü üzere Arap peh-
livan esip gürlemesine, Arapçılığına, rağmen yenilmekte
ve “Yenilen pehlivan olarak güreşe doymamaktadır.” 

Bu ve benzeri beyanlarda Mısır’ın despot lideri
Nasır ve diğer Arap ülkeleri hatta İran ve Türkiye tek
adamcı devlet başkanları (Nasır, Sedat, Esad, Kaddafi,
Şah Rıza Pehlevi, Suud Ailesi vb.) küresel İslam devletleri,
Müslüman Ümmeti, İslam veya Müslüman Birliği ve bun-
ların temelini teşkil eden din kardeşliği yerine kan, ırk,
asabiyet, ırk mensubiyeti ve kimliğini ön plana çıkararak
İslam’ı geri plana itip Arap milliyetçiliği merkezli sosyalizmi
devlet iş, işleyiş ve uygulamalarında esas almışlardır.
Diğer taraftan, Arap ülkeleri, İran, Türkiye ve Afrika İslam
ülkelerinin kavmiyetçilik, asabiyet, ırkçılık, milliyetçilik ve
şövenist ideoloji uygulamalarında derece farklılığı söz
konusudur. Bu tür bir sapmanın 20. Asrın şartlarında ge-
rekli olduğu düşüncesi ileri sürülebilir ve bu bir bakıma
kabul edilebilir ama sormak durumundayız: Bugün de mi
aynı şartlar ve mahkumiyetler söz konusudur. Sonuçta
“Şecaatinden bahis ederken Merd-i Kıpti sirkatiyle övü-
nürmüş” sözünü haklı çıkarırcasına geçen 20. asırda
sözde emperyalistlere karşı mücadele ederken ta baş-
langıcında onların zaman zaman gönüllü birer taşeron
ve bayileri hatta tetikçileri olmuşlardır. (Ahmad, 2016)

Yine aynı bağlam ve aktörlerle ilgili olan başka bir
merdi Kıptilik örneği Ürdün’ün El-Destour Gazetesi Golda
Meir’in Kahire’ye barış görüşmelerine gitme arzusu ve
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hinliğini çok amatör ve ergence sergilemiştir. Şöyle ki:
“Bayan Meir, Başkan Abdul Nasır ile görüşmek için Ka-
hire’ye gitmeye hazırlanıyormuş, fakat ona kötü haber,
davet edilmemektedir. O, Orta Doğu’da silahların kulla-
nılmasına gerek kalmayacak güzel bir dünya gününe
inanmaktadır. Golda Meir, torunlarına uyku öncesi masal
anlatan bir nine gibi davranmaktadır.” (Al-Destour Gaze-
tesi, Ürdün, 15 Haziran, 1969)” (Meir, 1973).

Diğer taraftan, yine, her ne kadar “her şey kendi
şartlarında değerlendirildiğinde gerçek yerini ve anlamını
bulur” tespiti doğru olsa da, (Imıl, 2016) Türkiye başta
olmak üzere (Fars, Hind, Pasifik, Arap, Afrika Müslüman-
larının oluşturduğu) bütün İslam ül-
kelerinin Hakka (Yaratıcıya), haki-
kate (gerçeğe) ve halka (millete)
rağmen yaptıkları İslam dışı uygu-
lamalar bu tespite dayanarak meş-
rulaştırılamaz. Zaten meşrulaştır-
ması da doğru değildir. Çünkü
yeryüzü Müslümanları günümüzün
veya asrımızın Muhammedî homo
Muslimusları olarak bütün insanlığa
(akıl hamalı homo skeptikuslar ve
onların türevlerine) ulaşmak zorun-
dadırlar. Aynı zamanda bu zorun-
luluk bir sorumluluk bilinci, vizyonu
ve misyonundan kaynaklanmakta-
dır. Aksi halde yukarıda örneklerini
gördüğümüz gibi, İslam Ümmetinin
veya ülkelerinin dışında başkaları
(gayri Müslimler) sanal, seküler, pragmatist ve emperyal
amaçlı sözde İslam adına yeni vizyon ve misyonlar üre-
terek ve içerden de her seviyede tetikçi bularak İslam
dünyasını ve Ümmetini şekillendirmeye çalışır. Bunu da
Batılı emperyalist ülkelerin kurup besleyip büyütüp kul-
landığı tıpkı DAEŞ, FETÖ, BOKO HARAM, TALİBAN vb.
taşeron örgütlerinde olduğu gibi İslam’ın kutsallarını ken-
dilerine çiğneterek yaparlar. Bu süreçte kendi istihbarat
örgütleri, elçilikleri, diplomatları, iş adamları, bilim adam-
ları, sözde vakıf ve sivil toplum kuruluşları kendi ellerini
kirletmezler. Onlar senaryo yazıp oynatarak gişe hası-
latlarına bakarlar. İşte bu yüzdendir ki Batıyı iki yüzlülüğü,
yalancılığı, bozgunculuğu, zulmü, sahtekarlığı, ilkesizliği
vb. kısacası homo animalusluğu yok edecektir. (Bakınız
Arslan, 2016; Imıl, 2016; ve Urhal, 2009) 

Peki, homo Muslimus’un (Musevi, İsevi ve Muham-
medi) üç yüzüne dâir çizilen bu resimde dünyanın inanç
ve din merkezi olan Kudüs’ün yakın geçmiş, şimdi ve
yakın gelecekteki yeri, konumu ve işlevi nedir? 

III. Sosyo-Filosofik Açıdan Barış ve Bir-
likte-Yaşam Bağlamında Yarın’ın Ku-
düs’ü ve Homo Muslimus

Yukarıdaki soruya ilişkin şimdiye kadar ki süreçte
kısmî ve genelde olsa çok yönlü bir çerçeve oluşturmaya
çalıştık. Şimdi ise, sosyo-filosofik açıdan barış ve bir-
likte-yaşam bağlamında yarının veya geleceğin Kudüs’ü
ve homo Muslimus’a bir göz atalım. Bunun için de bize
muhkem bir zemin ve hareket noktası lazım. Peki böyle
bütüncül ve kapsamlı bir hareket noktasını nereden bu-
lacağız ki onun vasıtasıyla Kudüs’de homo Muslimus’un

üç yüzü ve diğerleri barış içinde hoş-
görü ve saygı ortamında birlikte yaşa-
bilsinler. Diğer bir soru: Kudüs’ün geç-
mişinde homo Muslimus’un üç yüzünün
barışçıl ve birlikte yaşama kültürü oluş-
turma vizyon ve misyonu dikkate alın-
dığında böyle bir örnek veya modele
(uygulamaya) rastlanmış mıdır? 

Sorulara evvelen genel olarak
yaklaşacak olursak, (canlı veya cansız)
bir oluşun, olayın, şeyin veya eylemin
önem ve işlevini belirtmek ve o konu-
daki şahitliğini, hak edişliğini ve çektik-
lerini anlatmak için kullanılan Türkçe-
mizdeki şu sözü çıkış noktası olarak
değerlendirebiliriz: “Keşke şu dağların,
taşların, toprakların (bizim durumu-

muzda eski Kudüs şehrinin duvarları), dilleri olsa da veya
dile gelse de Şehirde ve civarda şimdiye kadar nelere
şahit olup neler yaşadıklarını bir bir anlatsalar.” 

Bu sözün bizim durumumuzdaki doğrudan karşılığı
ise, kadim Kudüs’ün surlarındaki ana kapılardan biri
olan El-Halil Kapısının üstündeki bütün (Musevî, İsevî
ve Muhammedî) homo Muslimuslara hitaben Osmanlı
Sultanı ve İslam Dünyası Halifesi Kanuni Sultan Süley-
man tarafından her üç yüzünde barışcıl birlikte yaşamı
kültürü oluşturmaları için onlara davet niteliğinde Baş
Mimarına yazdırttığı şu tarihi gerçek ve İlahi ibaredir:
“ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR VE İBRAHİM
ALLAH DOSTUDUR”. 

Önceden de işaret edildiği gibi, Hz. İbrahim haniflik
kökünü ilk akıl hamalı şüpheci insanın ilk homo Muslimus
versiyonu olan Hz. Âdem’den alır. Yahuda-Hristiyan ge-
leneği köken olarak İbrahim Peygambere ulaşır; oradan
iki oğlu İsmail ve İshak’a; oradan torunu Yakup’un oğul-
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larına; oradan ise Musa peygambere; sonra Meryem
oğlu İsa peygambere gelir. Bu silsile Hz. İbrahim’in küçük
oğlu İshak’tan Hz. İsa’ya ulaşan silsiledir ki, homo Mus-
limus’un Musevî ve İsevî yüzlerinin genel kronolojilerine
karşılık gelir. Öte yandan Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in
soyundan ise son peygamber Hz. Muhammed gelir ki,
homo Muslimus’un Muhammedî yüzüne karşılık gelir.
Hz. Muhammed ile peygamberlik (nübüvvet) müessesesi
son bulmuştur. Son ilâhî kitap olan Kur’an ile İnanç ve
iman ilkeleşip evrenselleşmiştir. Yani, hepsi aynı semavi
ağacın dalları ve budaklarıdır. Bu tarihi süreç ve ger-
çekten hareketle Kanuni bu ilahi hitabı hatırlatmakla şu
mesajı vermektedir: Aynı ilâhî kaynaktan çıkan peygam-
berlerin tebliğ ettiği (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam)
dinler İbrahimî dinlerdir ve hepsi kökünü İbrahim ve
Âdem’den alır. 

Öyleyse, bu durumda “ALLAH’TAN BAŞKA İLAH
YOKTUR VE İBRAHİM ALLAH DOSTUDUR” sözü, an-
cak İlâhî gerçekliğe uyarak “ŞAHİDLİK EDERİM Kİ, AL-
LAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR, VE YİNE ŞAHİDLİK
EDERİM Kİ MUHAMMED ONUN KULU VE ELÇİSİDİR”
sözü ile muhkemleşip evrenselleşip anlam, önem ve işlev
kazanır. Şimdi bu tarihî zeminden hareketle: Kudüs şeh-
rinin homo Muslimus eksenli tarihsel dramatik macerasını
en kısa, en veciz veya en özlü bir şekilde nasıl ifade
edebiliriz? sorumuza cevap verebiliriz. Cevap Kanuni
Sultan Süleyman’ın cevabıdır: “ALLAH’TAN BAŞKA
İLAH YOKTUR VE İBRAHİM ALLAH DOSTUDUR”. Bu
ifade bir cümle ile Kudüs tarihini özetlemektedir. Ve bun-
dan başka da bizce Kudüs ve onun meskunları olan
homo Muslimusların (Yahudi, Hristiyan ve Müslüman)
tarihini ve barışçıl birlikte-yaşama kültürünü özetleyecek
muadili bir söz yoktur. 

“ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR VE İBRA-
HİM ALLAH DOSTUDUR” ifadesi bu bağlamda şu insanî
ve uygar çağrı demek oluyor. KUDÜS’E HOŞ GELDİNİZ:
HOMO MUSLIMUSLARIN KUTSAL ŞEHRİ, BİLİNE Kİ,
HER KİM Kİ BURAYA GİRİŞ YAPAR, YERLİ HALKIN
YAPTIĞI GİBİ BİRLİKTE-YAŞAM VE KARDEŞLİK DUY-
GULARIYLA BURADA BARIŞ İÇİNDE KALMASI BEK-
LENİR. Veya kısaca çağrı: MÜSLÜMAN KUDÜS’E HOŞ
GELDİNİZ, HOMO MUSLIMUS’LARIN BARIŞ VE KAR-
DEŞLİK İÇİNDE BİRLİKTE-YAŞAYACAĞI KUTSAL
ŞEHRE”

Nitekim Osmanlının oluşturduğu barışcıl birlikte ya-
şama kültürü Filistin’in 1917 İngiliz işgali sonrasında da
derecesi zamanla azalsa da etkisini göstermiştir. Bu etkiyi

Karl Sabbagh’ın “Palestine: A Personal History – (Filistin:
Kişisel Bir Tarih)” adlı kitabında çarpıcı şu satırlarda bul-
mak mümkün: Bu bağlamda Sabbagh amcası olayını ör-
nek verir. “Yahudi kasabası Nahariya dışında amcası
araba kazası geçirdiğinde, yerel halk onu ve yolcularını
bir çadıra alıp kek ve çay ikram edip onların yaralarını
tedavi etmişler. Azmi Audeh adlı adam babasına hizmet
eden yerel bir Yahudi balıkçıyı şöylece hatırlıyor: ‘Yahu-
diler tamamıyla bizim gibiler, aynı deri rengine sahipler,
aynı Arap dilini konuşurlar, tamamıyla bizim gibi giyinirler,
ve hatta aynı buruna sahipler, o (herkesi) hoş tutmaya
çalışan çok iyi bir adam olarak gözükmekteydi. Öyleyse,
niçin bu adam bir problem olsun?’ Elbette problem balıkla
ilgili değil ama siyasiydi: (Yani) Siyonist devlet kurma
beklentisindeki Yerleşimciler (Göçmenler) Filistin’in ken-
dilerinin olduğunu iddia etmelerindeydi.” (The Guardian
Kitap tanıtımı)

Karl Sabbagh yine kitabında Filistin’de ki kendi aile
tarihi hikayesinden hareketle Israel Zangwill'in: “Filistin,
topraksız bir halkın (İsrailoğullarının) halksız bir toprağıdır”
iddiasının yanlış ve geçersiz olduğunu gösterir. Sab-
bagh’ın babası BBC Arapça Servisinde çalışan bir gaze-
teci annesi ise İngiliz bir sekreterdi, dedesi ise Tulkarm’da
avukattı ve ayrıca akrabaları Filistin ve civarında ekono-
mik ve sosyal ağlarıyla taşan ticaret ehli kişilerdi. O dö-
nemde Filistin Arap toplumu örnek sosyal ve kültürel
hayat bakımlardan özellikle kasaba ve şehirlerde çok
gelişmişti. 1948 yılı öncesinde Arapların ve Yahudilerin
çoğunluğu arasında iyi ilişkiler mevcuttu.” (The Guardian
Kitap tanıtımı) (K. Sabbagh ile Yapılan Söyleşi, 22 Mart
2017, Amman)

Nitekim biz biliyoruz ki, Kudüs ve civarına veya Fi-
listin’e Hz. İbrahim ve İsrailoğulları gelmeden çok önce
Kenaniler onlardan önce de Arap Amelika kavmi gelip
yerleşmişti. Diğer taraftan, Asya cephesinde Pakistanlı
merhum Dr. Israr Ahmad (2016) önceki Ümmetlerden
olan ‘Yahudi Ümmeti’ ile ‘İslam Ümmeti’ arasındaki tarihî
iki farkı şöylece ifade eder: “Müslümanları Yahudilerden
ayıran iki ana önemli özellik vardır ki, sadece ayırt etmekle
kalmaz aynı zamanda Müslümanların Yahudilerden açık
ara üstün olduğunu ispatlar. Birincisi şimdiki Müslüman
Ümmetin Yüce Allah’ın (c.c.) mesajını tebliğ edip yayma
kolektif sorumluluğunu ve İslam’ın hükümranlığının bütün
yerkürede inşa edilmesi çabası gerçeği ile ilgilidir. Bu şa-
şırtıcı vazife Nübüvvet kurumunun ikmal edilmiş nihai
mantıksal tezahürüdür. Muhammed Peygamberin (s.a.v.)
zuhurunun en sıra dışı karakteristiği İlahi Nübüvvet ku-
rumunun onun nübüvvetiyle zirveye ulaşıp böylece ikmal

8<



edilerek son erdirilmesidir. Böylece nübüvvet kurumunun
tekâmülü/evrimi mutlak nihaî noktaya ulaşarak, daha
başka peygamber olmayacaktır.” (Ahmad, 2016)

Yine Ahmad, bu iki ayrım vurgusundan sonra Mu-
hammedî homo Muslimus’ların şimdi ve gelecekte yap-
maları gerekli hayat boyu plan, proje ve vazifelerini şu
kelimelerle ifade eder: “Fakat dünya henüz sonlanmadı
ve insanlık gerçek bilgi için hala susuz ve hala adil bir
sosyal sistem arzulamaktadır. Bu sadece bir anlama
gelir: Müslüman Ümmet, peygamberlerin işlerini yüklen-
meye şimdi topyekün sorumludur. Kur’an, Hz. Muham-
med Peygamberin zuhurundaki veya gönderilmesindeki
amacın yeryüzünün her yerinde hayatın her cephesinde
İslam’ın hükümranlığı ve işlerliğini inşa etmek olduğunu
söyler. Kur’an-ı Kerim’de küresel İslam Devriminin ma-
nifestosunu tanımlayan şu kelimeler üç kez yer alır: ‘Ha-
yatın her alanına uygulanması için Elçisini Hidayet
(Kur’an) ile gönderen ve doğru hayat yolunu (Din-ul Hak)
gösteren O’dur.’” (Al-Taubah 9:33; Al-Fath 48:28; & Al-
Saff 61:9) (Ahmad, 2016)

Bu bağlamda geriye homo Muslimusluğun son varisi
olan Muhammedî homo Muslimuslara (Ümmeti Muham-
med’e) söylenecek söz, seçim sizin: Ya şimdiye kadar
yaptığınız gibi bekleyin ve görün; ya da ‘evvel olan ev-
veldir’ ilkesi gereği dirilişe önce kendinizden başlayın! 

Sonuç: (Muhammedî Bir Kudüs’e Doğru
ve Muhammedî Homo Muslimus’un Ye-
niden Dirilişinin Zorunluluğu)

Aslında bizce son sözü Kanuni Sultan Süleyman’ın
Baş Mimarına yaptırdığı Kudüs surlarının el-Halil Kapısına
yazdırarak söylemiş, buradan hareketle biz de kendimizce
birkaç nihai tespit ve değerlendirmede bulunacağız. Bu
çağrı anlayış Kanuni öncesinde Hz. Ömer, Abbasiler,
Emeviler, Selahaddin Eyyübi, Yavuz Sultan Selim; son-
rasında II. Abdulhamit Han örneğinde olduğu gibi diğer
Osmanlı Sultanları uygulamalarına da hâkim olmuştur.
(Demirkent, 2002) 1300 yıllık İslam idaresinde Kudüs
gerçek Müslüman kimliğini ve şehir olarak ‘yeryüzündeki
gökyüzü şehri’ homo Muslimus kişiliğini bulmuştur. Ku-
düs’te Homo Muslimus’un üç yüzü Kudüs-ü Şerif anlayışı
ile İslam idaresinde birbirleriyle barışçıl ve dostça yaşa-
mayı bilmişler ve birbirlerinin hukukuna, kutsallarına, hak-
larına saygı ve hoşgörü göstermişlerdir. (Avcı, 2002)
Çünkü diğer İslam devletleri örneklerinde olduğu gibi,
özellikle Osmanlı döneminde Kudüs-ü Şerif en adaletli,
en hukuki, en münevver, en uygar, en medeni, en insani,
en ahlaki, en müreffeh ve en özgür dönemlerine Mekke

ve Medine’den sonra dünya şahitliğinde yaşamıştır. Asır-
lar süren İslam idaresinde Kudüs-ü Şerif, birkaç istisnai
kısa dönem hariç, homo Muslimus’un üç yüzü barışçıl
bir şekilde birlikte-yaşama kültürünü oluşturabilmiştir. 

Diğer taraftan, dünyaca bilinen bu gerçeği Hristiyan
ve özellikle Yahudiler işlerine gelmediğinde kısaca gör-
mezden gelip hatta bu tarihi gerçeği manipüle ederek
zaman zaman inkâr etmektedirler. Öte yandan, maalesef
bu durum Yahudilerin adeta hastalıklı kalıtımsal kötülükleri
ve lanetli geçmişleri ve hatta gelecekleri dikkate alındı-
ğında bu sürpriz bir durum değildir. Homo Muslimus’un
miadını/geçerliliğini yitirmiş Yahudi yüzü ilelebet kalıcı
olacak olan küçük kardeşi Muhammedî yüze karşı her
daim hırçın ve hain olmuştur. Bu tespitin doğruluk ve ge-
çerliliğini teyit etmek için geçen asırda bu iki yüz arasında
cereyan eden olaylar hatırlansın yeter, tabii kötülük yarı-
şında yozlaşmış ve hükümsüz olan Hristiyan yüzü de
unutmamak gerek. 

Homo Muslimus’un son Muhammedî yüzünün her
türlü zafiyetine rağmen bugüne dek gelen insanlık tecrü-
besi göstermektedir ki, bütün dünya ülkeleri başkentlerinin
Giriş ve Çıkış Kapılarına: “ŞAHİDLİK EDERİM Kİ, AL-
LAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR, VE YİNE ŞAHİDLİK
EDERİM Kİ MUHAMMED ONUN KULU VE ELÇİSİDİR”
yazılmalıdır. Böylece bütün insanlığa İslam’ın dünya ve
ahiret barışçıl vicdanî, insanî ve medenî mesajını ulaştırıp
onları homo Muslimusluk önündeki homo animalusca
(beşerce) engelleri kaldırarak en azından onların birer
akıl hamalı homo skeptikuslar olduklarını hatırlatmaktır.
Bunun için de önce biz Müslümanların homo anima-
lus’luktan (beşerlik esaretinden) silkinip kurtulmamız ge-
rekir ki bu görev ifa edilebilsin. Aksi takdirde şu sözün
doğal muhatapları oluruz: “Ne istiyorsun bacından, bacın
ölüyor acından”. 

Artık zamanı ve hükmü geçmiş Yahudi ve Hristiyan
şeriatlarının ilâhî bir bağlayıcılığı olmadığı gibi geçerliliği
de yoktur hem şimdiki Yahudi ve Hristiyanlar hem de biz
Muhammedî Müslümanlar için. Fakat onlar kabul etmese
de Muhammedî İslam son din olarak geçerli olup hem
onlar Yahudi ve Hristiyan hem Müslümanları hem de bü-
tün akıl hamalı homo septikusları bağlamaktadır. Öyleyse
yeryüzüne iletecekleri mesajları ve çağrıları olan Mu-
hammedî homo Muslimuslar kişisel, cemaatsel, toplumsal
ve bölgesel çıkarları için onların ayak izlerini kayıtsız,
şartsız ve sorgusuz takip etmekten vazgeçmelidir. Mo-
dernite, sekülarite, çağdaşlık, uygarlık, sözde demokrasi,
barış ve insan hakları adına takip edilen yolun yol olma-
dığı üç asırdır ayan beyan ortadadır. Çünkü kılavuz doğru,
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ilkeli, dürüst, adil, insani ve vicdani özelliklere sahip bir
kılavuz değildir. Bu yönde Hz. Kur’an ve sahih Hadislerde
pek çok uyarı mevcuttur. 

Son bir soru sorup cevabıyla incelememizi kapata-
lım. Soru: Eğer Hilafet, İmparatorluk, Medeniyet Bakiyesi
ve Homo Muslimusluğun Son Kalesi 80 milyonluk Türkiye
Cumhuriyeti Gemisinin nüfusu (özellikle, devlet, siyasi
partiler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil top-
lum kuruluşları ve vatandaşlarımız) birlik, dirlik, dayanışma,
adalet ve düzen içerisinde olmazsak; homo Muslimusca
kendi bireysel ve toplumsal kalkınma eylem planlarımızı,
projelerimizi ve stratejilerimizi geliştirmezsek; hümaniz-
malar üstü hümanizma (Homo Muslimus ve Evrenselci
Medeniyet Hümanizması) ortaya koymazsak; ve böylece
küreselleşmeye karşı evrenselci (Tevhidî Kozmik Tümcü)
bir medeniyet manifestomuzu, öykümüzü, destanımızı
veya senaryomuzu yazmazsak ne olur? (Açıköz, 2016)

En kestirme olası cevap: Geçmişte akıl hamaliyeliği
tarihinin alt dalı olan kültür ve medeniyet tarihinde görül-
düğü üzere; birileri bizim adımıza kendince arzuladığı
senaryoyu yazar ve bizi de bu yazılmış kendi bireysel ve
toplumsal hayatlarımızın harici senaryosunda çaresiz pi-
yonlar olarak istediği şekilde rol dağıtıp oynatır. Bunu
da: İmajoloji kuramsal donanımını ve medya teknolojik
uygulama lojistiğini kullanarak çeşitli imajist manevralar
ve algı operasyonları vasıtalarıyla dün de yaptıkları; yarın
da yapacakları; bugün de yapıyor oldukları gibi kendi el-
lerini kirletmemek ve yakmamak için içimizden birilerini
maşa, aracı, taşeron, uşak, işbirlikçi ve iş bitirici olarak
seçip görevlendirerek yaparlar. Çünkü malum genelle-
medir: Evren boşluk kabul etmez. (Açıköz, 2016) Evet
ennihaye bu bizim cevabımız lakin, diğer taraftan, ‘Ne
olur?’ sorusuna son dönem Muhammedi homo Musli-
muslardan olan Merza Fakur Heliki (1424) tarafından ve-
rilen bir cevap daha var: 

“Şayet ‘homo Muslimus’luk bireysel, toplumsal, böl-
gesel, küresel ve evrensel seviyelerde gerçek anlamında
anlaşılıp içselleştirilip yaşanmazsa: Bir Ülkede Evvelen
Ulema ve Umera; Saniyen Mefhumlar ve Müesseseler
İfsad Olur; Bu Mecraya Salisen Esnafın Vicdan Terazisinin
İflası da İlave Olunduğunda [biline ki orada: ifsadiyat
(imajoloji), mufsid (imajist) ve ifsad (imaj ve algı operas-
yonu) mesaidedir]; Orada Artık Maneviyat, Milliyet ve
Medeniyet Yok; Heva Heves, Yalan, Meczubiyet ve Ah-
lâksızlar Ahlâkı Vardır; Bundan Gayri Şayet Takatınız
Varsa O Ülkenin Her Türlü Çöküşünü Seyir Eyleyiniz.”
(Merza Fakur Heliki, 1424)

Maalesef M. F. Heliki’nin tespiti Kudüs-ü Şerif ör-
neğinde bütün İslam beldeleri ve toplumları için de ge-
çerlidir. Söz konusu duruma düşmemek için Dr. Israr Ah-
mad öncelikle ve ivedilikle şu maddelerin gereğinin
yapılmasını önerir: 

a) İnsanlığa örnek bir model olan Homo Musli-
mus’un Muhammadî yüzü yeni bir metodik yaklaşım,
söylem ve eylem ile özüne dönerek yeniden silkinip, uya-
nıp dirilişe geçmelidir. (Ahmad, 2016)

b) Kur’anî yaklaşım ve metotoloji kullanarak bütün
insanlığı ve hükümleri yürürlükten kalkmış olan Yahudi
ve Hristiyanları yeniden İslam’a davet etmek. (Ahmad,
2016)

c) Mekke ve Medine örneğinde Kudüs-ü Şerifi ve
dünyanın diğer bütün şehirlerini barış ve birlikte yaşam
kültürünün merkezleri haline getirmeye çalışmak. (Ah-
mad, 2016)

d) Hikmetî tümcü bilgiyi kullanarak imajoloji ve onun
bileşenleri ve lojistiğinin genelde Doğu özelde İslam dün-
yasına ilân ettiği Batılı dijital kutsal savaşa hazır olmak. 

Sonuçta beşere ruh (akıl+irade+vicdan) Yaratıcısı
tarafından insanlığa model homo Muslimus (Müslüman
İnsan) olması için üflenmiştir. Öyleyse günümüz Müslü-
manları öncelikle kendi homo Muslimusluklarının farkına
varıp her bakımdan ve her seviyede yeniden ayağa kalk-
malı, sonrada diğer yeryüzü homo Muslimuslarını ayağa
kaldırmalıdır. Her ne kadar merhum Necip Fazıl Kısakürek
Sakarya’yı ayağa kalkmaya davet etse de; gerçekte Sa-
karya’nın ayağa kalmasına gerek yok; Sakaryalılar ayakta
agah olup gece ve gündüz Sakarya ribatında oldukları
sürece. İşte bu yüzden olsa gerek ki, İranlı şair Pervin
İtisami (1906-1941) şöyle der:

“Bilir misin Allah sana niçin iki el vermiştir

Biri ile kendi elini, diğeriyle öteki(el)leri tutasın diye.”
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Ey Kudüs ey peygamberler kokusu

Ey yerin göklere en yakın avlusu

Nizar Kabbani

Filistin bir sınav kâğıdı

Her mümin kulun önünde

Cahit Zarifoğlu

üyük şairimiz Sezai Karakoç’un dizeleriyle;
“Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indiri-
len şehir”, Mekke, Medine, İstanbul gibi İs-
lam’ın başlıca merkezlerindendir. Kudüs,

Davud Peygamber’in fethettiği, Süleyman Peygamber’in
şekillendirdiği Hz. İsa’nın göğe, Hz. Muhammed’in Mirac’a
yükseldiği yer (Uğurluel, 2016: 12-3) olarak ulu peygam-
berler şehridir. Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifine
göre "Sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i
Harâm, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ. Mescid-i Ha-
ram’da ibadetlerin yüz bin ile Mescid-i Nebevî’de bin ile
Mescid-i Aksa’da ise beş yüz ile çarpıldığı yine hadis-i
şerif ile sabittir. Kudüs, kutsallığı yanında birçok mede-
niyetin izini barındırması açısından da son derece de-
ğerlidir. Kudüs’ün bilinen kadim ve manevî tarihi İsrailo-
ğulları zamanında Hz. Davud’un, Talut’u yenerek Kudüs’ü
ele geçirmesi ve oğlu Süleyman’la Mabet Tepesi’nde bü-
yük bir mabedi inşaya girişmesiyle başlar. Mabedi Hz.
Süleyman bitirir. Bu mabet, bugün, Kurân-ı Kerim’de geç-
tiği gibi Beytü’l- Makdis denilen alanda inşa edilir. Bugün
Beytü’l-Makdis ya da Mescid-i Aksa denilen alan Kub-
betü’s- Sahra ve Kıble Camii olarak bilinen Mescid-i
Aksa’nın bulunduğu alandır. Geçmişte iki defa Kudüs
yerle bir edilirken bu mabet de yıkılır. İlk olarak M. Ö
586’da Babil Kralı Buhtunnasır (Nabukadnezzar) tara-
fından Süleyman Mabedi yıkılır. Binlerce Yahudi Babil’e
sürülür. Bir süre sonra Yahudiler ülkelerine döner. Ro-
malıların hâkimiyeti altında Kudüs’te yeniden bir mabet
inşa edilir (Uğurluel, 2016: 28-9). Hz. Meryem bu mabede
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adanır ve Hz. İsa’yı Kudüs’te dünyaya getirir. Romalılar
döneminde meydana gelen çatışmalardan dolayı hem
Kudüs hem mabet ikinci kez Romalı Titus tarafından yı-
kılır. Yahudiler, dünyanın dört bir yanına sürgüne gönde-
rilir. Hadrian zamanında Kudüs, tamamen yeniden inşa
edilir ve Konstantin döneminde resmi din olan Hristiyanlık
ile Kudüs, Hristiyan bir şehre dönüştürülür, bu süreçte
Mabet Tepesi ilgisizlikten dolayı harabeye dönüşür (Uğur-
luel, 2016: 29). Miraç olayından sonra, Hz. Ömer, Miraç
olayının gerçekleştiği yerde ahşap bir mescit inşa eder.
Emevîler Dönemi’nde Mabet Tepesi’nde Abdülmelik bin
Mervan, Kubbetü’s-Sahra’yı, Velid bin Abdülmelik Mes-
cid-i Aksa’yı inşa ettirir (Uğurluel, 2016: 26). Ancak tarih
boyunca bu iki yapı sürekli zarar görür ve yeniden onarılır.
11. Yüzyılda Haçlılar Seferi ile Kudüs, yeniden işgal edilir
ve Mabet Tepesi bir kere daha zarar görür. 1187’de Eyyubi
Devleti kurucusu Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fetheder.
Onun zamanında Mabet Tepesi İslami hüviyetine kavuş-
turulur. Mescid-i Aksa, Memlûkler zamanında îmar edil-
meye devam eder. 1516’da Yavuz Sultan Selim’in ka-
zandığı Mercidabık Savaşı ile Kudüs, Osmanlıların
hâkimiyetine geçer. Îmar faaliyetlerine Osmanlı padişah-
ları da birbirleriyle yarış edercesine devam eder.

Görüldüğü üzere Kudüs, birçok medeniyete kucak
açmış, sayısız peygamber, padişah, halife, kral ve kavim
ağırlamış bir şehirdir. En uzun hâkimiyeti ise Osmanlı
Devleti sağlamıştır. Huzurun, sükûnetin ve üç semavi
dine karşı eşit tutumun sadece bu dönemde gerçekleşti-
ğini görüyoruz. Ne yazık ki İsrail kuşatması altında bulunan
Kudüs bugün özgür değildir. İslam’ın birçok şehrinin ba-
ğımsızlığını ve güvenliğini elde edememesinin temelinde
maddî menfaatlere dayanan Ortadoğu savaşlarının büyük
etkisi vardır. Söz konusu çatışmalar en çok da İslam kim-
liğinin sembolik ve kutsal şehirlerini hedef alıyor. Dinî an-
lamı ve konumu itibariyle günümüzün en önemli mesele-
lerinden biri olan Kudüs, tek başına Filistinlilerin meselesi

değildir, bütün İslam âleminin meselesi ve geleceğidir.
Kudüs, düşerse Mekke ve Medine düşer, İstanbul düşer.
Dolayısıyla İslam âleminin gerçek mânâda bütüncül bir
bağımsızlığı, Kudüs’ün bağımsızlığına bağlıdır. Ayrıca
Kudüs, sadece Yahudilerin tehdit ettiği bir şehir değil,
Hristiyanlık inancının da büyük kutsallarını barındırması
açısından Hristiyan âlemini de yüzyıllardır heveslendiren
bir dinî merkezdir.

Kudüs’ün ruhunu keşfetmek için yolculuğa çıkma
isteğimin temelinde geçtiğimiz mart ayında Ürdün’de dü-
zenlenen Modern Edebiyatta Kudüs konulu uluslararası
bir sempozyuma katılmam yer alır. Bu amaçla yaptığım
araştırmalar sırasında Kudüs gerçeğinden çok uzak kal-
dığımı fark ederek hayrete düştüm. Kudüs gibi gökle
yerin birleştiği bir kutsal şehrin ruhu hayatımızdan bu ka-
dar nasıl uzak kalabilirdi? Türkiye’nin Kudüs’ü Filistin’in
başkenti olarak tanıması ve Filistin’in yanında yer alma-
sına rağmen neden hâlâ Türkiye’de büyük bir kesim, Ku-
düs’ün tarihini, sahne olduğu çatışmaları ve tüm semavi
dinler için anlamını, bilhassa İslam’daki yerini hakikatiyle
kavramaktan uzaktı. Kudüs’ü anlamak, Kudüs sokakla-
rında Kudüs’ün ruhunu hissetmekten geçiyorsa neden
Mekke ve Medine kadar Kudüs’e yönelemiyorduk? Bu
düşüncelerle en kısa sürede Kudüs’ü ziyaret etmeye
karar verdim. Ürdün’den Kudüs’e geçmek İsrail askerle-
rinin yarattığı çeşitli sıkıntılar nedeniyle mümkün olama-
dığından bir ay sonra ayrıca Kudüs için yola çıktım.

Tel Aviv Havaalanı’na indikten sonra buradaki aşırı
sorgu ve kontrol işlemleri dikkatimizi çekti. Bazen yolcu-
ların sabaha kadar sorgu odasında bekletildiğini, hatta
geri gönderildiğini öğrenmek az da olsa endişelenmemize
sebep oldu. Grubumuzdan iki arkadaşımızı isim benzer-
liğinden dolayı bir süre beklettiler. Sonra gerçek ortaya
çıkınca arkadaşlarımız serbest bırakıldı. İsrail Devleti
bunu bir caydırıcı yöntem olarak benimsemiş gibi görü-
nüyor. Uzun süren sorgu işlemlerinden sonra bir saatlik
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yolculukla Mescid-i Aksa’ya on dakikalık mesafede olan
otelimize giriş yaptık. Mescid-i Aksa ile ilk karşılaşmam,
duaların ve ibadetin çok makbul olduğu teheccüd vakti
idi. Rüya, tarih ve ibadet iç içeydi âdeta. Ümmet, Mes-
cid-i Aksa’ya akıyordu. Her gece ayrı bir mahşeri yaşıyor
gibiydik. Mescid-i Aksa’da tüm âlem ibadete ve zikre or-
taklık ediyordu. Taş, ağaç, yer, gök, kubbe, secdeye de-
ğen alınlar, âmin diyen sesler, camii içinde uçuşan, cıvıl-
daşan kuşlar, birlik olmuş Allah huzurunda teslimiyetini
sergiliyordu. Eski Şehir olarak bilinen Mescid-i Aksa’nın
kapıları İsrail polisleri tarafından her gece 03.-03.30 gibi
açılıyor ve girişte bazı ziyaretçilerin kimlikleri kontrol edi-
liyordu. İçeri girmek tarih sayfalarına girmek gibiydi. Ku-
düs’ün taşlarla döşenmiş sokakları, yüzyılların ve farklı
medeniyetlerin izlerini taşıyordu. Burası her şeyiyle son
derece büyüleyici bir atmosfere sahipti. Âdeta başka bir
zaman ve mekânın daha doğrusu zaman ve mekândan
soyutlanmışlığın huzuru içindeydik. Sabah namazı dö-
nüşü fırınların önlerinde simit ve çörek, yumurta ile bir
arada, el arabalarında satılıyordu. Sanırım bu çörek,
simit benzeri hamur türü, bizim simidimizin yerini tutu-
yordu. Mescid-i Aksa’nın etrafında ara sokaklarda küçük
esnaflar vardı. Maalesef fırınların, halkın hali perişandı.
Mescid-i Aksa’da çeşitli gruplar vardı. Namaz öncesi soh-
bet ve ders halkaları dikkat çekiyordu. Mescid-i Aksa ya-
şayan bir camii idi. Her vakit kalabalık ve hareketliydi.
Her yaştan insanın vücuda getirdiği birliğin, ibadet neş-
vesinin, iman gücünün ve dinamizmin merkezi idi.

Kudüs rehberimiz Muhammed adında orta yaşlı,
Kudüs’e hâkim, bilgili, tecrübeli bir Filistinli idi. Bu nedenle
Filistin ve Kudüs hakkında en güncel gerçekleri dinleme
ve görme fırsatımız oldu. Dört günlük turumuzun ilk gü-
nünde Cehennem Vadisi’ndeki mezarları ziyaret ettik.
Müslümanlara göre Sırat köprüsünün kurulacağı yerdi
burası. Hz. İsa’nın Kudüs’e gelişi Nisan ayının ikinci haftası
kutlandığı için Nisan ayında Kudüs çok yoğun oluyordu.
Hristiyan turistlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Biz ise Miraç

Kandili için bu tarihi özellikle seçmiştik. Hz. İsa’nın ruhunun
ref ettiği, son duasını ettiği kiliseyi ve son duayı üzerinde
yapıp ağladığı kayayı, Hz. İsa’nın altında oturduğu iki bin
yıllık zeytin ağaçlarını görme fırsatımız oldu. Bu ağaçlar
Kilise tarafından koruma altına alınmıştı. Kudüs’te her ta-
şın, her ağacın, her toprağın bir hatırası, kutsal bir değeri
vardı. Üç dinden insanlar her dönem kutsallarına koşu-
yordu. Osmanlı Devleti’nde her inanç özgürce yaşanabi-
liyorken Kudüs, bugün Müslümanların elinden alınmaya
çalışılıyor, çoğu zaman çeşitli bahanelerle Mescid-i Aksa
ibadete kapatılıyordu. Dünyada Yahudilere zulmetmeyen
ve onlara ibadetlerini etme fırsatı tanıyan Osmanlı Dev-
leti’nin torunlarına, İsrail, tarihte hep kara satırlarla anılacak
korkunç bir nankörlük ve zulüm örneği sergiliyordu.

Rehberimizle Hz. Meryem’in medfun olduğu kiliseyi
ziyaret etmek istedik ancak âyinden dolayı içeri giremedik.
Bu kilisenin, ilk kilise olduğunu öğreniyoruz. Burada Hz.
Meryem’in mağarada doğum yaptığını gösteren bir tasvir
de yer alıyor. Kilisenin hemen yanında Hz. İsa’nın Ro-
malılar tarafından hapsedildiğine inanılan zindan bulu-
nuyor. Rivayete göre Hz. İsa’nın ölümünü isteyen Yahu-
diler bu iş için Yahuda’ya 32 gümüş verirler. Hz. İsa,
Siyon tepesinde havarileriyle birlikte olduğu son yemekte,
ekmek benim etim, şerbet de kanım, ben kendimi insan-
lığa feda ediyorum, der. Hz. İsa’nın on iki havarisinden
Yahuda, Hz. İsa’yı öperek Romalılara gösterir, Romalı
hâkim, Hz. İsa’yı suçsuz bulmasına rağmen Yahudiler,
Hz. İsa’nın içeri atılmasını isterler. Çünkü Hz. İsa, yeni
bir din getirdiğini iddia eder ve Süleyman Mabedi’nin bir
ticari alışveriş merkezine dönüştürülmesine karşı çıkar.
İslam’a göre çarmıha gerilen kişi ona benzetilen Yahu-
da’dır. Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın altı saat çarmıhta bek-
letildikten sonra ayaklarının kesildiğine inanırlar. Cuma
günü gömülen Hz. İsa’nın mezarına gelenler arasında
Maria Magdelena onu mezarında bulamaz. İnanışa göre
göklerden beyaz elbisesiyle seslenen Hz. İsa, ben dirildim,
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der. Hz. İsa’nın Çile Yolu denilen basamaklardan on dört
basamak sürüklenerek, yuvarlanarak götürüldüğü söyle-
nir. Bugün Hristiyanlar için bu yol bir arınma yoludur. Hac
görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlar, Hz. İsa’nın
çilesini anlamak için bu yolu haç taşıyarak çıkarlar.

El-Halil şehrindeyiz. Bakımsız, fakir, ıssız sokaklarda
dilenen ya da bir şeyleri zorla satmaya çalışan çocukların
bu hali hepimizi derinden yaralıyor. Filistin gerçeğini bu
sokaklarda gözlemlemek mümkün. Duvarlarda çatışma
izleri dikkat çekiyor. Ümmet-i Muhammed’in esareti ve
mazlumiyeti iç acıtıcı cinstendi. Halleri perişandı. Bu so-
kaklarda kaç masum Müslüman katledilmiş, kaç annenin
feryatları duvarları delerek gelip yüreğimize oturmuş, kaç
baba evladını koruyamamanın acısıyla kendi canına lanet
etmişti. Sokağa çıkmak yasak, her yer sessiz, sadece
İbrahim Camii’ne girişleri kontrol eden İsrail askerleri ve
dilenen, turistlerin peşine takılan çocuklar dikkat çekiyor.
Filistinliler, milletin geleceği olan çocuklarının dilenme-
sinden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Rehberimiz Filistinli
gençlerin çalışkan olduklarını, ancak iş imkanlarının el-
lerinden alındığını, bu şekilde Filistin ekonomisinin za-
yıflatılmaya çalışıldığını ifade ediyor. Filistinliler bugün
yardımlarla geçinecek durumdalar. Bu gençler, birer sa-
nat, ilim, ticaret erbabı olacakları yerde vahşetin, işgalin,
sahipsiz bırakılmanın, unutulmanın acısı altında tükeni-
yorlardı. Zaten İsrail askerleri her fırsatta çeşitli suçla-
malarla onları tutuklayarak uzun sorgulara alarak gele-
cekteki bir isyana karşı gözdağı veriyorlardı. Filistinli
gençleri katleden, iftiralarla damgalayan İsrail, kendi genç-
lerine ise en iyi eğitimi veriyor, işgal ettiği topraklara her
ayrıntısı dikkatlice planlanmış bir sistemle dünyanın dört

bir yanından getirdikleri Yahudileri yerleştiriyorlardı. İs-
rail’in yani Yahudilerin Müslümanlara her türlü haksızlığı
ve zulmü reva görmesinin sebebi üstün ırk inancı ve Fi-
listin’in kendilerine vaat edilmiş topraklar olduğuna dâir
inançları idi. Oysa Kudüs, Yahudilerden daha çok Müs-
lümanların hatıralarını barındırdığı gibi, asırlarca Müslü-
manların barışçıl ve âdil hakimiyeti altında kalmıştı.

Kudüs’te bulunduğumuz dönemde İsrail yönetimi,
kendi ibadet ve tatil günü olan Cumartesi gününde “gü-
rültü” duymak istemediği gerekçesiyle El-Halil’de ezanı
yasaklamıştı. El-Halil İbrahim Camii’nde, Hz. İbrahim,
Hz. Sare, Hz. Yahya, Hz. Yakup, Hz. İshak, Hz. Refika
ve Hz. Yusuf’un mezarları bulunmasına rağmen, söz ko-
nusu mezarlar camiin altındaki mağaraya kapatıldığı için
onları ziyaret edemedik. Hz. İbrahim’in makamı ise yukarı
katta yer aldığı için ziyarete açık bulunuyor (s.4). Hz.
İshak ve Hz. Refika’nın ise camii içinde mezar türbeleri
yer alıyor. İbrahim Camii’nde 1994’te kıyım yaparak 29
kişiyi öldüren Yahudi’den sonra camii İsrail yönetimi ta-
rafından altı ay kapalı tutulur, sonrasında Hz. İbrahim
bahane edilerek camii ikiye bölünür ve yarısı sinagoga
çevrilir. İbrahim Camii’nin yanında Osmanlı Devleti za-
manından kalma Aşevi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya
yardımlarda bulunmaya gayret ediyorlardı.

Rehberimiz, Kudüs’ün dünyanın denge merkezi ol-
duğunu söylüyor. Bu iddia, aklıma bir makalede okudu-
ğum şu ifadeleri getirdi: “İnsanın hikâyesini anlamak için
Kudüs’ün hikâyesine bakmak yeterlidir. Kudüs âdeta ya-
tay ve dikey bir ayna gibidir. Temerküz etmiş tüm insan
hallerini iddiaya dönüştürüp kendinden konsantre etme
becerisi göstermektedir. Esasen Kudüs’e dâir ortaya çık-
mış tüm tartışmalar, dünyanın tarihsel ve güncel küllî yo-
ğunluğundan bağımsız değildir.”(Öztürk, 2017: 8).Kudüs,
belki de bu yönüyle tüm insanlığın kaderini belirleyen bir
merkez olduğu için paylaşılamayan bir şehirdir. 

Kudüs 1948’den beri Filistin ve İsrail arasında bir
çatışma sebebidir. İsrail’in Kudüs’ü başkent yapma isteğini
Filistin ve BM kabul etmiyor, BM’nin 1948’de sunduğu iki
ayrı devlet teklifini de bugün İsrail kabul etmiyor. İsrail
1948’de Filistin’den sürülen ve nüfusu beş milyona ulaşan
Filistinlilerin dönmesine de izin vermiyor. Ayrıca rehberi-
mize göre Batı Şeria’daki 350 bin Yahudi’nin yerleşim
planının iptali de gerçekleşmediği için Kudüs’te, bu şartlar
altında barışın gerçekleşmesi çok zor görünüyor. Kudüs’te
barış, Müslümanların huzuru için hayati bir öneme sahip,
bu yüzden bölgede gerginlik hep had safhada tutulmaya
çalışılıyor. Böylece İsrail yönetimi haksızca Filistinlilerin
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ellerinden topraklarını almaya devam ediyor. Söz konusu
Filistin olunca, İsrail, hiçbir hak hukuk tanımıyor, tapuları
dikkate almıyor. Birçok arazi, askerî alan olduğu gerek-
çesiyle Filistinlilerin elinden alınıp Yahudi yerleşim böl-
gelerine dönüştürülüyor. Kudüs, 1948’te Doğu ve Batı
Kudüs olmak üzere ikiye ayrılır. 1967’de İsrail, tüm Ku-
düs’ü işgal eder. 1994’de barışın gerçekleşmesi ve Batı
Şeria’nın Filistin’e verilmesi istenirken, Ariel Şaron Filis-
tin’in bağımsızlığına Oslo antlaşması ile engel olur.

Kudüs hakkında bilgi sahibi oldukça, Kudüs’ü kay-
betmemek için canını, malını, sahip olduğu her şeyi or-
taya koyan Filistinli kardeşlerimizin yüz yıldır devam
eden dramını ve Kudüs davasını unutmanın, kardeşini
cephede düşmana karşı yapayalnız bırakmakla eş ol-
duğunu düşünüyorum. Biz ülkemizde kendi sıkıntıları-
mızın ve isteklerimizin peşinde ömür tüketirken bir Filis-
tinli annenin, evladının geleceğinden yüz yıldır emin
olamadığını düşünmeyi unutuyoruz. Kardeşimizin derdi
için çareler aramayı başkalarının vazifesi imiş gibi gör-
mezden geliyoruz. İşte asıl trajedi bu. Filistinliler kendi
ülkelerinde birçok tehlikenin kucağında, bütün hakları
ellerinden alınmış bir şekilde işgale direnmeye ve bu
uğurda ölmeye devam ediyorlar. Bu ülkede insanlar so-
kağa çıkan evladının, eşinin, yakınının bir İsrail askerinin
kurşununa kurban gitmesinden, namus ve onurlarına el
uzatılması tehlikesinden her an kaygılı. Her an Filistin
halkının oturduğu ev, tarladaki ürünü, çarşıdaki dükkânı
ve sevdikleri elinden alınabiliyor. Şu an Filistin’de yarın
ve gelecek kavramı yok. Sebebi sadece İsrail ya da Ya-
hudilik değil. Sebebi milyarlarca Müslümanın önce bin-
lere, şimdi milyonlara yenilmesi idi. 1. Dünya Savaşı sı-
rasında olduğu gibi özellikle bazı yöneticiler tarafından
paranın ve makamın tercih edilmesi idi. 15 Mayıs 1948’de
İngilizlerin çekilmesinden bir gün önce İsrail bağımsızlı-

ğını ilân eder ve iki taraf arasındaki savaş şiddetlenir.
Araplar hiçbir zaman Filistin’de iki ayrı devletin kurul-
masını kabul etmezler ve Yahudilere saldırılar düzenle-
yerek savaşı başlatırlar. 1948’deki Arap-Yahudi savaş-
larında Araplar arasındaki anlaşmazlıklar, bölünmeler
Arapları zayıflatır. Bu yetmezmiş gibi Ürdün Kralı Abdul-
lah, BM’nin Filistin’de iki ayrı devlet kurulacağı kararını
onaylayacağını söyleyerek Filistin Devletine bırakılacak
toprakların Ürdün’e verilmesi şartını öne sürer. Ancak
Arap birliği yine de bu anlaşmadan habersiz Ürdün Kralı
Abdullah’a güvenmeye devam eder. O dönemde Arap-
ların sayısı, Yahudi askerlerine üstün olmasına rağmen
Arapların askeri teçhizatları çok zayıftır. Üstelik bazı
Araplar, İsrail Devleti’ni tanımayı ve Yahudilerle anlaş-
mayı seçer. Rehberimiz, Lut Gölü etrafında bulunan sa-
vunma hattındaki binaları işaret ederek 1948’deki savaşta
hiçbirinde tek bir kurşun izinin yer almadığını söylemişti.
Yani Filistin’i Ürdün’ü çatışmadan veririz. 1917’de ve
1948’de Ortadoğu’nun önemli şehirleri elimizden böyle
çıkar. 1988’de Yaser Arafat, Kudüs’ü başkent olarak ilan
eder. Filistin’in mecliste oniki sandalyesi vardır, ancak
İsrail, Filistinlilerin Mecliste etkisiz konumda olması için
tüm imkanlarını kullanmaktadır.

Mescid-i Aksa’da sesini İsrail’e karşı korkusuzca
yükselten ve ön saflarda olmaktan çekinmeyen kadınların
varlığı bizi dirilişe çağırıyordu âdeta. Filistinliler, ziyaretimiz
sırasında bizlere Filistin’i ve Kudüs’ü yalnız bırakmama-
mız için ricalarda bulunuyorlardı. İsrail, bütün Müslüman-
ların yeniden birlik olabileceğini görmeli, diyorlardı. Bu,
bir nevi Müslümanların yeniden varoluşu idi. İşte direnişe
buradan başlayabiliriz. Her birimiz her fırsatta Kudüs’e
gidebilir, kardeşlerimize ve dinimizin kutsal merkezine
bedenlerimizden bir duvar örebilir, umudu ve güveni art-
tırabiliriz diye düşünüyorum.



Kubbetü’s-Sahra, bilim adamlarınca dünyanın mer-
kezi olarak kabul ediliyormuş. Ölçümlerini oradan yap-
maya devam ediyorlarmış. Bazı kaynaklarda Kutsal
Kaya’nın dünyanın yaratılmaya başlandığı yer olarak ka-
bul edilmesinden dolayı dünyanın merkezi sayıldığı ifade
ediliyor. Müslümanlara göre ise dünyanın merkezi
Mekke’de bulunan Kâbe’dir.

Bethlehem’de diğer bir adıyla Beytüllahim’de Hz.
Ömer Camii’de namaz kıldık. Hz. Meryem, gebeliğinin
ilerleyen zamanlarında Bethlehem’e gelerek bir mağarada
doğum yapar. İşte burası bugün Beşik Kilisesi’dir ve ikinci
kilisedir. O nedenle Hristiyanlar için büyük manevî değere
sahiptir. Akşam ve yatsı namazlarını perşembe akşamları
açılan Kubbetü’s-Sahra’da kıldık. Peygamberimizin Mi-
raç’a yükseldiği Kutsal Kaya’nın üzerinde inşa edilen
altın kubbeli bu yapı âdeta Kudüs’ün imgesi haline gel-
miştir. Peygamberimiz Kutsal Kaya üzerinde 124 bin pey-
gambere namaz kıldırmıştır. Bugün orada Eyyubilerin
belirlediği yerde Nebi Mihrabı, Miraç’a yükseldiği noktada
ise Kubbetü’l-Miraç inşa edilmiştir. Kayanın altındaki ma-
ğarada ise Peygamberimiz dört büyük peygambere na-
maz kıldırmıştır.

İkinci gün Cuma idi. Filistinli Müslümanlar her Cuma
mutlaka dört bir yandan Mescid-i Aksa’ya geliyorlardı. Bu
toplanış Kudüs’e olan inancın ve bağlılığın göstergesiydi.
Cuma namazından sonra Eski Şehir denilen Doğu Ku-
düs’ü gezme fırsatımız oldu. 50 bin nüfuslu Mescid-i
Aksa’da 35 bin Müslüman vardır. Mescid-i Aksa’da Ermeni,
Yahudi, Hristiyan ve Müslüman olmak üzere dört mahalle
vardır. Şu an yedi kapısından sadece dördü aktiftir.

Peygamber Efendimizin isteğine göre Mescid-i Ak-
sa’da yapılmış ilk mescit, Peygamberimizin atını bağladığı
yer olan Burak Mescidi, sonra Hz. Ömer Mescidi’dir. Pey-

gamberimiz, 620’de gerçekleşen Mi-
raç mucizesi sırasında önce Mek-
ke’den Kudüs’e gelir, sonra Kutsal
Kaya üzerinden göğe yükselir. Dön-
düğünde Kudüs’ü ayrıntılarıyla Hz.
Ömer’e anlatan Peygamberimiz, Ro-
malılardan kalma sütunları vurgula-
yarak Mescid-i Aksa’yı tarif eder. Hz.
Ömer bu bilgiler doğrultusunda söz
konusu yerde ahşap bir mescit inşa
ettirir. Burak Mescidi ise Peygambe-
rimizin Kudüs’e girdiği kapının olduğu
taraftadır. Emevi hükümdarı Velid bin
Abdülmelik, alttaki camii ve etrafın-
daki vadiyi doldurarak temel yaparak

Mescid-i Aksa Camii’ni inşa eder. Camiin altında Mervan
Mescidi olarak adlandırılan alan, Haçlılar zamanında
çöplüğe dönüştürülmesine rağmen Müslümanlar tarafın-
dan temizlenerek İsrail’in mescidi ele geçirmesi engel-
lenmiştir. Hz. Meryem’in kaldığı mescit de Mervan Mes-
cidi’nde bulunduğundan bu mekân Hristiyanlar için büyük
bir öneme sahiptir. Bir zamanlar Romalılar tarafından
ahır olarak kullanılan bu mescit bugün koruma altına
alınmıştır. Peygamberimiz, Kudüs’ü mutlaka ziyaret etmek
gerektiğini, aksi halde zeytinyağı gönderilmesini buyur-
duğu için hazırlanan Zeytinyağı kuyusu da buradadır.
Bugün Burak Mescidi’nin arkasında Ağlama Duvarı vardır
Romalılardan kalma üç metrelik istinat duvarına karşı
ağlayan Yahudilere ibadetlerini özgürce yapabilmeleri
için geçmişte Osmanlı Devleti izin verir. Yahudiler, bu
duvarın Süleyman Mabedi’nden kaldığına inanırlar ve
Süleyman Mabedi’nin başta anlatıldığı gibi iki kez yıkılı-
şına ağlarlar. Kudüs, 1917’de Osmanlı Devleti elinden
çıkınca, duvar yükselir. Ağlama duvarında kadın erkek
ayırımı vardır ve dindarlar da tesettürlüdür. Yahudiler’in
isteği Mescid-i Aksa’da yeniden Süleyman Mabedi’ni inşa
etmektir. Bu nedenle uzun zamandır tarihi eser bahane-
siyle Mescid-i Aksa’nın altını kazdıkları biliniyor. Ancak
umdukları gibi Süleyman Mabedi’nden iz bulmak yerine
Romalılar dönemine ait eserlerle karşılaşırlar. Filistin
halkı bu kazı işleminden son derece tedirginler. Yahudiler,
Mervan Mescidi’nin kendilerine bırakılmasını, Mescid-i
Aksa’nın üstünün de Filistinlilere verilmesini teklif ederler,
ancak bu istekleri Filistinliler tarafından reddedilir. Dik-
katlice düşünüldüğünde Yahudilerin bu isteklerinin art ni-
yet taşıdığı görülür. Çünkü Mescid-i Aksa’nın altı kazılınca
temeli zayıflayacağı için üstünün de yıkılacağını göz
önünde bulundurarak Beytü’l-Makdis’in kendilerine ka-
lacağına inanırlar.
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Kıyame (Kamame) Kilisesi, Hz. İsa’nın beş aşamalı
hayatının son gününü geçirdiği yer olarak Hristiyanlık
’ta büyük öneme sahiptir. Kıyame Kilisesinin anahtarı
Hz. Ömer’e teslim edildiğinden beri hâlâ Müslümanlar-
dadır. Burası Hz. İsa zannedilen Yahuda’nın çarmıha
gerildiği yer olan Golgotha Tepesi üzerinde kurulmuştur.
Çarmıhtan indirilip üzerinde yıkandığı iddia edilen tahta
parçası bu kilisededir. Hristiyan inancına göre Hz. İsa,
Kilisenin arkasındaki boş bir mezara gömülür, ancak er-
tesi gün mezarın boş olduğu görülür. Yine Hristiyanlar,
Hz. İsa’nın burada dirileceğine inanırlar. Kudüs’teki Hris-
tiyanların, Hz. İsa’yı çarmıha geren Yahudileri hiç sev-
mediğini öğreniyoruz.

Bugün bütün Filistin, kara ve deniz olarak, İsrail’in
elindedir. Batı Şeria ile Ürdün yan yana olmasına rağmen
arada İsrail askeri bulunmaktadır. Ürdün nehrine Şeria,
batısına Batı Şeria denir. Hz. Yahya, Hz. İsa’yı burada
vaftiz etmiştir. 1995 yılında Yaser Arafat ve İzak Rabin
arasında yapılan İkinci Oslo görüşmesinin ardından Batı
Şeria A, B ve C bölgeleri olarak üçe ayrılır. A bölgesi ta-
mamen Filistin Otoritesi’ne, B bölgesi Filistin Otoritesi ve
İsrail’in ortak yönetimine ve C bölgesi de tamamen İsrail
kontrolüne verilir. Filistin nüfusunun yüzde 98’i A ve B
bölgelerinde yaşıyor (Sözcü.com.tr. 2017). Batı Şeria,
bugün tecrit duvarı ile çevrelenmiş büyük bir açık hava
cezaevi gibidir. Şehrin kapıları her vakit açık tutulmaz.
Dışarı çıkmak ise kolay değildir, uzun ve yorucu izin iş-
lemleri, akrabalarını ya da hastalarını ziyaret etmek iste-
yen Filistinliler için büyük sıkıntı yaratmaktadır. Batı Şe-
ria’nın iki tarafı arasında kalan caddeden Filistinlilerin
geçmesi yasak iken İsrail’in bu caddeyi kullanması ser-
besttir. Batı Şeria ile İsrail arasında
bulunan tüneller, sınır sayılıyor. İsrail,
istediği vakit tüneli bir araba ile kapa-
tabiliyor. Sınırı ayıran büyük duvarlar
hapishane imgesini çağrıştırmakta.
Batı Şeria’dan İsrail’e ya da Kudüs’e
geçişler kontrollü olarak gerçekleş-
mekte. Sol taraf, yani Doğu Kudüs Fi-
listinlilerin elinde, ancak C bölgesi ilan
edildiği için Filistinlilerin kendi arazi-
lerine girmelerine hatta ürünlerini al-
malarına izin verilmiyor. A bölgesi Fi-
listinlilerin elindedir. Yahudiler bu
bölgeye giremez, bölgenin güvenlik
ve yönetimi Filistinlilerin elindedir. An-
cak İsrail istediği zaman A bölgesini
de işgal edebilir. Ne de olsa bütün

bölge İsrail’in elinde olduğundan hiçbir hukuku tanıma-
yacaktır. Bölgede istediği kişiyi tutuklayabilir. Ürdün’le Fi-
listin arasında dünyanın dibi olarak kabul edilen Eriha
şehri var. Tünellerden geçerek Eriha’ya gidiyoruz. Ay
şehri anlamına gelen Eriha’nın toprakları çok verimlidir.
En güzel muz ve mandalina burada yetişmesine rağmen
tarım ürünlerinden de İsrail yararlanmaktadır.

Filistin’de yirmi sekiz mülteci kampı var. Kendi ül-
kelerinde mülteci konumuna düşen Filistinlilerin bu büyük
sorununa hâlâ bir çözüm bulunamaması utanç verici bir
durum... 1948’de topraklarından sürülen Filistinlilerden
Lübnan, Suriye ve Ürdün’e iltica eden ve hâlâ mülteci
kamplarında yaşayanlar da var. Mültecilerin ihtiyaçları
BM tarafından karşılanmaktadır. Mülteci Filistinliler, bir
gün yeniden ülkelerine döneceklerine inandıkları için
anahtar simgesini kullanırlar.

İsrail, 1980’de Kudüs’ü başkent olarak kabul eder,
ama hiçbir devlet tanımaz. Uluslararası tanınan başkenti
Tel Aviv'dir. Yeni bir şehir olan Tel Aviv, bahar bahçesi
anlamına gelmektedir. Yahudiler, Seferad, Doğulu ve Eş-
kenaz (Aşkenaz) Yahudileri olmak üzere üçe ayrılır. İs-
rail’in %80’i Eşkenaz Yahudisi, yani Avrupalı Yahudilerdir.
Yahudiler arasında uzun zamandır ayrı bölgelerde yaşa-
manın getirdiği büyük bir ayrılık olduğu söylenir. 1799’da
Napolyon Mısır’a giderek Yahudileri Kudüs’e davet eder,
böylece Siyonizm’e davet eden ilk kişi olarak tarihe geçer.
Siyon, kale demektir. Siyonizm, “bir gün Hz. Davud’un
şehrine döneceğiz” anlamına gelir.

Tevrat’a göre Hz. Musa’nın kabri Ürdün’de bulun-
maktadır. Mezarının kızıl tepelerde Kudüs’e bir alev kadar
yakın olduğu söylenir. Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi,
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rüyasında Hz. Musa’nın yerini görerek makamını yaptırır.
Eski dönemlerde Müslümanlar, Nisan ayında bir yürüyüş
ile buraya gelerek Hz. İsa’nın ayağa kalkışını kutlayan
Hristiyanlara karşı bir gövde gösterisi anlamına gelecek
şenlikler düzenlerlermiş. Osmanlı döneminde bu gelenek
yeniden canlanır, ancak İngiliz işgaliyle yasaklanır. Son
zamanlarda dünyanın birçok bölgesinden gelen Müslü-
manların ziyaretleriyle bu geleneğin yeniden dirildiği gö-
rülmektedir. Selahaddin Eyyubi, Kudüs topraklarında as-
habın ya da diğer İslam büyüklerinin makamlarını
yaptırarak Müslümanların Kudüs’e sahip çıkmalarına ve-
sile olmak ister. Falih Rıfkı Atay’ın eserine de adını veren
Zeytindağı, Kudüs’ün en yüksek tepesidir. Yahudiler, di-
rilişin burada gerçekleşeceğine ve Cennet’e gideceklerine
inandıkları için Zeytindağı’ndan mezar almaya rağbet
ediyorlar. Müslümanlara göre Hz. İsa’nın göğe yükselişi
de Zeytindağı’nda bir kayanın üstünde gerçekleşir. Müs-
lümanlar bu alana ayak izinin olduğu yeri çevreleyen bir
yapı ve mescit inşa ederler. Zeytindağı’nda Hz. Rabia’nın
ve Selman-ı Farisi’nin de makamları bulunmaktadır.

Mısır’a sınırı olan Gazze, dünyanın gözü önünde
uzun zamandır korkunç bir kuşatma ve abluka altında
bulunmaktadır. Zaman zaman Gazze’ye hava saldırıları
düzenleyen İsrail, tünellerden silah geçirildiği iddiasıyla
Mısır’dan bu tünelleri su ile doldurmasını ister. Karayolları
imkânı kapanan Gazze, bugün maalesef kendi kaderine
bırakılmış durumdadır.

Filistin topraklarında üzüm, zeytin ve tarım başlıca
tarım ürünü olarak yetiştiriliyor. İsrail Devleti’nin temeli
tarımsal kooperatifle kurulmuştur. Bir arazi alıp dışarıya
bağımlı olmadan ekip biçtikleri için uzun süre kendilerine
yetebiliyorlar. Silah, bilgisayar, greyfurt, mandalina, limon,
çeri domates İsrail güçlü ekonomisinin en önemli üretim
alanlarıdır.

Dört gün süren Kudüs gezimiz sonunda şahit ol-
duğumuz işgal inanılmazdı. Filistin halkının yaşadığı ma-
hallelerin giderek daralmasına karşılık İsrail’in yeni yer-
leşimcilere geniş ve ferah alanlar yarattığını öğrenmek
Kudüs’e sahip çıkmak konusunda bizi daha çok motive
etmişti. Bu geziden sonra her fırsatta Kudüs’ü çevreme
anlatmak benim için âdeta dinî bir yükümlülük haline
geldi. Kudüs, kurtarılacaksa önce zihinler aydınlatılmalı
ve fıtratımızda var olan Kudüs sevgisi yeniden hatırlan-
malıydı. Ayrıca Kudüs’ün göklerle çok yakın bir ilişkisi
vardı. Miraç olayının burada gerçekleşmesi tevhid dini
İslam adına büyük ve sırlı anlamlar taşımaktaydı. Kes-
retten vahdete erişmek, Allah’ı ve Hz. Peygamber’i idrak
etmek, kutsal şehirlerin manevi atmosferinde mümkündü.
Bu cazibe herkesi kendilerinde haşre davet ediyordu.
Dünyada varlığımızı anlamlandırmak için din kardeşle-
rimizle kutsal şehirlerde bütünleşmeye ihtiyacımız var.
Böylece birliğimizden doğan güç ve güven ile birlikte İs-
lam’ın son kalelerini korumak için yapıcı ve koruyucu
stratejiler geliştirebiliriz.
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