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KARAKÖPRÜ BELED!YES!

"EH!R  !RFAN
Ara#tırmaları Merkezi

ve



ehir kimli!i; "ehir imajını olu"turan sacayaklarındandır. Mekânının kimligi, bir 
anlamda alın yazısıdır. Her mekânın fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik ve 
tarihsel dinamiklerle "ekillenen yapıları söz konusu alın yazısını belirler. 
 
 Göçlerle birlikte mekânların alın yazıları de!i"meye ba"ladı. Talihli mekânlar, 

talihsiz mekânlar… 1990’ların ba"larında kentlerimiz sa!lıksız büyüme ve çarpık 
geli"menin yanı sıra, alt yapı noksanlı!ı, ye"il alan yetersizli!i, anormal yapı yo!unlu!u, 
hava kirlili!i, ula"ım çözümsüzlü!ü vb. birçok olumsuzluklar ile yüzyüze kaldı. Kentin 
sa!lıksız geli"imi kentlerde ya"ayanların mutsuzluk kayna!ıdır. Toplumun üretimden 
e!itime, etik de!erlerin erozyonundan güvenli!ine kadar birçok olumsuz etkisi olmu"tur. 
 
 Kentlerimizin geli"mesindeki olumsuzlukların önlenmesi; kültürel miras, do!al çevrenin 
korunması ile, insanı mutlu eden mekânların ve meskenlerin in"ası ile mümkündür. Kentin 
kimli!ini eski yapılar olu"turdu!u kadar, yeni yapı ve yapı grupları da belirler. 

 Kent kimli!i; kentlilik bilinci, ya"adıkları mekânın düzeni, ya"adı!ı mekânı be!enme ve 
sahiplenme düzeylerini de kapsar. #ehir kimli!i iki kanatlı bir yapıdır. Biri maddi di!eri 
manevi olandır. #ehir mekânın maddi dünyasını temsil ederken, irfan manevi aya!ını temsil 
eder. #ehir bu iki sütün üzerinde yükselince mutlu ve huzur mekânı olur. 
#anlıurfa’da bir ilki gerçekle"tirerek çıkaraca!ımız "ehir dergisiyle, Karaköprü ve #anlıurfa 
ile ilgili çalı"malara önayak olmanın mutlulu!unu ya"ıyoruz.

 Mutlu meskenler ve mekânlarda ya"amak temennisiyle…

Metin BAYD$LL$
Karaköprü Belediye Ba"kanı

Karaköprü Kimli$i

"EH!R’DEN



ehirler kendilerini meydana 
getiren insanların ruhudur. Her 
medeniyet kurmu" oldu!u 
"ehirlerle kendisini gösterir. Bu 
dünyayı dönü"türme hayalimizde-

ki ulvi dü"ünce ve manevi tasarım, in"a 
etti!imiz "ehirlerimize siner. #ehirleri insanlar 
kurar, insanlarıysa "ehirler.
Topra!ın kokusu, çimenin ye"ili, gökyüzünün 
mavisi "ehir insanının avuçlarından kayıp 
gitmekte. Gri bir gökyüzü, siyah bir asfalt ve 
betonerme binalarla nasılda kendi hapishane 
duvarlarımızı örüyoruz. Hayat bir ırmak gibi 
akıp gitmiyor "ehirde. Hep bir yerden bir 
yerlere yeti"me tela"ında. Yollar, trafik, stres, 
ayak üstü atı"tırmalar…Hep bir "eyleri  kazan-
ma ve biriktirme hırsı derken avuçlarımızdan 
akıp giden hayatlarımız.
Akıp giden ve tutamadı!ımız bir "eyler var 
hayatlarımızda. Nefes alıp vermek, ci!erlerim-
ize çekti!imiz o muhte"em hava ile 
ya"adı!ımızı hissetmek. Yeryüzü ve gökyüzü 
arasında bir sarnıç gibi sallanı"ımızın "ahit-
li!ine ortak olmak. Hakikati kavramamıza 
engel olan her türlü  o  sahte  örtüleri kaldırıp 
kendi varolu" gerçe!imizle kar"ıla"mak. Akıp 
giden ve tutamadı!ımız biraz da "ehrin 
kalabalı!ında kö"eye sıkı"mı" insanlı!ımız, 
kö"eye sıkı"mı" yalnızlı!ımız.
#ehir kelimesinin Arapça kar"ılı!ı ay’dır. #ehr-i 
Ramazan, Ramazan ayı demektir. Ecdadımız 
dolunayın güzelli!i ve parlaklı!ından hareketle 
vilayet sözcü!ünün kar"ılı!ı olarak "ehir 
kelimesini kullanmı"lardır.  #ehir ay gibi güzel 
ve parlak olan, insanlı!a yol gösterendir. Peyg-
amberimiz hicret etti!i Yesrib’i Medine olarak 
de!i"tirmi"tir. #ehir Medine’dir, medeni 
olandır. Medeniyetin merkezidir.
#ehir sadece bir yerle"im yeri de!ildir. Çevreyi 
ve kendimizi tanıma, tanımlama, bir kimlik 
edinme, insanlarla daha yakın ve medeni bir 
ili"ki kurma biçimidir. Her toplum ve medeniy
et kendisine bir kimlik olu"tururken onu 
ya"adı!ı yerle, toprakla, "ehirle ili"kilendirir. 
Her ütopyanın, dü"üncenin kutsal "ehirleri, 
mekânları vardır.

 #ehrin medeni bir ya"am merkezi, kültürel bir 
kimlik olması noktasında belediyelere önemli 
bir sorumluluk dü"mektedir. Belediyecilik 
sadece yol, su, park yapmak gibi maddi i"lerle 
sınırlı olmak de!ildir. #ehrin ruhunu, manevi-
yatını, kimli!in kurmak da  belediyelerin 
görevidir. 
Bu anlamda Karaköprü Belediyesi önemli bir 
adım atmı", #anlıurfa’da bir ilke imza atarak,  
Prof. Dr. Abdullah Ekinci ba"kanlı!ında bir 
grup akademisyenle beraber,  #ehir ve $rfan 
Ara"tırmaları Merkezi’ni hayata geçirmi"tir. 
Türkiye’de bir ilk olan bu merkez 
Karaköprü’nün maddi manevi kimli!ini ortaya 
çıkarmayı, desteklemeyi, yeniden olu"turmayı 
amaçlamaktadır. Bu merkez hem ülkemizde, 
hem dünyada "ehirle ilgili çalı"maları takip 
edecek, inceleyecek, üniversite ö!retim 
elemanlarından kuracakları topluluklarla 
de!erlendirecek, bir ortak akıl olu"turacak-
lardır. Bu Merkez vasıtasıyla, mekân insan, 
mimari ve felsefe, "ehirlerin ruhu, yerel yöne-
timler, kent esteti!i, "ehir tarihi, edebiyatı, 
kültürü, göç, manevi iklimlerimiz gibi konular 
masaya yatırılacaktır.
#ehir ve $rfan Ara"tırmaları Merkezi’nin ilk 
faaliyeti olarak #ehir ve $rfan dergisinin birinci 
sayısını çıkarıyoruz. Dergimiz üç ayda bir, yılda 
dört defa hazırlanıp basılacaktır. Her sayıda bir 
dosya konusu çerçevesinde "ehirle ilgili bir 
mesele masaya yatırılacak, makalelerle ele 
alınacaktır. Bu sayımızın dosya konusu #ehir 
Kimli!i’dir. Dergimizde bunun yanında ço!u 
akademik, bir kısmı popüler yirmi civarında 
yazı bulunmaktadır. Amacımız Karaköprü ve 
#anlıurfa’da ya"ayanlara kültürel bir bakı" 
açısı, farklı yakla"ımlar, de!i"ik dü"ünceler 
sunabilmek; "ehirle irfanı birle"tirmektir.
Dostoyevski “Bir "ehrin yerlisi olmak, gidecek 
yeri olmaktır”der. Biz bu çalı"mamızla "ehrini 
seven, "ehrine sahip çıkan, ya"adı!ı "ehirle 
ilgili söyleyecek sözü olan, gidecek bir 
Karaköprü’sü/#anlıurfa’sı olan herkesi bir 
"ehir irfanı, bir irfan "ehri olu"turmaya davet 
ediyoruz.
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Mekânın Zaman !çinde
"ehre Yolculu$u; Karaköprü

Prof. Dr. Abdullah EK!NC!



ehirler, medeniyetin özü, 
aynası ve de medeniyetin 
tanımlayıcı insan eserleri 
olarak tasvir edilirler. $nsan-
lı!ın bütün ba"arıları ve 
bozgunları "ehirlerde yatar. 

Her mamur ve virane "ehir, bu ba"arı ve 
bozgunların mekânlarıdır. #ehir ile mekân 
arasındaki ili"ki ana ile evlat rasındaki ili"ki-
ye benzer.

Mekânın ana kuca!ından ayrılı!ı, büyüme, 
olgunla"ma, maddi ve manevi güzelle"me 
arzusuyla ba"lar. Mekânlar, toplumsal 
ihtiyaçlara cevap vermekle güzelle"ir, 
varlı!ın merkezleri, ayrıcalıklı yerleri olurlar. 
Mekânı ürün olarak dü"ünmeden, yapıt 
olarak dü"ünmek imkansızdır. Esas maharet, 
mekânı yapıta dönü"türmektir. Mekânın 
ham maddesi olan do!a, kirlenmemi" 
toprak, hava ve su sa!lıklı bir yapıtın olmaz-
sa olmazlarıdır. Do!allı!ını koruyamayan 
mekân ile toplum arasına engeller girer. 
Ürün olan mekân etki yada tepki yoluyla 
üretime müdahale eder. Kendince üreten ve 
üretici olan mekân, üretim ili"kilerine de 
dahil olur. Ürün ve üretici mekân, ekonomik 
ve toplumsal ili"kilerin alanına dönü"ür. 
Güzelle"mek isteyen mekânlar istemese de 

dertlenir. Bu dertlenme, kentle"medir. 
$nsanın ve mekânın kentle"me derdi, 7000 
yıldan daha eskidir. Ba"langıcından bin yıl 
sonra düzinelerce kent olu"tu. Yine 4000 yıl 
önce Sümer'de ya"ayan insanların yüzde 90'ı 
"ehirlerde oturuyordu.  Bunlardan biri 
Babil'di ve 2500 yıl önce dünyanın en büyük 
metropolü burasıydı. Sümer inancına göre 
Cennet bir bahçe de!il, bir kentti üstelik. Bu 
Cennet, insaların var olu" sebebi olarak 
yaratılmı"tı. $nsano!lu varolu" sebebi için 
çalı"ıp didinmi"tir. Antik insan yeryüzü 
Cenneti kentleri in"a etmek ve ya"atmak için 
çaba sarfettiler. Karaköprü Titri" yerle"imi, 
4000 yıl önce bu kentle"me sancısını çekti.
 Titri" jeopolitik konumundan ötürü, 
kültürel ili"kiler ve ticari açıdan seçkin bir 
konumda idi. $lk Tunç ça!ında Harran 
Ovası'na ve Balık Vadisi'ne, Kuzey Mezopota-
mya'ya co!rafi olarak ba!lanan, buradan 
ırmak vadileri üzerinden Samsat Höyük'e ve 
Orta Anadolu'ya ticaret yolu istasyonu görevi 
gören önemli bir kent idi. Mekânlar için 
kentle"me sancısı çekmek, ba"ka yerle"imler-
in beceri veya beceriksizli!i ile de alakalıdır. 
Tunç ça!ında Titri"’in çekti!i kentle"me 
acısını modern zamanlarda Karaköprü 
ya"amı"tır.
 
 Ve kader bazı mekânlara dertlenme 
misyonu yüklemi!tir…   

“ve kader bazı mekânlara
dertlenme misyonu yüklemi"tir…” 

 Karaköprü kentle"meyi kendisine
dert edinen mekândır.
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Dertlenme misyonunu "ekillendiren arzu ve 
cazibedir.
Karaköprü, geçmi"te de benzer dertler edinmi"ti. 
#ehrin kavrulmu" toprakları, yakıcı sıcakları ile 
yorgunluk veren günlerinde, insanlara ça!ıldayan 
sularıyla, gözleri dinlendiren ye"illi!iyle, kirlen-
memi" topra!ıyla tarifsiz bir huzur veriyordu. 
Zaten Evliya Çelebiyi’de büyüleyen bu kirlenmemi" 
do!a, güne" görmeyen mekân de!il miydi?  

#ehre gelenleri kendine hayran bırakan, kendini 
sevdiren, benzerleri arasında Karaköprü’yü ön 
plana çıkaran bir albenisi vardır. Antik Roma’dan 
beri, çöle vaha olmu" mekâna, herkes sahip olmak 
istemi"tir.

Mekânın varlık sebebi, sukunet ve memnuniyet 
vermek olunca; kem gözler, niyetler de devreye 
girer… Bu yüzden Karaköprü’nün mülkiyeti 
fermanla korunmak istenir.

Her mekânın maddi ve manevi sahipleri vardır. 
Mekân manevi sahiplik ile ruhaniyet kazanır… 
Karaköprü de #azeli Ali Dede ile ruhaniyet kazan-
mı"tır. 

Mekân; bu ruhaniyetle hukuk, ahlak ve edebin 
huzur bahçesi olur.

Ruhaniyeti "azeli Ali Dede ile fermanla!an 
mekân: Karaköprü…

$nsan mekâna "ekil verir, mekân da insanı "ekillen-
dirir. Bazen kaçmak, ba"ka mekânlara sı!ınmak 
istersiniz. Tarih boyunca Karaköprü, sukunet 
arayanlara bir huzur sı!ına!ı, istirahat ve rahatlık 
veren mekân olmu"tur. 

Mekânın içimizi rahatlatan mihenk ta"ı, çekim 
kuvvetidir. Bu onun varlık sebebidir. Görülemez ya 
da tarif edilemez belki, cazibesi toplumla kendi 
arasına engel koymamasındandır. Özünü, özgün-
lü!ünü ve do!allı!ını sunabilmesidir. 
Mekânın kendisi üzerinde tasarrufu oldu!u gibi, 
insan üzerinde de tasarrufu oldu!u "üphesizdir. 
Mekânın do!allı!ı, insana libas olur, onu korur, 
kucaklar ve rahatlatır. 
Mekân bu anlamda kendini vazifeli hisseder. 
Vazifesini taçlandırma çabası, "ehrin olu"um 
safhasıdır.

#ehir olu"umları her bölgede kendili!indendir, 
hiçbir "ehir di!eriyle temas sonucu kurulmamı"tır. 
Mekânın kent olması; üründen yapıta, ba!ımlılık-
tan özgünlü!e geçi"dir. 

 Yapıta dönü!en Karaköprü…

Kurulan her "ehir yeni bir medeniyet demektir. 
Sanki bir takım önko"ullar sa!lanınca, bir "ehir  ve  

Kurulan her "ehir yeni bir medeniyet demek-
tir. Sanki bir takım önko"ullar sa!lanınca, bir 
"ehir ve bir medeniyetin ortaya çıkması 
kaçınılmaz olur.  

Kentle!meyi Dert Edinen Mekân Karaköprü…

Herkesin gözünün oldu#u mekân Karaköprü



SAYYARETEN TAYYIBE: #ehirde temiz, sa!lıklı ve 
güvenli bir ula"ımın olması.
HAYATÜN TAYYIBE: #ehir insana ho" ve güzel bir 
hayat sa!lamalı.
KELIMETÜN TAYYIBE: #ehir insana ho" ve güzel 
sözler söyletmeli.
ZÜRRIYETEN TAYYIBE: Temiz nesil için vesile 
olmalı.
BELEDÜ’L EMIN: Güvenli "ehir olmalı.
HAREM BELDE: Kutsal, dokunulmaz ve korunaklı 
bölge olmalı.

Peygamber Efendimiz, "ehri iki bölge ayırmı"tır: 
Hill (yerle"im alanı) ve Harem (korunaklı bölge).
Peygamber efendimiz, "ehirlerin do!allı!ının 
korunmasını Haram/harem bölgeleri olu"turarak 
sa!lamaya çalı"mı"tır. 
 
#ehrin do!allı!ının korunması için zorunlu alanlar 
olu"turmu"tur. Bu Yaratana, mekâna ve insana 
saygının bir ifadesidir. Peygamber Efendimiz hem 
do!anın hem insanın hem "ehrin hem de mekânın 
fıtratının bozulmamasını önermi"tir. 
Peygamber Efendimizin Harem Bölgeleri tesisi 
mekânın da fıtratını korumaya yöneliktir. Tahrip-
kar damarı olan insano!lunun in"a damarını 
galebe çalması için her türlü tedbiri almı"tır.
 
Peygamber Efendimizin Mekke, Medine ve Taif ’in 
harem bölgesi prati!i günümüz için en güzel 
ölçüdür. Bu harem bölgelerde avlanmak, 
kendili!inden biten her türlü a!aç, bitki ve otların 
kesilmesi, ya da koparılması, kısacası do!al hayatın 
tahrip edilmesi yasaklanmı"tır. Harem bölgesinin 
topra!ını, ta"ını, kayasını Hill bölgesine ta"ımak, ya 
da Hill bölgesinin ta"ını to!ra!ını, Harem bölges-
ine ta"ınmak yasaklanmı"tır. Harem bölgesinin 
ekosistemi korunmak istenmi"tir.

Mekânın hakkı ve nesillerin mekân üzerindeki 
hakları, bizleri medeniyetin filizlenmesine götürür. 
$nsanlı!ın bütün ba"arıları ve kayıpları "ehrin fiziki 
ve sosyal yapısında barınır. 
#ehrin fiziki ve kültürel gücünün yo!unlu!u, insan 
eyleminin ufkunu geni"letir, hayat akı"ını 
hızlandırır, böylece mekân korunur ve medeniyet 
filizlenir… 

bir medeniyetin ortaya çıkması kaçınılmaz olur.  
#ehrin kurulu"unu ve medeniyetin ortaya çıkı"ının 
önko"ulları nelerdir, ya da "ehirlerin geli"iminin 
ardından nasıl bir itici güç vardır ? Karma"ık 
toplumların ve "ehirlerin, korkunun bir ürünü 
olarak do!du!u dü"üncesini  benimseyen uzman-
lar; dünyanın her yerindeki ilk medeniyetlerde 
sava" izlerine rastlandı!ına i"aret etmi"lerdir. Sava" 
ve korkunun do!urdu!u kentler, mutluluk verse de 
hep alt akıntısı korku ve ürpetidir.
 
O zaman "ehirlerin asıl itici gücü ne olmalıdır?
Mekânın geli"imini tetikleyen öncelikli güç, cazibe-
dir. 

Ardından güçlü bir siyasal otorite, "ehir donatılar, 
"ehri besleyen moral güçlerdir. Bunların yanında 
aydınlanmı" (münevver), onurlandırılmı", hürmet 
ve tazime eri"mi" mekân olması, medinetu’s Selam 
ya da mekânu’s Selam (barı" yurdu, cennet yurdu) 
olmasıdır.Kur’an-ı Kerim, "ehirlerin kurulu"unu ve 
geli"iminde bazı ölçüleri ifade eder:

Bunların bazıları "öyle ifade edilir:

RIZKUN TAYYIBETÜN: #ehirde temiz ve helâl 
rızk, sa!lıklı yiyecek temin etmek.

Çünkü "ehir üzerinde sadece ya"ayanların
hakkı yoktur. Gelecek nesillerinde ya"adı!ımız
mekânlar üzerinde hakkı vardır.   

$nsan mekâna "ekil verir, mekân da insanı 
"ekillendirir. Bazen kaçmak, ba"ka mekânlara 
sı!ınmak istersiniz. Tarih boyunca Karaköprü, 
sukunet arayanlara bir huzur sı!ına!ı, istira-
hat ve rahatlık veren mekân olmu"tur. 
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Dili Yitik "ehirler

Hasan AKÇAY



Kısık bir kandil alevi gibi ümitlerimizi aydınlatan 
"ehirlerden uzak durmanın ve o alevi söndürecek 
nefesin bir yerlerden üflenmesini beklemekteyiz. 
Bir zamanlar büyük heyecan ve beklentilerle 
ko"tu!umuz "ehirlerden artık kurtulmanın, 
kaçmanın çarelerini arar olduk.  Bu suskun, sessiz 
beton-çelik yı!ınları insanlı!ın tabutu haline 
dönü"tü çünkü...

"ehir, ruha damlayan zehir
$nsanlık tarihi boyunca "ehirler, özellikle de büyük 
"ehirler, her yönüyle cazibe merkezleri oldu. Daha 
çok kazanmak, daha rahat ya"amak... $lim ö!ren-
mek, kültür ve sanat faaliyetlerinin yakınında 
bulunmak… 

“#ehir, ruha damlayan zehir.”

ahardan yaza köprü olan ayların 
dünyamıza sıcak meltemler estirdi!ini 
yalnız takvim yapraklarından ö!renerek 
beton yı!ınları içinde güne uyanmanın 
verdi!i yorgunlukla, sadece hayal 
ku"udur alıp ba"ını uzaklara giden.  O 

ku"un kanadına takılmı" bir bakı"la betonları a"maya 
çalı"sa da gözlerimiz, art arda dizilmi", a"ılması 
imkansız duvarlara çarparak, camdan bir kavanoz 
gibi ortada da!ılıp kalandır dü"lerimiz...
#imdi topra!ın derin, büyülü kokusunun duyuldu!u 
bu zamanda ba"ını göklere kaldırdı!ında üst üste 
yı!ılmı" tu!la, beton ve demirden ba"ka bir "ey 
göremeyenler so!uk bir kırbaç gibi ruhlarına çarpan 
acıları daha derin hissedeceklerdir. 

2016-1 10 11"EH!R  !RFANve



Nice !iirlere  nice !arkılara renk olmu!, can 
olmu! !ehirler.
Mekânları "ereflendiren, güzelle"tiren, ya"anılır 
hâle getiren o yerlerde oturanlardır.  $nsanlar içinde 
bulundukları ortamı ya"anılır kılabilecekleri gibi, 
yine aynı ortamı nefes alınmaz duruma getirebilirl-
er. Bu yönüyle "ehirlerin güzelli!i, içinde ya"ayan-
ların güzelli!inden beslenir. 
Büyük ümitler ba!lanarak gelinen "ehirler büyük 
ölçüde beklentileri bo"a çıkarır, hayalleri azar azar 
yele verir. Ta"ranın sıcaklı!ı, tebessümü betonların 
so!uklu!unda buz tutmu"tur artık. Maddi olarak 
kazanılanların yanında manevi kayıplar daha 
büyüktür. Birçok de!erin kayboldu!unu fark eden-
lerin yüreklerindeki sarsılı" derin izler bırakacaktır 
gönül topra!ında.

Kalabalık içinde büyür yalnızlık
#ehirlerin görünen kalabalı!ına kar"ılık hemen her 
insan kendi yalnızlı!ını ya"ar kendi içinde. Bakı"lar 
so!uk, donuk ve yorgundur. Aynı apartmanda 
ya"ayan insanlar bile birbirine yabancıdır. Anado-
lu’dan büyük "ehirlere gelen insanlar için bu ya"am 
tarzı daha bir acı, daha bir dayanılmazdır. Üstelik 
bir anlam veremedi!i, çözemedi!i muamma gibidir 
de. Çünkü köy yerinde herkes birbirini tanır, 
kar"ıla"tı!ında selamla"ır, hal hatır sorar. #ehirle-
rde daha önceleri az da olsa var olan bu özellik gün 
geçtikçe tamamen kaybolmu"tur. $nsanların üst 
üste yı!ıldı!ı bu yerler "ehirden ziyade bir mah-
pushaneyi andırır.Mekânlar ne kadar geni", etraf 
ne kadar hareketli olsa da, ruhun kanatlanmasını 
engelleyen birçok unsur vardır ortada. Orada ta" 
yı!ınlarından ve çelik/ demir istiflerinden hangi 
mevsimin ya"andı!ı dahi zor anla"ılır. Yatırım, 
insandan fazla betona, tu!laya olunca da gönüller 
öksüz ve renksiz kalmaya mahkum olacaktır.

Bu çok üzücü ve insanı kendi dünyasında yalnı-
zla"tırıcı bir durumdur.Eskiden anlatılan ve 
ya"anılanlar bu yönüyle bir efsane olmu"tur artık. 
#ehirlerde insan sayısı ne kadar ço!almı"sa, yalnı-
zlık da o derece artmı"tır. Çünkü insanlar daha 
fazla kazanmanın, daha “güzel” ya"amanın hırsıyla 
bulanık bir ırmak içinde kendi varlıklarını dahi fark 
edemez duruma gelmi"lerdir.

Ne sevgi ne hürriyet
#ehir hayatının ba!ımlılı!ından kurtulmak kolay 
de!ildir. Geri dönü"ler zordur.  Bunca sevgisizli!e, 
unutulmu"lu!a ve "ehrin her yönüyle insanı esir 
almasına kar"ılık kurtulu"u dü"ünen insan sayısı az 
gibidir.
Gizliden gizliye yakan bir ate" gibi bütün benli!i 
saran daha çok varlı!a sahip olma hırsı, toplumu 
yalnızlı!ın kuca!ına itmi". Hep “ben” kazanayım, 
“ben” daha iyi ya"ayayım dü"üncesi, ba"kalarını ve 
payla"mayı unutturmu". Ben tok olduktan sonra 
ba"kaları acından ölmü" bana ne anlayı"ı, insanlar 
arasındaki kin ve nefreti körükleyen unsurların 
ba"ında gelmi"tir. Bu yalnızla"ma, sadece “ben” 
varım anlayı"ı, aile içindeki bireyler arasına kadar 
inerek tehlikeli bir durum arz eder olmu"tur.

“Kalabalık içinde büyür yalnızlık”

Yüre!i küstürdü, dili susturdu makineler. Hep 
onların sesi doldu kulaklara. Dilimizden kelimeler 
daha çıkmadan harf harf dökülüp kayboldu yerle-
rde. En yakınımıza bile ula"amadı sesimiz.  Her 
yanı anlamsız gürültüler doldurdu. Ve biz bizi 
duyamaz, anlayamaz olduk.
Anadolu’nun köyleri,  maddi güzellikle birlikte 
manevi güzellikleri de bünyesinde ya"atmaya 
devam etmektedir. 

Neydi kaybolan hayatımızdan



Köylerin aksine "ehirler esrarını, çekicili!ini yitirdi. 
Birinde hayatın öznesi insan, di!erinde madde... 
Her "eyi madde ile ölçen toplumlarda da sevgiden 
söz etmek muhal olmu". $nsanlar, tutsa!ı oldukları 
tükenmez hırslarının, tatmin olmaz duyguların 
ardından ko"arken farkında olmadan hürriyetini 
kaybetmi"ler. “Erdemsiz ve bencil ko"u”nun sonun-
da varılan her yerde gönüller  hüsranla kar"ıla"mı".
Nurettin Topçu;  “$stanbul, Anadolu’nun kabri idi” 
der. Bu etkili ve sarsıcı cümle günümüzde bütün 
"ehirler için geçerli sayılabilir. Öz de!erlerini 
yitirmi", yı!ın haline, daha ötesi canlı cenazeler 
durumunda gelmi" insanları uyandırmak/uyarmak 
için yürekteki yangının dı"a vurum "eklidir bu. 
Gönül ta"ımayan, sevgiyi, payla"mayı ve daha 
birçok güzelli!ini/özelli!ini kaybetmi" insanların 
sadece kefenleri eksiktir sırtlarında. Yani cenazele-
rden farksızdırlar. 
Büyük "ehirlere Anadolu’dan gelenlerin neleri 
yitirdi!ini etkili bir "ekilde ifade eden bu cümle 
aslında "ehirler hakkındaki bütün olumsuzlu!un 
özeti gibidir.
 
Memleketinden yola koyulan insanımızın maddi 
olandan ziyade, yanında getirdikleri ve her an muh-
afaza etmeye gayret ettikleri manevi  olan de!erle-
rdir. Yani ki insanı insan yapan manevi güzellikle-
rdir; ahlaktır, sevgidir, saygıdır... Bir müddet sonra 
bütün bu de!erler öldürülüp, hayattan 
çıkarılmı"tır.  Geriye  kalan da bütün bu güzel 
hasletlerin zıddı olmu"tur. Benli!ini, "ahsiyetini öz 
de!erlerini kaybeden insan, di!er canlılar gibi 
varlı!ını idame ettiremez. O ba"ka bir hale, ba"ka 
bir "ekle bürünür... Ve aynalarda kendi gözlerine 
bile kendini tanıyamayan bir varlık "eklinde 
görünür...Hal böyle olunca da seviyesi en a"a!ılara 
kadar dü"er, canavarların bile korktu!u bir yaratık 
haline gelir.

 Korkuların kol gezdi!i bir ortamda huzurlu 
ya"amak bir yana, sadece ya"amak bile büyük bir 
ba"arı sayılır.

Huzurun adresi
Köyler dinginli!in, huzurun ve birli!in di!er adıdır 
aslında. Böylesine huzur dolu ortamda, kederin adı 
bile yoktur.  Orada ya"ayan insanların gülü"lerinde 
gül kokusu, bakı"larında güne" sıcaklı!ı vardır. 
Yoksullukları gönüllerine sirayet etmeyen bu 
insanların, gözlerindeki derin hüzün duygunun 
yo!unla"mı" bir "ekli gibidir. Sürekli bir melâl hali 
vardır, duru"larında/ susu"larında. Tarlada, 
bahçede hiç durmadan çalı"an, kazancını alın teri 
ve helâlinden sa!lamanın huzuru okunur yüzlerin-
den. Ne kadar yorgun olsa da bedenleri, ruhların-
daki dinginlik ve yüzlerindeki tebessüm hiçbir 
zaman eksik olmaz. Böyle güzel insanlar içinden 
"ehrin buzdan kalabalıkları içine dü"en insanın 
ruhunu derin hüzünler, kederler, özlemler saracak 
elbet...

Dönülür bir gün
Öylesine u!ultulu ve oyalayıcıdır ki "ehirler, yılların 
nasıl geçti!ini anlamak mümkün olmaz. A"ina 
olunan çehreler solgun bir "ekilde hayallere 
dü"erken, kimi zaman da onların artık bu 
dünyadan göçtü!ü haberleri yava" yava" gelmeye 
ba"lar. Bütün sevdiklerinden ayrı kalmanın, gidip 
de görememenin sebebi yine "ehirdir. Bugün yarın 
derken, yıllar tükenir birden.  Asıl vatana, bir 
zamanlar ayrıldı!ın topra!a dönülür en son, fakat 
bu dönü" hangi "ekilde olur tam  olarak bilinmez!..
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Bir "Saltanat Naibi" Olarak
Valide Sultanların Aziller, Tayinler ve
Ba!ı"lardaki Rolleri ile  Kösem ve Turhan Sultan’ın
Karaköprü Karyesinin Ba!ı"ındaki Etkisi

Prof. Dr. Abdullah EK#NC#



Sultan, pek çok !eyhe faaliyetlerinden dolayı berat-
lar vererek onları vergiden muaf tutmu!tur. Tekke 
ve zaviye !eyhlerine ihsanlarda bulunan 
padi!ahlardan biri de IV. Mehmed’dir. IV. Mehmed 
1642’de "stanbul’da do#du. Babası Deli "brahim, 
Annesi Hatice Turhan’dır. Babası Sultan "brahim’in 
dengesiz davranı!larının sürmesi üzerine büyükan-
nesi Kösem Sultan'ın, devlet adamlarının ve 
yeniçerilerin muvafakatiyle H. 18 Receb 1058'de 
(M. 8 A#ustos 1648) yedi ya!ında iken Osmanlı 
tahtına çıkarılmı!tır. IV. Mehmed’in ya!ının 
küçüklü#ü dolayısıyla hükümdarlı#ının ilk sekiz 
yılında iktidar, büyük annesi, annesi ve bunların 
taraftarları arasında payla!ılmı!tır. Bu dönemde 
yapılan tasarrufları da bu çerçevede de#er-
lendirmek gerekir. Sultan IV. Mehmed döneminde, 
yapılan tayinler, aziller ve ba#ı!larda, söz konusu 
iktidar çevrelerinin etkisiyle gerçekle!mi!tir. IV. 
Mehmed gibi çocuk ya!ta tahta geçen Padi!ahların 
yaptı#ı tasarrufları, birazda saray ve devlet yöneti-
mindeki iktidar mücadelesinin merkez ve ta!rada- 
ki çabaları olarak görmek gerekir. Osmanlı 
padi!ahları ilk dönemlerden itibaren önde gelen 
ulemaya, tekke ve zaviye !eyhlerine fethedilen 
topraklardan mülk olarak tahsiste bulunmu!lardır. 
Bu gelenek, geli!me ve büyümenin bir lokomotifi 
iken, iktidar mücadelesinin yo#un oldu#u devirle-
rde ise daha nüfuz alanının geni!letme çabası 
olarak da görülebilir. Osmanlı Devleti yöneticileri 
birçok ilmî, dinî ve idarî tasarrufu olan zevata ve 
ir!ad faaliyetlerinde bulunan tasavvuf pirlerine, 
dedelerine mülk tahsis edilmi!tir. Mülk tahsis 
edilen tarikat liderlerinden biri de $azeliyye 
!eyhlerinden $eyh Ali Dede’dir (ö. 1661). 

“Osmanlı padi!ahları ilk dönemlerden itibaren önde 
gelen ulemaya, tekke ve zaviye !eyhlerine fethedilen 
topraklardan mülk olarak tahsiste bulunmu!lardır. 
Bu gelenek, geli!me ve büyüme dönemlerinin bir 
lokomotifi iken, iktidar mücadelesi oldu#u devirlerde 
ise daha çok nüfuz alanını geni!letme çabasıdır.” 

smanlı padi!ahları ilk dönemlerden 
itibaren önde gelen ulemaya, tekke ve 
zaviye !eyhlerine fethedilen topraklar-
dan mülk olarak tahsiste bulun-
mu!lardır. Tarihçi Ne!rî’nin ‘’Onca 

azametine ra#men bir dervi! görse ona tevazu ve 
meskenet gösterirdi’’ diye bahsetti#i Fatih Sultan 
Mehmed’in sûfilerle yakın ili!kileri bilinmektedir.

Kösem Sultan

O
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 1651’de IV. Mehmed 10 ya!ında Karaköprü karye-
sine hiçbir devlet görevlisinin müdahale edemiye-
ce"i, hiçbir vergiye tabi olamayaca"ı, köyün #eyh 
Ali Dede’ye yaptı"ı hayır ve hasenat için 
ba"ı!landı"ını bir fermanla bildirir. IV. Mehmed’in 
1648’de, 7 ya!ında tahta geçi!inden 3 yıl sonra, 
yani daha 10 ya!ında iken #azeli Ali Dede’ye ihsan-
larda bulunması dikkate de"erdir. Sultanın 10 
ya!ında tarikat liderlerine, !eyhlere kar!ı ihsanlar-
da bulunu!u, yönetimde etkili olan çevrelerin, 
yereldeki güçlerini arttırmaya yönelik bir tasarruf 
olsa gerek. Bu dönemde devlette etkili olan ana 
odak, Valide Sultanlar ve onların etkisinde olan 
ilmiye ve seyfiye bürokrasisidir.  IV. Mehmed döne-
minde etkili olan Valide Sultanlardan biri Kösem 
Sultan’dır. (ö. 1061/1651).Kösem Sultan IV. Murad 
ve Sultan $brâhim’in annesidir. Hayatının ilk yılları 
hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Saraya ne 
zaman ve nasıl alındı"ı, ailesinin kimli"i bilinmem-
ekle beraber Ortodoks bir papazın kızı oldu"u, 
muhtemelen Bosna taraflarından getirildi"i ileri 
sürülür. Kaynaklarda Kösem adıyla birlikte Mah-
peyker adı da geçer. Haremde asıl adının Mahpey-
ker oldu"u, daha çok tanındı"ı Kösem’in ise lakap 
olarak kendisine verildi"i anla!ılmaktadır. Kösem 
lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareke-
tle pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı 
almı! olması kuvvetli bir ihtimaldir. Ayrıca Kösem 
adının “koyun sürüsü önünde giden koç” manasına 
geldi"i ve bu bakımdan onun liderlik vasfına i!aret 
etti"i de belirtilir.

Öldürüldü"ü sırada altmı! iki ya!ında oldu"u rivay-
et edildi"ine göre, 1589’da do"du"u söylenebilir. 
Saraya geldi"inde güzelli"iyle I. Ahmed’in dikkatini 
çekmi! ve onun en önde gelen hasekisi olmu!tur. 
O"lu Murad’ı (IV.) 1021’de (1612) dünyaya getird-
i"ine göre Kösem’in saraya geli! yılının en geç 
1018-1019 (1609-1610) yılları olması gerekir. 
1024’te (1615) $brâhim’in ve ardından Kasım’ın 
do"umu ile sarayda giderek ön plana çıkmaya 
ba!layan Kösem Sultan’ın I. Ahmed’in ölümcül 
humma hastalı"ına tutulması üzerine o"ullarına 
saltanatı hazırlama yolunda çe!itli faaliyetlere 
giri!ti"i, bunu sa"lamak için I. Ahmed’in vefatın-
dan sonra onun Mahfirûz Hatice Sultan’dan do"ma 
o"lu Osman’ın yerine III. Mehmed’in o"lu ve I. 
Ahmed’in karde!i Mustafa’yı tahta çıkarttı"ı, 
böylece saltanat sisteminde önemli bir de"i!ikli"e 
yol açmı! oldu"u ileri sürülür. 
 Sultan, I. Mustafa’nın iki saltanatı ile II. Osman’ın 
padi!ahlı"ı döneminde Eski Saray’da altı yıl kadar 
ikamet etti. O"lu IV. Murad’ın tahta çıkı!ı (14 
Zilkade 1032 / 9 Eylül 1623) ona arzuladı"ı gücü 
sa"ladı, Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na özel bir 
törenle gelip Vâlide Sultan oldu. Murad’ın henüz 
on iki ya!ında bulunması devletin idaresinde onu 
söz sahibi yaptı. Kösem Sultan, IV. Murad’ın Revan 
seferinden ba!arıyla dönü!ünün ardından ayrı 
anneden karde!leri olan Bayezid ve Süleyman’ı 
(Rebîülevvel 1045 / A"ustos 1635), Ba"dat 
Seferi’ne çıkmadan bir süre önce de öz karde!i 
Kasım’ı (#evval 1047 / #ubat 1638) öldürtmesine 
engel olamadı. Fakat di"er o"lu $brâhim’i âciz ve 
zavallı gibi göstererek kurtardı"ı gibi onun saltan-
atın tek vârisi olarak tahta çıkmasını da sa"ladı.



Bir müddet sonra da torunuyla dönerek cülûs 
gerçekle!ti (8 A"ustos 1648). Bu hal‘ ve cülûsta 
Kösem Sultan’ın etkili bir rolü oldu"unda devrin 
kaynakları birle!mektedir. 
Kösem Sultan için #brâhim’in saltanatı pek tatmin 
edici geçmemi!ti. Zira Vâlide Sultanlık yetkilerini 
istedi"i gibi kullanamamı!, Kemanke! Kara Musta-
fa Pa!a’nın idamıyla (1644) ba!layan saraydaki 
huzursuzluklar yüzünden zaman zaman endi!eli 
günler geçirmi!ti. Torununun yedi ya!ında olması, 
annesi Hatice Turhan Sultan’ın genç ve tecrübesiz 
bulunması sebebiyle iktidarın kendisinde 
kalmasını tabii kar!ılıyordu. Halbuki gelene"e göre 
büyük Eski Saray’a gidip kö!esine çekilmesi, 
Turhan Sultan’ın yetkileri kullanması usuldendi. 

Kösem Sultan cülûstan sonra böyle 
görünmü!se de onun samimi 

olmadı"ı kısa zamanda 
anla!ıldı. IV. Mehmed’in 

saltanatının ilk yıllarında 
Kösem Sultan, Yeniçeri 

Oca"ı’na dayanarak 
devlet i!lerine müda-
hale etmeyi 
sürdürdü. Bu 
m ü d a h a l e l e r 
dolayısıyla Sofu 
Mehmed Pa!a 
sadâretten azledi- 

lerek yerine yeniçeri 
a"ası Kara Murad 

Pa!a getirildi. Murad 
Pa!a’nın sadâretinde 

di"er a"alarla ba! gösteren 
geçimsizlik ve Kösem Sultan’ın 

her konuyu Bekta! A"a ile 
konu!ması sıkıntılara sebep oldu. Öte 

yandan Turhan Sultan da padi!ah annesi olarak 
devlet i!lerine müdahaleye ba!ladı. O da saray 
a"alarına dayanıp bir denge kurmaya çalı!ıyordu. 
Bu karı!ık ortamda Kara Murad Pa!a fazla dayana-
mayarak istifa etti. Yeni sadrazam Melek Ahmed 
Pa!a’nın bütçe açı"ını kapatmak için aldı"ı tedbirler 
#stanbul’da esnaf ve halkın ayaklanmasına sebep 
oldu. Saraya yürüyen halk, a"aların idamını talep 
etti. Buna yana!mayan Kösem Sultan halka 
ra"men a"aları korudu, yine düzenin a"alar 
sayesinde ayakta kalabildi"ini dü!ünüyordu. 
Böylece Kösem Sultan’ın a"alar nezdinde itibarı 
artmı!, Turhan Sultan kar!ısında güçlenmi!ti.

Sultan #brâhim’in cülûsu Kösem Sultan’ı yeniden 
eski gücüne kavu!turdu. #brâhim’in zihnî problem-
leri onun sorumlulu"unu arttırmı!tı. Kösem’in ilk 
i!i, Osmanlı tahtının son bulmasını önlemek için 
#brâhim’in bir erkek evlât sahibi olmasını sa"laya-
cak tedbirlere yönelmek oldu. Padi!aha sunulan 
câriyeler ve gözdelerin sayısındaki artı! önemli 
ölçüde harcamalara yol açmı!, bu kadınlarla birlikte 
musahipler ve nedimler de devlet i!lerine karı!ma-
ya ba!lamı!tı. Öte yandan Sultan #brâhim artan 
ruhî sıkıntılarının da etkisiyle annesini dinlemez 
oldu. Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan 
uzakla!tırdı, #skender Çelebi Bahçesi’nde ikamete 
mecbur etti. Bu arada Kösem Sultan, kendine yakın 
devlet ricalini saraya damat yaparak yönetimde 
etkinli"ini artırma gayretinde idi. 
Padi!ahın çılgınca talepleri gün 
geçtikçe artıyordu. Kösem dahi 
bunca yıllık tecrübesine 
ra"men hayatından 
endi!eliydi. Devlet 
erkânı ve Yeniçeri 
Oca"ı ileri gelenleri 
padi!ahın tahttan 
i n d i r i l m e s i n i n 
zaruret haline 
geldi"i hususunda 
fikir birli"i içindey-
di.

Sadrazam Sofu 
Mehmed Pa!a ve 
$eyhülislâm Abdürrahim 
Efendi gibi devlet adamları 
bu i! için Vâlide Sultanın 
rızâsını  alınmak için harekete 
geçtiler. Aslında hal’ çabalarının alt 
akıntısı hazırlanır, geriye ise rutin olan kuralların 
i!lemi!i kalır.
Sözkonusu rütin i!lemler, Kösem Sultan’ın saraya 
dönmesiyle ba!ladı. Valide Sultan’a bir heyet 
gönderilerek hal’ kararı kendisine tebli" edilir. 
Ba!ta !eyhülislâm olmak üzere, Karaçelebizâde 
Abdülaziz Efendi, Hanefî Mehmed Efendi ve Mus-
lihuddin A"a ile di"er bazı devlet erkânından 
olu!an heyet saraya geldi. Bunlar güçlü deliller ileri 
sürerek Kösem Sultan’ı razı etmeye çalı!tılar. 
Kösem Sultan önce rızâ göstermeyip direndi.Ardın-
dan çaresiz kalmı! gibi görünerek torunu 
Mehmed’i hazırlamak üzere harekete geçti.

Hatice Turhan Sultan
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Yıldızı parlamaya ba!layan Köprülü Mehmed Pa!a 
da Kösem Sultan’ı destekleyenlerin safına katıldı. 
Di"er taraftan Turhan Sultan saray a"alarıyla 
gizliden gizliye büyük vâlide aleyhinde çalı!malarını 
yürütüyordu (Naîmâ, V, 106 vd.).
Bu sırada yanındaki kuvvetlerle #stanbul’a do"ru 
ilerleyen âsi reisi #p!ir Mustafa Pa!a, Kösem Sultan 
ile ocak a"aları için tehlike arz ediyordu. Bunun 
üzerine Kösem Sultan ve ekibi, ellerini çabuk tutup 
padi!ahı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan’ı 
ortadan kaldırmaya karar verdiler. Tahta, safdil bir 
kadın olan Dilâ!ûb Sultan’dan do"ma Mehmed’in 
karde!i Süleyman’ı çıkarmayı planladılar. Böylece 
büyük vâlide rahat bir !ekilde hâkimiyetini devam 
ettirebilecekti. Kösem Sultan, ocak a"alarına gizlice 
mektuplar göndererek Turhan Sultan taraftarı dört 
harem a"asının öldürülmesine yardımcı olmalarını 
istedi (Kâtib Çelebi, II, 376).

Kararla!tırılan gece a"alar, adamları ile birlikte 
gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını 
bertaraf ettikten sonra IV. Mehmed’e de zehirli 
!erbet içirilecekti. Ancak iki vâlide ile de temasta 
bulunan Melekî Kadın, Turhan Sultan’ı uyarınca 
durum Kösem aleyhine döndü. Turhan Sultan 
Kösem’i öldürtmek üzere faaliyete geçti. Bu i! için 
Ba! lala Uzun Süleyman A"a’yı görevlendirdi. Süley-
man A"a ve adamları Kösem Sultan’ı Harem’deki 
odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler 
(16-17 Ramazan 1061 / 2-3 Eylül 1651). 

Karı!ıklı"ı haber alıp saraya gelen Kösem taraftarı 
Sadrazam Siyavu! Pa!a durumu anlayıp uzakla!tı. 
Kösem Sultan’ın cenazesi Eski Saray’a götürüldü, 
gerekli i!lemler yapılarak Sultan Ahmed Camii 
hazîresindeki zevci I. Ahmed’in yanına defnedildi 
(Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, s. 118-119).



IV. Mehmed dönemi iktidar mücadelesinde etkili 
aktörlerden biri de annesi Hatice Turhan Sultan’dır. 
Osmanlı tarih yazıcılı!ında naibelik ünvanını 
ça!rı"tıran ve Valide Sultanın konumunu ifade 
eden terim, Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi’nin 
Kösem Sultan’ın yedi ya"ındaki torunu IV. 
Mehmed’e valide-i muazzama tayin edili"ini 
anlatırken kullandı!ı terbiye ve nezaret görevi 
terimidir. IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan 
Sultan, o!lu yedi ya"ında padi"ah olunca Kösem ile 
naibelik mücadelesine girmi", 1651 yılında Kösem 
Sultan bo!durulduktan sonra otuz dört yıl Valide 
Sultanlık makamında kalmı" ve padi"ahlık yetkile-
rini tam manâsıyla kullanılmı"tır. Valide-i 
muazzama, unvanını resmen ta"ımı" 
ve aziller tayinler onun hattı ile 
gerçekle"mi"tir.  Valide 
Sultanlarla ilgili de!er-
lendirme yapan tarihçil-
er, Onların Osmanlı 
Devletinin bânîleri 
olarak görürüler. 
Hatice Turhan 
Valide Sultan’da 
Kösem Sultan gibi 
Osmanlı tarihinde 
derin izler bırak-
mı" bir Valide 
Sultan’dır. Hatta 
“Demir Leydi” 
lakabı da bu etkin-
li!inin bir ifadesidir. 
Hatice Turhan Sultan 
Osmanlı haremine 1640 
yılında Sultan I. #brahim’in 
cariyelerinden biri olarak 
katılmı"tır.
Yakla"ık on iki ya"ında dahil oldu!u 
haremdeki yükseli"i Sultan IV. Mehmed’in 
annesi olarak, 1648’de Sultan #brahim’in ölümüyle, 
Valide Sultan mertebesine kadar eri"mi" ve 17. 
yüzyılın son dönemlerinde Osmanlı  #mparator-
lu!u’nun politik ve kültürel ya"amı üzerinde 
önemli roller oynamasına olanak sa!lamı"tır.
Karaköprü karyesi ile ilgili fermanın çıkı" tarihi 
Turhan Sultan’ın sarayda tek ba"ına kaldı!ı 
döneme rastlar.Fakat Kösem Sultan’ın vefatı ile 
fermanın imza tarihi arasında 3-4 aylık bir zaman 
dilimi vardır.Karaköprü ile ilgili tasarruf Kösem’in 
etkin oldu!u dönemde ba"lamı", 

 Sultan’ın tek ba"ına Valide Sultan oldu!u dönemde 
sonuçlanmı" olma ihtimali de söz konusudur.

IV. MEHMED K!MD!R? 

30 Ramazan 1051 (2 Ocak 1642) tarihinde #stan-
bul’da do!du. Babası Sultan #brâhim, annesi Hatice 
Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı 
“Avcı” lakabıyla anılır. Çocuklu!unu sarayda 
geleneksel ortam içinde geçirdi. Bu sırada $âmî 
Yûsuf ve $âmî Hüseyin efendiler tarafından e!itildi 
($eyhî, I, 135-136, 265-266). Babasının dengesiz 
davranı"larının sürmesi üzerine büyükannesi 

Kösem Sultan’ın, devlet adamlarının ve 
yeniçerilerin muvafakatiyle 18 

Receb 1058’de (8 A!ustos 1648) 
yedi ya"ında iken Osmanlı 

tahtına çıkarıldı. Kısa 
kesilen, sadece "eyhülis-

lâmın, sadrazamın ve 
vezirlerin katıldı!ı 
biat töreninin ardın-
dan büyük annesi-
yle bostancıba"ıya 
teslim edildi. Bir 
hafta sonra kılıç 
alayı töreni yapıldı 
ve Eyüp Sultan 
Camii’nde $eyhü-

lislâm Hoca Abdür-
rahim Efendi’den 

kılıç ku"andı. Cülûs 
bah"i"i meselesi, ba"ta 

Cinci Hoca olmak üzere 
Sultan #brâhim döneminin 

zengin ve nüfuzlu ki"ilerin-
den zorla alınan paralarla halle-

dildi.
Kösem Sultan’ın ardından devlet idaresinde 

Vâlide Turhan Sultan ile saray a!alarının iktidarı 
ba"ladı. II.Süleyman’ın tahta çıkarılmasından 
sonra IV. Mehmed iki o!luyla birlikte sarayın 
$im"irlik dairelerine konuldu.  II. Süleyman 
1100’de (1689) Macar seferine çıktı!ında Edirne’ye 
getirildi. II. Ahmed’in saltanatına da  "ahit oldu. 28 
Rebîülâhir 1104’te (6 Ocak 1693) bu çok sevdi!i 
"ehirde vefat etti, naa"ı #stanbul’a getirilerek 
annesi Turhan Sultan’ın Yenicami civarındaki 
türbesine gömüldü.

IV. MEHMED
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Sadık YALSIZUÇANLAR ile
!ehirlerin Göbe"ine Edebî Mühürler

Röportaj: Mehtap Altan 



Sevdi!im bir âriften ödünç alayım: "Ayrılı!a 
ula"abilseydik, ona kendi acısını tattırırdık.” 
#nsanın üzerine, ya"adı!ı kentlerin kokusu 
siner ve mutlaka o kentin da!ının, ta"ının, kav-
gasının ve teslimiyetinin ta"ı girer ayakk-
abısının delik yerlerinden!

#stisnaları dı"ında Ankara'da ya"amayı ye!lerler.  
Ben öyleyim. Arada #stanbul, Sivas ve #zmir 
kaçamakları olmasına ra!men dönüp dola"ıp Anka-
ra'ya geldim. Ama sanırım benim ya"amımda hep 
belirleyici olan Malatya'dır.  Çocuklu!umdan 
heybemde biriktirdi!im ne varsa bu "ehirden. Çok 
samimi, çok sıcak, çok güzel, çok saf ne varsa. 
Sadece bunlar tabi. Çok acılar da birikmi". Acılar-
dan bir yaz kurduk, onarıyoruz, diyor "air. Malatya 
biraz da öyle bir "eydir bende. Babamın i"letti!i 
sinemalarda seyretti!im filmler...Yazlık Melekbaba 
sinemasında gazoz ve ayçiçe!i satı"ım. Te"rifatçılık 
yapı"ım. Evimizin önündeki dut a!acı. B.klu derede 
bo!ulan çocukların yüzleri. Yetim kız Bico'nun 
canımı gittikçe daha çok yakmı" olan öyküsü. 
Kom"ularımızdan Naylon Emine. O'nun trajik 
hikâyesi... Suset. Muhlise teyze. Annemin gizli gizli 
a!layı"ı. Yeni Cami'de kıldı!ımız teravihler. Davul-
cu Hasan'la babamın belediye çar"ısındaki 
asmaaltında yaptı!ı muhabbetler...Gavur 
Hakkı'nın kona!ı. Bahçesinden erik a"ırmamız. 
Bekçinin yakalaması. Korkular...Sonra al karısı. 
Kabuslar... 

debiyat, "ehirde kültür 
havzaları olu"turuyor. 
Bizde dolaylı ya da do!ru-
dan "ehir kültürüyle ilgili 
kitapların azlı!ı çok 
üzücüdür. $ehir kitaplı!ı 

deyince bizde üç bilemediniz be" kitap 
sayabiliyoruz. $ehrin mimarisini, 
mutfa!ını, insanlarını, tarihini, sokak-
larını, ta"larını, a!açlarını, günlerini, 
gecelerini anlatan kitapları kastediyo-
rum. Ama edebiyatın dolaylı biçimde 
"ehrin kültürünü derinden etkileyen 
bir boyutu var. Bu da çok önemlidir.”                                                                                                            

Edebî topraklarda duygu i"çisi olan her 
insanın kendine sakladı!ı, kendini 
anlatan birkaç cümlesi vardır. Bize, 
bizim de bilmedi!imiz sizi özetleyen birkaç cümle 
kurar mısınız?

Sevdi!im bir âriften ödünç alayım "Ayrılı!a 
ula"abilseydik, ona kendi acısını tattırırdık.”
#nsanın üzerine, ya"adı!ı kentlerin kokusu siner ve 
mutlaka o kentin da!ının, ta"ının, kavgasının ve 
teslimiyetinin ta"ı girer ayakkabısının delik 
yerlerinden! Bilirsiniz, yazarların manevi anlamda 
giydi!i ayakkabılar vardır; öykülerinin kuyusuna 
inebilsin diye dü"ünceleri. 

Bize biraz "ehirlerinizden ve size kattı!ı ve sizden 
aldıklarından bahsedebilir misiniz?

 Üç "ehrim oldu. Malatya, Hatay(Dörtyol) ve 
Ankara... #stanbul da eklendi onlara. Ama kendimi 
hâlâ bu üç "ehirde buluyorum. Tuhaftır, Ankara 
pek sevilmez. So!uk, asık yüzlü bilinir. Bana öyle 
de!il. Hacı Bayram gibi bir güzelin "ehridir önce-
likle. Ankara'yı sevmek için bu neden tek ba"ına 
yeterlidir. Ankara'da ö!rencilik yapanlar Ankara'yı 
çok severler. 
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Mahallemizdeki ah!ap, küçük mescitte kıldı"ımız namazlar...#lkokul a!kı. Sonra 
Dedem Sadık Baba... Eski Malatya'daki Ulu Camie bizi götürü!ü. Cuma'dan 
dönerken cebindeki renkli fasulye !ekerlerini özenle çıkarıp veri!i...Sonra 
babaannem. Ya!landıkça beli bükülen, iki büklüm olan...Boncuklu yazmasına cez-
belendi"inde kan sıçrayı!ı...Büyük halamın a"layarak söyledi"i Yunus ilahile-
ri...Sonra evimizin seçim zamanları CHP seçim bürosu haline geli!i... Muazzez 
Turing'in Karao"lan !arkısı...Belediye ba!kanı, babamın yakın dostu Nuri am-
canın gerilimi...Sonra dayım Neco. Cinayetleri. Tutukevleri...Anneannemle 
ziyarete gidi!lerimiz... Morgta onu te!his edi!im...



 Saç sobada me!e odunu yakar, közüyle so"anlı 
bulgur a!ı pi!irirdi mangalda, mavi çinko çaydanlık-
ta çay demlerdi. Tandır ekme"ini ıslatırdı. Yer 
sofrasında tahta ka!ıkla bulgur a!ı yerdik. Be!-altı 
ya!larındaydım. #ki odalı bir evdi. Duvarı kerpiç, 
üstü toprak dam. Yer pardaklanırdı, mis gibi toprak 
kokardı. Çok mütevazı bir ya!am sürüyorduk.  
Babam tabi farklı bir dünyada ya!ıyordu. CHP'li. 
Sinema i!letiyor. Ba!ka i!ler yapıyor. Yakı!ıklı bir 
adamdı. Annemi çok aldatıyordu. Annem a!ktan çok 
acı çekiyordu. Sonradan sonradan farkına vardım. 
Bu günlerde genzime sinen koku anason...

Yengemin o hiç aklımdan çıkmayan yüzü...O$f 
neler neler...Dörtyol ise gençlik ça"ımın ilk evresini 
renklendirmi!ti. Burada edebiyatla temasım 
ba!ladı belki de. Türkçe ö"retmenim Turan 
Gültekin'e çok !ey borçluyum. Gerçek yazarlarla, 
edebiyatla tanı!tırdı bizi. Oradan bir yıl sonra kanlı, 
kirli bir darbenin kâbusunun çökece"i Ankara 
günleri ba!ladı. Kocatepe yakınınki ö"renci evi,..  
Huzur apartmanı. Sonra 12 Eylül kâbusu. Sonra ilk 
öykü, Ana. Sonra Maltepe Barınak otelde resepsiy-
onistlik. Beytepe kampüsünde Divan Edebiyatı, 
Halk Edebiyatı dersleri...Fuzuli'nin Su kaside-
si...Sonra sonra...

#lk kitabınız %ehirleri Süsleyen Yolcu'nun ismi 
dikkatimi çekti. %ehirler,  kaldırımların ninnisinde 
saklar öykülerini ve tarihini.  #nsanlar gibi !ehirler-
in de bir karakteri, bir rengi, bir sesi vardır.  "Resmi 
belge nispeten cansız ve kurudur, yorumladıkça 
hayat kazanır, ama hatırat ve edebi eserler 
kendili"inden bir canlılı"a sahiptirler.” Sayın 
Yalsızuçanlar, edebiyatın ya da edebî eserlerin !ehir 
tarihindeki rolü nedir?

Do"rusu ona pek aklım ermiyor. Ama !ehrin gönül 
oldu"unu okumu!tum. Hz. Mevlana, 'köyden !ehre 
göç etmek gerek' diyor. Köy nefis, !ehir ise gönül 
demek ki...%ehirleri Süsleyen Yolcu, benim ilk göz 
a"rım. Seksen yılının ba!larından itibaren 
yazdı"ım öykülerin bir kısmı o kitapta bir araya 
gelmi!ti.

Aslında !ehirleri süsleyen de"il, !ehirleri arındıran, 
yeniden kuran yolcu demeliymi!im. Ama öyle 
esmi!ti. Edebiyat, !ehirde kültür havzaları 
olu!turuyor. Bizde dolaylı ya da do"rudan !ehir 
kültürüyle ilgili kitapların azlı"ı çok üzücüdür. 
%ehir kitaplı"ı deyince bizde üç bilemediniz be! 
kitap sayabiliyoruz. %ehrin mimarisini, mutfa"ını, 
insanlarını, tarihini, sokaklarını, ta!larını, 
a"açlarını, günlerini, gecelerini anlatan kitapları 
kastediyorum. Ama edebiyatın dolaylı biçimde 
!ehrin kültürünü derinden etkileyen bir boyutu 
var. Bu da çok önemlidir.

Sayın Yalsızuçanlar, anason kokusu ve çocuk-
lu"unuz desem?
 
 Evet...Çocuklu"umun ve ilk gençlik yıllarımın 
kokusu... Rakı özellikle...Rakı çok içilirdi. Ondan 
önce aslında bebekken annem çok a"layınca 
anason kaynatıp içirirmi!. Anasonun dama"ımda 
izleri çoktur. Susmak bilmezdin, derdi annem. 
Rahmetli çok çekmi! benden. Anason içirirdim 
ama nafile derdi. Sonradan tabi bizim ailemiz çok 
enteresan bir yapıya sahip. Dedem rahmetli yani 
babamın babası ve babaannem çok mütedeyyin 
insanlardı. Dervi!lerdi. 

Dedemin dervi! ar- 
kada!ları gelirdi eve sık 
sık. Zikir açarlardı. 
Babaannem müthi! bir 
kadındı. Hak a!ı"ı biriydi. 
Çok dikkatli ya!ardı.
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Haklısınız, da!ınık, geldi!ince, öylesine yazıyorum. 
Yer yer savrukla"ıyor kalem. Pek öyle kurallara, 
tanımlara, sınırlara uymuyorum yazarken. Ara 
türlere çok inanıyorum. Ne anlatıyorsanız öyle 
anlatıyorsunuz. Yani dilinizi, kurgunuzu, biçiminizi 
içeri!iniz belirliyor. Bir de kurarak, planlayarak 
yazmam. Mimari yoktur yazdıklarımda. Canım çok 
yanınca kaleme sarılırım. Ho" kalemle hiç yazamam. 
El yazım berbat. Eskiden daktiloydu "imdi bilgisa-
yar. Bazen parmaklarım tu"lara yeti"emiyor. Süratli 
bir bilinç akı"ı oluyor, kesintisiz yazıyorum. 
Öykülerimi genellikle bir çırpıda yazarım. Sonradan 
daha oylumlu anlatılar yazdım. Onları da kısa sürele-
rde yazmı"tım. Bende geleneksel bir yan daima 
varlı!ını sürdürdü ama yeni "eyler denedim sürekli.

 Çocukken en çok da anne avuçlarına sı!ardık; "imdi 
koca kâinata sı!amıyoruz!..Sayın Yalsızuçanlar, bizi 
uyu"turan ve gerçek hayatı unutturan nefsin sütünü 
içmeye ba"ladı!ımızdan itibaren her ortamda bir 
sava" ba"ladı. Somut, soyut her sava" ya ölümlerle ya 
da kangren olmu" ruhların yoksullu!u ile 
sonuçlandı. Biraz edebiyat ortamındaki sava"lardan 
bahsedebilir miyiz?

Bu sadece edebiyat ortamlarına özgü de!il. Sava" 
içte var aslında, dı"taki bütün sava"lar içtekilerin 
yansıması. Nefis yani ruh terbiyeden geçmemi"se 
sürekli ikilikte, çatı"mada, sava"tadır. Nefisle sava"a 
mücahede der arifler. Dı" sava" ise cihat olarak 
nitelenir. Asıl sava" mücahededir. Bir de sava"ların 
daha derin, metafiziksel yansımaları, nedenleri 
vardır. Onları ehli bilir. Ben pek anlamam. #öyle bir 
algıyı da do!ru bulmuyorum: Eskiden her "ey çok 
güzeldi, giderek kötüle"ti, "imdi doruk yaptı. Böyle 
bir "ey yok. Eskiden de "imdi de aynı "eyler olup 
bitiyor. Farklı biçimlerde oluyor hepsi bu. Edebiyat 
ortamlarındaki sorunlar daha çok okuryazarların 
ahlakili!iyle ilgili.

Garip, Küf ve ardından Huruf ba"lı!ı altında 
öyküleriniz üç cilt halinde toplu olarak yayınlandı. 
Sessizlik ve yalnızlık öykülerinizin ana temasını 
olu"turuyor. Rüya ise öykülerinizin solu!unu 
okuyucuya sa!altan asıl tema. Öykülerinizi bir 
kurala, teknik bir sınırlamanın akademik ça!rısına 
uymadan yazıyorsunuz. Geleneksel, klasik, modern, 
postmodern ve menkıbe gibi. Bu anlamdaki 
özgürlü!ü size sa!layan neydi? Bize biraz yazmak 
eyleminizden bahseder misiniz?

Hz. Mevlana, 
'köyden !ehre göç etmek gerek' diyor.
Köy nefis, !ehir ise gönül demek ki...



Hayatın kanına, bo!lu"u do"uran sı" çı"lıklar 
girdi"inden beri ya!amın göbe"ini tekmeler cehale-
tin kanatları! Eli kalem tutan insanların üzerine 
vebaldir aslında sundukları eserlerin insana verece"i 
her cümle. Siz bu anlamda bize neler söylemek 
istersiniz? Yazarların böyle bir sorumlulu"u 
oldu"unu dü!ünüyor musunuz?

Yazarın sorumlulu"u sorunu benim de öteden beri 
ilgilendi"im, önemsedi"im, birazcık olsun dü!ünüp 
yazdı"ım bir konu. Herkes sorumludur ama yazar 
daha çok sorumludur. Yazdı"ınızın kime, nasıl 
ula!tı"ını, nelere yol açtı"ını ölçemiyorsunuz. Bu 
bo!lu"a sıkılan kur!un gibi. Bu yüzden dramatik 
iletilerin ancak etik içinde kalınarak açımlanabi-
lece"ine inanıyorum. Bu da yazarın sorumlulu"unu 
birkaç kat artırıyor.

Anlatmanın hem acı hem tatlı yanı var. #nsan 
konu!tukça yalnızla!ıyor derler ya, çok do"ru. 
Yazdıkça da ruhunuz ya"malanıyor.

#ktidarda on  yılı a!kın Adalet ve Kalkınma Partisi 
var. Türkiye büyük de"i!im ve dönü!üm ya!adı ama 
sa" cenahın iyi edebiyatçı, roman yazarı çıkarmadı"ı 
iddia ediliyor. Gerçekten de sa"dan iyi yazar çıkma-
ması gibi bir durum var mı? Varsa neye ba"lıyor-
sunuz?

Hüznün rayihası, yazarın yüre"ine de"di"i an ba!lar 
yazmak serüveni. Siz bu serüvene onlarca kitap 
sı"dırdınız. Derlense toplansa minik bir kütüphane 
olu!turacak kırkı a!an kitaplarınız var. Sadık 
Yalsızuçanlar niçin bu kadar çok kitap çıkardı?

 Bilmiyorum. Aslında çok kitap yazdı"ımı da dü!ün-
müyorum. #!te bütün öyküleri üç ciltte topladık. 
Birkaç roman. Deneme vs. Biraz masal yazmı!tım. 
Biraz da bilimsel toplantılara katıldı"ımda tebli" 
taklidi !eyler. Kitaplar nasıl ço"aldı, nasıl böyle oldu 
do"rusu pek anlayamadım. Kimseyi kıramıyorum. 
Bu kötü huyumdan çok çektim.

Kanatsız uçan her yürek manevi âlemin kokusuna 
mazhar olur! Bir yazar; terleyerek, bilginin topra"ın-
da duygu mayalayarak ve kelimelerin havzasında 
dua harmanlayarak edebî yanını o kutsi an'a hazırlar. 
Harflerse, tutundu"umuz hayatın iliklerindeki 
efsunkâr elçilerdir. Siz, harflerin kutsal ırma"ında 
yüre"inizi demlerken nedir onları cümlelerin 
dü"ününe götüren?

Ben daha çok iyile!me arzusuyla yazıyorum. Çocuk-
luktan çok acılar birikmi! heybeye. Çok da yaraland-
ım, örselendim. Zaman zaman niçin yazıyorum diye 
gönlüme geliyor. Aslında yazarların neden 
yazdıklarına kafa yorduklarını sanmıyorum ama 
bazen bu soru geliyor insana. Ben sanırım biraz daha 
huzurlu hissedebilmek için yazdım. 

Nefis, yani ruh
terbiyeden geçmemi!se
sürekli ikilikte, çatı!mada, sava!tadır.
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Edebiyatın siyasal olanla ili!kisi çok karma!ıktır. 
Belirli bir siyasal-toplumsal zemin edebiyatçı 
yeti!tirmez. Edebiyatçılar belirli bir kültürel havza, 
bir iklim olu!turur. Sa"dan iyi yazar çıkmaz diye bir 
ezber var. Bu, daha çok Kemalist sol gelene"in Türki-
ye'de uzun yıllar baskın olu!unun getirdi"i bir !ey. 
Hem böyle bir algı var hem de sanatın endüstriyel 
alanda belirleyici aktörleri Kemalist-Sol olmu!. Oysa 
sanat sınırların anlamsızla!tı"ı yerdir.

Yazmak, bilginin sanca"ında cehaletin dara"acını 
yok etmektir. Edebiyata gönlünü, eme"ini ve 
ömrünü verenlerden bazıları sonuna kadar, bazıları  

ise ba!lamadan bitti felsefesinin gölgesinde yazın 
sanatını icra ediyorlar. Sayın Yalsızuçanlar, Türki-
ye'de edebiyatı te!vik etmek, canlandırmak için ne 
yapmak gerekir? Ödül törenleri i!e yarıyor mu 
yoksa onlar da a!ırı ideolojikler mi?

 Ödüllerin, iltifatın, ilginin sadece edebiyatı, yazarı 
de"il her !eyi etkiledi"i açık. Ama edebiyatçının 
çok fazla ödüle, ilgiye ihtiyacı olmaz. Okurla 
kurdu"u temas dahi önemli olmakla birlikte belir-
leyici de"ildir. Edebiyatın, edebiyatçının etkinli"i-
nin artması, kıymetinin daha çok anla!ılmasına 
ba"lıdır.

Bir !ehir Kadar Kalabalıktır Bazılarının Yalnızlı"ı
Cahit Zarifo"lu



'Bir ba!ka ülkeye, bir ba!ka denize giderim', dedin 
'bundan daha iyi bir ba!ka !ehir bulunur elbet. 
Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla kar!ı kar!ıya; 
-bir ceset gibi- gömülü kalbim. 
Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? 
Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam, 
kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün, 
bo!una bunca yıl tüketti"im bu ülkede.' 

Yeni bir ülke bulamazsın, ba!ka bir deniz bulamazsın. 
Bu !ehir arkandan gelecektir. 
Sen gene aynı sokaklarda dola!acaksın, 
aynı mahallede kocayacaksın; 
aynı evlerde kır dü!ecek saçlarına. 
Dönüp dola!ıp bu !ehre geleceksin sonunda. 
Ba!ka bir !ey umma- 
Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu kö!ecikte, 
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de. 

Konstantinos Kavafis

#ehir 
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Karaköprü Karyesinin
!azeli !eyh Ali Dede’ye Temlîkine Dair
Fermân Sureti Üzerine Bir De"erlendirme

Prof. Dr. Abdullah EK#NC#
#smail ASO$LU



ermân; emir, buyruk; (evvelce) pâdi!ah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu  anlamına 
gelmektedir. Dîvân-ı Hümâyun veya Pa!akapısı’ndaki divanlarda alınan kararlara uygun olarak 
yazılan ve üzerinde tu"ra bulunan padi!ah emirlerinin genel adıdır.  Fermânlar, mündericatına 

göre muhtelif isimler alır. Berat, men!ur, irsad, tahsis ve temlîk fermanı gibi.  #slam devletlerinde bilhassa 
devlete hizmeti geçenlere hükümdar tarafından mülk olarak verilen yerlerin belgesini ifade eden terime 
‘’Temlîkname’’  veya ‘’Mülknâme’’ adı verilmi!tir.
 Osmanlı padi!ahları ilk dönemlerden itibaren önde gelen ulemaya, tekke ve zaviye !eyhlerine fethedilen 
topraklardan mülk olarak tahsiste bulunmu!lardır.  
Tarihçi Ne!rî’nin ‘’Onca azametine ra"men bir 
dervi! görse ona tevazu ve meskenet gösterirdi’’ 
diye bahsetti"i Fatih Sultan Mehmed’in sûfilerle 
yakın ili!kileri bilinmektedir. Sultan, pek çok !eyhe 
faaliyetlerinden dolayı beratlar vererek onları 
vergiden muaf tutmu!tur.  Tekke ve zaviye !eyhler-
ine ihsanlarda bulunan padi!ahlardan biri de IV. 
Mehmed’dir. Babası Sultan #brahim’in dengesiz 
davranı!larının sürmesi üzerine büyükannesi 
Kösem Sultan'ın, devlet adamlarının ve yeniçerile-
rin muvafakatiyle H. 18 Receb 1058'de (M. 8 A"us-
tos 1648) yedi ya!ında iken Osmanlı tahtına 
çıkarılmı!tır.   Sultan IV. Mehmed döneminde, ir!ad 
faaliyetlerinden dolayı kendisine mülk tahsis edilen 
tarikat liderlerinden biri $azeliyye !eyhlerinden 
$eyh Ali Dede’dir (ö. 1661). $eyh Ali Dede’nin aslen 
Tunuslu ve $azeliyye tarikatının kurucusu olan 
Ebü’l-Hasan e!-$âzelî’nin (ö. 656/1258) torunu 
oldu"u ve Urfa’ da $azeli tarikatı !eyhi oldu"u 
nakledilir.  
 Mür!idi Abdüsselâm b. Me!î!’in emriyle 
1224-1226 yıllarında #frîkıye bölgesindeki $âzile 
beldesinde yer alan Za"vân da"ında bir ma"arada 
inzivaya çekilen Ebü’l-Hasan e!-$âzelî’nin #frîkıye 
bölgesinin ba!!ehri Tunus’a varıp, ir!ad faaliyetine 
ba!lamasıyla $azeliyye tarikatinin temelleri 
atılmı!tır.   Tarikat Anadolu’ya ilk kez 16. yüzyılın 
ba!larında tarîkatın Meymûniyye kolunun kurucu-
su Ali bin Meymûn tarafından getirilmi!tir. Zaman 
içerisinde dünyanın bir çok yerine 

Fermanla Karaköprü, Ali Dede’ye mülki-
yet yolu ile verilmi!, tahrire tabi olmaya-
ca"ı ve vergiden muaf oldu"una dair; “me-
frûzü'l-kalem ve maktûü'l-kadem” (sayım 
yapılmayan ve Osmanlı yöneticilerinin 
müdahale etmedi"i) belde oldu"u ifade 
edilmi!tir .
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yayınlan tarikat öncelikle; Kuzey Afrika,  zamanla 
da Suriye ba!ta olmak üzere Arap dünyası, Malezya 
ve Endonezya, Anadolu ve Balkanlar, Amerika ve 
birçok Avrupa ülkesi bulunmaktadır.  Öyleki 
dünyanın hemen her yerinden müntesibleri olmu!-
tur. "âzeliyye XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören 
tarikatlardan biridir. Rene Guenon (Abdülvâhid 
Yahyâ), Michel Valsan (Mustafa), Frithjof Schuon 
(Îsâ Nûreddin), Martin Lings (Ebûbekir Sirâceddin), 
Titus Burckhardt, Ian Dallas (Abdülkadir es-Sûfî), 
Gai Eaton gibi ihtida etmi! önemli aydınların 
"âzeliyye tarikatına intisap etmesi tarikatı Batılı 
çevrelerde bir ilgi oda#ı haline getirmi!tir. "azeli 
!eyhlerinden "azeli Ali Dede muhtemelen 1600’lü 
yılların ilk çeyre#inde Tunus’tan $stanbul’a giderek 
Erenköy’e yerle!mi!, "azeliyye adındaki tarikatını 
yaymaya çalı!mı!tır. Daha sonra $stanbul’dan 
Urfa’ya gelerek Halilürrahman Camii’nin yanına 
yerle!mi! ve buraya bir tekke  in!a etmi!tir.-
Camii’nin do#usuna biti!ik olarak küçük bir 
mezarlık bulunmaktadır. "ahidelerinde Osmanlı 
!iir ve hat sanatının güzel örnekleri yer alan bu 
mezarlıkta, 
 

 "azeli "eyhi Ali Dede’nin de mezarı yer almaktadır.  
XVII. yüzyılda "azeliyye tarikatı adına Urfa’da kuru-
lan tekkede "eyh Ali Dede’nin faaliyet gösterdi#i, IV. 
Murad’ın Ba#dat seferi (1689) sırasında !eyhi 
ziyaret etti#i, IV. Mehmed’in H. 1061’de (M. 1651) 
Urfa yakınındaki Karaköprü köyünü !eyhe 
ba#ı!ladı#ı belirtilmektedir.  IV. Mehmed’in 
1648’de, 7 ya!ında tahta geçi!inden 3 yıl sonra, yani 
daha 10 ya!ında iken "azeli Ali Dede’ye ihsanlarda 
bulunması dikkate de#erdir. Padi!ahın çocuk ya!ta 
!eyhlere ba#ı!larda bulunu!u manevi dünyasının 
geni!li#ine i!aret etmekle beraber, sultanın çocuk-
lu#u zamanındaki karı!ıklık ve devlet adamları 
arasındaki aciz ve !a!kınlık esnasında  almı! oldu#u 
kararların, padi!ahın kendi arzusuyla mı aldı#ı 
!üphelerini akla getirmektedir. Sultanın 10 ya!ında 
tarikat liderlerine, !eyhlere kar!ı ihsanlarda 
bulunu!u, yönetimde etkili olan çevrelerin, yerelde-
ki güçlerini arttırma tasarrufuna yönelik, ta!rada 
etki ve etkinlikleri ileri derecede olan !eyhlere 
mülkler ba#ı!lamı! olabileceklerini de 
dü!ündürmektedir



Köyün !azeli Ali Dede’ye mülk olarak verildi"i 
anla#ılan fermânda Karaköprü’nün Ali Dede’ye 
verili# gerekçelerinden bahsedilir. ‘’Karaköprü 
Karyesinin Temlîkine Dair Fermân Sureti’’ ba#lıklı 
temlîk fermânında ‘’Ali nâm kimsenin’’ !azeli evlad-
larından oldu"u ve Halilürraman makamına #eyh 
oldu"undan bahsedilir.  !eyhin, bizzat padi#ahın 
kapısına varıp, kendisinin ‘’mazinne-i kirâmdan’’  
oldu"unu, belirli bir geçiminin olmadı"ını ve maddi 
sıkıntılar ya#adı"ını dile getirdi"i ifade edilmi#tir. 
Buna kar#ılık !eyh ‘Ali Dede’ye Ruha taraflarından 
Karaköprü karyesinin mülk olarak verildi"i ve 
sultanın kendisi için

Yine fermânın ‘‘evlad-ı evladin 
envâ’i vücûh-ı mülkiyet üzere 
keyfemâye!â yahtar ve mutas-
sarıf olub diler ise sata ister ise 
ba"ı!laya dilerse vakıf eyleye’’ 
kısmından anla#ıldı"ına göre, Ali Dede’ye 

temlîk buyrulan Karaköprü’yü kendisi veya 

evlatlarının istedi"i gibi tasarruf edebilmesine 

olanak verilmi#tir. 

Halilürrahman makamında her gün için bir hatm-ı 
#erif okunmasını istedi"i anla#ılmaktadır. Fermân-
da, köyün Ali Dede’ye mülkiyet yolu ile verilmi# 
olmasından tahrire tabi olmayaca"ı ve vergiden 
muaf oldu"una dair; “mefrûzü'l-kalem ve 
maktûü'l-kadem” (sayım yapılmayan ve Osmanlı 
yöneticilerinin müdahale etmedi"i)  min 
küllî’l-vücûh ‘avarız-ı divâniye ve tekâlif-i ‘örfiye-i 
me#akkadan mu’âf ve müsellem olmak üzere’’ 
ifadeleri fermânda kayda geçmi#tir.

 Ayrıca fermânda; Karaköprü karyesine
bundan böyle hiçbir devlet görevlisinin
müdahalesi olmaması ve köyün mülkiyet
statüsünün de"i!tirilmemesi konusunda
uyarılar da yer almaktadır. 
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KARAKÖPRÜ KAR!YES!N!N TEMLÎK!NE DA!R FERMÂN SURET!D!R

1) Çûn ri’âyet ve ikrâm ve himâyet ve ihtirâm 
efdalü’l-vech ve’l-ikrâm  ‘âdeti-i hasene-i selâtin ve 
fâ’ide-i müstahsene havâkin-i irtisâmdan olma!ın 
zî himmet-i ‘âliyeme vâcib oldu!u i"bu zümre-i 
2) El-mür"idîn hemi"e resîde-i mezîd himmetim ve 
vüs’at in’âmla muhasırü’l-amâl ve’l-erbâb  ‘Ali nâm 
kimesne merhûm "eyh-i #azeli evlâdlarından olub 
mahmiye-i vaki’ Hazret-i Halilu’r-Rahman-ı Salâvat-
ullah
3) ve selâme ‘alâ nebiyyinâ ve ‘âleyhi hazretleri 
makamına "eyh olan i"bu rafi’-i tevki’-i refi’ü"-"ân 
"ehriyâri birle nâm meserret ‘unvân-ı tâcdâr 
efharü’l-salihâ ve’l-mesâkin ve muhtar-ı etkıya
4) el-vasilîn mazhar-ı füyuzat vedûd #eyh ‘Ali zide 
salâha südde-i sa’âdetime gelûb mü"arûn-ileyh 
mazinne-i kirâmdan oldu!ın !ayrı kendû ma’i"et-i 
mu’ayyenesi olmama!la ve 
5) Ma’â"ı ve sebeb-i inti’a"ı kemâl-mezid muzayaka 
ve zarûreti olma!ın Ruha kazasına tâbi’ ol cenablar-
da masîr olan karyelerden Karaköprü nâm karye 
‘azîz-i mü"arün-ileyhe
6) verilmek ve ruhuma beher yevm hatm-i "erifi 
tilâvet kılınmak içün ze’âmet-i na-budan ihrâc-ı 
haliyen hakkında ‘inayet-i "ahanemi ve mezid-i 
re’fet-i padi"âhanemi zuhûra getürüb
7) zikr olunan karye vech-i me"rûh üzere hatt-ı 
humâyûnum ve sa’adet-makrûnumla hibe ve temlîk 
ve ihsan ve ‘atiye edüb i"bu sene ihda ve sittin ve elf  
zilhiccesi
8) on altıncı gününde i"bu mülknâme-i hümâyun 
mevhûbe-i me"hûnı verdim ki bu bâbda hatt-ı 
hümâyun ve sa’adet-makrûnumla vasıl olan 
celîletü’l-kudum mucibince ba’de’l-yevm
9) zikrolunan vech-i me"rûh üzere hudud sunuruda 
dahil olan gabe-i hakuk-ı "er’iyye ve kâ$e-i rüsum 
‘ırakiyesi ile ’ö"r ve bennak ve resm-i kovan ve 
kettan ve tuyur-ı zemîn

10) ‘arusata ve bâdi-i hava vesair timaratı 

mefrûz'ül-kalem ve maktû'ül-kadem min 

küllî’l-vücûh ‘avarız-ı divâniye ve tekâlif ’i- ‘örfiye-i 

me"akkadan mu’âf ve müsellem olmak 

11) üzere mülk-i muhsiniyesi ve hakk-ı sarfiyesi 

(innallahe yerisü’l-‘arz ve min ‘aleyhave huve hayrur 

râzikîn) sair emlâk sâhibleri gibi ve mutassarıf 

oldukları gibi kendüsü

12) evlad-ı evladin envâ’i vücûh-ı mülkiyet üzere 

keyfemâye"â yahtar ve mutassarıf olub diler ise sata 

ister ise ba!ı"laya dilerse vakıf eyleye ol bâbda 

13)evlâdımızdan ve emhâl-i sa’adet-i nihâdimizden 

vüzerâ-i a’zâm ve vükelâ-yı kirâm ve defterdaran-ı 

emvâl ve mü"âvir erkân-ı devlet ve a’yân-ı ha"met-

den ve mutasarrifin-i emval



KAYNAKÇA14) mübâ!irin i’mâlden ve gayriden hiçbir 

ferdü’l-efrâdü’l-ferîd kâinen mâkân ve keyf-i mâkân 

vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb ve 

nev’-i mine’l-envâ’ mâni’ 

15) ve mizâc ü münazi’ olmayalar ve tebdil ve ta"yîr 

etmeyeler hem tebdiline ve ta"yîrine ve tebdiline ve 

tahviline samî olursa nass-ı !erîf (femin beddle 

ba’dema sem’a)

16) fe innemâ allaaddin yedlune innallahe semi’un 

‘alim) ma’nası üzere emr-i !erîfe imtisâlleri ma’dûm 

olub darende-i !ermesarr (?) havâs …

17) ola !öyle bileler ve ‘alâmet-i !erîfeye ‘alem arâya 

i’timâd kılalar tahriren evsat-ı !ehr-i zilhicce-i !erîf 

sene-i ihda ve sittin ve elf. 

Mâ-hüvve’l-mezbûr fî tayyi’l-sütûr muvâfık ‘ala 

berâ-yı menlehü’l-umûr hurrire el-fakir Yusuf 

el-vezîr

‘Alak(?) nazarı mâ-fi’l-varaki’l-mükerrem ve’t-tev-

ki’ür-refi’ül-müfehham ene’l-fakîr Mehmed el-vezîr

Mâ-hüvve’l-mektûb fî hazâ el-kitâb vâki’-i ‘indî 

Vallahi ‘alem bi’l-sevâb hurrire el-fakîr Mustafa 

el-vezîr

Mâ-hüvve’l-mestûr fi-hazâ el-men!ûr muvâfık 

menlehü’l-umûr hurrire el-fakîr Mustafa el-vezîr

Mâ-hüvve’l-mestûr fî-hazâ el-men!ûri’l-a’lâ muvâfı-

ki’l-emr menlehü’l-umûr mine’l-müvellâ hurrire  

el-fakîrü’l-mülki’l-kadîr Mehmed el-vezîri’l-a’zam

el-emirü’l-mezbûr kemâ hazâ el-mestûr fî hazâ 

el-men!ûr ene’l-fâkîr #brahim el-vezîr

Mâ-hüvve’l-mektûb fî hazâel-mesâli’l-mergûb 

muvâfıkü’!-!er’i el-mendûb hurrire el-fakîr 

Mehmed el-vezîr defterdar 

Mâ-hüvve’l-mestûr fîtayy-i hazâ el-küttâb vâki’ ‘indî 

‘ala nehci’l-sevâb hurrire el-fakîr Kenan el-vezîr

el-muharrrer fî hazâ el-kitab vâki’ ‘indî…..……hurri-

re el-fakîr …mülki’l-kadîr Mustafa el-vezîrü’l-tevfîk
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Senai DEM!RC!

"ehrin Öte Yakasından Gelen Adam



!imdi bir adam gelse "ehre, u#rasa lo" oda-
larına bir evin. Bir çocu#un hayret 
bakı"larını indirse gözlerimize Sönmeden 
ate"li hayretleri. Yılmadan delici bakı"ları.
Bizi kendimize bin sürpriz diye tanıtsa.

Bin dirili" türküsü oluverse, bir ha"ir sözüne 
dönü"üverse.
Dal uçlarında tomurcuklar gibi patlasa sonsuz 
özlemlerin.
Gelincikler gibi yüzü kanlansa paslı kederlerin.
Kan kırmızı mahcupluklar bula"sa yüzüne ölü 
kızların.
Bir daha bir daha seyretsek $brahim’in [as] 
ku"larının yaprak yaprak geri dönü"ünü.
Bir daha, bir daha dirilmeye bin bahar kadar emin 
olsak, $brahim’ce mutmain olsa yaralı kalplerimiz.
Dal uçlarına çiçek çiçek tebessüm asılıverse.
Baharı giyinen yeryüzü bir Duha ayetini seslen-
dirse:
Rabbin seni terk etmedi, etmeyecek 
Rabbin sana darılmadı, darılmayacak
Bundan sonra ne gelirse ba"ına, bundan öncekile-
rden güzel olacak.

!imdi bir adam gelse "ehre, unutulmu" kö"elerine 
u#rasa evlerin.
Mahzun ve asil bir kadın.
Anne.

ebe#in çı#lıkla ba"ladı#ı ba"lama-
ların sırrını fısıldasa bize.
Dese ki: “Dokundu#un her "ey 

O’nun adına. “Dama#ının suya de#mesi, 
suyun dama#ına gelmesi O’nun rahmetiyle.
“Duda#ının duda#ına de#mesi O’nun 
ismiyle…”
Halimiz bir inci sözün elçili#inde “bismillah” 
dese. 
Ba"lamaların hepsine Allah adına bir devrim 
diye ba"lasak.
Bir da#da bir kardelenin çıkı"ını devrim 
bilsek.
Bir daldan bir yapra#ın dü"ü"ünü devrim 
görsek.
Bir duda#a bir hecenin tutunu"una devrim 
desek.
Bir nefese bir sesin dolanı"ını devrim diye haykır-
sak.
Her "eyin her defasında hiçten yoktan sebepsiz 
ba"ladı#ına tanık olsak.
Hep ba"lasak, hep ba"lasak… 
Hep ba"lamalarda oldu#umuzu bilsek.
Yeni ba"tan ta"ınsak “Bismillah”ın e"i#ine.
Biz dahi ba"ta ona ba"lasak…

Ayrılık uçurumlarına savrulup solmu" gül yüzlüler.
Yarım kalmı" sevdalar. 
Kırık dökük hecelerde saklı a"klar.
O adamın Sözler’iyle…

!imdi bir adam gelse "ehre,
yeniden baksa kutlu bakı"lara susamı" sokaklara.
Ölüler a#ırlayan mezarlar.
Unutturduklarıyla utanan so#uk ta"lar.
Ayaklar altında ezilmi" tohumlar.
Toz olmu" kemikler gibi a#açlar…
Kuru dal uçlarına sürgün edilmi" ümitler…
Kara topra#a uzatılmı" taze tenler.
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Sınanmanın en zoru evladının ölümüyle.
Kan çana!ı gözlerinden ate"li ya"lar dü"ürürken 
gö!süne.
Baldıran zehri çaresizli!i yudumlarken kederler 
içinde.
Suskun duvarlardan, aldırı"sız kahkahalardan, 
zoraki ba"sa!lıklarından yüre!i bo" dönerken. 
“vildanunmuhalledûn…” müjdesini fısıldasa adam. 
Cennet saraylarından haber verse.
Bir teselli ya!muru iniverse ana yüreklerine…

#imdi bir adam gelse "ehre, tutsa ölüme yürüyen 
ihtiyarların elinden.
Gölgelerin gövdeleri a"tı!ı ikindi hüzünlerinden 
parıltılı ümitler dev"irse.
Yangın yeri ahir zaman ak"amlarına sevinç 
pırıltıları dü"ürse.
Yakıp kavuran pi"manlıkların duda!ına pınar suyu 
de!dirse.
“Ah ke"ke…” lerle felç olmu" ümitleri yeniden yürü-
tse.
Yüz üstü dü"mü" özlemlere gülümsese.
Hayranlık umdukları gözlerden a"a!ılanmalar ya"lı 
kadınların yüre!ine su serpse.
Cam kırı!ı sözler a!ızlarda bekle"irken, sussan 
acıtır, konu"san kanatır kederleri bir bir dile gelse
“Halık-ı Rahîm” diye ba"lasa söze…
Hep Rahman hep Rahim Allah’ın adıyla...
Sonsuz rahmeti, bitimsiz merhameti ümit nehri 
gibi avuçlayıp serpse ihtiyarların yüre!ine.
Rahmanî umutlar dö"ese kabre giden patika yollar 
üzerine..

#imdi bir adam gelse "ehre, tela"lı koridorları adım-
lasa Teselli arayan çaresizler.
“Neden ben, neden ben!” diye hırçın sorular soran 
devasız gençler.
Nefesi daralmı", yüre!i sıkı"mı", güne"i unutmu" 
dertliler.
Huzuru her sabah yeniden kanayan, hüznü çıban 
gibi ço!alan.
Hastalar, hastalar, hastalar.
$laçların kâr etmedi!i, yo!un bakımların 
göremedi!i, operasyonların onaramadı!ı yaraları 
varken hastaların.

#ehre bir adam gelse.
Bir tatlı kelam etse: “Ey biçare hasta! Merak etme, 
sabret. Senin hastalı!ın sana dert de!il, derman... 
Ömrün bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmaz-
sa zayi olur. Hastalık ömrünün dal uçlarına ebedi 
meyveler takıyor.”
Sonra hastalı!ın hüznü sarı güller gibi pencerele-
rden sarksa…
Sonra bitkin tebessümleri dertlilerin serin pınarlar 
gibi aksa…

Bir adam gelse "ehre, bizi Kitab’la tanı"tırsa…
Terk etti!imiz, uzak kö"elere bıraktı!ımız, sustur-
du!umuz.
Tedavülden kalkmı" para muamelesi yaptı!ımız,
miadı dolmu" ilaç yerine koydu!umuz,
Unuttu!umuz Kitab’ı ate"li bir haber gibi
sokuverse gündemimize.
Sözlerin en sıca!ına dokundursa dilimizi.
Yüre!imizi yatırsa vahyin ırma!ına.
Sesten serinliklere daldırsa yüre!imizi.
Güne" kar"ısında nazenin yaprakları
$brahim tenini seyredercesine seyrettirse.



Musa ile Hızır’a yolda! eylese itirazlarımızın hepsini 
hemen !imdi. 
Yusuf’ça rüyaların müjdesine sarıverse terk edilmi!-
liklerimizi.
"sa’ca bir merhametin yüre#inde eritse hoyrat-
lıklarımızı hemen !imdi.

 
Suskun ve dilsiz ta!lar pürne!e söz oldu.
Korkunç, dipsiz deniz gökler mavi tebessümlere 
durdu
Yetimler gibi boynu bükük da#ların yüzü güldü. 
Sevildi, sevilir oldu, sevildi#ini bilen oldu. 
Yüzleri soluk, nefesi kesik hastalar gibi yıldızlar !iir 
olup iniverdi gö#ümüze.

Ate!ler içinde serin ve selamette olmanın muciz-
esine tanık etse dal uçlarını.
Ta! kadar katı, ta!tan da katı kalplere bir Musa asâsı 
dokundursa.
"pek gibi kök ve damarların dokunu!uyla katılı#ını 
terk eden ta!lardan utandırsa katı kalplerimizi.
Bir a!k hikayesi okusa ta!ların yüzünden; ta!ların 
da kalbini gösterse kalbimize.
Dese ki, güya bir â!ık gibi ta!lar; o lâtif ve güzellerin 
temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak 
oluyor.
Yüzümüz kızarsa, anlamak için geç kaldı#ımıza 
yansak “Biz Uhud’a severiz, Uhud bizi sever” diye 
ta!lara a!k yükleyen Peygamber sözünü.

Bir adam gelse !ehre; bize bir Peygamber anlatsa…
Uzakta kalmı! de#il, !imdi burada aramızda bir 
peygamber.
So#uk de#il sıcak:
Taze peygamber nefhaları ta!ısa !ehre.
Yunus’ça yakarı!ların denizine atsa kalbimizi 
hemen !imdi.
Eyyub’ca yaraların tenine ta!ısa yakarı!larımızı 
hemen !imdi.
"brahim’ce kurtulu!ların serinli#ine fırlatsa yangın-
larımızı hemen !imdi.

Gelse adam…
Gelse ve
Tutsa elimizden “asr-ı Saadet’e,
Ceziretül Arab”a götürse bizi hemen.
Onu vazife ba!ında görsek:
Görsek ki, O’nun bakı!ıyla matemler sustu,
varlık !evke bo#uldu.
Birbirine yabancı ve dü!man görünen varlıklar,
O’nun nuruyla, dost ve karde! oldu.
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Ve böyle böyle…
Böyle böyle…
Aramızda bilsek Allah’ın Elçisi’ni.
Aramızda… 
Bir gül tebessümünce diri.
Bir ya!mur damlasınca duru.
Re"ha Re"ha indirse Peygamberce bakı"ı "ehre…
Can kula!ımıza de!dirse sözlerini…

Bir adam gelse "ehre… 
Öte yakasından "ehrin..
Sarı çiçeklerle sohbet edecek kadar hisli…
Bir gülün solu"una a!layan.
#efkatli.
Karıncalarla sofra arkada"ı.
Da! ba"larını, a!aç dallarını mekân tutmu" 
münzevi.
Üveyiklerin hatırını soran, sinek kanadı inceli!in-
den ders alan ö!renci.
Gelse "ehrin bu yakasına…
Bir delikanlının tereddütlerini a!ırlasa avuçlarında.
Bir genç kızın uçarı hayallerine e!ilse bakı"larıyla.
Dese ki, 
Ey kavmim “Uyun Elçilere...”
“Sizden ücret istemeyenlere…”
$lle bizden olacaksın demeden gerçe!i anlatanlara..

Ta"lanmayı göze alarak ko"sa meydanlara…
So!uk mahpus duvarlarından sonsuz tefekkür 
gö!ünü kucaklayan meyvelerle çıkıp gelse…
Canına kastedenlere de ebedi canlar sunan 
tebessümüyle baksa gözlerimizin içine içine…
#ehrin öte yakasından bir adam gelse…

#ehrin öte yakasından gelen adam
Geldi çoktan.
Duda!ında göklü sözlerin iksiriyle…
Yanında muhabbet kahramanlarının alın teriyle…
Yüre!inde Mevlana "iiriyle,
Aklında Geylanî hikmetiyle, 
#irazlı Sadi’nin Molla Cami’nin a"kıyla,
Meleklerin “bilmeyiz biz; Sen bilirsin” edebiyle…
#ehrimize bir adam geldi. 
#ehrin öte yakasından…

Ke"ke kavmi bilseydi…



Gönüller birbirine aksın, sofralar ruhlarımıza açılsın diye güzel bu !ehir.
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Yrd. Doç. Dr. Levent B!LG!

"ehirlerin Kimliksizlik Ça#ına
Alternatif Duru$lar



 “Bir !ehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlı"ı”
Cahit Zarifo"lu

Günümüzde küreselle!en dünya, ülkeler, !ehirler tek bir egemenlik ve menfaatler  mantı"ı 
altında birle!en bir dizi ulusal ve uluslar üstü organizmalardan olu!an, soyut bir impara-
torluk tarafından kontrol edilmektedir. Bu imparatorluk, hareketinin uzantılarını küre-
selle!me adı altında yönlendirir. Bu yeni imparatorluk bedenlerden önce akılları ve kim-
likleri sömürgele!tirir. Fiziksel, maddî, zihinsel ve manevî açılardan içine çeker.

Coomaraswamy’e göre; “Bu imparatorluk, hiçbir topra"a ba"lı güç merkezi kurmaz ya da 
sabit sınırlara ve engellere dayanmaz. O bütün dünyayı emperyalist bir !ekilde kendi etki 
alanına katan merkezsiz ve topraksız egemenlik aygıtıdır.” 

eçmi!teki sömürgeciler, sömürge 
sahiplerinin formunda e"itilmi! bir 
yerli sınıfı meydana getirmek üzere, 
i!gal ettikleri topraklarda kendi 
kimliklerini yerle!tirmeye çalı!ır-
lardı. Bu çaba, sömürge ve sömürgeci 

zihinlerin melezlerini meydana getirirdi. Nüfus 
alanları olu!turmak için okullar kurulur, akademil-
er açılır, yönetimde tesirli olabilecek ki!i veya 
sınıflar, emperyalist merkezlere gönderilerek 
beyinleri iyi bir süzgeçten geçirilirdi. Eski kimlikler-
in erozyona u"ratılması ve yeni, karı!ık kimliklerin 
meydana getirilmesi hem gelenek hem de inanç 
alanında !üphelerin do"masına yol açardı…
Küresel birer köye dönü!en ülkelerde, !ehirlerde 
çoklu kimlik parçalanmaları meydana gelir. Bu 
ku!atma önce insanların teknolojilerini, sonra 
makinelerini, ardından alı!kınlıklarını, hayatlarını 
ve akıllarını (dü!ünme biçimlerini) eline alırdı. 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti de bu küresel moderni-
teye ve yeni do"an seküler ideallere uyum 
konusunda hiç zorlanmadı. #slam topraklarında 
yerle!en bu yabancı kimlikler, zamanla “ya!ama 
kimli"ini” de dejenere etti. Bu imparatorluk her 
!eyi kendi içine çekerek kendi mekanizması ile bir 
dönü!ümden geçirdi.   #slam dünyasına modernite 
geldi"inde, beraberinde sanayile!me ve 
sömürgecili"i de getirdi. 

Bunun üzerine Müslümanlar, #slam’a yönelen iç 
tehditlere ilave olarak dı! tehditleri de dikkate 
almaya ba!ladılar. Ancak bu dönemlerde iki kimlik 
belirir: Müslüman ve gayr-i Müslim; sömürge ve 
sömürgeci.
Uzun bir zaman sonra ilk kez mücadele fikir alanı-
na kayar. Padi!ahlar ve devlet adamları, uzun süre 
kavganın alan de"i!tirdi"inin farkına varamazlar 
ve durmadan silahlanmaya, orduyu güçlendirmeye 
çalı!ırlar. Oysa kimli"ini yitiren bir ordu ve mille-
tin; millî kimlikleri zirvede olan Balkan ve Avrupa 
milletleri ile mücadele etmesi imkânsızla!mı!tır. 
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Bu dönemde, modernle!menin sundu"u hayat 
tarzı, “tartı!ılmaz ve kutsal” bir kimlik arz eder. 
Tüketim, ba!ka insanlara zarar vererek onların 
sömürülmesi; hatta yava! yava! kanlarının 
emilmesi sonucunu do"urur. De"erlerin yerini 
görsel imajlar alır. #htiyaçlar hissedilerek de"il, 
reklamların istedi"i biçimde !ekillenir. Her !ey; 
hatta ahlak, fazilet gibi kavramlar dahi metala!ır, 
satılabilir e!ya haline dönü!ür. $ehrin  insanına 
önceden dü!ünülen ve hazırlanılan paketler 
halinde yiyecek, giyecek, bilgi, hayal, sevgi, nefret, 
makine, tasarım, e"lence, bo! zaman, a!k, siyaset 
vs. pazarlanır.
Kimliksizlik ça"ı, sınır ve millet tanımadan bütün 
dünyaya, bütün !ehirlere yayılır. Kapitalist 
sermaye, artık devletler kuracak ve devletler 
yıkacak kadar güçlenir ve yaygınla!ır. Bu dev 
yapılanmalar, ulus devletlerin inadını, kültürel 
de"erleri ve kimlikleri önüne alıp süpürür. Bu kaos 
kar!ısında felce u"rayan toplumlar, uluslararası 
sermayelerin ön gördü"ü hayat ve dü!ünme tarzı-
na alı!ıp uysal koyunların olu!turdu"u sürüler 
haline gelir. Artık dü!üncelerimizi,alı!kan-
lıklarımızı; hatta sevgi ve nefretlerimizi bile bu 

büyük !irketler, reklam vasıtasıyla belirlemeye 
ba!lar. Bu hayat tarzı, sa"cısı ile solcusu, 
Müslüman’ı, herkesi etkiler. Öyle bir taundur ki bu, 
önünden kaçmak mümkün olmaz. Ve !ehrin insanı 
kölele!ir.
#leti!im araçlarının yaygınla!ması sonucunda taklit 
toplumu olan milletler, her çıkan “yeni”yi hemen 
ihtiyaç haline getirirler. Daha düne kadar hiç de 
ihtiyaç oldu"unu hissetmedi"imiz bir cep telefonu, 
bugün genç, ihtiyar, çoluk, çocuk herkesin elinde 
gezmeye, onsuz yapılamaz hale gelmeye ba!lar. 
Artık dı!arıya telefonsuz çıkmak, çıplak çıkmakla 
e! anlamlı gibidir. 
#leride artık bilim kurgu filmlerinde oldu"u gibi, 
do"ar do"maz, bu imparatorluk genlerimizi eline 
alıp “standartla!mı! hayat kodları” !ırınga edecek 
ve robotla!an insanlar üretecek. Zaten !u anki 
güdülemeler de bunun biraz daha ilkel bir meto-
dundan ba!ka bir !ey de"il.
Kent dokusu, !ehrin kaosu,  tüketim kalıpları ve 
serbest piyasa dinamiklerine dâhil olma çabası 
Müslümanlar gibi her toplumu da içeriden 
dönü!türmekte, mutsuzla!tırmakta, kimliksi-
zle!tirmektedir.

Sonuç olarak ise aldatılarak özgürce davrandıklarını sanan taklitçiler yüksek oranda steril 
toplumlar olu!tururlar ve zamanla ya!ayı!, dü!ünce tarzı olarak dü!manlarından farkları 
kalmaz. Do"u toplumu, dü!manını öldürür. Batı toplumu ise dü!manını mankurtla!tır-
arak kendisine benzetir ve kul, köle yapar. $ehirlerde ya!ayan insanları kimliksizle!tirir, bir 
sürünün isimsiz, !ahsiyetsiz fertleri haline getirir.



Do!u Batı dergisinde yapılan bir ankette, üniversi-
teli dindar bir kız ö!renci, kimlik bunalımını "öyle 
anlatır:
“#lesam’a     ilk gitti!imde aynı kimli!i payla"tı!ımı 
dü"ündü!üm insanların bu kimli!i çok farklı 
"ekillerde, hiç alı"ık olmadı!ım bir tarzda dı"a 
vurduklarını fark etmi"tim. Ortam, o zamana 
kadar tabu saydı!ım, hiç sorgulamadı!ım "eylerin 
sarsılmasına yol açmı"tı. Tek bir kimli!in bu kadar 
farklı "ekillerde ifade edilmesi benim için çok 
"a"ırtıcıydı. Erkekler, kızlar aynı masada oturuy-
oruz ki bizim evde mesela misafir gelince zaman 
zaman, erkekler ayrı odada, kadınlar ayrı odada 
oturur... ‘Bu kadar erke!in arasında nasıl otura-
ca!ım?’ demi"tim ilk ba"larda. Kendimin bile 
bazen garipsedi!i "eyler vardı. Ben hâlâ açıkçası 
erkeklerin yanında bir genç kızın sigara içmesi 
fikrine alı"abilmi" de!ilim, özellikle de ba"örtülü 
bir bayanın; ama bunu çok rahat yapan insanlar 
var...”
Ba"ka bir  kız ö!renci de "unları söylüyor:
“Önceden daha bütüncül bir dü"ünce sistemiyle 
konu"urken artık kendine referans vererek birçok

perdeye yansıyan filmlere bile gerçekmi" gibi 
bakılırdı. $imdi ise "ehirlerde gerçekler bile “gibi”ye, 
sahte hayatlara dönü"tü. Ananda K. Coomaras-
wamy’nın dedi!i gibi artık büyük "ehirlerde 
“gibi”ler dünyasında, sahte kimlikler içinde 
ya"ıyoruz. Gerçek kimliklerin dejenere olması ile 
ucuz ve sahte kimlikler çıkar ortaya. En tipik 
örne!iyle, ülkemizde görülen “takım tutmanın bir 
kimlik mertebesine çıkarılması” çok net bir “ucuz 
kimlik kapatma” olgusudur. Yurdun dört bir yanın-
da Galatasaraylı, Be"ikta"lı, Fenerbahçeli taraftar-
lar görülmektedir. #nsanlar bu hiç görmedikleri, 
yakınında bulunmadıkları; hatta ayak basmadıkları 
bir "ehrin büyük takımlarını tutabilmektedirler. 
Bu, aslında ezilen ve kimliksizle"en toplumların 
belli ve büyük bir takımın "a"aasını, prestijini, 
aldı!ı iltifatı, kısacası kimli!ini payla"ma 
arzusudur. Aidiyet ihtiyacının ibadet "ekilleri, 
ibadet mekânları ve ezberlenmesi gereken pek çok 
tabusuyla törenselle"en, somutla"mı" tarzda 
kar"ılanmasıdır. $ehrin kaosunda bu somut 
aidiyetler ve sanal kimlikler ço!u kimse için 
hayatın yegâne anlamı olarak 

"eyi konu"maya ba"lıyorsun. #nsanların yeni sınır-
lar olu"turmak istemesinin sebebi, tam da kimli!in 
kaybedilmesi korkusuyla ilgili, yani gidiyoruz; ama 
nereye gidiyoruz? $ehir ba"lı ba"ına sahip oldu!un 
pek çok "eyi kaybedebilece!in bir yer ve daha önce 
hiç rastlamadı!ın "eylerle kar"ıla"ıyorsun. #slâm’ın 
belki de kendisinde barındırmadı!ını dü"ündü!ün 
"eylerle kar"ıla"ıyorsun, korkuyorsun ve bazı "eyler 
elden gidiyor mu acaba, diye yeni sınırlar koyma 
ihtiyacı duyabiliyorsun. Müslüman biri, Müslüman 
olmayan birinden farklı olmak zorundadır, 
yaptı!ın seçim bir fark meydana getirmiyorsa niye 
anlamlı olsun ki?” 
Modern hayatın gündelik ritimlerine genel olarak 
entegre olan "ehir insanlarının kendi duru"unu 
zamanla kaybetmesi kaçınılmaz oluyor. Hiçbir "ey 
yapmamakla, "ehirde sadece kazanmaya, sadece 
kendimize çalı"maya bakarak çok "ey yapmı" 
oluyoruz aslında. 
$ehirlerin kimliksizli!i, hayatı büyük bir “gibi”lerle 
açıklamaya çalı"ıyor. Eskiden beyaz 

algılanabilmektedir. Bu ucuz kimlikleri sayfalarca 
ço!altabiliriz. Moda "arkıları bilmek, modaya 
uygun giyinmek, starlarla özle"mek, onların sanal 
cemaatine katılmak ve böylece ucuz kimlik sahibi 
olmak, "ehrin insanlarına pek kolay geliyor 
nedense. Aidiyet ihtiyacını bu sahte kimlikler-
le/kimliksizliklerle tatmin etmeye çalı"ıyorlar; ama 
öte yandan "airin söyledi!i kopu"lardan da kurtu-
lamıyorlar:
“Ve...
Odalardan odalara kapanan sa!anak saatlerinde
Lacivert bir bo"lukta patlayan acılar de!ilse
$ehirlerden evlere dönerken
Bu kopu" neden ço!alır bende…” 

Türkiye Cumhuriyeti, Feroz Ahmad’ın Modern 
Türkiye’nin #n"ası adlı kitabına göre "öyledir: 
“Osmanlı #mparatorlu!u’nun küllerinden bir Anka 
Ku"u gibi yükselmedi. Gerçekte o yabancı i"galcil-
erle, eski rejime kar"ı ulusal mücadeleyi kazanan 
Kemalist seçkinlerin imgeleminden do!du.”

“Ve...
Odalardan odalara kapanan sa!anak saatlerinde
Lacivert bir bo"lukta patlayan acılar de!ilse
$ehirlerden evlere dönerken
Bu kopu" neden ço!alır bende…” 
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Ancak Cumhuriyetin ilk efendileri tarafından otuz 
sene cebren daha sonra da yarı cebren dayatılan 
kimlikler bir türlü tutmadı. Halkçılık, milliyetçilik, 
Kemalizm gibi dü!ünceler, bir kimlik olmaktan öte 
hep devlet ideolojileri olarak kaldılar. Mesela 
gençler, zamanla Fenerbehçe’yi, Tarkan’ı bu ideolo-
jilerden daha fazla tanır ve savunur hale geldiler.
"ehirlerin ille de bir kimli#i olmalı mı?

Kimlik bize birilerinin taktı#ı bir rozet veya mada-
lya de#ildir. O fıtrî bir mensubiyetin ifadesidir. 
$nsano#lu yaratılı!ından bu yana, varlı#ını anlam-
landırmak için bir !eye, kendisinden ve her !eyden 
daha büyük olan ve her !eye gücü yeten bir !eye ait 
olma ihtiyacı hissetmi!tir.  Ancak modern ya!am 
tarzı pek çok kavramın içini bo!alttı#ı için bilhassa 
!ehirlerde mensubiyetimiz ve kimli#imiz de bir 
kaymaya u#radı. Bir ailemiz, bir !ehrimiz, bir mille-
timiz, bir devletimiz, bir ülkemiz, bir medeniye-
timiz, bir dinimiz, bir mesle#imiz var; ama biz bu 

saydıklarımıza ait miyiz? Veya bunlar ne kadar 
bizim kimli#imizi olu!turuyorlar? Bir !ehre ait 
olmak ne demektir?

Aslında biz bütün bu kurumların içindeyiz; fakat 
hiçbirine mensup de#iliz. Bunların hepsi bizde bir 
kimlik kaosu meydana getiriyor ve biz insanlar 
biraz garip, biraz zalim, biraz sevecen, biraz men-
faatperest !ehrin içinde, bir kaos halinde  yuvar-
lanıp gidiyoruz.
"ehirlerde modern hayatın bizim için hazırlanan 
yazılıma !artsız tabi oldu#umuzda makinele!me 
serüvenimiz de tamamlanmı! olacak. $çinde bulun-
du#umuz toplumun uydu#u akıntıyı sorgulama-
dan, bu akıntıda sürüklenmeyi do#al kabul 
etti#imizde ba!layacak sürüle!memiz. Bu sorgu-
suz, sualsiz, kimliksiz hayattan zevk almaya, 
!ikâyet etmemeye, !ehirlerin kaosunda yitip 
durmaya ba!ladı#ımızda ise i!lem tamamlanmı! 
olacak.



“!ehirlerde anlayan ben, basit bir biçim-
de aklım de"il,
Bütünlü"ün içinde kendim olsam gerek.
Dünyanın uydu"u idealleri #ehirlerde
süsleyen bütünlü"ün içindeki ruhum”

R. May

$nsan #ehirde nesne de"il, özne olarak hayatın 
dinamizmine müdahil oldu"u, sadece bir organiz-
ma olarak de"il bir ruh olarak da nefes almaya 
çalı#tı"ı sürece insandır.  !ehir ya#amı 
denildi"inde, içindeki mahalle isimlerinden tutun 
da, yüzyıllara uzanan binalarıyla, sokaklarıyla, 
hatıralarıyla bize tarihimizi anlatan, payla#mayı 
hatırlatan ve belki de toplumumuzun kendi çocuk-
lu"uyla olan ba"ı ve kodları diri tutan canlı bir 
organizmadan söz etmeliyiz.

Bir #ehre sahip olmayı, o #ehirde huzur içinde 
ya#amayı istiyorsak, önce o #ehre ruhumuzu 
yansıtmayı, o #ehre ait olmayı ö"renmeliyiz. 

Oysa var olmanın, insan olmanın, bir #ehirde 
ya#amanın bir bedeli, bir anlamı olmalı.  Kimliksi-
zle#tirme rejiminden tam olarak kaçmak mümkün 
olmasa da, her #eyimizle bir kimlik kaosuna, #ehrin 
gürültüsüne, ko#u#malarına teslim olmak da kabul 
edilemez. Yani uygulanan robotla#tırmaya kar#ı 
dik ve kar#ı durmak insan fıtratının gere"idir. 
Kimliksizle#me sisteminin sömürüsüne dâhil 
olmamak insani bir tavır almak demektir.  !ehirler-
imizi kapitalizmin, sekülerle#menin, betonların 
esaretinden kurtarmak, kendi maneviyatımızı, 
kültürümüzü, ruhlarımızı katmak zorundayız. 
Teslimiyet ölmektir.

$smet Özel’e göre “Avrupa merkezli modernle#me 
bütün geleneksel kültürleri, #ehirleri dumura 
u"ratsa da, 
insano"lunun duçar 
oldu"u tek boyutluluk 
belasından kurtulu#u 
temin edecek açık kapı 
olarak insan, etkisini 
y a y g ı n l a # t ı r m a 
imkânına sahiptir.”
 
Önemli olan bu sıkı 
duru#u kaybetmemek 
ve biz olarak dura-
bilmektir. Zira kimden 
yana ve kimin yanın-
daysak en çok ona, 
giderek daha fazla ona 
benzemeye ba#larız. 
Etkisizle#tiren ve 
kimliksizle#tiren bir 
rejim/sistem kar#ısın-
da durmak zordur 
elbet. Ancak insanın 
ba#ka yolu da yoktur 
bu zamanda. Ya 
sisteme ayak uydurarak siz de hissizle#eceksiniz 
veya onunla (bedeli hayatlarımız olan kapitalizmle) 
bir mücadele içine gireceksiniz. Mücadelenin 
olmadı"ı yerde zelil bir kabul ve kar#ı tarafa 
benzeme vardır. Bu mücadeleye soyunmak, bizi, 
ister istemez bir azınlık durumuna getirebilir; ama 
sürüle#en bir ço"unluk olmaktansa kimli"ini ve 
kim oldu"unu bilen bir azınlık olmak daha anlam-
lıdır. !ehirleri insanlar kurar, insanları #ehirler 
yapmaz. 
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Bilgi Ta!ı

Murat Ç"FTKAYA

öykü



lık bir yaz rüzgârı okyanusun 
ötelerinden gelip kıyıya ula!tı ve biraz 
ilerideki a"açların yapraklarına 
dokunup hı!ırtılı bir ses çıkardı. Aynı 
ânda, küçük bir dalga kıyıya vururken 

çıkardı"ı sesle yaprakların hı!ırtısına e!lik etti. Yine 
tam o ânda, gökte süzülen bir martının çı"lı"ı 
yaprakların ve dalganın sesine karı!tı. Okyanus, 
kıyıdaki köpüklü beyaz renkten gözün uzanabildi"i 
ufuktaki laciverte kadar mavinin her rengini 
yansıtıyordu. #kindi güne!i kızgınlı"ını kaybetmi!-
ti, ama ı!ıklarını hâlâ cömertçe sunuyordu 
yeryüzüne. Bir adam vardı binlerce metrelik ıssız 
kumsalda; e"ilmi! halde duruyor, çok 

uzun süren aralıklarla adım atıyordu. Ba!ı öne e"ik 
dikkatle yeri inceliyordu. Yüzünde dü!ünceli ve 
kaygılı bir ifade vardı. Bir !eyler arıyor gibiydi. 
Denizle kumların birle!ti"i çizgide yürüyordu. Kâh 
kumları elindeki bir çöple karı!tırıyor, kâh bilekler-
ine bile gelmeyen suyun içindeki ta!ları yerinden 
oynatıp gözlerini kısarak altlarına bakıyordu. Arada 
suya do"ru bir kaç adım atıyor, dizini biraz geçen 
suyun altını elleriyle yokluyor, daha derin taraflara 
merakla bakıyor, kaygılı gözlerle kimse kendisini 
görüyor mu diye etrafını kolaçan ediyor, ama kıyıya 
yakla!an bir dalga görünce hızla kumsala kaçıyor-
du. Kıyıdaki ta!ları ve kumları incelerken bazen 
yoruluyor, iki eliyle yandan tuttu"u belini do"rul

Ben hangi a"acın gölgesine otursam,
kendimi yolcu gibi hissederim.
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tuyor, alnındaki terleri siliyor, sonra yeniden 
aramasına devam ediyordu. Saatlerdir, belki de 
günlerdir, kim bilir ne kadar zamandır bu haldeydi. 
Adam yere o kadar e!ilmi"ti ki, yanına yakla"an 
ki"iyi fark etmedi bile. Ne zaman ki di!er insanın 
gölgesi güne"le arasına girip tatlı bir serinli!i 
hissetmesine sebep oldu, o zaman ıssız kumsalda 
yalnız olmadı!ını anladı. Ba"ını kaldırıp misafirine 
baktı. #"inin bölünmesinden pek memnun 
kalmamı" bir ifade yerle"ti yüzüne. Gözleri güne" 
ı"ı!ından rahatsız olunca ba"ını yine yere çevirdi. 
Di!er adam orada yokmu", hiç gelmemi" gibi 
gözleri neredeyse her kum tanesini taramaya 
devam etti.
“Merhaba” dedi yeni gelen. “Kolay gelsin.”
“Sa!ol.” Kırık-dökük bir geveleme gibi çıkmı"tı 
a!zından bu söz. Umursamadı. #"i bu dâvetsiz 
misafirden daha önemliydi.
“Görüyorum ki, bir"ey arıyorsun” dedi di!eri. 
Gölgesi hâlâ e!ilmi" adamın üzerine dü"üyordu. 
“Yardıma ihtiyacın var mı?”
Ka"larını hafifçe çattı. Kimdi bu adam? Nereden 
çıkmı"tı? Neden gelmi" kendisini oyalamak istiyor-
du? Üstelik, yardım etmekten dem vuruyordu!
“Te"ekkür ederim. Rahatsız etmezsen daha çok 
sevinirim.” Kendince son noktaydı söyledikleri. 
“Hadi sen yoluna, ben i"ime!” mesajını gizlemi"ti 
sözlerine.
“Bilgi Ta"ını arıyorsun, de!il mi?”
Birden do!ruldu. Saatlerdir bükük beli bu ani 
hareketi kaldıramadı. Acı bir feryat çıktı a!zından. 
Beli tutulmu"tu! Bir taraftan acıyla yüzünü 
buru"tururken, di!er taraftan kar"ısındaki adamı 
süzmeye ba"ladı. Nereden bilmi"ti bu tuhaf 
görünümlü adam ne aradı!ını?
Bilgi Ta"ı! Kendisinin ve di!erlerinin gerek 
olmadıkça a!ızlarına almaktan bile kaçındıkları, 
rüyalarını süsleyen, ama kimsenin göremedi!i, 
sadece bir efsane gibi kulaktan kula!a gezen o 
kutsal "eyin ismi ne rahat çıkmı"tı adamın a!zın-
dan! Bu rahatsızlı!ı saygısızlık olarak yorumladı. 
#çini hem bir merak, hem de tedirginlik kapladı. 
Adamdan hem kurtulmak, ama hem de onu 
tanımak istiyordu.
“Tanı"alım mı?”



!imdi de tanı"mak istiyordu adam! Anlamı"tı, 
ondan kurtulu" yoktu. Kısa ve net cümlelerle 
tanıttı kendisini.
“Ben bir bilgiseverim. Nasıl tahmin ettin bilmiyo-
rum, ama do#ru bildin; Bilgi Ta"ı’nı arıyorum. Peki 
sen kimsin?”
Di#er adam gülümsedi. $lerideki bir a#acı gösterip:
“Önce "u a#acın gölgesinde biraz oturalım mı? Sen 
de dinlenmi" olursun” dedi.
Arayıcı, bu teklifi kabul etti. Gerçekten yorulmu"tu. 
A#acın gölgesine sı#ındıklarında, di#er adam 
gülümseyerek:
“Seni bilmem, ama ben hangi a#acın gölgesine 
otursam, kendimi yolcu gibi hissederim” dedi. 
“Uzaklardan gelip uzaklara giden, dinlenmek için 
bir a#acın altına oturan ve nefeslenen bir yolcu 
gibi. Sence dünya da bir a#aç gölgesine benzemiyor 
mu?”
Dünya? A#aç gölgesi? Neden bahsediyordu bu 
adam? Dudak büküp cevap vermedi. Daha tanıt-
mamı"tı ki bu adam kendisini. Kimdi? Hiç acelesi 
yokmu" gibi davranıyordu yanındaki adam.

“Sen bilgiseverim demi"tin. Ben de bir haberciyim.”
Üstlerinden çı#lıklar atan bir martı geçti. Haberci. 
Duymu"tu bu tür insanları. Ötelerden haber getir-
diklerini iddia ederlerdi. Güya her "eyi bilirlerdi. 
Daha önce hiç onlardan biriyle tanı"mamı"tı, ama 
pek de olumlu dü"ünceler beslemezdi haklarında. 
Sana da bir haber vereyim, ister misin?”
“Bana haber vermek mi? Nasıl yani?”
“En çok istedi#in "eyin haberini. Bilgi Ta"ının 
yerini söyleyeyim mi sana?”
Saygılı olmaya özen göstererek cevap verdi:
“Bakın, bu i"ler o kadar kolay de#il. Bilgi Ta"ını 
binlerce yıldır arıyor bilgiseverler. Nice ustamız 
geldi geçti, çokları yakla"tı ona. Ama kimse 
bulamadı. Siz nasıl ‘yerini göstereyim’ diyebiliyor-
sunuz, anlamıyorum.”
“!u sözü hiç duydun mu? Aramakla bulunmaz, 
ama onu bulanlar arayanlardır.”
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Ne kadar yüksek bir perdedendi bu sözler. Bilgisev-
erler kendilerini herkesten ayrıcalıklı yüksek bir 
yere yerle!tirirken, bu adam hepsine tepeden 
bakma yetkisini nereden alıyordu? Ona Bilgi 
Ta!ı’nı anlatsa mıydı? Ço"u bilgiseverin uzla!tı"ı 
gibi, Bilgi Ta!ı denilen !eye ancak mümkün 
oldu"unca çok ta! ve kum taneci"inin tanınması ve 
bilinmesinden sonra ula!ılabilece"ini söylese 
miydi? Yıllardır sürdürdü"ü arayı!ından hafızasına 
kaydetti"i yüzbinlerce irili-ufaklı ta!ı tek tek anlat-
sa mıydı? O kadar kolay mıydı Bilgi Ta!ını bulmak? 
Hiç sanmıyordu.
“Uzaktan seni izlerken bir !ey dikkatimi çekti. Hep 
kıyıda arıyorsun. Neden denizin içine girip 
aramıyorsun biraz da?”

Biraz dü!ündü, duymu!tu galiba. Dü!üncesi haber-
cinin cümlesiyle kesildi:
“Her !eyden önce, yanlı! yerde arıyorsun onu.”
Nasıl bu kadar iddialı, bu kadar cesur konu!abiliy-
ordu? Ona nasıl cevap verece"ini bilemedi. 
Kar!ısındaki bir bilgisever olsa, aynı dili konu!tuk-
ları için, yöntemden, yöntemin varılmak istenen 
hedef kadar önemli oldu"undan bahsederdi. 
Saatler, hatta günler boyu tartı!arak da olsa sohbet 
edebilirlerdi. Ama bu adam hiç de alı!ık olmadı"ı 
bir !ekilde konu!uyor ve davranıyordu. Bu arada, 
!unu da söyleyeyim. Ben kendisine bilgisever diyen 
herkesle sohbet etmem. Senin samîmî oldu"unu 
hissettim, ondan.”

Canı sıkıldı. Zayıf bir noktasına dokunmu!tu soru. 
Bilgiseverlerin katı bir kuralı vardı: Bilgi Ta!ı, derin-
lerde aranmaz. Orası bizim sınırlarımızın 
ötesindedir. Bilinmez ve görülmez. Derinlere 
dalmak isteyenler ço"unlukla bilgiseverler toplu-
lu"undan dı!lanırdı. O kadar katıydı bu kural. 
Aslında içten içe sorguladı"ı bir!eydi bu. Bilgisever-
lerin yüzme bilmedikleri ve ö"renemedikleri için 
mi bu kuralı koyduklarını, yoksa bu kural gere"i mi 
yüzmeden uzak durduklarını anlayamazdı. Nered-
eyse bütün bilgiseverler gibi, kendisi de yüzme 
bilmezdi. Bazen, Bilgi Ta!ının okyanusun derin-
liklerinde bir yerde saklı oldu"u sözü yayılırdı 
ortalıkta. Büyük ihtimalle yanındaki gibi habercile-
rin iddia etti"i bir!eydi bu. Dü!ünceleri bir kez 
daha kesildi:
“Sen de dalmak istiyorsun de"il mi suya?”
#rkildi.
“Az önce, seni izlerken, suya do"ru birkaç adım 
attın. Uzaklara ve derinlere baktın.”
Bu do"ruydu. Ama bir bilgiseverin kula"ına gitse, 
en iyi ihtimalle kula"ı çekilir ve yönteme ba"lı 
kalması istenirdi. E"er bu e"ilimi de"i!mezse, 
olacakları tahmin edebiliyordu. Yanındaki adam 
umdu"undan zeki ve akıllı birine benziyordu.
“Onu hiç gördün mü?”
Bu sorunun kendi a"zından çıktı"ına inanamadı. 
Kendinden utandı. Ama olan olmu!tu, soruyu 
sormu!tu bir kere “Bilgi Ta!ını soruyorsun. Evet. 
Ona dokundum ve hissettim de. Ona bakan, bütün 
ta!ları onda görür. Bütün ta!ları ve kum tanecikler-
ini bulursun onda. Bilgi Ta!ından sonra, bir!eyde 
her !eyi, her !eyde bir!eyi görmeye ba!larsın...”
Sustu. Oysa devam etmesini istiyordu. Her !eyden 
çok istedi"i bir!eyi anlatıyordu. Yalan söylüyor 
olabilir miydi? Çok emin ve rahat konu!uyordu. 
Kararsız kaldı. #kindi güne!i iyice alçalmı!tı. 
Kendisini çok yorgun hissetti birden. Sadece 
günün yorgunlu"u de"ildi bu.
“Sana yüzmeyi ve dalmayı ö"retmemi ister misin?” 
Yüzmek ve dalmak, bilgiseverlik sınırını a!mak, 
ihanet etmek demekti. Geriye dönü!ü olmayan bir 
yoldu.



“Korktu!unu, suda bo!ulabilece!ini dü"ündü!ünü biliyorum. Ama 
korkma. Su kendine dostça yakla"anı bo!maz. Sen yeter ki, guru-
runla katıla"ma. Yeter ki, benlik ve gurur elbiselerini kıyıda çakıl 
ta"larının üzerinde bırak ve kendini suya emanet et. Okyanus ona 
tevazuyla dalana zarar vermez.”

Okyanus ona tevazuyla dalana zarar vermez.” 
Ak"am güne"iyle gökyüzü kızıla boyanmaya 
ba"lamı"tı.  Bilgisever gözya"larını sildi. Hafifle-
di!ini, korkularından arındı!ını hissetti. Haberciye 
baktı ve:
“Güne" batmadan ilk derse ba"layabilir miyiz 
dersin?” diye sordu. Haberci gülümsedi. Ba"ını 
birkaç kez hafifçe a"a!ı-yukarı salladı. Aya!a kalkıp 
birlikte suya do!ru yürümeye ba"ladılar. Yüzlerini 
ok"ayıp geçen rüzgâr kıyıdaki a!açların yaprakları-
na dokundu bir kez daha. Bir küçük dalga daha 
vurdu kıyıya. Ve bir martı süzülerek geçti üzerlerin-
den.

Hem, Bilgi Ta"ını bulma umuduyla sulara dalıp 
bo!ulan bilgiseverlerin öykülerini çok duymu"tu.
“Bilgi Ta"ı’nın okyanusun derinliklerinde oldu!unu 
sen de hissediyorsun de!il mi?”
Gözleri okyanusun üzerinde gezinirken, ba"ını 
onaylarcasına salladı. Habercinin yüzünde muzip 
bir gülümseme gezindi.
“Sen "u adamın öyküsünü bilir misin? Hani 
yüzü!ünü samanlıkta kaybetmi", ama sonra onu 
bahçede aramaya ba"lamı". Niye böyle yaptı!ını 
soranlara da "u cevabı vermi": ‘Samanlık karanlık, 
bahçe ise aydınlık.’”
Bilgisever gülmemek için kendini zor tuttu. Do!ru 
bir benzetmeydi. Hele de kendisi için. Bulmak 
istedi!i "eyi oldu!unu hissetti!i yerde de!il, 
arayabildi!i yerde arıyordu. 

Bu, tuhaf ama bir o kadar da gülünç gerçe!i anlatan 
güzel bir örnekti.
Haberciye içinin ısındı!ını hissetti. E!er önemli 
olan Bilgi Ta"ı’nı bulmaksa, niye ba"ka yollara da 
açık olmasındı insan? Birden kahkahalarla 
gülerken buldu kendisini. Gözlerinden ya"lar geliy-
ordu. Haberci gülümsüyordu sadece.
Elini onun omuzuna koymu", gülümsüyordu. 
Sonra a!ladı!ını fark etti. Hıçkıra hıçkıra a!lıyordu. 
Gözlerinden yine ya"lar akıyor, ama bu defa 
hüzünle süzülüyorlardı yanaklarından.
“Korktu!unu, suda bo!ulabilece!ini dü"ündü!ünü 
biliyorum. Ama korkma. Su kendine dostça 
yakla"anı bo!maz. Sen yeter ki, gururunla katıla"-
ma. Yeter ki, benlik ve gurur elbiselerini kıyıda 
çakıl ta"larının üzerinde bırak ve kendini suya 
emanet et. 
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Emine ÖNDER

!deallerimiz Adına Kadın Olmak



a!adı"ımız dönemde bayanlar 
olarak maalesef kariyerlerimizi,  
ideallerimizi sürekli arka plana 
attık. Sanki dünyaya gelme 
amacımız alı!veri! yapmak veya 
arkada!larla dedikodu yapmakmı! 

gibi davranıyoruz ço"u zaman.
Kendimize zaman ayırmayı sadece ‘bakımlı bayan 
olmak’ olarak algılıyoruz. Dı! görünü!ümüze önem 
verdi"imizin belki yarısı kadar kendimizi yeti!tirm-
eye önem vermiyoruz. Hatta o kadar ki, birkaç 
kitap okumayı bile kendimize çok görüyoruz… 
Hâlbuki bayanlar toplumun temelini olu!turan 
yapı ta!larıdır. Bir çocu"a en güzel !ekil veren 
ancak annesidir ve hiç bir e"itim ailede alınan 
e"itim gibi olmaz. #!te bu cihetle kendisini 
geli!tiren bir anne ancak topluma faydalı ve e"itim-
li bireyler yeti!tirebilir. 
Kendimizi yeti!tirmek adına neler yapıyoruz önce 
bunu kendimize sormakla ba!layalım i!e… Bizler 
kendimizi yeti!tirmekten ne anlıyoruz… Sabahtan 
ak!ama kadar oturup televizyon izliyorsak ve sonra 
da ‘ ne var canım bunlar bir kere faydalı programlar 
genel kültürümüz hiç mi olmasın’ diyorsak biz 
daha ba!tan bir !eyleri yanlı! yapıyoruz demektir.
Burada benim amacım size faydalı neler yapabilir-
izi,  sıralamak ya da e"itimli olmayı nasıl ba!arırızı 
söylemek de"il bu yazıda.  Amacım sadece size 
kendinizi sorgulatabilmek. Çünkü sorgulayan bir 
zihin zaten bir !eyler yapma çabasına girecek ve 
olu!an düzenden böylesine anlamsız bir gidi!attan 
rahatsız olacaktır. Sorgulayabilen bir akıl !üpheci 
zihinlerin do"masına vesile olacaktır. Sorgulayan 
nesillerin olu!umunda en büyük paya sahip olan 
biz bayanlar olarak bunu ba!ardı"ımızda gelece"e 
daha güvenle bakabiliriz ve asıl o zaman aydınlık 
dolu günler bizi bekleyecek. Koyun sürüsü olarak 
hareket etmekten vazgeçece"iz…
Bunu ba!armadaki ilk adımımız okumak olacak… 
Peki, ama neyi? Saçma sapan binlerce kitap varken 
çevremizde entrika dolu olay örgüsüyle bir sürü 
kitap de"il elbet kastım…
Zihnimizi zorlayan, bir okumayla yetinemeye-
ce"imiz kitaplar. Fikir kitapları olmalı… Bize bu 
hayatta yeni perspektifler kazandırabilecek 
kitaplar seçmeliyiz kendimiz için… 

‘#nsanın bir !eyi ö"renebilmesi için her !eyden önce 
o !eyi sevmesi gerekir’   sözü aklıma geldi ikinci 
adımı yazarken.
 Evet ikinci olarak kitap okumayı ö"renmemiz 
gerekir ki sevebilelim sevdikten sonra zaten gerisi 
gelecektir. Bu söz aslında her !ey için geçerli de"il 
midir? sorgulamayı ö"renebilmemiz için önce 
sorgulamayı sevmemiz lazım sevebilmemiz içinse 
tanımamız gerekir. Sorgulamak nedir nasıl bir 
dü!ünme !eklidir bunları ö"renmemiz gerekir..
Ça"ımızda bu kadar sürü varken sürüden ayrılmak 
elbet zor olacaktır. Ancak sürüden ayrı hareket 
etti"imizde hem ideallerimiz yeniden dirilecek 
hem de gerçek kimli"imizin hakkını vermi! 
olaca"ız. Bizden ne olur ben sorgulasam ne sanki? 
Düzeni ben mi de"i!tirece"im dememeli ve bir 
yerden ba!lamalıyız.
 Zaten idealimiz bu olsa,  hayatın kendisini anlama 
çabası göstermek adına ilk adımı atmı! olaca"ız.  
Bayanlar olarak da bizle mi de"i!ecek toplum 
demeden, önce kendimizden ba!lamalıyız bir 
!eylere… Suya dü!en bir ta! gibi elbet olu!turdu"u-
muz halka büyüdükçe büyüyecektir.
Haydi, !imdi kalkıp ideallerimiz için bir !eyler 
yapalım…
Mesela Elimize bir dergi alalım… Ya da bir fikir 
kitabı alalım ve zaman kaybetmeden okumaya 
ba!layalım.
 Bir !eyleri de"i!tirmek adına… Yangına su ta!ıyan 
karınca misali bu yolda bir karınca da biz olalım…
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Ahmet NAZLI

Küreselle!me ve ‘Anlam’ın De"i!imi



Yenidünya düzeninde, yoksul ülkeler, 
zenginler kulübünün bir pazarı, ekono-
mik teorilerinin dene!i haline gelmi"tir.

 Ba"ka bir deyi"le, devlet artık sınırlarının dı"ındaki 
güçlere hizmet için vardır. Hatta devletler ve 
devletler arası ili"kiler, tamamen ekonomik 
eksende olu"makta; olu"turulan kurumlar, bu 
uluslararası ekonominin kurallarını çıkaran yasama 
organına dönü"mektedir. Devletlerarası geçi"ler ve 
serbest dola"ım hep ticari gerekçelerle kurallara 
ba!lanmaktadır. Birle"mi" Milletler ve Avrupa 
Birli!i gibi global düzeyde kurulu"lar, giderek 
zenginler kulübünün noteri haline dönü"mektedir.
Yenidünya düzeninde, yoksul ülkeler, zenginler 
kulübünün bir pazarı, ekonomik teorilerinin 
dene!i haline gelmi"tir. Afrika kıtası ve di!er 
geli"memi" ülkelerdeki yoksulluk düzeyi ile, 
geli"mi" ülkelerdeki geli"mi"lik düzeyi arasındaki 
uçurum giderek derinle"mektedir. #ngiliz yardım 
kurulu"u  Oxfam'ın raporuna göre dünyanın en 
zengin 62 milyarderin serveti dünya nüfusunun en 
yoksul yüzde 50'lik kesiminin servetine denk geliy-
or.

ER GÜN milyonlarca ya da milyarlarca 
insan mekân de!i"tiriyor. Evinden i"yer-
ine, bir i"ten ba"ka bir i"e ya da bir 
ülkeden ba"ka bir ülkeye seyahat artık 

sıradan olgular haline geldi. Ticari ya da turistik, 
hangi amaçla olursa olsun, insanlar yerini yurdunu 
terk ediyor; bir ba"ka yere göç ediyor.
Kimisi a" ve i" bulmaya, kimi var olan i"ini daha da 
büyütmeye, kimi de sadece zevk olsun diye dünyayı 
dolanıp duruyor. Bazıları için dünya da az gelip, 
uzay da yolculuk yapılacak yerler arasında katılıyor. 
Uzayın dünyaya yakın bir noktasından dünyaya 
bakıldı!ında, yollarda vızır vızır gezen karayolu 
araçları, uzayda havada çarpı"acak kadar havayı 
dolduran uçakların yo!unlu!undan dolayı, insan 
"a"kına dönecektir.
Hiç kimse yerinde durmuyor. Bir köyün sokakları 
arasında dola"ıyor gibi, "ehirler arası yollarda; bir 
"ehrin mahalleleri arasında geziniyor gibi ülkeler 
arasında gezen seyyahlar, insanlar arasında yeni bir 
ili"ki biçiminin habercisi gibi. Bu seyahatler, "Gez-
iniz, sıhhat bulunuz" türünden yolculuklar de!il. 
Ço!u kez i" seyahatleri bunlar. #", ticaret ve çalı"ma 
hayatı topra!a ve mekana ba!ımlı olmaktan çıkmı", 
sanal âlemler aracılı!ıyla sınırsız bir güce 
ula"mı"tır. Öyle bir güç ki, kar"ısında ne devlet 
sınırı tanıyor, ne de devlet gücü. Uluslar arası 
ticaretin bu boyutta artması, 'yeni dünya düzeni' ya 
da düzensizli!iyle ilgili bir olgu. Artık bir dünya 
düzeni var. Ve bu düzen, yerel devlet düzenlerini 
kendisine râm etmekte. Böylece, uluslar arası 
ekonomik güç, yerel devletlerin güvencesine 
kavu"uyor.  
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Bu dengesizlik, 62=3.500.000.000 !eklinde 
gösterilirse, aradaki fark ve dengesizlik daha da 
anla!ılır.
Bu, yol kesmenin yeni bir biçimidir. Bütün 
nimetlerin hep kendilerine do"ru akması için, 
uluslar arası ili!kiler a"ının yeniden !ekillendir-
ilmesi ve mevcut devlet otoritelerinin kendilerine 
ba"lı kılınmasını do"urmu!tur. Ulus-devletin 
yıkılaca"ını sananlar yanıldılar. Devletin uluslar-
arası sermayenin oyunca"ı haline gelmesinden 
sonra, bu sermayenin, kendilerine ba"ımlı kalmak 
!artıyla ulus-devlete sahip çıkması, yeni yüzyıla 
damgasını vurmaktadır. Hatta, günümüzde de 
hiçbir devlet, piyasaların spekülatif baskılarına 
birkaç günden daha fazla dayanamaz. Bir günah 
keçisi olarak elbette bir maliye bakanı olacaktır. 
Ancak, bu sermayeye göre, devletin uluslar arası/-
makro ekonomik politikalarda etkili ve yetkili 
olmaması lazımdır. Devlet sadece, uluslarası 
ekonominin yerel bir koruyucusu ve kollayıcısı 
olmalıdır.
Uluslar arası ekonominin bir de uluslar arası yargısı 
olmalıdır. Uluslar arası adalet, bu çıkarların küresel 
adıdır. Yerel adaleti da"ıtmaktan aciz olan 
ulus-devlet, uluslar arası adaleti da"ıtmaya talip 
olduysa, buna ku!kuyla bakmak gerekiyor. 
Ulus-devlet sınırları dahilinde siyasalla!abilen 
hukuk, global düzeyde de siyasalla!maktan kendis-
ini koruyamaz. Uluslar arası siyaset, sözü edilen 
sermayenin hizmetine girdi"ine göre, uluslar arası 
hukuk ve buna ba"ımlı olarak geli!tirilen söylem-
ler, ekonomik baskı güçlerinin gölgesinden kurtul-
ma !ansları küçülmektedir. Uluslar arası gücü bu 
kadar büyütme ve uluslar arası adaleti bu derece 
yerme, sınırları belli bir ufku olanlar için biraz 
abartılı gelebilir. Ancak, Afrika kıtasındaki ve di"er 
kıtalardaki açlık çeken milyonlarca insanın ve 
ileriki yıllarda milyarlarca insanın çekti"i sıkıntıyı 
anlamak için, perspektifi biraz yukardan tutunca, 
her !ey dramatik bir biçimde ortaya çıkacaktır.
Medya, görüntüleriyle açlık çekenleri dramatize 
ederken, bizlerin daha fazla tembelle!mesini 
engelleyememektedir. Ve görüntüleri seyredenler, 
konforlu koltuklarında kahvelerini yudumlamaya 
devam etmektedir. En fazla yapaca"ımız !ey, ayda 
yılda bir yapılabilecek yardım çalı!malarında 
vicdanımızı tatmin için, hiç rahatımızı bozmadan 
elimizi cebimize atıp birkaç kuru! verebilmektir. 
Medyanın yapaca"ı da gündelik etik duyarsızlı"ı 
desteklemek ve peki!tirmektir.

Aslında küreselle!me bir paradokstur. Zira, 
dünyanın yarısı küreselle!menin etkisiyle 
nimetlere mazhar iken, di"er yarısı nimetlerden 
mahrumiyet çekmektedir. Öyle ise buna küre-
selle!me de"il, yarı-küreselle!me demek daha 
do"ru bir söylem olsa gerektir. Zira, zenginlik küre-
sel, yoksulluk ve sefalet ise yereldir.
Ba!larken de"indi"imiz, uluslar arası seyahatler ve 
uluslar arası dola!ım, sözü edilen yoksul ülkeleri 
kapsamamaktadır. Büyük sermaye için buna gerek 
de yoktur. Zira, medya gidip bize gerekli olan 
'görüntüleri' ve 'bilgileri' toplamaktadır. Rahatımızı 
ve huzurumuzu bozmaya gerek yoktur! Bu tavır ve 
yukarıda de"indi"imiz yeni bir ili!ki biçiminin 
habercisi diye niteledi"imiz seyahatlerin !ekli ve 
muhtevası, yeni bir de"erlendirmeye ihtiyaç 
duymaktadır. Zira küreselle!me, yerel anlam düny-
alarını tamamen yıkmı!tır. Sözgelimi, globalle!me 
öncesi, açlık çeken birilerini görenin tavrı, açlık 
çekene yardım etmektir. Globalle!me sonrası ise, 
aynı ki!inin sadece seyirci olması istenmektedir. 
Büyük !ehirlere yeni gelen bir ta!ralının, yolda 
dü!üp bayılan birine yardım etmesi olgusu ile, 
büyük !ehir psikolojisinde ya!ayan birinin aynı 
bayılan ki!iye sadece dönüp bakması arasındaki 
fark bunu bize bariz bir !ekilde göstermektedir.
Göçebe hayattan yerle!ik hayata geçen insanlık, bu 
yeni dönemde acaba tekrar göçebe hayatına mı 
dönecektir? Yani bir geri dönü! mü ya!anacaktır? 
Yeni göçebe hayatta de"er yargıları nasıl !ekille-
necektir?



!bn Haldun'un sözünü etti"i asabi ba"ların yerine, 
küresel ba"lar ya da kendisine yabancıla#mı# ve 
hiçbir yere ve de"ere aidiyeti kalmamı# ba"lar mı 
geçecek; henüz belli de"il. Gerçek #u ki, Tocquiv-
ille'in i#aret etti"i bireyselle#me sendromu, 
günümüzde daha da fazla artmı#. Ve yeni dünya 
düzensizli"inde, milyonlarca insanın arasında 
kendisini yalnız hisseden, kitleler içinde eriyecek 
kadar küçülen, cemaatler içinde kimlik bunalımı 
çekecek kadar de"erini yitiren bireylerin sayısı 
artmaya devam ediyor. Var olan bireyler arası 
ili#kiler de internet ortamları sayesinde azalmaya 
devam ediyor.
Bu yeni dönemde, insani de"erlere saldırılara nasıl 
kar#ı konacak? Küresel düzlemde sahih ili#kiler 
geli#tirilebilir mi?
Küresel düzlemde dü#ününce, detayların kaybol-
ması tehlikesi veya ormana bakıp a"acı görememe 
riski, cüz'i hakların ihlali ve bir fert olarak ki#inin 
de"ersizle#mesi sonucunu beraberinde getirmekte-
dir. 'Cüz'i'ler ya kendi haklarına sahip çıkıp, birlikte 
sahih bir topluluk olu#turup sanal gerçekliklere 
kar#ı koyarak küllile#ecek, ya da küreselle#menin 
içinde eriyecek ve yok olacaktır.
Ki#ilerin topluma, ferdin cemaate feda edilmesinin 
yeni bir versiyonu ile kar#ı kar#ıyayız. Burada 
ki#iler tamamen yok sayılmakta; üretim ya da tüke-
timin birer aracı kılınmaktadır. Geli#en sosyal-psi-
kolojinin verileriyle, reklamlar giderek daha fazla 
üretim ve tüketime göre ayarlanmaktadır. Üretim 
alı#kanlıklarının de"i#mesi, amaca ve ihtiyaca göre 
üretme yerine, çok tüketme te#vik edilmektedir. 
Hatta zorlanmaktadır. En önemlisi de tüketim 
alı#kanlıklarının de"i#mesi ve buna ba"lı olarak nas 
kabul edilen de"er yargılarında meydana gelen 
de"i#me veya dejenerasyon, milliyet, din ve cemaat 
farkını gözetmeksizin herkesi ve kesimi 
etkilemi#tir. Küresele boyun e"enlerin cennetinde, 
cehennem hapishaneleri; hapishanelerin küresel 
kar#ıtı

'suçlu' üretim merkezlerine dönü#ümünü sa"la-
maktadır. Ya da küresel yargılara inandırmak için 
ıslahhaneye dönü#türme çabası. Ve hüsran: 'Islah 
ev(!)lerinden' çıkanların daha fazla suç üretme 
kabiliyetiyle dı#arı çıkmaları... Modernizmin çirkin 
yüzü, hapishanelerde acı bir #ekilde ortaya çıkıyor.
Ahirzamana dair hadislerde haber verilen deh#etli 
bir #ahs-ı manevî olarak Süfyan'ın devlet erkini 
kullanarak kendisine tabi olanları cennetine 
alması, kendisine tabi olmayanları da cehennemine 
atması örne"i gibi; yeni dünya düzensizli"inin 
kuralları da benzer bir biçimde #ekillenmektedir. 
Metin Karaba#o"lu'nun deyimiyle 'tüketizm'in 
mabetleri olan alı#veri# merkezleri, yalancı cennet 
tasvirlerine uygun dü#mektedir. Buraların kendis-
ine özgü kuralları; meselâ, ekonomik gücü 
olmayanları dı#layıcılı"ı ve cennetine almaması, 
çılgınlı"ı te#vik etmesi, küçük sermayenin 
ya#amasına hayat hakkı tanımaması, bu sanal 
cennetin özelliklerindendir.
De"i#ken dünyada, de"i#ken mekânlar, de"i#ken 
anlamlar, de"i#ken yargılar, post-modernizm, 
kültürel de"i#im, sosyolojik gereklilik olarak 
de"i#im ve ahlaki de"i#im, küreselle#menin anlam 
dünyamıza getirdi"i yeniliklerdir. !nsanların bulu#-
ma mekânları, artık ne köy kahvehaneleri, ne de 
çe#me ba#larıdır. Sohbet konuları, ki#isel sorunlar 
ve ili#kiler olmaktan çıkıp, ki#inin gücünün 
ula#amadı"ı ve faydasının olmadı"ı konulardır.
Fikir üretme mekanları, gerçek tartı#maların 
ya#andı"ı okul, ev ve dershane gibi yerler de"il 
artık. Sanal âlemde, ayakları yere basmayan, hiçbir 
sorumluluk payla#mayan, acı hissetmeyen, be# 
duyu organı ile algılanamayan gerçekler var artık. 
Bu âlemlerde, hakikati anlamaya dönük, insanın 
nefsini kattı"ı, ruhunu kattı"ı, cemaat ruhunu 
tecelli ettirdi"i ortamın yerine, hayali, farazi ve 
sanal gerçeklikler var.
Hayatında nassa öncelik vererek ya#amak istey-
enleri #imdi bu sorunlar beklemektedir:
De"i#meyenlere, de"i#ken olmayanlara, yani nass-
lara, normlara göre bir hayat tarzı bu de"i#ken 
dünyada nasıl sa"lanacak? Günlük hayattaki, 
anlam dünyamızdaki de"i#iklikler; ili#ki biçiminin 
de"i#mesi ve buna paralel olarak anlayı#ların 
de"i#mesi bize nasıl yansıyacak? Biz kendimizi 
nasıl muhafaza edece"iz?
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Bir Medeni !ehir Dü"ü

Taha Ça#laro#lu



Hayalimizdeki medeni bir !ehir ki bu 
muhte!em tabloda hürmet ve merhamet-
ten do"an masumane tebessüm; fesahat, 
yani güzel, akıcı, açık konu!abilme ve 
melâhatten, güzellik ve !irinlikten olu!an 
ruhanî  tat var.

ütün soruların kar!ılı"ını arayan bir 
üniversitenin kalbindeydik. Zaman 
zaman yabancı bir ülkenin !ehrine 
dü!üyorduk; hayatın burasında bir 
sözlük arıyorduk. Hayat bir ko!u!turma-

dır; !evk onun bine"idir. #iddetli dü!man ümitsiz-
liktir.
Fakültenin iç yüzünde bir medeni !ehir tasavvuru 
arıyorduk. Öyle bir ortam ki hayâ ve hamiyetten 
dolayı yüz kızarması var. Edep, namus duygusu ve 
bu konudaki gayretten dolayı yüzler kızarıyor. 
‘Hamiyet’ : Her alandaki cehd, gayret, himmet.
Dü!e kalka gidiyor ve bir cevher buluyorduk: 
Ba!kasına üstün gelmek hevesi, bir zorbalıktır. Bu 
zorbalık, himmetin ba!ına vurur; onu atından 
dü!ürür. O dü!mana kar!ı “Allah için olunuz.” 
kılıcını kullanınız.
Medeni !ehre suikast düzenleyen casuslar da pek 
çoktu. $çimiz/ kalbimiz casus doluydu. Gizli teröris-
tlerden biri dikkatsizli"imiz. Dikkatsizli"imizden 
ve yabancıla!mı!, zararlı seciyelerini almamızdan, 
‘nefsî, nefsî’ dememizden, milletin menfaatini 
dü!ünmeyip !ahsi menfaati dü!ünmemizden 
dolayı bin adam, bir adam hükmüne geliyordu.
Sonra bir dü!man; acelecilik, sabırsızlık çıkıyor, 
himmetin aya"ını kaydırıyordu. “Sabırlı olun, sabır 
yarı!ında dü!manlarınızı geri bırakınız.” ilkesini 
arıyorduk. Hayalimizdeki medeni bir !ehir ki bu 
muhte!em tabloda hürmet ve merhametten do"an 
masumane tebessüm; fesahat, yani güzel, akıcı, 
açık konu!abilme ve melâhatten, güzellik ve !irin-
likten olu!an ruhanî  tat var.

Aslında insan, di"er insanların haklarını korumaya 
memurdu. Fıtraten medeniydi. Ba!kasının 
tembelli"ine bakmamak lazımdır. Tevekkül etmek 
isteyen, Allah’a güvenmelidir.
Güzel bir ileti!im, duygu ve dü!ünceleri açıkça, 
rahatlıkla, hakaretsiz ve !iddetsiz ifade etmekten 
do"an halâvet, tatlı bir ortam var. Gençlik co!kusu 
ve bahar ne!esinden do"an, kâinatın her an 
yeniden yaratıldı"ı inancından yansıyan bilinç, 
semavî ne!e, her yanımızı kaplamı!.
Vicdanlarımız kanadıkça sonsuza açılıyorduk. Biz 
do"ru yolda oldukça, zarara u"ramıyorduk. Bir ses: 
Dosdo"ru olmak neyse i!te öyle ol. Efendine amir-
lik taslama.
Fanilerin gitmesinden kaynaklanan mahbubane, 
güleç hüzünden ve seherin, yeninin, nimetin 
getirdi"i ferahlıktan olu!an melekûtî lezzet yani 
bütün do"u!ların ve batı!ların, gelenlerin ve giden-
lerin, verilenlerin ve alınanların gayb âlemiyle ilgili 
oldu"u, tesadüfî olmadı"ı hususunda hissedilen 
lezzet, dem ve damarlara i!lemi!.
Rahat meyli, insanı sefalet zindanına atar. $nsan 
için ancak çalı!tı"ının kar!ılı"ı var. $brahim 
Hakkı’nın “Mevlâ görelim neyler/Neylerse güzel 
eyler” ve Yunus’un “Her dem yeni do"arız/Bizden 
kim usanası” dizeleri, terennüm edilir ruhlarda. Saf 
güzellik ve varlıklarda parlayarak tecelli eden 
mukaddes süs birle!erek, uyum hâlinde bir 
gökku!a"ının deruni ahengini olu!turmu!. Me!ak-
katte rahat var. Rahat zahmettedir, zahmet rahat-
tadır. Fıtratı co!kun olan insanın rahatı çalı!mada, 
çabadadır.
Bütün bu güzel özelliklerin bir araya gelmesiyle 
ortaya muhte!em bir nuranî renk çıkar;
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bunun temeli de fikirlerin ba!da"masıyla/kafa 
kafaya vermekle, o da marifetin, bilginin elektrik 
ı"ınlarıyla olur. Bu muhte"em nuranî renk, içinde 
gökku"a!ı gibi her rengi barındırmasına ra!men, 
tek bir renk gibi görünür. Do!udan batıya tüm 
#slâm âlemini ku"atan mutluluk kâbesinin yüksek 
kubbesi altındaki marifet/maarif ortamı ne kadar 
da ho"tur!
Medeniyet ve fazilet çar"ısında… cephesinde insan 
yazılan… iki ayak üstünde olan… sandık içindeki… 
üstüne kalp yazılan… siyah veya pırlanta gibi parlak 
olan bir kutuda… "ifa veren ilaç… aydınlatan ı"ık: 
#man, muhabbet, sadakat, hamiyet. Fakültede bir 
define bulduk: Yüksek tâk (kemer/ kubbe) ; özel 
günlerdeki, festival ve bayramlardaki co"ku ve 
mutlulu!u simgeler; tâklar yazı ve çiçeklerle süslen-
ir. Gökku"a!ı ise, yaya benzer; rengârenktir; 
ya!murdan/rahmetten sonra, ya!mur ve güne" 
ortasında, ümmetin (müspet) ihtilâfındaki rahme-
ti ça!rı"tıracak tarzda göz kama"tırıcı.
“#nsan insanın kurdudur.” dediler. #nsan insanın 
tesellisi, medeniyeti.
Estetik tarihini ara"tırırken kar"ıma "u cümleler 
çıktı bir yakaza âleminde: Allah’ın isimleri güzeldir. 
Güzelden güzel sonuçlar çıkar. #brahim Hakkı’nın 
“Mevlâ görelim neyler/ Neylerse güzel eyler” sözü, 
birçok hikmet güzelli!ini ifade eden 

bir sözdür. #nsanın yapıp ettiklerinin güzeleylem 
kategorisine girmesi için de bu isimlere ayna 
olmakla do!ru orantılı.Bir çocu!un, kendisine 
zulmeden annesine kar"ı tavrının güzeleylem sınır-
larına girmesi nasıl mümkün olabilecektir? Ya 
dostundan gördü!ü yanlı" veya kötü muameleye 
kar"ı tepkisi?
Bir saat sonra bir kalp ameliyatına girecek hastaya 
söylenecek sözler, güzeleylemin neresinde olabilir? 
Nasıl? Hasta açısından da benzer bir durum var:
Ne yapmalı, ne demeli, ne dü"ünmeli? 
Sonsuzlu!un ı"ıltılı, saf yüzü hangi müzikte, hangi 
"iirde, tavır koymanın hangi sesinde, sözünde 
tezahür edecektir? #ki saat önce babası vefat eden 
çocukla göz göze gelen ki"inin bakı"ları, neler 
söyler güzeleylem içre?
#nsanın en acılı günlerinde mi aksedecektir sanki 
güzel isimler hayatlarımıza? Yoksa sa!lıklı, saadetli 
zamanlarında mı? Hayata bir bütün olarak 
bakmadı!ımız sürece bu ikilemi ya"ayaca!ız 
elbette. Biraz korku ve açlıkla, mallar, canlar ve 
ürünlerden eksiklikle denenece!imizi unutmak, 
bize pahalıya patlayacak.
Bütün soruların kar"ılı!ını arayan bir üniversitenin 
kalbindeydik. Zaman zaman yabancı bir ülkenin 
"ehrine dü"üyorduk; hayatın burasında bir sözlük 
var. 



Bir zamanlar Karaköprü’de Boncuk narı, Çekirdeksiz nar, Devedi!i narı, Gök 
Milesi, Kara nar, Karaköprü narı, Katırba!ı narı yeti!irdi. Bunlar tatlı, mayho! ve 

ek!i olup tadından yenmezdi.

N a r  D i y a r ı  K a r a k ö p r ü



Karaköprü’de  Dört Bin Altıyüz Yıllık
Gizemli Bir Antik Kent: T!TR!"

Prof. Dr. Abdullah EK!NC!



Dört Bin Altı Yüz Yıllık Uygarlık

Wilkinson 1990). Nekropolde !lk Tunç 
Ça"ı’nın ortasından  (M.Ö. 

2600-2500-2300)  !lk Tunç 
Ça"ı’nın sonuna 

(M.Ö.2300-2200-2100) 
kadar devreleri içeren 

mezarlar yer almak-
tadır. Höyük ise, 

N e o l i t i k , 
Erken-Geç Kalko-
litik, Erken-Or-
ta-Geç Tunç 
Ça"ları, Demir 
Ça"ı, Hellenis-
tik, Roma, Geç 
Roma-Bizans, 
Abbasi ve  Orta      
Ç a " ( M . S . 
3 9 5 - 1 4 5 3 ) 
d ö n e m l e r i n e 

kadar  kesintisiz 
olarak iskan 

edilmi#tir. Titri#, 
Hassek Höyük 

(Behm-Blancke et al. 
1984) ve Lidar Höyük 

(Hauptmann 1981, 1982, 
1983)’ten elde edilen bilgil-

erle, Güneydo"u Anadolu’nun 
M. Ö. 3’üncü binlerdeki !lk Tunç 

ça"ı #ehirlerinin kökeni, karakteri ve 
özellikleri hakkında oldukça önemli bilgiler 

sa"lanmı#tır.. 

1980’lerde Atatürk Barajının su ile kaplay-
aca"ı bölgede birçok kazılar ve 
yüzey ara#tırmaları yapıldı. 
1980 yılında Titri# Höyük 
Nekropolünde köylüler 
tarafından kaçak 
kazılar yapılarak 
buradaki mezarların 
soyuldu"u ihbarını 
alan $anlıurfa 
M ü z e 
Müdürlü"ü söz 
k o n u s u 
n e k r o p o l d e 
1 9 8 0 - 1 9 8 1 
yılları arasında 
k u r t a r m a 
kazıları yapmı#, 
1991 - 1998 
yılları arasında 
Müze Müdürü 
Adnan Mısır 
B a # k a n l ı " ı n d a , 
California San 
Diego Üniversite-
si’nden Dr. Guillermo 
Algaze ’nin katılımı ve 
bilimsel danı#manlı"ında 7 
yıl süren ortak kazılar 
yapmı#tır.  Bu ara#tırmalar sonu-
cunda Türkiye’nin a#a"ı Fırat havzası için 
birçok arkeolojik ve tarihi bilgileri açı"a çıktı (Mar-
foe et al. 1986; Algaze et al. 1990; 

Erken Tunç Ça!ının
(MÖ 2600 – 2100 arasında iskân edilmi")
gizemli antik "ehri: Titri" 
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Titri! "anlıurfa il merkezinin ku!uçumu yakla!ık 
36 km kuzeyinde, Karaköprü merkez ilçeye ba#lı 
bir mahalle. Titri! Höyük, Samsat’tan Fırat üzerin-
den Diyarbakır ve "anlıurfa bölgesine do#ru 
uzanan oldukça i!lek bir koridor üzerinde bulun-
maktadır. Höyük biçimsel olarak 4 ana bölüme 
ayrılmakta ve en önemli bölümü de ku!kusuz 30 
metrelik dolgusu ile tepenin oldu#u bölümdür. 
1991 yılı çalı!malarında yerle!menin çevresinde 
7.5 km’lik bir çap içinde, 1 75 kilometre kare bir 
alan içinde yapılmı!tır. Neolitik ça#la Orta Ça# 
arasına tarihlenebilecek 40 adet yerle!im yeri 
tespit edilmi!tir. Yerle!meler genellikle vadi boyun-
ca, bütün yıl akan dere ya da çay kenarlarında 
kurulmu!tur. Önemli bir su kayna#ı olan ve 
Samsat yönünde do#al bir geçit olu!turan Tavuk 
Çay boyunca yerle!meler yo#unla!maktadır.

Titri! Anadolu !ehirlerinin karakterinin ipuçlarını 
vermesi açısından için ideal bir merkezdir. Toros 
Da#ları’nın güneyinde kalan tepeler ve ovalar, 3. 
Binyılının ikinci çeyre#inden itibaren yo#un bir 
kentle!me sürecinin ya!andı#ı yerlerdir. Tüm 
Yukarı Mezopotamya ‘yı kapsayan genel kentle!me 
olgusunun bir parçası olarak görebilece#imiz bu 
süreç “ikincil kentle!me” süreci olarak adlandırıl 

maktadır. Fırat Havzası’nda bulunan Titri!, Lidar, 
Kurban Höyük gibi ilk Tunç Ça#ı II ve III dönem-
lerinde yeni yeni geli!meye ba!layan büyük 
yerle!imlerdir. (ed. Necmi Karul, Anadolu’nun 
Arkeoloji Atlası, 2011, 183) Bazı ara!tırmacılar 
Anadolu’daki kentle!meyi Mezopotamya’daki Akad 
$mparatorlu#u’nun 3.binyılının sonlarında kuzeye 
yayılımının bir sonucu olarak görür. Ancak 
Titri!’ten elde edilen 14C tarihleri ile Kazane ve 
Titri!’te bulunan çanak çömle#in benzerli#i bu iki 
merkezin de Akad döneminin öncesinde 
kuruldu#unu gösterir. Titri!’teki kent planlanması 



!lk Tunç Ça"’ın sonunda bazı merkezlerin ta#ra-
dan, biti#ik bölgelerden ya da göçebe topluluklar 
arasından büyük miktarlarda nüfus çekti"ini 
göstermektedir.

Titri#, !.Ö. 3. Binyılın ortalarından önce kale ve 
kentsel yayılımın bir parçası olarak bir a#a"ı #ehre 
sahiptir. 3. Binyılının sonlarına do"ru, Titri# 
Höyük’teki geli#meler son bulurken, kentle#menin, 
çok büyük geli#me gösterecek olan Karkamı# bölge-
sine kaymı#tır. (ed. Necmi Karul, Anadolu’nun 
Arkeoloji Atlası, 2011, 184, 186, 187).

Titri# özellikle ilk Tunç ça"ından Ortaça"a kadar 
kesintisiz iskân göstermekte ve 4 hektarlık bir 
alana yayılmaktadır. Titri# höyük tepesi; terasları 
(Alt $ehir) ve kent merkezi dı#ı (Dı# $ehir) 
yerle#mesi ile büyük bir yerle#me yeridir. Bu 
boyutu ile küçük bir #ehir olma özelli"ini ta#ımak-
tadır. Kentin çevresinde küçük bir ova yer almak-
tadır. Bu ova; tepeler arasından güneye uzanan bir 
koridor vasıtasıyla; Harran Ovası'na ve Balık 
Vadisi'ne dolayısıyla Kuzey Mezopotamya'ya 
ba"lanmaktadır. Güneyden gelen ve bu güzergâhı 
takip eden bir ticaret yolunun Titri# üzerinden 
Tavuk Çayı vasıtasıyla Samsat'a oradan da !ç 
Anadolu Bölgesi'ne ula#tı"ı sanılmaktadır 
(Algaze-Mısır 1993:155). 

mandıra tipinde birkaç evden olu#an yerle#imlerde 
vardır.

Titri#, bu jeopolitik konumundan dolayı önemli bir 
geçit, kültürel ili#kiler ve ticari açıdan seçkin bir 
yerde idi. Titri# ilk Tunç ça"ında Harran Ovası'na 
ve Balık Vadisi'ne, böylece Kuzey Mezopotamya'ya 
co"rafi olarak ba"lanan, buradan ırmak vadileri 
üzerinden Samsat Höyük'e ve Orta Anadolu'ya 
ticaret yolu istasyonu görevi gören önemli bir kent 
idi. Höyü"ün hemen güney ete"inden Tavuk Çayı 
geçmekte ve çevresinde çok sayıda tatlı su kayna"ı 
bulunmaktadır.

Ayrıca kentin tamamen dı#ında bazı i#lik yerleri ve 
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Höyü!ün yer aldı!ı ova, tepeler arasında güneye 
uzanan bir vadi ile Harran Ovası'na ve Balık 
Vadisi'ne, böylece Kuzey Mezopotamya'ya co!rafi 
olarak ba!lanmaktadır. Bu do!al yolu izleyerek 
Kuzey Mezopotamya'dan Titri"'e uzanan ticaret 
yolu, buradan ırmak vadileri üzerinden Samsat 
Höyük'e ve Orta Anadolu'ya devam etmekteydi.

Bunlarla beraber tüm yerle"imin 43 hektar gibi o 
dönem için inanılmaz boyutta oldu!u ileri 
sürülmektedir.  Titri"’te, tahıl ekiminin a!ır bastı!ı 
bir ekonomi söz konusudur. Arpa ekiminin 
bu!daydan daha fazla oldu!u, tahıl ve mısır yanın-
da bahçe bitkilerin tüketildi!i bir iktisadi ve sosyal 
hayatın izlerine ula"ılmı"tır. Çevresinde ba!ların 
oldu!u tahmin edilmektedir. Algaze; sosyal tabaka 
ile ilgili olarak dı" "ehirde oturanların hizmetli; alt 
"ehirde oturanların ise halk olarak tanımlamak-
tadır. Kentin çevresinde özellikle çe"itli i"lerde 
uzmanla"mı" ustaların iskan etti!i küçük mahallel-
erin oldu!u kuzeybatıda yapılan kazıda ortaya 
çıkarılan yontma ta" ustalarının evlerinden anla"ıl-
maktadır. Yine çevrede; madencilerin; çanak 
çömlekçilerin yapıları da olsa gerekir. #lginç olan 
henüz bu kentte oturan ba"kanın/beyin evinin ve 
ailesinin yapısının bulunmamasıdır. Bu yapının 
daha yüksekte yer alan çekirdek höyük tepesinde 
olabilece!i; jeofizik yöntemle buranın henüz belge-
lenememesinden dolayı dü"ünülebilir. Titri" içe 
kapanık bir "ehir olamadı!ını, Ege dünyasına özgü 
keman biçimli idollerin örneklerinin buluntular 
arasında yer almasından anlıyoruz. Ayrıca Güney-
do!u Anadolu ile Ege dünyasının arasındaki ticare-
tin canlılı!ını da göstermektedir.

Höyük,  Atatürk Barajı su toplama sahası dı"ında 
kalmaktadır. Titri" Höyük, tepe, teraslara yayılan 
a"a!ı "ehir ve bunların olu"turdu!u kent merkezi-
nin ötesinde dı" "ehir olarak büyük bir yerle"medir. 
Tepenin kuzey kesiminde, bir dı" "ehir bulunmak-
tadır. Bunlara ilaveten höyü!ün yakla"ık 400 metre 
kuzeybatısında bir mezarlık alanı vardır. Tüm 
bunların dı"ında yerle"menin bütünüyle dı"ında 
i"lik ve mandıra tarzı, birkaç evden olu"an yapılar 
bulunmaktadır. Bu haliyle tamamı 43 hektar gibi o 
dönem için inanılması güç bir yayılma alanı 
olu"maktadır.



Höyükteki kazı çalı!maları 1991-99 yılları arasında 
Timoty Matnet ba!kanlı"ında yürütülmü!tür. 
Mezarlık kesiminde ise 1981-82 yıllarında kazılar 
yapılmı!tır. Mezarlık alanında 1981-82 yıllarında 
yapılan kazılarda 38 mezar ortaya çıkarılmı!tır. 
Ancak Titri! Höyük kazılarında en sansasyonel 
buluntu yakla!ık 4 bin yıl öncesine tarihlenen bir 
toplu mezardır. Üç kadın, iki çocuk ve bir bebe"in 
de aralarında bulundu"u en az 19 ki!inin bir evin 
tabanı altında gömüldükleri ve evin tabanının 
yeniden sıvandı"ı anla!ılmaktadır. #skeletleri 
üzerinde yapılan incelemelerde, 16 yeti!kin 
kafatasında, mızrak ya da baltayla yapılmı! kafatası 
travması bulgularına ula!ılmı!tır. Bu bulgular ile 
ilgili de"erlendirme, Akad #mparatorlu"u'nun 
çökü!ü ardından ya!anan karı!ıklıklara ba"lanma 
e"ilimindedir.  Bir di"er ilginç buluntu, mezarlık 
kazılarında bulunan halka idollerdir. Bu idollerden 
biri altın, biri gümü!, biri mermer, dokuzu ise 
deniz kabuklarından yapılmı! idollerdir. Bu 
örneklerin Do"u Ege tipini (Polichni) yansıttı"ı 
ileri sürülmektedir.  Batı Anadolu'dan gelen etkiler-
le ilgili bir ba!ka buluntu da Titri! Höyük'te ele 
geçen, bir çe!it iki kulplu ma!rapa olan depaslardır.

Titri! Anadolu !ehirlerinin karakterinin 
ipuçlarını vermesi açısından için ideal 
bir merkezdir. Titri!’ten elde edilen 14C 
tarihleri ile  Kazane ve Titri!’te bulunan 
çanak çömle"in benzerli"i bu iki 
merkezin   de      Akad    döneminin    
öncesinde kuruldu"unu gösterir.

Titri!, bu jeopolitik konumundan dolayı 
önemli bir geçit, kültürel ili!kiler ve 
ticari açıdan seçkin bir yerde idi. Titri! 
ilk Tunç ça"ında Harran Ovası'na ve 
Balık Vadisi'ne, böylece Kuzey Mezo-
potamya'ya co"rafi olarak ba"lanan, 
buradan ırmak vadileri üzerinden 
Samsat Höyük'e ve Orta Anadolu'ya 
ticaret yolu istasyon görevi gören, bir 
kent idi. 
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Titri! Höyük'te de, Tilmen Höyük, Lidar Höyük ve 
Oylum Höyük'te oldu"u gibi oda mezar gelene"i 
görülmektedir. Titri! Höyük'te hem yerle!im içinde 
hem de dı!ında oda mezarlar bulunmu!tur. Bu 
mezarlarda her ya! ve cinsiyetten bireylerin toplu 
olarak gömüldü"ü, bu ba"lamda aile mezarı olarak 
kullanıldı"ı ileri sürülmektedir. Oda mezarlara 
gömüt arma"anı olarak meyvelikler, Suriye !i!eleri, 
sı" ya da derin çark yapımı kaseler, ikili bile!ik kap 
gibi de"i!ik formlu kaplar bırakılmı!tır. Oda 
mezarlardaki di"er buluntular küresel ba!lı bronz 
i"neler, büyük bir hançer, deniz kabu"u, frit 
boncuklar ve pedestal dipli bazalt bir havan, üzeri 
çizilerek bezenmi! bir deniz kabu"u parçası, 
depaslar, ucu kıvrık bronz mızrak ucu, mermerden 
keman biçimli iki idol ve kapların birinin içinde 
çiçek kalıntısıdır. 

Söz konusu buluntular Erken Tunç Ça"ı II evreye 
(MÖ 2600 – 2400) ve Erken Tunç Ça"ı III evreye 
(MÖ 2300 – 2100) tarihlenmektedir. Buluntuların 
bir kısmı, depaslar ve mermer keman biçimli 
idoller ithal olup di"erleri yerel üretim olarak 
görülmektedir.

Kazılar sonucunda; yerle!menin; #lk Tunç Ça"ı I 
olarak tanımlanacak ilk yerle!ime ait kalıntılar 
ancak tepe ve çevresinde bulunmu!tur. Esas küçük 
bir kent hüviyeti ta!ıyan yerle!me ise #lk Tunç 
Ça"ı'nın orta (MÖ 2.500-2.400) ve geç (MÖ 
2.400-2.300-2.200) evrelerine aittir [Matney et al. 
1999:187]. Bu evreler, hem tepede; hem alt !ehrin 
batı; do"u kesiminde ve dı! !ehirde ortaya 
çıkarılabilmi!tir. Bu iki dönemde de kullanılan 
yapılara ait alt yapı evreleri saptanmı!tır.

Titri!’te sosyal tabaka ile ilgili olarak dı! !ehirde oturanlar hizmetli; alt !ehirde 
oturanlar ise halk olarak tanımlanmaktadır. Kentin çevresinde özellikle çe!itli  i!le-
rde uzmanla!mı! ustaların iskan etti"i küçük mahallelerin oldu"u kuzeybatıda 
yapılan kazıda ortaya çıkarılan yontma ta! ustalarının evlerinden anla!ılmaktadır. 
Yine çevrede; madencilerin; çanak çömlekçilerin yapıları yer almaktadır. #lginç olan 
henüz bu kentte oturan ba!kanın/beyin evinin ve ailesine dair herhangi bir bulun-
tunun bulunmamı! olmasıdır.
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Kitabesi olmayan Titri! Kervansarayı, ne zaman ve 
kim tarafından yaptırıldı"ı bilinmemektedir. XVIII. 
Yüzyıla ait oldu"u tahmin edilmektedir. Birecik’ten 
kalkan kervanlar Birecik #lçesi sınırları içersindeki 
Ilgar (Mırbi) Kervansarayı’na gelir, buradan Çarme-
lik Kervansarayı’na ula!ırdı. Çar Melik’de ikiye 
ayrılan yollardan biri kuzeye yönelerek Bozova 
(Hüvek) üzerinden Titri! (Bahçeli) 
Kervansarayı’na, buradan da Siverek ve Diyar-
bakır’a ula!ırdı. #kinci yol ise Urfa üzerinden 
Harran’a, oradan da Han el-Ba’rür Kervansarayı 
üzerinden Ba"dat yoluna ba"lanırdı.
  
Bozova #lçesine Ba"lı Çarmelik (Büyük Han) 
Köyündeki Çarmelik Kervansarayı’ndan sonra, 

Titri! Kervansarayı
XVIII. Yüzyılda in!a edildi"i tahmin edilmektedir. 
Titri! Kervansarayı’nın en ilginç yanı, bazı bölüm-
lerinin düz direk damlı olmasıdır. Tek katlı olan 
kervansarayın güneydo"u kö!esinde kerpiçten 
ikinci bir kat bulunmaktadır.

Kervansaraya güney cephedeki basık kemerli dar 
kapıdan girilir. Kısmen düz direk dam, kısmen de 
be!ik tonozla örtülü giri! eyvanı geçildikten sonra 
avluya çıkılır. Kare avlunu do"u, batı ve kuzey 
yönleri payeli revaklıdır. Revakların do"u ve batıda 
olanlarının üzeri düz direk damlıdır. Kuzeydeki 
revakın üzeri sonradan betonla örtülmü!, 
gerisindeki kapalı mekânlar yıkılarak yerine beto-
narme alanlar yapılmı!tır.

Hanın di"er üç cephesi orijinalli"ini kısmen koru-
mu!tur. Do"u cephenin batı kesimi önüne sonra-
dan kesme ta!lardan bir köy odası in!a edilmi!tir. 
Avlunun güneyindeki giri! eyvanının yanlarında 
be!ik tonozlu birer eyvan daha bulunmaktadır. Bu 
eyvanların avluya bakan cepheleri örülerek kapa-
tılmı!tır. Bu cephenin güney do"u kö!esinde 
tuvalet, batısında dama çıkan merdivenler yer 
almaktadır.
 
Avlunun do"u ve batı cephelerindeki revakların 
gerisinde kapalı mekânlar bulunmaktadır. 
Kervansarayın güney do"u kö!esi üzerinde yer alan 
ve sonradan yapıldı"ı tahmin edilen kerpiç ikinci 
kat harap bir durumdadır. Duvarları düzgün kesme 
ta!lardan in!a edilen Titri! Kervansarayı’nın örtü 
sisteminde yer yer tonoz ve direkler üzerine düz 
düz toprak dam kullanılmı!tır.
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Dr. Ali MERMER

“Sıfır”ın Ö!rettikleri



ir dostumuzla birlikte yemekteyiz. 
Meyve ile ba!layan yeme"imizde, 
Kur’anî dünya görü!ünü meyve 
üzerinde konu!arak uygulamaya 
koymak nasip oldu.

Ben matematik e"itimi falan almı! birisi de"ilim. 
Anlamam da matematikten. Bakmayın !imdi 
matematik bilirmi! gibi konu!aca"ımıza. En basit 
düzeyde bir matematikten bahsedece"iz. Yani !u 
bir, iki, üç… Bir bir daha iki eder, gibi basit !eyler. 
Sizin de matematik bilmenize gerek yok sohbe-
timize katılmanız için.

Elma, yaratıcımızın her mevsimde bir ba!ka 
türünü yarattı"ı bir meyve. Di"er meyvelere göre 
de ucuz oldu"u için fakirlerin sofrasında bulun-
ması di"er meyvelerden daha çok muhtemel. Bu 
nedenle olsa gerek neredeyse bütün “nimet-i #lahi” 
örnekleri elma üzerinden verilir. Bizimkisi de öyle 
oldu.

“$u elmayı siz buyurun. $u ikinci elmayı da ben 
alıyım. Lüfen !ükredelim diye yaratılmı! !u elmalar 
garip kalmasınlar. Hem biz yiyerek !ükredelim ve 
hem de elmalar insan hayatı mertebesine çıksın-
lar.”
Tabakta elma kalmadı, insanî hayat mertebesine 
ula!tılar.
“Tabakta kaç elma vardı?”
“#ki.”
“$imdi kaç elma var?”
“Sıfır elma var.”
“Ne demek ‘sıfır elma’ var? Elma var mı, yok mu?”
“Elmanın yoklu"una ‘sıfır elma’ diyerek i!aret 
etmek istedim.”

“$imdi felsefe yapma. Ne güzel iftarımızı 
yapıyoruz, dînî bir amel i!lerken felsefe yapmanın 
ne alemi var!”
“Hayır valla felsefe melsefe de"il maksadım, tam da 
dînî bir konuya temas etmek istemi!tim.”
“Peki, ‘sıfır elma’ ne demek?
“$imdi biz elmayı biliyoruz, yedik, tattık, memnun 
olduk, varlı"ını kesin tecrübe ettik. Bize bu elma-
ları yaratıp, hazırlayıp, paketleyip, ‘Haydi buyurun, 
yeyin’ diyene te!ekkür ettik, de"il mi?”
“Fazla o yönüne dikkat etmemi!tim ama hatırlat-
tı"ın için te!ekkür ederim.”

Ben matematik e"itimi almı! birisi de"ilim. An-
lamam da matematikten. Bakmayın !imdi 
matematik bilirmi! gibi konu!aca"ımıza.
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“Elmanın varlı!ından haberdar olduktan sonra, hiç 
elma kalmadı!ını ifade etmek için ‘sıfır elma’ 
dedim. Yani, varlı!ının farkında oldu!umuz 
elmanın "u anda yalnızca bizim için ‘yok’ oldu!unu 
bildirmek için dedim bunu.”

“Evet, elma var ama, "u anda biz elmaya sahip 
de!iliz. Do!ru. Yani, ne demek istiyorsun?”
“Cennet ve Cehennemin benim için ne demek 
oldu!unu anlamaya çalı"ıyorum da.’
“Ne alakası var? Dedim ya, sen hep felsefe 
yaparsın.”

“Biz elmayı gördük, yedik, memnun olduk ya. #"te 
ancak bundan sonra ‘elmanın yoklu!u’nun farkına 
varırız, e!er taba!ımızda hiç elma kalmadı ise. E!er 
elmayı bilmeseydik, ‘Elma yok’ anlamında ‘sıfır 
elma var,’ der miydik?”

“Hayır, bilmiyoruz ki elma vardı da "imdi artık 
yok.”
“Elmayı bilen, seven birisi, elma olsun ister. E!er 
elinde elma yoksa, eksikli!inin verdi!i bir özlem 
ya"ar, ‘Ke"ke elma olsaydı,’ der. Mesela, bir tür 
meyve var ama siz hiç bilmiyorsunuz bu meyvenin 
varlı!ını, hiç o meyve için, ‘ke"ke olsaydı’ der 
misiniz?”
“Hayır, bilmiyorum ki böyle bir meyve var. Özlemi-
ni de çekmem.”

“Dinle bak, i" gerçekten ciddi. ‘Felsefe yapıyorsun,’ 
diyerek dü"ünmekten, insanî duygularımızı kullan-
maktan kaçmamalıyız. Madem Yaratıcımız bize bu 
özellikleri vermi", kullanalım. Elmayı verince 
yiyoruz da, duygularımızı verince neden 
kullanmıyoruz? Nankörlük yapmama-
mız, bize verilen aletleri kullanmamız, 
de!erlendirmemiz lazım.”

“Peki, peki. Cennet ve Cehennem 
ile bu konunun ne alakası var?”
Dini literatürde “Cennet 
olmazsa Cehennem 
yakmaz.” denilir. “Evet, 
hep okuruz, abiler, 
karde"ler de hep 
n a k l e d e r l e r . 
Gerçekten ne 
demek bu?”



“!"te, ‘sıfır elma var,’ diyen bir ki"i, elmanın varlı#ını bilen bir ki"i 
olmalıdır. $imdi hatırlayalım,  ‘E#er Cennet olmasaydı, Cehennem yak-
mazdı,’ cümlesini. Cehennem ehli, elmanın  varlı#ından  haberdar     olma-
saydılar, elmanın yoklu#undan dolayı bir özlem çekerler miydi?”

“Hayır. Bilmezlerse çekmezler. Ama Cehennem 
azap yeridir, diye biliyoruz.”

“Evet, neyin azabı çekilecek? Varlı#ından haberdar 
oldu#umuz, be#endi#imiz, arzu etti#imiz "eylere 
sahip olmamanın azabı de#il mi? Tabakta ‘sıfır 
elma’ kalınca, ‘Ke"ke biraz elma olsaydı. Bak, "imdi 
elma yok,’ diyoruz.”

“Yahu, valla "imdi anladım, sen felsefe yapmıyor-
mu"un. $unu do#rudan söyleyiversene.”
“Meselenin özü burda, biz Cehennemi azap yeri 
falan derken, galiba ne dedi#imizin pek farkında 
de#iliz. !nsan, Yaratıcısını tanıyacak özelliklerle 
donatılarak yaratılmı". Bu özellikler insana ‘elma-
lar’da yansıyan Yaratıcısının özelliklerini hatırla-
tıyorlar.

E#er biz bu dünyada o elmaları yiyip de, 
Yaratıcılarını tanımaz ve Ona te"ekkür etmezsek, o 
elmalarla bize Kendisini tanıtan Yartıcımızın bizi 
nimetlendirmesine, tatlı, lezzetli, güzel kokulu vs 
özellileriye bize Kendisini tanıtmasına, bize ikram 
etmesine kar"ı e#er biz nankörlük edip de Onu 
tanımaz isek, te"ekkür ile kar"ılık vermez isek, 
bunun kar"ılı#ında ahirette, tekrar o ikramlara 
mazhar olmak istedi#imizde, ‘sıfır elma’ ile 
kalaca#ız. Yani, ‘sıfır ikram, sıfır nimetlendirme, 
sıfır lezzet alma vs’ ile kar"ı kar"ıya kalaca#ız. 
Dü"ün bir defa, susamı"sın, su istiyorsun, sana 
‘sıfır su’ veriliyor. Ü"üyorsun, ısınmak istiyorsun, 
sana ‘sıfır ısı’ veriliyor. Acıkmı"sın, yemek istiyor-
sun, sana ‘sıfır yemek’ veriliyor. Sıcaktan 
bunalmı"sın, serinlemek istiyorsun, sana ‘sıfır 
serinlik’ veriliyor. Ne yaparsın?”
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“Cehennem dedi!in yer burası olmalı.”
“Evet, Kur’an’da Cehennem için:
 “Allah’ın tutu"turulmu" ate"idir. Ki o, yüreklerin 
üstüne tırmanıp çıkar.” Hümeze Sûresi, 6-7
Ayrıca,
 “Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.” Ne’be 
Sûresi, 24
Daha böyle çok ayetler var. Cehennemden sakın-
mamız için bizi uyarıyorlar. Taki ‘sıfır elma’lar ile 
kar"ıla"mayalım.
“#imdi anladım, ‘Cennet olmasaydı, Cehnnem 
yakmazdı’ ne demekmi". Gerçekten de varlı!ından 
haberdar oldu!um ve daima gerçekle"melerini 
istedi!im güzelliklerin, mutlulukların, zevklerin 
devamını istiyorsam, onların Kayna!ına müracaat 
etmeliyim. De!ilse, ‘tabiidir bunlar, burada kendi 
kendilerine olu"up duruyorlarmı"’ gibi muamele 
edersem, ahirette, ‘Haydi, tabiatten iste de versin 
sana, bu ihtiyaçlarını kendi kendine kar"ılasın,’ 
diye cevap verildi!i yerdir Cehennem. Demek ki, 
‘Do!al su’ içmemeliyim. ‘Rahmet’in tecellisi’ni 
içmeliyim ki, Rahmet’e mazhar olurum. Aman, 
Allah korusun böyle bir durumda olmak hiç mi hiç 

istemem.” “Evet, ben de. Öyleyse, ebedî mutlulu!u 
temsil eden, Yaratıcımızın bütün Sıfat ve Esmasıyla 
tecelli etti!i yer olan Cenneti özlemek ne kadar 
do!ru ise ‘sıfır’larla ba"ba"a kalmak da o kadar 
yanlı"tır. Hayatımızı ‘sıfır’lara harcamamız lazım, 
de!il mi?”
“Tabiat bir ‘sıfır’ temsilcisi, tembellik bir ‘sıfır’ 
temsilcisi, insanın kendi gerçe!ini unutarak, ‘Ben 
istedi!imi yapar, zevkime bakarım, Nimetlerin 
nereden geldi!iyle ilgilenmem,’ demek bir ‘sıfır’ ile 
kendini kandırmak demektir.”

“#imdi elma ile bize neyin hatırlatıldı!ını anladık, 
de!il mi? Sakin ola ki, ‘sıfır’a indirgeme yedi!in, 
memnun oldu!un ve memnuniyetini ebediyen 
özledi!in bu ikramları. Cehennem ‘sıfır’ların 
yeridir. Cennet, ebedî varlı!ın yeridir.”

 “Cehennem, adem alemlerinin toplandı!ı yerdir.”
‘Sıfır’ların ate"ine dayanabilece!in kadar gafletle 
geçir ömrünü!

”Muvakkat” ve ”Müstekar” Yaratılı"

“Asıl hayata mazhar olan âhiret yurdudur.” Ankebut, 29
“…Orada ebedî olarak kalacaklardır…” Beyyine, 98



Bu dünya hayatının “muvakkat” (geçici, çözülmeye, 
bozulmaya müsait) oldu!u hep vurgulanır. Aramız-
da hiç bir insan bulunmaz ki, bu dünya hayatının  
“muvakkat” olmadı!ını iddia edebilsin. Gel gelelim, 
bu dünyanın “muvakkat” oldu!unu bildi!imiz 
halde neden sanki geçici de!ilmi" gibi 
davranıyoruz? “Müstakar” (kararlı, daimi, geçici 
olmayan, de!i"ken olmayan, da!ılmayan, bozul-
mayan) bir hayatın varlı!ından emin olmamak 
böyle bir davranı"ın nedenidir, diye dü"ünüyorum.

Kur’an bu dünyanın fani, geçici oldu!u, ahiretin ise 
“ebedi mutluluk”un ya"anaca!ı bir yer oldu!u 
tekrar tekrar okuyucularına hatırlatır. Böyle bir 
yaratılı"ın gerçekle"ece!i haberi verilir. Dikkat et, 
kendini dinle, etrafına bak, anlarsın, denilir.
Biz insanlar için can alıcı nokta "urada: Biliyoruz 
bu dünyanın “muvakkat” oldu!unu, fakat “müsta-
kar” olan, ebedi olan ahiret hayatından nasıl emin 
olabiliriz?
Bu emniyeti sa!layaca!ını ümit etti!im "u dü"ünce 
zincirini birlikte takip edelim:

1- Dikkat edersek, “bir ba"ka tür yaratılı"” anlamın-
da (halkun cedid) ifadesiyle Kur’an’da 8 ayrı ayette 

“Allah’ın tutu"turulmu" ate"idir. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.” Hümeze 
Sûresi, 6-7

 “Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.” Ne’be Sûresi, 24

vurgulanan bu konuda iki nokta dikkatimizi    çeki-
yor:
a) Bu alem “bir tür yaratılı" biçimini” te"hir ediyor.
b) “Ahiret hayatı” “ba"ka bir tür yaratılı" biçiminin” 
gerçekle"tirilece!i yer olarak bize bildiriliyor.
(Halkun cedid) ifadesini içeren 8 ayetten bir tanesi-
ni alıyorum a"a!ıya:

“#lk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar 
yeni bir yaratma hususunda "üphe içindedirler.” 
Kaf Süresi, 15

Herhalde hepimizin dikkatini çekti, “yeni bir yarat-
ma” ifadesini ben, “yeni tür bir yaratma” olarak 
tahrif (!) ettim. Niçin? Çünkü di!er bütün ayetlerde 
ahiret hayatının bu dünyadaki tecrübelerimizden 
tamamen farklı olaca!ı bildiriliyor ve dolayısıyla bu 
“yeni bir yaratma” bir ba"ka “tur” yaratma olması 
gerekir demek, Kur’an’ın bütünlü!ü içinde hem 
tutarlı ve hem de zorunludur.

Ayrıca ayete dikkat etti!imizde, ”yeni bir tür yarat-
ma” hususundaki "üphenin yersizli!ine, "u dünya-
da gözlemleyip durdu!umuz yaratılı" biçimi "ahit 
olarak gösteriliyor. Bu husus, Kur’an’ı anlamada 
takip edilmesi gereken olmazsa olmaz bir usuldür.

2016-1 80 81!EH"R  "RFANve



2- Kur’an, Yaratıcımızın “bu dünyada” biz insanlara 
yaptı!ı bir konu"ması, Kuran, “alem-i "ehadette 
alem-i gaybin lisanı,” oldu!unu hatırlayalım. Hiç 
tecrübe etmedi!imiz bir yaratılı" biçiminin, "u 
tecrübe etti!imiz yaratılı" biçimine bakarak algılan-
ması söz konusu. Bu yaratılı" biçiminin, mesela, 
“muvakkat” veya “entropi”ye tabi özelli!ine muk-
abil, yeni bir ba"ka yaratılı" biçiminin “müstakar” 
olaca!ı ifade ediliyor. Böyle bir neticeye de, konu ile 
ilgili ayetlerin tefsirinin yapıldı!ı yerlerde 
ula"ılıyor. Evrene bu ayetlerin rehberli!i altında 
bakıldı!ında, ula"ılması gereken kaçınılmaz sonu-
cun, daimî, insana sonsuz mutlulu!u ya"atacak 
olan bir yaratılı"ın mutlaka gerçekle"mesi gerekti!i 
vurgulanıyor:
“Asıl hayata mazhar olan âhiret yurdudur.” Anke-
but Sûresi, 29:
“…Orada ebedî olarak kalacaklardır…” Beyyine 
Sûresi, 8
Biz bu dünyada tecrübe etmedi!imiz ve fakat bu 
dünya "artlarında ya"ayan insanlar olarak, varlı!ın-
dan haber verildi!imiz bu yaratılı" biçimini tasdik 
edece!iz; “Olması mümkün ve de olması gerekir,” 
diyece!iz. Tatmin olmu" bir "ekilde tasdik 
edece!iz, iman edece!iz. Böyle bir sonuç için de 
"ahitlik yapacak iki kayna!ımız var elimizde:
a) #nsanî duygularımız "ahitlik yapacak: Gerçekten 
benim insanî duygularım, “ebedî saadet” istiyor. Bu 
dünyada tecrübe etti!i “geçici” (muvakkat) mutlu-
luklara razı olmuyor. Bunların bir “ebedi” olan bir 
“tur” yaratılı"ı olması gerekir, diye algılayan çok 
kuvvetli bir duygu verilmi" bana. Bu duyguyu 
kullanmam lazım "ahit olarak. Çünkü benim 
gerçe!im bu. Kullanmaz isem, kendim ile çeli"irim, 
kendi gerçe!imi inkar etmi" olurum.
b) $u gözlemledi!im, tecrübe etti!im “yaratılı" 
türü” "ahitlik yapıyor ki, bu çok anlamlı, hikmetli 
yaratılı" türünü yoktan var ederek gerçekle"tirenin, 
bir ba"ka tür yaratılı"ı da gerçekle"tirebilece!ini 
inkar edecek elimde hiçbir delil yok. Madem bana 
“ebedî mutluluk” un mutlaka olmasını arzu eden, 
“geçici” mutluluktan çok "ikayet eden bir özellik 
vermi" beni ve bu evreni yaratan, o halde ben böyle 
bir Yaratıcının bana verdi!i va’di mutlaka 
tutaca!ını onaylarım: “Madem beni ‘ebedî mutlu-
luk’a a"ık olarak yarattın, ben de bu a"k’ı, Senin 
böyle bir yaratılı"ı gerçekle"tirece!inin va’di olarak 
algılıyorum ve Senin böyle bir tür yaratılı"ı 
gerçekle"tirebilece!ini de "u yarattı!ın aleme 
bakarak anlıyorum. Bununla beraber, Senin Rasul-
lerin vasıtasıyla haber verdi!in bu ‘ebedî saadet’in 
ya"anaca!ı bir tür yaratılı"ı da gerçekle"tirece!ine 



kaniyim, onaylıyorum, bekliyorum.”
3- Madem bu “yeni bir tür yaratılı!” ebedi olacak, 
orada “ebedi mutluluk” verilecek, bu yaratılı! 
türünün içeri"inde, “ebedili"i” arzu ettirmeye 
yönelik bir unsurun bulunmasına hikmeten gerek 
olmadı"ını anlayabiliyoruz. Bu dünyada mu!ahede 
etti"imiz yaratılı! biçimindeki “muvakkat”lik 
özelli"i, bu dünyayı, hayatımızın “esas maksadı” 
yapmamamız ve Yaratıcımızdan gerçekten ne 
istiyorsak onu bize vermesini talep ettirtmek 
içindi. Özetle, “la ilahe” dedirtmek içindi. Yani, bu 
dünyanın bizzat kendisi benim varlı"ımın ana 
hedefi olamaz. Dı"er taraftan, “yeni tür yaratılı!”ın 
gerçekle!ti"i yerde “la ilahe” dedirtecek unsurların 
bulunmasına gerek olmaz.
4- Yaratılı!ın “tecelli” olarak algılanması da ihmal 
edilmemelidir. Hem bu dünyadaki yaratılı! ve hem 
de “yeni bir tür yaratılı!” ancak “tecelli” olarak 
algılanabilir. Yaratık olan bilinçli varlıklar, Mutlak 
olması gereken Yaratıcının ancak ‘tecelli”sini 
algılayabilir. Mutlak’ın bir parçası olmaz, olamaz. 
#nsan böyle bir sonucu algılayacak kapasitede 
donatılmı!, yaratılmı!.
Ahiretin yaratılı!ında “tecelli,” “muvakkat” de"il, 
“entropi”ye tabi tutulan cinsten de"il, “müstakar,” 
kararlı olan cinsten olacak. Ahiretteki yaratılı! !uur 
sahibi insanlara, “la ilahe,” yani “Ben böyle geçici 
mutluluk vereni de"il de, ebedi mutluluk veren bir 
tür tecelliyi istiyorum,” dedirtecek cinsten bir 
yaratılı! olmalı.
Tecelliyi bu dünyada mu!ahede ediyoruz. Bu bizim 
gerçe"imizdir. Tecellinin mahiyetini anlayamaya-
ca"ımız da bizim gerçe"imizdir. “Müstakar” bir 
yaratılı!ın gerçekle!mesi mutlaka beklenir, ama 
“müstakar” yaratılı!ın mahiyetini anlamaya 
çalı!mak hem imkânsız hem gereksiz. Gerçekle!ti"i 
zaman bizzat mü!ahede edece"iz, inshaAllah. 
$imdiden mahiyetini merak etmeye gerek yok. 
Mahiyetinden de"il, varlı"ından, var edilece"inden 
emin olmaktır görevimiz.
Sonuç: Böyle “müstakar” bir tür yaratılı!ı, bu 
dünyada mu!ahede etmiyoruz, ama olması gerek-
ti"ini tasdik edebiliyoruz.
Ben kendime verilen duygularımı kullandı"ım 
zaman bu dünyayı bir “e"itim alanı” gibi görüyo-
rum: Bana hep “la ilahe” dedirtiyor. Di"er taraftan 
yine bendeki duygular !iddetli bir !ekilde, “mutlaka 
yalnızca ‘illallah’ diyece"im bir varlık türünün 
olması gerekir,” diye ba"ırıyorlar. Bu çı"lı"a, bu 
çı"lı"ı Yaratanın cevap vermemesini hiç mümkün 
görmüyorum. 
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Avrupalı ve Saadet

Halil Köprücüo!lu



S

Rotterdam mimarlarının, birçok meslek-
ta!ından faklı olarak, titretilemeyen, 
ruhun derinliklerindeki çok hassas ince 
telleri titrettiklerini bizzat mü!ahede 
ettim. 

bizzat mü!ahede ettim. Aman Allah’ım! Ne kadar 
farklı eserler yapmı!lar. "nanılmaz güzellikte. Çok 
farklı, çok garip !ekillerde binalar, hayalinizi zorlay-
acak yapılar. Bizim büyük !ehirlerimiz de bile bu 
tarz eserler yok denecek kadar az. Çünkü ülke- 
mizde zaruri ihtiyaçlar bile henüz ço#unluk 
tarafından halledilememi! ki di#er ince latife ve 
duygulara hayat hakkı verilsin.

Yolların güzelli#ine inanamazsınız. $ehrin ortasın-
daki nehirlerde gemiler ilerliyor, yanında bisikletler 
kendi yollarında, onun yanında da otomobiller tek 
yönlü yollarda rahatça gidiyorlar. Arada tramvaylar 
gelip geçiyor. Raylar o kadar sa#lam ve düzgün 
yerle!mi! ki otomobiller veya bisikletler adeta 

ekiz on yıldır 
A v r u p a ’ n ı n  
de#i!ik ülke ve 
! e h i r l e r i n d e 
de#i!ik vesilelerle 
kalma imkânı 

buldum. $imdilerde de oralarda 
bir !eyler yapmaya çırpınıyo-
rum. Bu seyahatlerimde, lüks 
arabalarla gelip ülkemizde evler 
alan, i!ler kuran Alamany-
alılar’ın anlattıkları Avrupa’dan 
çok farklı bir Avrupa gördüm.

Kendi tabirimle, basitle!tirerek !öyle ifade edebilir-
im. Lüks son model arabalarda, tek ba!ına, kısa 
saçlı, montlu, sarı benizli Avrupalı kadınlar; 
pencerelerde, balkonlarda ve hatta sokaklarda 
kimseler yok. "nsanlar ya çalı!ıyor ya yatıyorlar. 
Sadece birahanelerde gece yarılarına kadar rahatla-
maya çalı!an peri!an ve garip insanlar. Avrupa’da, 
tam anlamıyla,  dünyaya çalı!mak için gelen insan-
larla kar!ı kar!ıyasınız. Ancak, buralarda maddî 
yapı, çok ama çok farklı.

Mesela Rotterdam mimarlarının, birçok meslek-
ta!ından faklı olarak, titretilemeyen, ruhun derin-
liklerindeki çok hassas ince telleri titrettiklerini  
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Görenleri belki hızlı ve dakik demiryolları lükslü!ü 
ile daha fazla   celp eder.  Ülkenizde  belki de 
sabotajlarla durdurulmaya çalı"ılan demiryolu 
çalı"malarını tekrar hatırladım. Hele biletimdeki, 
Wien:17.23 yazısını, Viyana’ya 8–10 saatlik yolcu-
luktan sonra ancak anladım. Çünkü tam belirtilen 
dakikada giri"imizi hayretle izledim. Ülkemizde at 
gibi giden, tak tak seslerinden uyuyamadı!ınız tren 
yolculuklarınızı, yarım gün tehirli kısa mesafeli 
seferlerimi hatırlayıp çok üzüldüm. Bencil men-
faatperestlerin bütün engellemelerine ra!men 
ülkemde yakında devreye girmi" ve girecek olan 
hızlı tren seferleri için Allah’a "ükrettim.  

Bütün Avrupa’da ve bütün yollardaki "ehir ve köy 
yakınlarından veya yerle"im yerlerinin tamamının 
yanlarından geçen bütün yolların kenarlarının 
duvarlarla, suni tepelerle örüldü!ünü hayretle 
izlerken bu ses ve toz yalıtımını kendi ülkemizde 
hayal bile edemedim.
 
Rotterdam limanını gezerek bitiremez, kuleden 
anlamaya çalı"ırsınız. Kilometrelerce süren, dünya

hissetmeden bu rayların üzerlerinde gezebiliyor. 
#ehirler birçok otobanla birbirine ba!lanmı". 
Ancak Hollanda otobanlarında 120 km. den fazla 
hız yok. Uydudan yollar kontrol altında tutuluyor. 
Kameralar sıkı bir denetim yapıyor. Ço!unlukla 
80–100 km. arası bir hız yapılabiliyor.

Bu arada ülkeniz aklınıza gelir. $zmir-$stanbul-An-
kara gibi en önemli merkezlerimizin bile bırakın 
otobanı, duble yollarla bile birbirine ba!lana-
mayı"ına çok üzüldüm. (#imdilerde çok "ükür bu 
da gerçekle"mekte) Asırlarca dünyanın âdil hâkimi 
olarak hükmeden bir milleti bu halde ya"atanları 
nefretle andım. #ehir içi yollarda arabamın altına 
sürten hız kesme yükseltilerine bir de burada 
baktım. Teknik kafadan ne kadar uzak oldu!u-
muzu üzülerek anladım. Bu insanların nasıl olup ta 
bu kadar hikmetli hale geli"lerini dü"ündüm. $man 
ve $slam’ın hakiki güzellikleriyle de donanmaları 
için günler boyu dua ettim. Hâlâ da ediyorum. 
Yollarda "ehirlerarası otobüsleri hiç görmedim. 
Sadece okul ve turistler için tur gayeli birkaç 
otobüse rastladım.



ticaretinin büyük kısmını elinde tutan bu küçük 
ülkenin bu ba!arısını anlayamazsınız. Modern Rus 
ordusunu yenen bedevi Afganlıları anlamak için 
doktora ö"rencisi gönderen #ngilizler gibi neden 
buralara inceleme için ö"renci göndermeyen, 
asırlarca dünya ticaretini elinde tutan atalarına bir 
türlü benzeyemeyen bir milletin evlatları olarak 
onlarca hatta yüzlerce #ktisat Fakültemize verip 
veri!tirirsiniz.

Ancak dünyaya demokrasi dersi vermeye devam 
eden bu ülkelerde hala Sömürgeler Bakanlı"ı 
oldu"unu ö"renince insanlık adına utanırsınız. 
Hemen hatırınıza birçok ülkenin hala bu sömürm-
eye nasıl tâbi olu!unu, peri!an Irak’ı; i!gal edilen 
Afganistan’ı ve bunlar arkasındaki menfaatperest, 
hodgâm Batı zihniyetini ve bu rezillikler kar!ısında 
hala basit meseleleri bahane ederek bir türlü birlik 
ve beraberlik içine giremeyen dinda!larınızı 
üzüntüyle hatırlarsınız.

$ehir içlerinin düzenlenmesini, yere gömülü çöp 
bidonlarını, bir türlü eskitilemeyen dö!eme 
ta!larını, ya"murdan 3–4 dakika sonra yerde hiç su 
kalmayı!ını, o yumu!atılmı! kenarlarıyla çok alçak 
ve nezih bir sanat eseri gibi yapılan kaldırım 
ta!larını, alt ve üst geçitleri, gidi!-geli!li dakik ve 
temiz yüzlerce tramvay ve metro istasyonlarını, 
yolculara do"ru yatan otobüs basamaklarını, 
elektronik gi!elerden alınan indirimli grup biletler-
ini hayretle izledim. Siz de benim gibi bütün 
bunlara ve hemen her tarafta üç katı asla geçmeyen 
evlere !a!arsınız. Çok az yerde dört kata ve çok 
müsait yerlerde daha yüksek binalara da elbette 

izin verilmi!. Muhakkak de"erlendirilen ve asla 
akmayan,  rutubet yapmayan çatı katlarına, sı"ınak       
gayeli  ama  her  türlü  fazlalıkların  rahatlıkla   
koyuldu"u bodrumlara, muhakkak dı!tan ısı 
yalıtımı yapılmı! duvarlarına, en küçük kusur 
bulamadı"ınız pencere, kapı, mobilya ve hatta 
beyaz e!yalarına siz de benim gibi hayranlıkla 
bakarsınız.

Bütün Avrupa’da ve bütün 
yollardaki !ehir ve köy 
yakınlarından veya yer-
le!im yerlerinin tamamının 
yanlarından geçen bütün 
yolların kenarlarının duvar-
larla, suni tepelerle 
örüldü"ünü hayretle 
izlerken bu ses ve toz 
yalıtımını kendi ülkemizde 
hayal bile edemedim.
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!nanılmaz nezafetteki umumi yerlerde bulunan 
tuvaletlere, bir türlü bozulmayan musluk ve 
bataryalara, inanılmaz kalitede dö"enmi" fayans ve 
seramiklere, müthi" bir hijyeniklik içerisinde 
hizmetinize arz edilen onlarca çe"it ekmeklerdeki 
kalite ve lezzete, eyalet parlamento binalarıyla 
adeta iç içe olan cafeler dolayısıyla halkla bütün-
le"mi" oldu#unu daha iyi idrak etti#iniz devlet 
idaresine, hemen hemen hiç görmedi#iniz askerler 
ve dahi polislerle de tam demokrat ve hür 
oldu#unu dü"ündü#ünüz bir zemini ve daha çok, 
pek daha çok "eylere bakar da buraya gelen teknik 
heyetlerimiz, belediye ba"kanlarımız ve hatta 
devlet görevlilerimiz acaba dı" seyahatlerde ne 
yapıyorlar, bunları göremiyorlar mı diye hayret ve 
"a"kınlıkla dü"ünürsünüz.
 
Bize Tanzimat Edebiyatında tiyatronun, gazetenin, 
romanın kıyafetlerimize, e"yalarımıza, oturup 
kalkmamıza bile tesir etti#ini ö#retmi"lerdi. !man 
ve !slam’dan uzakla"ı"ımız sebebiyle galiba kapa-
sitemiz doldu artık, algılama imkânımız hiç 
kalmadı. Veya a"ırı hodgâmlık bizi peri"an etti de, 
anlık zevk ve lezzetleri bir türlü a"amıyoruz.

Ancak dünyaya demokrasi dersi  
vermeye    devam   eden   bu    
ülkelerde hala Sömürgeler Bakan-
lı#ı oldu#unu ö#renince insanlık 
adına utanırsınız. Hemen 
hatırınıza birçok ülkenin hala bu 
sömürmeye nasıl tâbi olu"unu, 
Irak’ı; i"gal edilen Afganistan’ı ve 
bunlar arkasındaki menfaatpe- 
rest, hodgâm Batı zihniyetini ve 
bu rezillikler kar"ısında hala basit 
meseleleri bahane ederek bir 
türlü birlik ve beraberlik içine 
giremeyen dinda"larınızı 
üzüntüyle hatırlarsınız.



Esasen bu refaha ait anlatmaya çalı!tıklarım 
sayfalarca sürebilir. Belki de bunları herkes biliyor-
dur. Ancak Avrupa’nın tam bilinmeyen ba!ka 
yönleri de var. Mesela Avrupa’da bo!anma oranının  
%70’lerde olu!u, yine ayni Avrupa’da otuz bin 
küsur ortaokul ça"ında kız ö"rencinin anne oldu"u 
ve okula girerken yavrusunu kre!e bıraktı"ını 
söyleseler nasıl kar!ılarsınız. Karı-kocanın ayrı 
odalarda TV seyretti"ini, çift maa! alabilmek için 
evlenmeden mü!terek hayat ya!adı"ını, sevgi 
duygularını belki de köpekleriyle tatmine çalı!an 
insan sayısının milyonları buldu"unu, çocuk 
mesuliyetinden kurtulmu! bu insanların köpekle- 
rinin a!ıları, mamaları, gezileri, kaka yapmaları için 

çok zaman ve çok para harcamaları gerekti"ini nasıl 
de"erlendirirsiniz. Anne ve babasına bakanların ise 
adeta yok denecek kadar az. Bu i!i Ya!lı Evlerine 
yaptırıyorlar. Geçti"imiz yıllarda a!ırı sıcaklardan 
belki binlerce Fransız ya!lının, evlerinde yalnız 
ba!larına öldü"ünü ve çok zaman sonra bu halleri-
nin anla!ılıp devletin yo"un ilanlarla bu feci 
durumu önlemeye çalı!tı"ını ö"renirseniz elbette 
çok !a!ırır tek yanlı ve tek yönlü eksik bir medeni-
yetle kar!ı kar!ıya oldu"unuzu iyice idrak 
edersiniz.
#n!allah bir an önce bu co"rafyada ya!ayanlar da 
iman hakikatleriyle tanı!ır, iki cihan saadetine 
medar olacak bir hayata kavu!urlar.

Avrupa’ya gelen teknik heyetlerimiz, belediye ba!kanlarımız ve hatta 
devlet görevlilerimiz acaba dı! seyahatlerde ne yapıyorlar, bunları göremi-
yorlar mı diye hayret ve !a!kınlıkla dü!ünürsünüz. 
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Hüseyin EREN

!ehir, Mekânın !iiri



ekân mı insanı in!a eder, insan mı 
mekânı? Hem insan mekânın bir parçası 
de"il mi; yürüyen, dü!ünen, akleden, 
hisseden bir parça… Mekâna izler 
bırakan, çizikler atan, musikile!tiren, 

ya!anılır kılan, !ehre dönü!türen, hayata akıtan 
mekân üstü bir varlık insan.

Evet, mekânın üstünde bir varlık insan… Ona !ekil 
veren, çehre kazandıran,  hislendiren, seslendiren, 
renklendiren veya ya!anmaz kılan, kötü kılan, 
kirleten, karalayan, kokutan, korkutan da aynı 
zamanda…

#ehir; mekânın !iiri. #air ve beste insan; dillen-
diren, dinleyen de o. Sokaklar o !iirle yankılanır, 
caddeler o !arkı ile çınlar, evler o musiki ile dolar. 
Mekân yol olur akar insanın içine; kıvrımla!ır, 
kavramla!ır, iç !ehrini in!a eder.

O !ehirde; a"aç altında yıldızların gölgesi seyredilir, 
mehtabın musikisi dinlenir, bulu umut diye akar, 
rüzgâr mu!tu diye eser, ya"mur hayat diye ya"ar. 
Kalp, mekânı esir etmi!tir sevdasıyla… Evren 
küçülmü!; !ehirde kaybolmu!, !ehre kaydolmu!-
tur.

Mekân de"i!mez, !ehir dönü!mez; de"i!en 
insandır, dönü!en dü!üncedir. Yıkılan fikirdir, in!a 
edilen de yine insandır.

Hem harflerin dokundu"u her yer mekân de"il mi? 
Evler, harfler toplamı; !ehre isim veren, !ehre isim 
olan, kente kimlik katan harfler…

Oturulan koltuk, uzanılan kanepe, yürünen 
koridor, seyredilen pencere; ki!iyi ele veren, ki!iyi 
tanı!tıran, ki!iyi ayrı!tıran, ki!iyi ayan kılan 
mahrem alan.

Yeri mekân kılan, mahremiyet örtüsü. O örtü 
yırtıldı mı !ehirler dü!er, !ehirler yanar, !ehirler 
yıkılır. Namahremler i!gal etmi!tir evin mekânına, 
mekânın evine. Renk yok, ses yok, zevk yok, 
zarafet yok, incelik yok, edep yok olup gitmi!tir 
ba!ka mekânlara.

Gürültü vardır, kalabalık vardır, kabalık vardır, 
sıkı!ıklık vardır göç yemi! !ehirlerde. #iir susmu!, 
!uur susmu!tur; bayku!lar konu!ur, yarasalar 
yürür karanlık !ehirlerde, izbe mekânlarda…

Mekân esir alır, yer tutsak eder insanı. $nsan 
mekanikle!ir, elektronikle!ir, sanalla!ır.

$nsanı yerden kaldıracak, mekânın ba!kö!esine 
oturtacak, yeri yurt edinecek, !ehir !iiri yazacak 
yine insan. Zaman o !iiri besteler, yeter ki insan 
insanın elinden tutsun, kalbinden tutsun, aklından 
tutsun, eller bo!ta kalmasın. Bo!luk; mekânsızlık. 
Evren evinde bo!luk var mı, ya kalp yurdunda?
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Ekrem KILIÇ

!ehri Yeniden Kurmak



edine-i fazıla, Eflâtun’un hayali. 
Eflâtun’un hakkı bilmek ve bulmak-
taki durumu !üpheli. Hayalinin 
gerçekle!ebilmesi de öyle. "slâm 
mütefekkirleri, ne garip bir ihtiyaç 
ise, eski Yunan medeniyetini ve o 

iklimin âlimlerini yüceltmi!ler. Adeta, onlara peyg-
amberlerin do#ru yolunun takipçileri gibi ehemmi-
yet vermi!ler. Belki, bazı hususlarda isabet payları 
vardır. Garip kar!ılanacak bir durum. Elde güne! 
varken, mum ı!ıklarından medet beklemek çok 
yakı!ır bir hareket de#il.

Bizim faziletli !ehrimiz ve hayat tarzımız ise asr-ı 
saadetteki Medînetü’n-Nebî (sas). Hayal de#il; 
gerçek. Tatbik edilmi!. Mesut olunmu!. Asırlara 
numune te!kil etmi!. Gelin görün ki, insanlar 
kendi elleriyle saadetlerini tar ü mar etmi!. $ems-i 
Ezelî’den maddi ve manevi nurunu alan kâmil ve 
fazılların reisi, Hz. Muhammed’e (sas) dikilen 
gözler kaymı!; hedefini !a!ırmı!.
O Zat-ı Kerim’in adı dilimizde kalmı!sa da, yâdı 
“dilimizden” (gönlümüzden) çıkmı!. O’nun ö#ret-
tikleri sathi ve resmî bir hüviyete bürünmü!. Ba!ka 
merciler, ba!ka numune-i imtisallar aranmı!; 
bulunmu! da. Eldeki mizan bozulunca, neticenin 
farkına varılmamı!. Asır be asır, ümmeti aslına 
çevirmek ve tahribatı tamir etmek için gelenler 
lüzumlu ir!at ve ikaz vazifelerini yapmı!lar. Kimi 
muva%ak olmu!, kimi olamamı!. Hastalı#ını kabul 
etmeyene tabip ne yapsın?

$öhret sebebiyle olmayan hususiyetlerin de kendil-
erine mal edildi#i nice mür!it, nice nasih, nice âlim 
gelmi!. Gölgesi büyük, boyu küçük kalmı!lar. 
Dinleyen de olmu!, dinlemeyen de. Hakkı ve 
hakikati bulup teslim olan da çıkmı!; yoldan sapıp 
giden de. Herkes niyetinin kar!ılı#ını nasıl olsa 
görecek. Bazen dünyada hedefe ula!ılır. Ama ço#u 
zaman da i! ahirete kalır.

Medine-i fazıla dünyada olacak. Ona nail olabil-
menin yolu, fazilette, kâinatta e!i menendi bulun-
mayan Zat-ı Âlî!an’a (sas) benzemeye çalı!mak. 
Keramet !ehirde de#il, hem!ehrilerde. Kâbe-i 
Muazzama’nın içinde olsa, insan fazilete sahip 
olmazsa, fazileti bulamaz. “Mekânın !erefi, orada 
ikamet edendendir.” Ahirette zaten hak ve batıl 
bütün tevabii ile birbirinden ayrılacak. Hak, güne! 
gibi tecelli edecek. Oradaki hayat bütünü ile fazilet, 
kemal, cemal, rıza, saadet. Cennetteki hayatı kaste-
diyoruz tabii. Batılın tecelligâhından ve hâllerinden 

Zü’l-Celâli ve’l-"krâm’a sı#ınıyoruz. Asr-ı saadetteki 
ilahi boya hariç, insanlar için bir boyacı küpü henüz icat 
edilmedi. Hz. Peygamber’i (sas) bir defa gören, ufak bir 
sohbetiyle mü!erref olan en bedevi insan, i!te öyle bir 
boyacı küpüne girip çıkmı! oluyor ve “sıb#atullah”la 
boyanıveriyordu. En cahil, en vah!i bir ki!i, bir dakika 
zarfında en medeni, en arif bir !ahıs olup çıkıyordu. Bu 
hâl, Resul-i Ekrem (sas) için bir ikram, o !ahıslar için 
birer mucize idi.

 Nübüvvetin manevi makamını temsil eden zevat 
hakkında bu ikram, bu keramet-i hak devam etti. 
Kiminin etrafında toplanan nice katil, nice zalim, nice 
cahil, nice ahlâksız insan; Muhavvile’l- Ahvâl’in lütf ü 
ihsanıyla ani bir de#i!ikli#e u#radı. Meselâ: zamanımız-
da bu vazifeyi bihakkın ifa eden Risale-i Nurlarda da 
geçti#i üzere; “Hatta iki üç adamı öldürenler, onun 
dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri” 
buna bir örnektir.

 "nsanlık hayal etti#i ve hasretini çekti#i bu emele 
kavu!abilecek mi? Mademki, Hâlik-i Zü’l-Kemâl be!ere 
bu duyguyu vermi!; o halde o hedefe de ula!mak 
mümkün. “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.” 
$artları yerine gelince elbette olur! $artları hazırlamak 
insano#lunun elinde. Yüzyıllar süren sava!lar, haksı-
zlıklar, zulümlerden gerekli dersi aldık. $imdi barı!, 
adalet ve iyiliklere yöneldik. "!te bu ihtiyacı tam hissed-
enlerce tahayyül edilen Avrupa Birli#i gayesi. Tahakkuk 
edebilir mi? Neden olmasın!

 “"nsan fıtraten mükerrem oldu#undan, hakkı arıyor.” 
Arayanın bulması büyük ihtimal dâhilinde. Samimi bir 
niyet, halis bir himmeti tahrik eder. Fertlerin arzuları 
birle!ince kavile!ir, kavmîle!ir. Bir milletin himmeti 
da#ları devirir. Âlem-i imkânda imkânsızlık olur mu? 
Dua-i fiilî, dua-i ıztırari hâline gelir de, Mucîbü’d-daavât, 
icabet etmez mi? Hele, Cenab-ı Hakk’ın rıza ve irades-
ine, hikmet ve adaletine muvafık olursa.

 Te!rik-i mesai zamanıdır. Taksimü’l- âmal kaidesiyle 
i!ler kolay kılınmaktadır. Bir kısım insanlar maddi 
ilimlerin inki!afı ile elde ettikleri neticeleri bu fazilet 
!ehrinin in!asında kullanacaklar. Bir kısım kimseler de 
bu !ehirde ya!amak emelinde olanların manevi 
taraflarını ihzar ve ikmal edecekler. Onların böyle bir 
hayata lâyık hâle gelmeleri için gayret sarf edecekler. 
Kemalata ermeleri için yol gösterecekler.
 
"!bölümünde bize ikinci yol isabet etti. Yok, kendi 
kendine de#il; ihsan-ı "lâhi ile omuzlarımıza konuldu. 
Vazifemiz ehemmiyetli. Çalı!acak sahamız geni!. Zaman 
ise hayli dar. "!i küçük görmek veya gözümüzde büyüt-
mek yok. Gerekli bütün âlât ü edevata sahibiz. Tecrübe 
ve maharet, !ahsen olmasa da, !ahs-i manevide ceman 
var. "!ba!ı borusu çoktan çaldı. Geri kalmayalım. Allahu 
Teâlâ kolaylık versin
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Prof. Dr. Abdullah EK!NC!

Geleneksel Karaköprü “Ali Dede Hayratı”
ve !slam "ehirlerinde Hayrat Sistemi



 Burada hayrat, akarat ve vakıf kavramlarından 
olu!an bir sistem söz konusudur. Bu sistem, bir 
ki!inin kazanıp elde etti"i mülk bir akarını hür 
iradesiyle insanların ihtiyacını gidermek üzere 
hayra tahsis etmesi ve bunlar arasındaki ili!kileri 
bir akidle hukukî statüye ba"lamasından ibarettir. 
Hukukî akdin vakıf kelimesiyle tanımlanması

 etmekle birlikte zamanla akar ve hayratı belirtmek 
için de kullanılmı!, hatta onların yerini almı!tır. 
Akar/akarat kurumun ekonomik gücünü, 
hayır/hayrat ise vakfın do"rudan kamu hizmeti 
sunan bölümünü, di"er bir ifadeyle akarat kuru-
mun vasıtasını, hayrat gayesini, vakıf ise kuruma 
hayatiyet kazandıran hukukî i!lemi ifade ediyordu.

eyh Ali Dede’ye Karaköprü karyesinin 
Sultan IV. Mehmet Hanın 1651 tarihli 
temliki sonrasında Karaköprü ve 
çevresinde #azeli Ali Dede tarafından 
ilmî, imanî, mistik, manevî ve maddî 

faaliyetler hız kazanmı!tır. Zamanla söz konusu 
faaliyetler, geleneksel bir dini merasim !eklinde 
tüm bölge sakinlerince kutlanır 
olmu!tur. Aslında Hayrat kavramı, 
sevap için Allah rızâsı yolunda 
yapılan iyilikler için kullanır. $lmî, 
imanî, dinî, manevî ve maddî çok 
hayır ve menfaat verenlere de ehl-i 
hayır denir. Maddî ve manevî 
iyilikleri !emsiyesi altında toplayan 
üç sihirli kavram vardır: Hayrat, 
Akarat ve Vakıf.  
$slâm dünyasının her yanında bulu-
nan mescid ve camiler, mektep ve 
medreseler, imaretler, tekke, 
hankah ve zâviyeler, kütüphaneler, 
misafirhaneler, hastahaneler, çe!m-
eler ve sebiller, hamamlar, makber-
eler, yollar ve köprüler, kervansaray-
lar vb. eserler sundukları hizmetler, 
Hayrat kavramının tezahürleridir. 
Bu eserler aynı zamanda, $slâm 
!ehirlerinin görünüm, estetik ve 
i!levselli"ine de katkı sa"lamı!lardır. Hayratın 
sürdürülebilirli"i ancak gelirleriyle mümkündür. 
Bu gelirler hayrata akar olan tarım alanları, bina, 
nakit para gibi gelir kaynaklarıdır. Bunlara “asl-ı 
vakf” yahut “akar” (ço"ulu akarât) deniliyordu.  
Vakıf kelimesi aslında hukukî bir akdi ifade

#

$maret, “bir ülkeyi, !ehri, mekânı imar etme”yi 
i!aret etti"i için fiziksel ve Hayrat ise birey ve 
toplumsal anlamda bir iyili!tirme ve iyilik hareketi 
oldu"u için sosyal bir içeri"e sahiptir.
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Müslüman Mısır’da cami in!ası ya da pazar kurul-
ması için arsalar ba"ı!lanıyor, cami görevlilerinin 
ücreti beytülmalden ödeniyordu. Hayri Vakıf ile 
ilgili bilen en eski vesikalardan biri, Mısır’da bir 
tarım arazisinin gerçek hayrî vakfa dönü!türülme-
siyle ilgili, Abbâsî dönemine ait 307 (919) tarihli 
vesikadır. Vakıf kurumu zamanla tam anlamıyla 
te!ekkül etmi! ve #slâm co"rafyasını hayır kurum-
larıyla donatmı!, bu kurumların geli!mesi sonucu 
ortaya çıkan imaret/hayrat siteleriyle !ehirlerin 
te!ekkülüne katkıda bulunmu!tur.

#maret, “bir ülkeyi, !ehri, mekânı imar etme”yi 
i!aret etti"i için fiziksel ve Hayrat ise birey ve 
toplumsal anlamda bir iyili!tirme ve iyilik hareketi 
oldu"u için sosyal bir içeri"e sahiptir. 726 (1326) 
yılında Kahire’den $am’a gelen #bn Battûta 
vakıfların hizmet alanları arasında hacca gidemey-
enleri hacca göndermek, fakir aile kızlarının evlilik 
çeyizlerini satın almak, esirleri hürriyete kavu!tur-
mak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin etmek, 
ülkelerine dönebilmelerini sa"lamak, sokakları 
düzenlemek, kaldırımları yapmak gibi faaliyet- 
lerden bahsetmektedir. Bundan dolayı vakıf 
olgusunu bütünlü"ü içinde anlamlandırabilecek en 
iyi tanımlama “Hayrat Sistemi”dir.

Vakıf hayratı arasında bütün #slâm ülkelerinde dinî 
nitelikli ve e"itimle alâkalı kurulu!lar (cami, 
mescid, medrese, dârülkur’ân, dârülhadis), sûfîler 
için barınma ve toplanma yerleri (zâviye, hankah, 
ribât, tekke), fakirlere yemek da"ıtan mutfaklar 
(imaret), sosyal nitelikli toplantı yerleri olarak da 
kullanılan kabirler (türbe),

bu i!lemle ki!inin tahsis etti"i mal varlı"ının 
belirledi"i amaç dı!ında kullanılmaması için satı!, 
hibe vb. hukukî i!lemlerden alıkoymayı, böylece 
kuruma süreklilik kazandırmayı istemesinden 
kaynaklanmaktadır.

Aslında vakıf sistemi #slâm co"rafyasının her 
yerinde bulunuyordu ve toplumun !ehirli ve köylü 
bütün kesimleri, yönetici ve yönetilen bütün 
katmanları, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi 
bütün grupları tarafından kullanılmı!tı. Vakıflar 
i!levlerini aynı anda dinî, siyasî, içtimaî, hayrî, 
kültürel ve mânevî !ebekeler halinde finanse 
ederek gerçekle!tirmi!tir. Burada vakfın ilgili 
tarafları arasındaki ekonomik ba" önemli rol 
oynamı!, #slâm medeniyetinin ortaya koydu"u 
birçok de"erin ifadesini buldu"u bir alt 
yapıya kavu!mu!tur.

#slâm’ın ilk kutsal yerleri olan Mekke, 
Medine, Kudüs, #brâhim peygamberle 
ili!kisinden dolayı el-Halîl, Lût peygamber-
in me!hedinin bulundu"u söylenen Benî 
Naîm ve bunların çevresinde erken dönem-
lerde dinî ve hayrî müesseseler ortaya 
çıkmı!tır. Kudüs’te Kubbetü’s-sahre ve 
Mescid-i Aksâ, Dıma!k’ta Emeviyye Camii, 
Halep’te ulucami bu dönemlere ait önemli 
hayratlardandır. #slâm’ın ilk devirlerinde 
bazı dinî yapılar beytülmâl tarafından in!a 
ediliyordu.

Hz. Peygamber Medine’de Mescid-i Nebevi 
ile Pazar in!ası, Abbâsîler’den önce 



sa!lık kurulu"ları (bîmâristan, dârü""ifâ), "ehirle-
rde ve  kırsal kesimlerde yollar, köprüler, 
kervansaraylar, sulama "ebekeleri, kaleler, deniz 
fenerleri, kanalizasyonlar, su yolları, çe"meler vb. 
vardı. Bunların süreklili!i vakıf mallarından elde 
edilen gelirlerle sa!lanıyordu. Ayrıca Hayrat 
Sistemiyle sıbyan mektepleri, medreseler, 
dârülkurrâ ve dârülhadislerde örgün ö!retim 
yapılıyordu.
Yaygın e!itim ise dergâh vb. kurumlarda söz konu-
suydu. Sıbyan mektepleri ilkö!retim, dârülhadis, 
dârülkurrâ ve medreseler orta ve yüksek ö!retim 
kurumlarıydı. Vakıflar sayesinde medreseler ilmî, 
idarî ve malî muhtariyete sahip birer müessese 
haline gelmi"tir.

#slâm dünyasının her yerinde büyük bölümü vakıf 
halinde kurulan ve zengin vakıflarla beslenen farklı 
tarikatlara ait tekke, hankah ve zâviyelerdeki 
e!itim ö!retim ise tasavvuf a!ırlıklı idi.

Her zâviyenin ba"ında bir "eyh bulunuyor ve 
müridlerin e!itimiyle ilgileniyordu. Bu tarikatlar 
meydana getirdikleri mûsiki eserleri, âyin icraları, 
halk dilinde kaleme aldıkları edebî ve tasavvufî 
eserler sayesinde kitlelerin dinî duygularını besle- 
yen zengin bir kültür hayatı ortaya koymu"tur. 
Camiler gibi tekkelerin kapısı da herkese açıktı; 
buralarda bedava yemek da!ıtılıyor ve insanlar 
barındırılıyordu. Çe"itli #slâm ülkeleri arasındaki 
kültür de!i"iminde tekkelerin büyük rolü vardır. 
Zâviyelerdeki "eyh ve müridler dua, ibadet, zikir ve 
âyin gibi son derece disiplinli dinî ve kültürel 
faaliyetleri yanında sosyal yardımla"mayı ve insan-
lara hizmeti zevk edinmi" ki"ilerdi.

Büyük hayrat külliyelerinin medreselerinde 
üretilen bilgileri medrese hocaları ve ö!rencileri 
bulundukları külliyelerin camilerinde, ayrıca üç 
aylarda (Receb, $âban, Ramazan) ve özellikle 
Ramazanlarda camilerde  halka aktarıyordu. 

2016-1 96 97!EH"R  "RFANve



!slâm dünyasının her yerinde yüzlercesi kurulan 
hayratın tam sayısını tahmin etmek mümkün 
de"ildir. Bununla birlikte kaynak ve ara#tırmalarda 
bazı rakamlar zikredilmektedir.
Makrîzî’ye göre 1436’da Kahire’de vakıf medrese ve 
camilerin sayısı 158’dir. Memlük Devleti yıkıldı"ı 
sırada sadece bu #ehirdeki camilerin sayısı 130 iken 
XIX. yüzyılın sonunda cami ve medreselerin 
yekünü 264’e ula#mı#tır. 1540 senelerine do"ru 
Anadolu eyaletinde 342 cami, 1055 mescid, 110 
medrese, 626 zâviye ve hankah, 45 imaret, 154 
muallimhâne, 1 kalenderhâne, 1 mevlevîhâne, 2 
dârülhu$âz, 75 büyük han ve kervansaray mevcut-
tu (!stanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 953 [1546] 
Tarihli, s. XVII). Bu rakamlar bütün !slâm 
co"rafyasına te#mil edildi"inde ülkelerin imarında 
ve kültürel geli#mesinde vakfın oynadı"ı önemli rol 
kolayca anla#ılır. Do"al âfetlere ve insanların tahri-
batına ra"men söz konusu co"rafyada günümüze 
kadar gelebilen vakıf eserleri göz önüne alındı"ında 
ve özellikle XIX. yüzyılda Batılı gözlemciler tarafın 

dan çizilmi# gravürler incelendi"inde bunların 
#ehirlerin görünümlerine hâkim olacak derecede 
yo"un ve etkin oldu"u dü#ünülebilir.

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde toplumunun 
sosyal psikolojisi tahlil edildi"inde insanların 
imaret ya da hayrat külliyesini iman, dü#ünce ve 
eylem dengesi üzerine kurulmu# bir kültür ürünü 
diye algıladı"ı söylenebilir. Zira onlara göre sosyal 
yardımla#ma aslında ferdin #ahsî sorumlulu"una 
ve hür iradesine dayanıyordu. Her insan bütün 
insanlı"ın meselelerini kendi meselesi gibi hisset-
meli, bunun için gücü nisbetinde çalı#ıp üretmeli 
ve kendi ihtiyacından fazlasını hür iradesiyle di"er 
insanlar için harcamalıdır. Bunun en iyi yolu da bir 
imaret/hayrat külliyesi in#a etmektir.

!maret/hayrat külliyeleri üç ana bölümden 
meydana geliyordu. Külliyenin ilk bölümü mâbed 
ve her seviyede e"itim ö"retim kurumu ile sa"lık 
kurulu#larından, misafirhanelerden, çe#me, sebil 



ve !adırvanlardan, bahçeler, türbeler ve 
mezarlıklardan, a!evi vb. yapılardan müte!ekkildi. 
Bunlar vakfın hayrat kısmını te!kil ediyordu. Külli-
yenin ikinci bölümü dükkân, han, hamam, çar!ı ve 
bedesten gibi i! yerlerinden olu!uyordu. Bunlar 
birinci bölümdeki hizmet kurulu!larına gelir 
sa"lıyordu. Üçüncü bölüm ise öncekilerin dı! 
çevresinde yer alan meskenlerden ibaretti. 
#maret/hayrat külliyelerinin bakımının 
yapılabilmesi, sa"lıklı ve sürekli i!letilebilmesi gelir 
kaynaklarına ba"lıydı. Fâtımîler ve Selçuklular 
zamanında genellikle vakıflar tarafından finanse 
edilen yeni !ehir külliyeleri bünyesinde görevlendi-
rilen yüzlerce insan !ehrin sosyal, ekonomik, 
entelektüel hayatında ve özellikle e"itim üzerinde 
derin izler bırakmı!tır.

Hayrat duygusu, hayrat dü!üncesi ve eylemi 
özellikle #slam medeniyetinin mayasını olu!turur. 
Herkese gücü yetti"ince iyilik yapma anlayı!ına 
dayanan bu yardımla!ma felsefesini Fârâbî,

daha IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında 
el-Medînetü’l-fâ$ıla adlı me!hur eserinde tasar-
layıp kurgulamı!tır. Bu kapsamda hayat bulmaya 
ba!layan hayrat külliyeleri zaman içinde birbirine 
eklenerek Mekke, Medine, Dıma!k, Ba"dat, 
Kahire, Kayrevan, Kurtuba, Tebriz, Semerkant, 
Buhara, #stanbul, Konya, Bursa, ve Urfa gibi büyük 
!ehirlerimiz ba!lı ba!ına hayrat !ehirleridir. Hayrat 
Sistemi, zamanla !ehir sakinlerinin gündelik 
hayatında da görünür hale gelir. Sistemin itici 
gücü, “Herkesin yöneldi"i bir yönü ve yöntemi 
vardır. Siz hayrat yapmaya ko!un, bu hususta 
birbirinizle yarı! edin” âyetiydi (el-Bakara 2/148).

%ehirler arası ula!ım ile !ehir içi ula!ım için birçok 
yol, köprü ve kalelerin in!ası, büyük ticaret yolları 
üzerindeki konak yerlerine kervansarayların tesisi 
Hayrat Sistemi sayesinde gerçekle!mi!tir. Bütün 
bunlar tüccar ve hacıların seyahatini kolayla!tır-
mak , yol güvenli"ini sa"lamak, yolcuları barındır-
mak ve doyurmak amacına yönelikti.
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Sadece insanları de!il her canlıyı koruyan hayrat ruhu ku"lar için de kö"kler yaptırmı"tır. Ku" sarayı da 
denilen ku" evlerinin bazıları minareleri, yüksek kenarlı kubbeleri, hilâl biçimindeki alemleriyle birer selâtin 
camisini andırmakta ve ola!an üstü i"çilikleriyle dikkati çekmektedir.

Hayrat Sisteminin siyasî rolleri de vardı. Selçuklular’ın Heterodoks dü"üncesine kar"ı Sünnîli!i canlandır-
mak, ihtidâyı te"vik için Hristiyan, Yahudi ve putperestlerden #slâm’ı kabul edeceklerin ihtiyaçlarının 
kar"ılanması, bunların sünnet ettirilmesi ve Kur’an ö!retimi için  vakıf  gelirlerinden  para  ayırdıkları  bilin-
mektedir. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Haçlı seferleri sırasında sava" esirlerinin fidyelerini ödemek, #slam dü"ünce 
ve gelene!i kuvvetlendirmek, ulemânın, sûfî topluluklarının ve özellikle Mısır’dan gelen yeni Müslüman-
ların ihtiyaçlarını gidermek üzere birçok medrese yanında büyük bir hankah kurmu"tur.



Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel “Ali Dede Hayratı”, binlerce vatanda!ı aynı sofrada 
bulu!turdu. 2016’nın temasının insan olarak belirlendi"i etkinlikte konu!an Ba!kan Baydilli: "Ali Dede 
Karaköprü için dostlu"un, bereketin ve kayna!manın sembolüdür” dedi. 
#anlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi tarafından “Ali Dede Hayratı” etkinli"i düzenlendi. Etkinlikte 
yakla!ık 5 bin ki!iye tirit ikramı yapıldı.
Karaköprü Belediye Ba!kanı Metin Baydilli,  “Ali Dede; barı!ın, karde!li"in, dostlu"un ve bereketin sembolü 
oldu"unu, bu sebepten dolayı Karaköprü Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak “Ali Dede Hayrat” etkinli"i-
ni yaptıklarını ifade etti. Ali Dede Hayrat Etkinli"i Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi konseri ve Tirit ziyafetiyle 
sonlandı.

Geleneksel Karaköprü “Ali Dede Hayratı”
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*Vakıf/ Hayrat sisteminin ayrıntılı geni! versiyonu için bkz. Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf”, Dia, C. 
42, s.480; Ayrıca vakıf ve Hayrat sistemi için bkz. Bahaeddin Yediyıldız, “"slâm’da Vakıf”, Do#u!tan 
Günümüze Büyük "slâm Tarihi, "stanbul 1989, XIV, 19-68; a.mlf., “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları ya 
da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlı, Ankara 1999, V, 17-33; a.mlf., XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessese-
si: Bir Sosyal Tarih "ncelemesi, Ankara 2003; a.mlf., “Sosyal Te!kilatlar Bütünlü#ü Olarak Osmanlı Vakıf 
Külliyeleri”, TK, XXIX/215 (1981), s. 262-271; a.mlf., “Vakıf”, "A, XIII, 153-172; Vakıfları Tahrir Defteri: 953 
(1546) Tarihli (n!r. Ö. Lutfi Barkan - E. Hakkı Ayverdi), "stanbul 1970; Ö. Lutfi Barkan, “Osmanlı "mparator-
lu#u’nda Bir "skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler”, VD, sy. 2 (1942), s. 279-353; 
a.mlf., “Osmanlı "mparatorlu#u’nda "maret Sitelerinin Kurulu! ve "!leyi! Tarzına Ait Ara!tırmalar”, "FM, 
XXIII/1-2 (1963), s. 239-296; R. D. McChesney, “Waqf and Public Policy: $e Waqfs of Shah ‘Abbas, 
1011-1023/1602-1614”, AAS, XV (1981), s. 165-190; a.mlf., “Wakf (V. en Asie centrale)”, EI% (Fr.), XI, 
101-104.;   S. Faroqhi, “Osmanlı Sultanlarının Hususi &ahıslar Tarafından Tesis Edilen Vakıflara Çe!itli 
Müdahaleleri”, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi ("stanbul, 15-20 Ekim 1973): Tebli#ler, "stanbul 1979, I, 
50-56; M. Fuad Köprülü, "slâm ve Türk Hukuk Tarihi Ara!tırmaları ve Vakıf Müessesesi (haz. Orhan F. 
Köprülü), "stanbul 1983; Ahmet Akgündüz, "slâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, 
Ankara 1988; "brahim Ate!, Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar: Hanım Sultan Vakfiyeleri, "stanbul 1990; 
Nazif Öztürk, Türk Yenile!me Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara 1995; Hasan Yüksel, Osmanlı 
Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), Sivas 1998; Ömer Demirel, Osmanlı Vakıf-&e-
hir "li!kisine Bir Örnek: Sivas &ehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara 2000; Alpay Bizbirlik, 16. Yüzyıl 
Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyli#i’nde Vakıflar, Ankara 2002; Aydın Özkan, Mısır Vakıfları: Osmanlı 
Devri ve Öncesi, "stanbul 2005; "zzet Sak, &er’iye Sicillerinde Bulunan Konya Vakfiyeleri (1650-1800), 
Konya 2005.

KAYNAKÇA
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!anlıurfa’nın Gözdesi
Karaköprü’yü Konu"tuk

Röportaj: #. Halil TANIK



!anlıurfa'mızın en gözde ilçesi konumuna gelen 
Karaköprü, ye"il alan bakımından di#er ilçelerim-
izin üzerindedir. 170 bin m$’lik !anlıurfa’nın en 
büyük ye"il alanı ilçemiz sınırlarında bulunmak-
tadır.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Metin Baydilli: 1985 Yılında !anlıurfa'da dünyaya 
geldim. %lk, Orta ve Lise e#itimini !anlıurfa 
merkezde tamamlayarak erken ya"ta i" hayatına 
atıldım. Yarım kalan e#itimimi tamamlamak için 
Kamu Yönetimi okumaya karar verdim. !u anda 
Hukuk 3. Sınıfta okumaktayım. !anlıurfa da bazı 
sivil toplum kurulu"larında (Genç TÜMS%AD, Milli 
Türk Talebe Birli#i vb.) görev aldım. Siyasi hayatına 
2010-2011 yılları arasında AK Parti !anlıurfa %l 
Gençlik Kollarında Ekonomi ve Mali %"lerden 
sorumlu %l Ba"kan Yardımcılı#ı, 2011-2012 Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu %l Ba"kan Yardımcılı#ı, 
2012-2013 yıllarında Seçim %"leri Ba"kan 
Yardımcılı#ı, 2013-2014 yıllarında Siyasi ve Hukuk 
%"leri Ba"kan Yardımcılı#ı görevlerinde de bulun-
dum. 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise 
Karaköprü Belediyesi ve !anlıurfa Büyük"ehir 
Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Son olarak 
Karaköprü Belediye Ba"kanlı#ına seçildim. %ki kız 
çocuk babasıyım.

Karaköprü’nün !u anki halini nasıl buluyor-
sunuz?
Metin Baydilli: !anlıurfa’mız hızla büyüyen ve 
geli"en bir ilimiz. Bunun yanında Karaköprü’müz 
de çok hızlı büyüyen bir ilçe. Dolayısıyla bu alan 
sürekli geli"en, dinamik bir yapıya sahiptir. Zaman 
içinde geli"en ve özellikle 90'lı yıllarda sürekli 
büyüme ile birlikte Urfalı yatırımcılarımızın 
akınını görüyoruz. Aslında di#er ilçelere oranla 
ilçemiz tamamen "antiye alanı gibi. Hemen hemen 
her gün yeni ya"am alanları olu"uyor. Gerçekten 
hizmet etmek için en ideal yer olarak Karaköprü’yü 
görüyorum. %n"allah biz gerçekten inandı#ımız 
do#rultuda hareket edersek en iyi hizmeti vatan-
da"ımıza yapaca#ız aya#ına götürece#iz.
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Karaköprü’yle ilgili a!ırı betonla!ma (ma!uk toki) 
oldu"una dair tenkitler var. Bu konuda ne 
dü!ünüyorsunuz? 

Metin Baydilli: !anlıurfa’nın ça"da# ve modern 
yüzü olan ilçemiz son 24 yılda köyden ilçe 
statüsüne geçerek büyük bir geli#me kaydetti. $lk 
imar planı 1992 yılında yapıldı. Bu $mar planlı 
sonrası her geçen gün büyümeye ve geli#meye 
ba#ladı. 1992 yılında 'köy statüsünden' 'beldeye' 
dönü#türülen ve nüfusu yakla#ık 3 bin olan ilçemiz 
bugün 132 bin nüfusu, modern yapıları, geni# 
cadde ve bulvarları ile !anlıurfa'mızın en gözde 
ilçesi konumuna geldi. Ye#il alan bakımından di"er 
ilçelerimizin üzerindeyiz. Bizim ye#il alanımız daha 
fazla. 170 bin m%’lik !anlıurfa’nın en büyük ye#il 
alanı ilçemiz sınırlarında bulunuyor. $halesini 
yaptı"ımız ve #u anda çalı#maların devam etti"i 
110 dönümlük Ya#am Parkı projemizde bunun bir 
göstergesidir. Konut anlamında ise geli#en ve 
büyüyen bir ilçe oldu"umuz için her gün konutlar 
yapılıyor. Bizde Karaköprü Belediyesi olarak imar 
planı do"rultusunda ye#il alan olan tüm alanımızı 
parka çeviriyoruz. 

Bir !ehrin en önemli yerleri, ye!illikleri ve insan-
ların ya!am alanlarıdır. Bununla ilgili ne tür 
projeler dü!ünüyorsunuz?

Metin Baydilli: Öncelikle Karaköprü’müz ye#il alan 
bakımından di"er ilçelerimizi geçmi# durumdadır. 
Biz Karaköprü Belediyesi olarak ye#illikler içinde 
bir Karaköprü'yü vatanda#lara sunmak için park,  

meydan ve çevre düzenlemelerine hız kesmeden 
devam ediyoruz. Ye#il alan miktarını her yıl bir 
önceki yılın iki katı oranında arttırıyoruz. $lçenin 
her yanını birbirinden büyük ye#il alan ve parklarla 
donatıyoruz.  2016'nın ilk ilk yarısında 5 yeni 
parkımızı açarak vatanda#larımızın hizmetine 
sunduk. Hedefimiz 2016 yılında 10 yeni park 
yapmak. Biz Karaköprü Belediyesi olarak 
hizmetlerimizin oda"ına her zaman insanı 
yerle#tirdik. $nsan hayatına yatırım yaptık, bu 
amaç do"rultusunda çalı#malarımız devam 
ediyoruz.

#ehrimiz ülkenin en yo"un genç nüfuslarından 
birine sahip. Gençlerle ilgili neler dü!ünüyor-
sunuz?

Metin Baydilli: Karaköprü Belediyesi olarak 
gençli"imize her zaman önem verdik. Ve vermeye 
de devam ediyoruz. Bende genç bir Belediye 
Ba#kanı olarak gençlerin bir Belediye Ba#kanından 
neler isteyece"ini iyi tahmin edebiliyorum. 
Gençlerimizin tüm isteklerine cevap verebilecek ve 
!anlıurfa’mızın en büyük Ya#am Alanı projesi olan 
Ya#am Parkı projesini hayata geçiriyoruz. Ocak 
2016’da ihalesini yaptık. !u anda yüklenici firma 
bölgede çalı#malarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Ya#am Parkı alanımız 110 dönüm üzerine kurula-
cak. !anlıurfa’mıza, Karaköprü’müze yeni bir 
vizyon getirecek olan ya#am parkı projemizde;
Yüzme havuzu, futbol, basketbol, voleybol 
badmington, tenis, golf, okçuluk, daert, da" kıza"ı 
sahaları, ko#u, bisiklet ve paten parkurları, at 

binicili"i, ve kaykay 
pisti, fitness ve çocuk 
oyun alanları, kapalı 
spor salonu, bilim 
merkezi, biyolojik göl, 
#elaleler, süs havuzları, 
kuru havuz, restaurant 
ve kafeler, amfi tiyatro 
alanı, konser alanları, 
yazlık sinema alanı, 
piknik alanları, seyir 
terasları ve otopark 
gibi bir çok ya#am 
alanı bulunuyor. Dev 
projemizi 2019 yılında 
!anlıurfa’mızın hizme-
tine sunulaca"ız.



Bunun yanında !anlıurfa’mızın en büyük Kültür 
Sarayı projesini hayata geçirdik. 9.000 m" kapalı 
alana sahip Kültür sarayımızda çalı#malar #uanda 
%50 seviyelerinde… Kültür Sarayı projesinde; 
“1300 m" dü$ün salonu, 385 m" çok amaçlı salon, 
200 m" sergi salonu, 600 m" yemek salonu, 200 m" 
V%P yemek salonu, prova salonları, seminer salonu, 
470 ki#ilik konferans salonu, 480 m" fuaye alanı, 
200 m" meclis salonu, idari ve sanatçı hazırlık 
odaları, kapalı ve açık otopark alanları, atölyeler” 
bulunuyor.

Biz Karaköprü Belediyesi olarak sadece merkezde 
ya#ayan gençlerimiz için de$il kırsal ’da ya#ayan 
gençlerimizi de dü#ünüyoruz. Kırsal mahallede 
ya#ayan gençlerimizin de spor yapmasını istedik. 
Bu anlamda toplu ta#ımalı e$itimin yapıldı$ı tüm 
kırsal mahallelerimize sentetik çim saha projesini 
hayata geçirdik. !uana kadar 8 kırsal mahallemizi 
sentetik çim sahaya kavu#turduk.

Biz ekip olarak ilçemizi seviyoruz. Karaköprü’müzü 
daha ya#anılabilir bir hale getirmek için neler yapa-
biliriz bunun derdindeyiz. 

Kadınların aktif hayata katılımlarıyla ilgili projel-
eriniz var mı?

Metin Baydilli: Karaköprü Belediyemize ba$lı 
Kültür Merkezimizde kadınlarımızı üretkenli$e 
te#vik etmek için kurslar açıyoruz. Kadınlarımız 
burada usta ö$reticilerimiz tarafından aldıkları 
e$itimle hem meslek ö$reniyorlar hem de aile 
bütçelerine katkı sunuyorlar. Biz Karaköprü Beledi-
yesi olarak kadınlarımıza her zaman pozitif 
ayrımcılık sunduk. 

Karaköprü’ de çok sayıda okul var. Okul ö!rencil-
erine yönelik belediye olarak dü"ünceleriniz ve 
faaliyetleriniz var mı?

Metin Baydilli:  Karaköprü ilçemiz e$itim 
kampüsü görevini görüyor. Özel ve devlet okulların 
büyük bir bölümü ilçemizde bulunuyor. Bizde 
Karaköprü Belediye olarak ö$rencilerimize; spor 
kompleksleri, okuma salonları, kütüphane ve semt 
sahaları yapıyoruz. 
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Sosyal ve kültürel geli!im için neler dü!ünüyor-
sunuz Karaköprü’ de?

Metin Baydilli: Karaköprü’müz için vizyonel 
projelerimizin oldu!unu söylemi"tim. Sosyal ve 
Kültürel anlamda zaten Karaköprü’müze 110 
dönüm üzerine devasa bir Ya"am Parkı kazan-
dırıyoruz. #çerinde birçok aktivitenin ve kültürel 
etkinli!in yapılabilece!i sosyal donatılar mevcut. 
Bunun yanında Kültür Sarayı kazandırıyoruz. 
Kültür Sarayımızda da bir çok sosyal donatı 
bulunuyor. $anlıurfa’mızda bir ilk olan Çocuk 
Soka!ı Projesini hayata geçirdik. Çocuklarımızın 
rahatça sokakta 

konusu tamamen $anıurfa Büyük"ehir Belediyesi 
Ula"ım Daire Ba"kanlı!ının elindeki bir durum… 
Tramvay konusunda da Büyük"ehir Belediyemizle 
görü"ürüz. Bir proje hazırlarız. #lgili Daire Ba"kan-
lı!ına sunarız. Tabi en ba"ta ta da dedi!im gibi 
ula"ım konusu bizde de!il…

Belediye çalı!anlarına hizmet içi e"itim veriyor 
musunuz?

Metin Baydilli: Birim müdürlerimle her hafta ben 
toplantı gerçekle"tiririm. Her ayda benim de 
katılım gösterdi!im aylık personel toplantımızı 
yapıyoruz. Bunun yanında kurum içi hizmet

oyunlar oynaması için bir soka!ımızı trafi!e kapa-
tarak çocuk soka!ı olarak dizayn ettik. Zaten her yıl 
geleneksel olarak uçurtma "enli!imizi düzenliy-
oruz. Sosyal ve kültürel anlamda Sanat Soka!ı 
projemiz çalı"ma a"amasında yerine belirledik. En 
kısa sürede plana i"leyip ilçemize bir Sanat Soka!ı 
kazandıraca!ız.

Karaköprü büyük bir ilçe ve ciddi bir nüfusu var. 
#lçeden merkeze tramvay vb. ula!ım araçları 
dü!ünüyor musunuz?

Metin Baydilli: Karaköprü Belediyesi olarak ula"ım

e!itimlerimiz periyodik bir "ekilde devam ediyor.

Yeni bir hükümet kuruldu ve bu hükümetle 
ülkenin gidi!atı hakkında ne dü!ünüyorsunuz?

Metin Baydilli: Öncelikle Sayın Binali Yıldırım’ın 
Ba"bakanlı!ında kurulun 65. Hükümetimizin 
ülkemize hayırlı olaca!ına inancım tamdır. AK 
Parti’miz göreve geldi!i 2002 yılından sonra Türki-
ye’mizde büyük bir geli"me ya"andı. Türkiye’miz 
hem kalkınma hem de ekonomik anlamda "aha 
kalktı diyebilirim. Cumhurba"kanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdo!an ve Ba"bakanımız Sayın Binali   



Yıldırım’ın önderli!inde 2023 hedefleri do!rul-
tusunda olan bir  Türkiye,  büyümeye  devam  ede-   
cektir. Zaten partimizin misyonunda her zaman 
refah ve mutlulu!un artırılması ön planda tutul-
mu"tur.

Sava!ın !ehrimize ve ilçemize etkileri neler oldu?

Metin Baydilli: Yanı ba"ımızda kom"umuz olan 
Suriye’de 4 yıla a"kındır devam eden bir sava" var. 
Bu sava" hepimizin yüre!ini da!lıyor. Bu sava"la 
birlikte ülkelerinden kaçan binlerce Suriyeli Muha-
cir karde"imiz bizlere sı!ındı. Biz Ensarlı!ımızı 
göstererek onlara kapımızı açtık. Suriye’de ya"anan 
sava"ın tabi ki de küçükte olsa "ehrimize etkisi 
oldu. #u anda "ehrimizde 600 bine yakın Suriyeli 
karde"imiz kalıyor. Ama unutmayalım ki; Peygam-
ber efendimizin bir hadisinde. “Kom"usu aç iken 
tok yatan bizden de!ildir” demi"tir. Bu dü"ünceyle 
Biz ensarlı!ımızı göstererek bize sı!ınan karde"ler-
imizle ekme!imizi payla"tık. 
 

Gençlerimizin tüm isteklerine cevap verebi-
lecek ve #anlıurfa’mızın en büyük Ya"am 
Alanı Projesi olan Ya"am Parkı Projesini 
hayata geçiriyoruz. Ya"am Parkı alanımız 110 
dönüm üzerine kurulacak. #anlıurfa’mıza, 
Karaköprü’müze yeni bir vizyon getirecek 
olan Ya"am Parkı Projemizde; yüzme havuzu, 
futbol, basketbol, voleybol badmington, 
tenis, golf, okçuluk, daert, da! kıza!ı sahaları, 
ko"u, bisiklet ve paten parkurları, at binicili!i, 
ve kaykay pisti, fitness ve çocuk oyun alanları, 
kapalı spor salonu, bilim merkezi, biyolojik 
göl, "elaleler, sus havuzları, kuru havuz, 
restaurant ve kafeler, amfi tiyatro alanı, 
konser alanları, yazlık sinema alanı, piknik 
alanları, seyir terasları ve otopark gibi bir çok 
ya"am alanı bulunuyor.
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!EH"R ETK"NL"KLER"NDEN DÜNDEN BUGÜNE NOTLAR

"KRAM ÇE!MES"
Osmanlıda, derdini anlatamayan 
fakirler ihtiyacı oldu#unda gecenin 
geç saatlerinde Sadaka Ta$ı’nın 
yanına para almaya gelirlermi$. 
Parayı aldıktan sonra kendi gibi 
ihtiyacı olanları dü$ünme terbiyesi 
ile kalanını bırakırlarmı$. 

SADAKA TA!I
KARAKÖPRÜ’DE ÇOCUK SOKA%I

“Haydi Çocuklar Soka#a” sloganı
ile unutulmaya yüz tutmu$
sokak oyunlarımızı çocuklarımızla
birlikte oynuyoruz.

110 bin m&’lik bir alanda; yüzme 
havuzu, futbol, basketbol, voleybol, 
badmington, tenis, golf, okçuluk, 
dart, da# kıza#ı sahaları, ko$u, 
bisiklet ve paten parkurları, at 
binicili#i ve kaykay pisti, fitnesss ve 
çocuk oyun alanları, kapalı spor alanı, 
bilim merkezi, biyolojik göl, $elaleler, 
süs havuzları, kuru havuz, restaurant 
ve kafeler, amfi tiyatro alanı, konser 
alanları, yazlık sinema alanı, piknik 
alanları, seyir terasları ve otopark 
yapılacaktır.

YA!AM PARKI”NI ÇOK SEVECEKS"N"Z

ORMANDA ÇEVRE B"L"NC" ETK"NL"%"

Çevre bilincini a$ılamak için
çocuklarımızla birlikte çöp topladık. “Kitap Kumbarası”nda biriken

kitaplar ilçeye ba#lı kırsal
mahallelere gönderilecektir.

KARAKÖPRÜ BELED"YES"’NDEN
FARKINDALIK PROJES"



Her Cuma !kram Çe"mesinden vatanda"larımıza, 
yaz aylarında so#uk, kı" aylarında sıcak ikram.

KARAKÖPRÜ’DE ASKIDA G!YS!
Karaköprü Belediyesi tarafından  "!hti-
yacın Varsa Al, !htiyacın Yoksa As" 
kampanyası ba"latıldı. Kampanya ile 
ihtiyacı olanlar bu kıyafetlerden kendil-
erine uygun olanı alabilecekler.

KARAKÖPRÜ’DE NAR BAHÇES!

Karaköprü’yü yeniden nar
bahçeleriyle donatmak için
30 dönüme nar fidanı dikildi 

GELECE$!M!Z! ÇÖPE ATMAYALIM

Geri dönü"üm; çevremize, do#aya,
ülke ekonomisine ve de kendimize
kar"ı olan sorumlulu#umuzun bir
göstergesidir.
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Ecdadımız Hayrat Sistemi ile 
fakir aile kızlarının evlilik 
çeyizlerini satın almak, esirleri 
hürriyete kavu!turmak, 
seyyahlara yiyecek ve giyecek 
temin etmek, ülkelerine döne-
bilmelerini sa"lamak, sokakları 
düzenlemek, kaldırımları 
yapmak gibi faaliyetleri 
yapmı!lardır.

Hayrat duygusu, hayrat dü!ünce-
si ve eylemi #slam medeniyetinin 
mayasını olu!turur.

Herkese gücü yetti"ince iyilik 
yapma anlayı!ına dayanan bir  
yardımla!ma felsefesidir.

Hayrat duygusuyla garip gure-
banın korunması, doyurulması 
ve gözetilmesi amaçlanmı!tır. 

Sadece insanları de"il her canlıyı 
koruyan hayrat ruhu ku!lar için 
de “ku! sarayı” denilen kö!kler 
yaptırmı!tır.

KARAKÖPRÜ KÜLTÜR SARAYI

Kültür Sarayımızda 9.000 m$ kapalı 
alanın içerisinde; dü"ün salonu, 
seminer salonu, fuaye alanı, meclis 
salonu, kapalı ve açık otopark ile 
atölyeler ve bir çok sosyal donatılar 
bulunuyor.

“E%ER ÇOCUKLAR
GÜLERSE
&EH#R GÜLER”

Uçurtma &enli"i

Hayrat Sistemi ile
#slâm !ehirlerinin
görünüm, estetik ve
i!levselli"i derinlik
kazanmı!tır.

Prof. Dr. Abdullah Ekinci

HAYRAT KÜLTÜRÜ ve DUYGUSU

#slâm dünyasının her yanında
bulunan mescid ve camiler,
mektep ve medreseler, imaret-
ler, tekke, hankah ve zâviyeler,
kütüphaneler, misafirhaneler,
hastahaneler, çe!meler ve sebiller,
hamamlar, makbereler, yollar ve
köprüler, kervansaraylar vb. es-
erler sundukları hizmetler,
hayrat kültürünün tezahürleridir.



AL! DEDE HAYRATI

Hayrat,
birey ve toplumsal
anlamda bir iyili"tirme ve
iyilik hareketidir.

Hayrat kültürü, iyili#i tavsiye
kötülükten alıkoyma çabasıdır.

Her insan bütün insanlı#ın
meselelerini kendi meselesi gibi
hissetmeli, bunun için gücü
nisbetinde çalı"ıp üretmeli ve
kendi ihtiyacından fazlasını hür
iradesiyle di#er insanlar için
harcamalıdır.
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Serkan !ENEL

 Mekânsal Dönü"üm



Mekânın önceki fonksiyonları ile
yeniden yorumlanı!ında mekânsal adaleti
sa"lamak, mekânın fıtratını korumaktır.

Batı Üniversitelerinde Co"rafya bölümlerinin 
yo"un bir !ekilde kurulu! tarihlerine baktı"ımızda 
1870 ve 1920’li yıllar arasında oldu"u gözümüze  
çarpmaktadır.  Bu yıllarda, Co"rafya bilimine olan 
ilginin arttı"ından söz etmek do"ru olacaktır. 
Geçmi! zamanlara dönüp baktı"ımızda, !u bir 
gerçek ki insanlar ula!ım ve ileti!im bakımından 
birtakım co"rafik bariyerlerle kar!ı kar!ıyaydılar. 
Bu ba"lamda #bn Haldun’un ünlü bir sözü vardır ve 
der ki: “Co"rafya insanın kaderidir.” #bn Haldun’un 
bu sözü geçmi! zamanlar için dü!ünüldü"ünde 
manasını bulmakla beraber, aynı söz bugünün 
dünyasında do"ruluk payını büyük oranda  
yitirmektedir. $öyle ki birtakım teknolojik geli!m-
eler ya!anmaya ba!landı ve bunlar telgraf ve tren 
gibi ula!ım ve ileti!im araçlarını meydana getirdi ki 
bu sayede insanlar kendilerinin kaderi olarak 
tanımlanan co"rafya ile mücadele edebilecek 
konuma geldi
Böylece devam eden teknolojik geli!meler 
sayesinde insanların gözünde co"rafya yava! yava! 

ikroskobun icat 
edildi"i günden bu 
yana bir raptiyenin 
ba!ı dahi kendine ait 
bir mekâna sahiptir.  
$u çok açık ki 

co"rafya hayatın önemli bir 
ö"esidir çünkü ya!anmı!lıklar ve 
!ekillenmi! gündelik hayat 
pratikleri co"rafyanın üzerinde 
gerçekle!mektedir, ba!ka bir 
yerde de"il.  Di"er bir deyi!le, 
hayatın draması mekânın 
üzerinde oynanmaktadır, bu 
yüzden co"rafya hayattan ayrı bir 
parça olarak dü!ünülemez. Öbür yandan, mekân 
hayatın merkezindedir ve hayatın di"er ö"eleriyle 
sosyal, ekonomik, ideolojik vb. yönlerden ikili 
ili!kilere sahiptir. Ancak, 1970’li yıllara kadar, 
co"rafya bu !ekilde algılanmıyordu. Sosyal ili!kiler 
mekândan ba"ımsız olarak yorumlanmaktaydı. Bu 
çalı!mada, mekânın önemi ve    onun   yeniden       
do"an     rolü    üzerine           de"erlendirilmelerde 
bulunulacaktır. Bunu yaparken çe!itli sorular bize 
yardımcı olacaktır. Örne"in, mekânın evvelki 
fonksiyonları nelerdi ve onun yeniden yorum-
lanı!ında Edward Soja, H.  Lefebvre ve David 
Harvey’in görü!lerinin yeri nedir? Özellikle 
Soja’nın eseri olan “Seeking Spatial Justice” 
(Mekânsal Adaleti Arama) adlı kitap bu çalı!manın 
faydalandı"ı temel eser olacaktır. Bu kitapta, 
“adalet” terimiyle Edward Soja bizlere yeni ufuklar 
açmaya çalı!ıyor ve bunu yaparken mekân ve adalet 
terimlerini birlikte inceliyor, böylece O, mekânı 
sosyal olarak in!a edilme süreçleri üzerinden 
incelemeye çalı!ılıyor diyebiliriz. 
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bir kısıtlama alanı olmaktan çıkıp a!ılabilir bir hal 
pozisyonu aldı. Yazımızın ba!ında da ifade 
etti"imiz üzere mekân 1970’li yıllara kadar çok 
fazla öne çıkmadı. Bunu söylerken Soja’nın !u 
tespiti bizi haklı çıkartmaktadır:  “20.yy’a kadar 
sadece kısa bir makale dı!ında ne bir küçük kitapçık 
ne de bir kitap mekânı özel bir ba!lıkla konu alacak 
kelimelerle kar!ımıza çıkmamaktadır.”  O’nun bu 
söyleminden hareketle mekân hususunda 1970’le-
re kadar bir sessizlik söz konusudur. Bunun bir 
nedeni de !u olabilir, genellikle geçmi!in olaylarına 
bakıldı"ında meydana gelen olaylar mekânsal bir 
bakı! açısından ziyade tarihi, politik ve sosyal 
yönleri itibariyle ele alınıp incelenmi! ve yorumlan-
mı!tır denilebilir. Yine Soja’nın söyleminden 
hareketle !u söylenebilir ki 1920 ve 1970 arasında 
ba!ta iki büyük dünya sava!ı olmak üzere birçok 
siyasi olay ya!andı ve bu olaylar dünya çapında 
olmaları nedeniyle dünya üzerinde birden çok 
etkileri oldu, ancak co"rafyadan ayrı dü!ünülemey-
en bu etkiler literatürde bekleneni veremedi. Daha 
açık söylemek gerekirse co"rafya-ekonomi, 
co"rafya-sosyal hayat ve co"rafya-politika üzerine

yazılmı! ve gündemi mekân olan çalı!malara 
1970’li yıllara dek pek rastlamak mümkün gözük-
memektedir. Oysaki özellikle bu tür büyük olaylara 
co"rafyayı dâhil etmeden yorumlamak pek anlamlı 
gözükmemektedir. Bu ba"lamda Edward Said 
!unları söylemektedir: “Hiçbirimiz co"rafyanın 
ötesinde de"iliz ve hiçbirimiz co"rafyaya kar!ı 
mücadele etmekten de tamamen ba"ımsız de"iliz.”  
Tüm bunlar dü!ünüldü"ünde mekân ve ona atfe- 
dilen önem tekrardan incelenmeliydi ve bu çaba 
1970’li yıllarda yapılmaya ba!landı. Bu yıllarda, 
tıpkı mekânın yorumunda oldu"u gibi kültür, 
biyografi ve imparatorlukların yeniden yorumlan-
ması gibi birden çok yeniden dönü!lere yani yeni 
yorumlanı!lara rastlamaktayız. Bunun nedenine 
bakmak gerekirse tarihsel anlayı!taki 1950’li ve 
1960’lı yıllarda edinilen yeni metot ve yöntemlerin 
geçmi!in olaylarını yorumlamada tarih bilimine 
kazandırmı! oldu"u de"i!imlerdir denilebilir. Bu 
yapı çözüm veya söküm sürecinin sonucunda, 
olayların geçmi!te oldu"undan farklı bir yöntemle 
yorumlanı!ına tarih çalı!malarında !ahitlik etmek 
mümkün olmu!tur. Buradaki amaç geçmi!in 



!u !ekilde kategorize edilebilir: insani, kantitatif, 
yapısal ve Marksist yakla!ımlar. Bunlara kısaca 
de"indikten sonra tekrar ana konumuz olan 
Soja’nın kitabına odaklanaca"ız. Humanistik olan 
mekân anlayı!ı mekânın sadece matematik, uzak-
lık ve yakınlık olarak yorumlanması yönüyle nicel 
olan anlayı!a kar!ıdır.  #nsani mekân yorumunda 
öne çıkan daha çok insanlar ve yer arasındaki 
ili!kilerdir. O halde denilebilir ki nicel anlayı! 
Pozitivizme yakınken insani olan perspektif 
mekânın ruhuna e"ilmektedir. Mekânın insani 
olan yorumu onun ölçülebilirli"i veya hesaplanabil-
irli"i ile ilgilenmez. Yapısalcı anlayı! ise sosyal 
ili!kileri zamanı durdurarak mekân üzerinde 
yorumlar. Onun amacı mekânın üzerinde zamanı 
durdurarak sosyal ili!kileri yorumlamaktır. Ancak, 
Yapısalcı belirli bir süre sonra farkına vardılar ki 
zamanı durdurarak sosyal ili!kileri yorumlamak 
mümkün olmamakta çünkü zaman sürekli ilerley-
en bir mekanizmadır. Böylece onlar da zaman ve 
mekânı birlikte de"erlendirmeye ba!lamı!lardır. 
Son olarak Marksist yakla!ıma baktı"ımızda ise !u 
meselelere odaklanıldı"ını görürüz: mekân-güç, 
mekân-ideoloji ve mekân-kimlikler. Marksistlerin 
sorunsalında ekonomideki sistemin kapitalist 
olu!u vurgulanarak bu kapitalistli"in mekân ile 
olan net ba"lantıları ortaya konulmaya 
çalı!ılmı!tır.

olaylarını içerik, yeni 
yakla!ımlar ve metotlar 
bakımından tekrar ele 
almaktır. Bu !ekilde 
tarihçiler olayların sorun-
salını bulup onu i!leme 
fırsatı elde ederek nakilci 
tarihçilikten farklı bir 
anlayı!a        do"ru 
yönelmi!lerdir.

Mekânın yeniden ele 
alınıp yorumlanması da 
bu yeniden yorumlama-
lar sürecinde ele alınmak-
tadır ve di"er bazı sosyal 
bilimciler ile tarihçiler 
tarafından ilgi görmekte-
dir. Ancak, mekânın 
yeniden yorumuna    geç-
meden       evvel,      me-
kânın terim manasını ve 
edindi"i farklı anlamlar-
dan bahsetmek biraz 
faydalı olacaktır. Batı 
dünyasına baktı"ımızda mekân bir konteynıra 
benzetilmekte ve bir kap gibi algılanmaktadır.  Bu 
kontekstte yer kavramı dura"an ve de"i!mez bir 
yapı olarak tanımlanmı!tır. Bu perspektifi New-
ton’un, Galileo’nun ve Descartes’in çalı!malarında 
görmek mümkündür. Onlar, mekânı üç boyutlu 
yüksekli"i, geni!li"i ve derinli"i olan bir konteynır 
gibi ele aldılar. Bu konteynır kabın tüm ya!an-
mı!lıkları içinde biriktirdi"ini ifade ettiler. Bu 
açıdan bakıldı"ında hayat ve mekân arasında 
kar!ılıklı olan bir ili!ki görmek mümkün gözükme-
mektedir. $öyle ki bu !ekliyle dü!ünülen mekân 
kavramı sadece olayların bir depolanma merkezi 
olarak tanımlanmaktadır. Ancak, di"er bir mekân 
yorumu olan göreceli açıdan mekâna baktı"ımızda 
!unu görmekteyiz ki nesneler ve yer arasında bir 
ba"lantı vardır. Bu görü! nesnelerin mekâna olan 
uzaklı"ı ve yakınlı"ıyla alakadardır. Burada esas 
olarak vurgulanan yakınlı"ın veya uzaklı"ın 
hissedilebilirli"i ve göreceli"idir.Örne"in, bir odada 
arkada!larıyla oturan bir ki!i telefonla bir ba!kasıy-
la ileti!im halindeyken birlikte oturdu"u arkada!ı-
na kıyasla telefondaki konu!tu"u ki!iye kendini 
mekânsal olarak daha yakın hissedebilir. Bu 
ba"lamda denilebilir ki yakınlık nereden bakıldı"ı-
na göre de"i!en bir kavramdır. #lhan Kaya’ya göre 
son zamanlarda mekân üzerine yapılan tartı!malar 
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 Örne!in, fabrikalar veya "irketler gerekli i" gücünü 
ve materyali buldukları yerlerde kurulmaktadır. Bu 
yüzden, onların çalı"masının ana hatları bu ikisi 
arasındaki ba!lantıya odaklanır. Marksistlerin 
mekân yorumunda, "üphesiz Lefebvre’nin görü"ü 
önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple O’nun mekân 
hakkındaki görü"üne kısaca de!inmeden geçmek 
olmaz. Lefebvre’ye göre mekân henüz tam olarak 
anla"ılamadı. Mekânı anlamak için onu hak etti!i 
"ekilde do!ru bir "ekilde açıklamak gerekmektedir. 
O, iki tür mekân algısına odaklanır. Birincisi, gerçek 
mekân algısıdır ki bu binaları, sokakları veya 
mimari ö!eleri kapsamaktadır. Bu ba!lamda 
mekânların materyal elementleri ön plana çıkarken 
ikinci algıda yerin zihinde olu"an algısı üzerine 
odaklanılır.   #lk olarak insanlar mekânları gözlemli-
yor ve daha sonra beyinlerinde o mekânı zihinsel 
olarak i"aretliyorlar. Sonuç olarak, Lefebvre’ye göre 
bu soyut ve somut olan birle"meden mekânın 
resmi insan zihninde tam oturmaz. #nsanların bir 
mekân hakkındaki algıları ve o yerdeki davranı"ları 
birbirinden farklıdır. Örne!in, insanlar evlerinde 
farklı, sokakta farklı ve i" yerlerinde farklı

davranı"lar sergilemektedirler. Bu örnekler elbette 
arttırılabilir ama bizim esas gayemiz burada 
mekânlar ve insanlar arasındaki kar"ılıklı 
etkile"imin varlı!ıdır. Elbette insanlar arası ili"kile-
ri mekâna indirgeyerek tamamen mekân odaklı bir 
yakla"ım sergilemek do!ru de!ildir, ancak ne var ki 
bu tür ili"kileri yorumlarken de onu göz ardı etmek 
söz konusu olmamalıdır.

1970’li yıllara gelindi!inde mekân sosyal açıdan 
in"a edilmi" bir yer anlayı"ı görmekteyiz. Bu yıllara 
kadar co!rafyacılar daha çok yeryüzü "ekilleriyle ve 
onların olu"turmu" oldu!u kısıtlamalarla vs. 
ilgilenmi"lerdir. Bu açıdan kavramları dönemlerine 
göre ele almak yerinde olacaktır. Günümüzde 
teknolojik imkânlarla co!rafyanın birçok engeli 
a"ılmı" olsa da hâlâ bu bariyerlerin bir kısmı devam 
etmektedir ama insanlar artık co!rafyanın bu 
kısıtlamalarından ziyade onun sosyolojik, politik 
ve ekonomik açıdan etkileriyle ilgilenmeye 
ba"lamı"lardır. Soja’nın çalı"ması bu ba!lamda 
örnek te"kil edecek bir çalı"madır. O’nun 
çalı"masında sosyo-mekânsal, mekânın adaleti ve 



adaletsizli!i, kentle"me ve küreselle"me gibi farklı 
kavramlara tanıklık etmek mümkündür. Bu 
kavramlar yardımıyla mekânsal dönü"ümü 
irdeleyebiliriz. Soja’ya göre “ mekânsal analizin bu 
kadar öne çıkmasının sebebi kentle"me ve 
kentle"menin getirmi" oldu!u bölgesel ekonomik 
habitatların sosyal geli"melerin ana dinamosu 
oldu!udur.”  #kinci Dünya Sava"ı sonrası yıkılan 
birçok "ehirde sava" bittikten sonra "ehirlerin 
yeniden in"ası süreci söz konusu olmu"tur. Yeniden 
in"a edilen bu "ehirlerin birço!u kapitalist düzene 
göre in"a edilmi" ve "ehirlerde çe"itli cazibe merke-
zleri olu"mu"tur. Bugün "ehirler i" gücünün ve 
materyallerin bir arada toplandı!ı yerler olmu"tur. 
Mesela #stanbul’u ele aldı!ımız zaman bugün 
"ehrin i" gücünü olu"turan birçok insan farklı yerle-
rden göç ederek gelip bu "ehre yerle"mi"lerdir. Bu 
"ehrin sahip oldu!u ekonomik habitatların insan-
lara sunmu" oldu!u ekonomik fırsatlar sebebiyle 
daha iyi bir ya"am için insanlar bu tür metropolit 
"ehirlere göç etmi"lerdir. Bu ba!lamda Edward Soja 
mekânların adaleti hususuna dikkatimizi çekmek-
tedir. David Harvey’in analizlerine baktı!ımızda 
kentsel sistemde gelirin da!ılımına baktı!ımızda bu 
bölgeden bölgeye farklılık arz etmektedir. Bu     e"it-
sizli!in ortadan kalkması için bölgesel olarak e"it 
yatırımlar gündeme gelebilir, ancak "u unutul-
mamalıdır ki özel konumu itibarıyla #stanbul gibi

 "ehirlere yapılan yatırımlar di!erlerine kıyasla daha 
fazla olabilir. Yine bu noktada da aslında mekânın, 
yerin önemini açıkça görmekteyiz. Her bir mekânın 
kendine ait özelliklerinin oldu!u göz ardı edilme-
melidir. Soja bazı "ehirlerin politik açıdan "ekillen-
dirildiklerini ilave ediyor. Örnek vermek gerekirse 
bazı "ehirlerin milletvekillerinin daha çok oldu!u ve 
buna ba!lı olarak o "ehirlere yatırımın daha çok 
yapıldı!ına vurgu yapıyor. Böyle oldu!unda 
adaletsiz yatırımların söz konusu oldu!unu bize 
iletiyor. Bunlara örnek vermek gerekti!inde ula"ım 
ve alt yapı e"itsizli!i göze çarpmaktadır. Halkı 
yoksul olan bölgeler bu tür imkânlardan yoksun 
veya asgari düzeyde faydalanmaktayken halkı 
zengin olan bölgelerin insanı bu fırsatlardan daha 
çok faydalanmaktadır. Tabi bu aynı zamanda sosyo-
lojik bir durumu da beraberinde getirmektedir. 
$öyle ki kırsalda veya izole edilmi" bölgelerde bu tür 

faaliyetlerden mahrum 
kalan insanlar bir hak 
arama çabasına 
ba"lamı"lar ve bu da 
demokrasi açısından 
olumlu bir adım olmu"tur. 
Bunu somutla"tırma adına 
Soja bize Los Angelas 
örne!ini verir ve orada 
metro sistemlerinin, 
otobüs duraklarının ve alt 
yapıların daha organize bir 
halde oldu!unu söyler. Her 
bölgenin kendine ait 
özellikleri olabilir ama 
belediyelere dü"en görev 
fırsatları e"it da!ıtmak 
olmalıdır.  Bu "ekilde her 
ne kadar e"itsizlik devam 
etse de bu minimum 
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seviyede olacaktır. Sonuç olarak mekânın yorum-
lanı!ı bölgeden bölgeye de"i!iklik göstermektedir.  
Açıkça ifade edildi"i üzere mekân sosyo-mekânsal 
perspektifken bakıldı"ında bir konteynırdan ve bir 
kaptan elbette farklıdır. Bütün ya!anmı!lıkları 
üzerinde barındırır ve onlarla kar!ılıklı etkile!im 
halindedir. Örne"in, Urfa’da H.z #brahim Peygam-
ber makamını ele aldı"ımızda birçok insan bu yeri 
ziyaret ediyor ve gerek Balıklı göl’de gerekse onun 
etrafındaki alanda vakit geçiriyorlar ve orada bulun-
maktan ho!nut oluyorlar. Bunun altında yatan esas 
sebebe baktı"ımızda bu tür yerlerin insanlar için bir 
anlamının oldu"u ve insanların mekân-insan 
arasındaki olu!an bu ba"a kayıtsız kalamadıkları 
ortadadır.  Bu örnekten de anla!ıldı"ı üzere insan ve 
mekân arasında kar!ılıklı etkile!im hali daima 
mevcuttur. Lefebvre’ye göre bizim biyografilerimiz 
sosyal, bireysel ve geçici oldu"u kadar aynı zamanda 
mekânsaldır.  Bu bakımdan her ne kadar co"rafya 
bilimcilerin bir kısmı bir takım ölçmeler, hesap-
lamalar ve haritalandırmalar yönüyle mekânı bize 
sunmaya çalı!salar bile onun sosyal yönünü arka 
plana atamayız. 

1980’li yılların sonundan itibaren artık 
co"rafyacılar sosyal teorinin kültürel çalı!malarda 
yer almasıyla birlikte mekân ve kimlik arasında 
ba"lantı kurmaya ba!lamı!lardır. Türkiye özeline 
baktı"ımız zaman bu mekân ve kimlik arasındaki 
ba"lantı daha çok gün yüzüne çıkar ve !u sorularla 
somutla!ır: “Türkiye’nin neresindensin, hangi 
!ehir, memleket neresi, köyün neresi” gibi. Böylece 
insanlar mekânlar, !ehirler üzerinden kimlikleri 
yorumlama e"ilimleri gösterirler. Elbette co"rafya, 
bulunulan iklim her bölgenin insanının yeme içme 
!eklinden davranı!larına kadar etki eder. Bu bakım-
dan David Harvey mekânın sosyal olarak olu!turul-
mu! bir yapı oldu"unu söyler. Harvey’den hareketle 
!u söylenebilir ki mekân gündelik hayatın içinde

sürekli yeniden üretilen ve aktarılan bir yapıdadır. 
Bunlardan ba!ka Yunus U"ur’un 17. yy. Osmanlı 
Edirne’si çalı!masına baktı"ımızda da mekânsal 
kimli"in tanımlanı!ının farklı bir örne"ini görürüz.   
O’nun çalı!masında mahallelerin etnik ve dini 
açıdan da"ılımını görürüz ve bu da"ılımda mahal-
leler arası ili!kiler yer-statü, din-mekân ve i!-me-
kân-din olarak birbirine ba"lanmaktadır. U"ur bazı 
örnekler vererek bunu anlamımızı sa"lar. Örne"in, 
bazı insanlar sarayın etrafında oturmaktadırlar, 
ancak onlar kendilerinden uzak bir mahalledeki 
insanlarla ba"lantı halindedirler çünkü aynı etnik 
kökenden gelen bu insanlar i!, statü veya saraya 
yakın  olma  gibi sebeplerden  ötürü  farklı  mahal-
lelerde oturmak durumunda kalmı!lardır. Denile-
bilir ki o gün için bir otobüs hattı konulması söz 
konusu olsa bu hat mutlaka bu iki bölge arasında 
gidip gelecektir. Bu örnek açıkça göstermektedir ki 
mekân aynı zamanda ikametgâh !ekillerini de 
etkilemektedir.

Sonuç olarak birden fazla mekân tanımı yapmak 
mümkündür. Mekânının yeniden yorumlanı!ı 
farklı yorumlara kapı açmakta ve insan ufkunu bu 
bakımdan geni!letmektedir. $ehirlerin özellikle 
#kinci Dünya Sava!ı’ndan sonra yeniden !ekillen-
mesi ile bu tür farklı tanımları yapabilmek mümkün 
olmu!tur. Mekânın kriti"ini yapmak tarih ve tarih 
bilimi açısından yeni ufuklar açmı!tır. Günümüzde 
kendisini sürekli yenileyen ve sürekli geli!en 
!ehirlerle kar!ı kar!ıyayız. $ehirlerde meydana 
gelen sosyal süreçleri anlamamız adına mekânın 
do"ru yorumu önem arz etmektedir. Bu bakımdan 
mekânları özne bölgeleri nesne olarak kabul 
edersek ve her bir nesnenin ve her bir öznenin 
kendisine ait özelliklerini göz önünde bulundurur-
sak mekânsal ili!kilerin birbiriyle etkile!imini 
do"ru bir !ekilde anlayabiliriz.
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 !ehir ve "rfan Kitaplı#ı



 A!k konusunda farklı bir bakı! açısıyla adından söz 
ettiren “"nsanın Temel Acıları Üçlemesi” serisinin 
ilk romanı olan “Aynalar Koridorunda A!k” a imza 
attı. 2006 yılında “Yakınlık” isimli deneme kitabını, 
2008 yılında ise birazdan bahsini edece#im serinin 
ikinci kitabı olan “Giderken Bana Bir $eyler Söyle” 
romanını yayımladı. “Dünyanın Üç Yüzü” de 
yazarın 2011’de deneme türünde yayımlanan 
kitabıdır.

Kısaca yazarın biyografisini ele aldı#ımıza göre 
romana geçebiliriz artık. Kitabın adını ilk kez 
duyanlar, benim gibi, bir a!k romanı oldu#unu 
dü!ünebilirler. Bu noktada okurlara naçizane 
küçük bir tavsiyem olacak. Bu kitabı okumadan 
önce serinin ilk kitabı olan “Aynalar Koridorunda 
A!k” ı okumaları. Çünkü bu iki kitap kahramanları 
itibariyle de birbirine sıkı sıkıya ba#lı. Serinin bu ilk 
eserinde yazar, adeta bir doktor titizli#iyle a!kı 
masaya yatırır. "kinci kitap olan “Giderken Bana Bir  

irgün bir kitap okudum 
ve bütün hayatım de#i!-
ti.” Orhan Pamuk’un 
Yeni Hayat romanına 
ba!larken kullandı#ı bu 
cümle tahrip gücü 

oldukça yüksek bir cümledir. Hemen 
ne yapıp edip bu kitabı bulup 
hayatımı de#i!tirmeliyim tela!esi 
yaratır insanın zihninde. Pamuk’un 
hayatını de#i!tiren, onu sarsan kitap 
hangisidir bilinmez; ama benim 
hayatımı bitirdikten sonra bile 
sarsmaya devam eden bir kitaptan 
bahsedece#im !imdi size. Pamuk gibi 
sizi merakta bırakmıyor, tam da !u 
anda yazar ve kitap ismi yazılı bir kâ#ıt tutu!turu- 
yorum i!te elinize.

Mustafa Ulusoy/Giderken Bana Bir $eyler Söyle

Mustafa Ulusoy’un “Giderken Bana Bir $eyler 
Söyle” adlı kitabını bir dostun tavsiyesi üzerine 
aldım. Peki, kimdir Mustafa Ulusoy? Kısaca 
bahsedelim. Yazar 1965 Sungurlu do#umludur. 
Temel e#itimini bu !ehirde aldıktan sonra lise 
ö#renimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında 
"stanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olarak Psikiyatri uzmanı oldu. 1999 
yılından beri de kendi ofisinde terapilerini 
sürdürmektedir. Temel çalı!ma alanı Kognitif ve 
Varolu!çu psikoterapilerdir. Ülke içinde ve dı!ında 
bu alanda çe!itli makaleler yazmı!tır.Yazar ilk 
kitabı “Nietzsche ve Babaannem” i 1998 yılında 
yayımladı. Onu “Ay Terapisi” adlı öykü kitabı takip 
etti.

 Tülay KARATEK!N

Giderken Bana Bir $eyler Söyle” Üzerine
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!eyler Söyle” de ise ayrılık ve ölüm kavramlarını 
çözümlüyor.
Eser ça"ımız insanının, söz birli"i etmi#çesine 
konu#maktan kaçındı"ı ölüm gerçe"ini irdeliyor. 
Kanayan bir yaraya parmak basmakla yetinmiyor, 
adeta onu kurcalıyor.

“Ölümü dü#ünmeye ba#lamak, dilimizin sürekli 
dolgusu dü#mü# bir di#e takılmasına benzer. 
Diliniz bir takıldı mı asla bırakmazsınız. Zevkli 
oldu"undan de"il, aklınıza takılıp kaldı"ından ve 
hiç çıkmadı"ından”

“Ölümü çözümleyemeyenler onu yok saymak, 
bilinçlerinden fırlatıp atmak için akla hayale gelme-
dik çarelere ba#vururlar.”

Roman kahramanlarına birer renk ismi vermi#tir 
yazar. Romanı adeta rengarenk bir çiçek bahçesine 
çevirmi#tir.  Dr. Mavi, Kırmızı, Beyaz, Eflatun, Gri, 
Haki, Turuncu… Romanın ana kahramanı olan Dr. 
Mavi, terapiye gelen hastalarının acılarını, sorun-
larını dinler ve onlara yaratıcı çözümler sunarak 
yardımcı olmaya çalı#ır.

Bunları okurken siz de hemen hemen aynı sorun-
larla bo"u#tu"unuzu, hayatın anlamını bulmak için 
acı çekti"inizi fark edersiniz. Her kahramanda 
kendinizden bir parça bulursunuz adeta. 
Kırmızı’nın a#k acısında, Turuncu’nun kaybetti"i 
abisi ve o"lu sonucunda gömüldü"ü ölüm 
korkusunda, Kahverengi’nin hayata dair 
kaygılarında hepimizden bir #eyler oldu"unu 
gülümseyerek hissedersiniz.

 Hayatınızdan bir kesit bulursunuz ve kitabı tam da 
bu noktada sahiplenirsiniz; çünkü benim, sizin, 
onun, hepimizin yani modern insanın acıları vardır 
satırlarda.
Sorular “teslimiyet ve tevekkül” ı#ı"ında teker teker 
cevaplarını buldukça sizin de içinizde u"uldamakta 
olan karga#a yava# yava# da"ılmaya ba#layacaktır. 
Siz bile bu de"i#ime #a#ıp kalacaksınız.

Yazarın hem terapist hem de okuyup ara#tıran bir 
aydın oldu"u dü#ünüldü"ünde kurdu"u sa"lam 
cümlelere ve bazen birer cümleye sı"dırdı"ı müthi# 
tespitlere #a#mamak gerekir.

“$nsan ölünce ölümün içinden geçer.”

“Ayrılırken söylenen sözler, beraberken ya#anan-
ların bir özetidir.”

“Yitirmek bu gezegende ya#amanın bedeliydi.”

“$nsan için en uygun ölme zamanı, öldü"ü andır.”

Bu cümleler, bu yerinde tespitlerden sadece birkaçı.

“Muhayyile” kavramı ile tanı#maya hazır olun. 
Aslında hepinizin çok iyi bildi"i; fakat farkında 
olmadı"ı bu mekânı ve günümüzün ço"unu burada 
geçirdi"imizi de bu kitaptan ö"rendim. Bakın ne 
diyor yazar:

“Muhayyile, insanın dı# dünyadan kopup dalıp 
dalıp gitti"i yer. $nsanın ya#adı"ı andan sıyrılıp, 
geçmi#e ve gelece"e sı"ındı"ı biricik yeridir orası.”

Biz insanların bu #ekilde ya#adı"ı anı katletti"ini ve 
zamanımızın da ço"unu burada geçirdi"imizi fark 
ediyorsunuz #a#kınlıkla.

“Narsist benlik” yazarın sıkça de"indi"i kavramlar-
dan birisi. Modern bilimde “ego” halk arasında 
bilinen adıyla da “nefis” olan bu olguyu daha yakın-
dan tanımanıza imkan sa"layacak bu kitap. 
Okudukça narsist benli"inizle yüzle#ecek, onu fark 
edecek ve onu dizginlemenin ipuçlarını yakalaya-
caksınız.

“Ölüm Gerçe"i” ise romanın esas temasını 
olu#turuyor. Ölümü hem bu kadar sevimli ve 
ya#anabilir, hem de bu kadar gerçekçi anlatan bir 
kitap daha okumadı"ıma eminim.



!ehir sessiz ve mahcup
Kasvet çökmü" üstüne
!anından utanmı"

Dönmü" maziye bakmı"
#brahimi dava varmı"
Nemrudun kar"ısında hakmı"
Eyyubun sabrını hatırlamı"

Oturup bir kö"ede a$lamı" 
Emanete sahip çıkamamı"
Ellerinde "ehitler
Mazisinden utanmı"

!ehir sessiz ve mahcup 
Kasvet çökmü" üstüne
!anından utanmı"

Okan TÜRKMEN

!EH#R VE KASVET



a!murlu bir sarı sonbaharda daha 
kalemimi elime almı" olmanın verdi!i 
dinginlikle yazaca!ım yazının geç 
kalmı"lı!ını dü"ünüyorum. Bu hatrıma 
geldikçe de içten içe tüm türkülere kar"ı 

mahcup oluyorum. Nasıl diyorum bunca güzel 
türkü yazılmı"ken ben onlara iki satır yazı yazmam. 
Ve ba"lıyorum dilimde mırıldandıklarımın kalbime 
zuhur edi"ini kalemime dökmeye. Ne yazsam da 
i"in ucundan tutsam diye dü"ünürken Mihriban 
bana yardımcı oluyor. A"kın en büyük timsali 
saydı!ım bu türküyü dinlerken "imdi oldu!u gibi 
tüm kadınlık duygularımla fesatlanıyorum. 
Mihriban’ın türküye e" olmu" adını, belki de hiçbir 
zaman kar"ıla"amayaca!ım a"kını kıskanıyorum.

Hep taze tuttu!um bu yürek fesatlanmalarım 
türkü üzerine uzun uzun dü"ünmemi ve her satır-
da yeni bir a"kın hikayesine kapı açmamı sa!lıyor. 
Farklı hislenmelerle kafamda yazdı!ım hikayeler-
imin hepsinde de sarı saçlı Mihriban’ı Karakoç’a 
ba!ı"lıyor ve kavu"turuyorum onları .  Hem ayrılık-
tan zor belleme ölümü diyen üstada bu ayrılı!ı 
ya"atmak da bana yakı"maz. Kavu"sunlar diyorum, 
türkülerde ya"ayan a"k gerçek olsun.

Yar deyince kalem elden dü"üyor dese de Üstad en 
güzel "ekilde kaleme almı"  ya a"kını; onu da ya"asa 
yüzüne söylemek isterdim.

Anadolu’nun her kö"esinde ayrı bir hikayesi olan 
türkülerden sadece biridir Mihriban. Nice a"klar, 
ayrılıklar, gurbet sancıları, ölüm acıları hepsi de 
dillerde na!me olmu". Bazen güldürüyor bu 
türküler bizi, bazen de oturtup bir camın kenarına 
uzun uzun dü"ündürüyor. Ama "u bir gerçek ki 
kimse artık türkü dinlemiyor. Otobüste rezil olma-
mak için -ya"ıtlarından farklı olmaya korkan- kısık 
sesle dinleyen gençler, dinleyenleri “kroluk”la 
yargılayanlar, türküleri anlamayıp ucuz "arkılarda 
binbir mana bulanlar… Bunların hepsi de açık bir 
müze olan Anadolu’nun ba!rında vuku bulmu" 
türkülerimizi unutturuyor. Belki de Mihriban en 
"anslı ki bunlardan en azından yorumlanıyor. Ya 
sadece kırık bir sazın akordunda duvara asılıp 
geçmi"e gömülenler?

A"kın Dilimde Bir Na!me…
Songül KORKMAZ



Ben yine Mihriban’ı alayım dilime. !unu belirtmek 
istiyorum ki yine de ben ne zaman bu türküyü 
dinlesem “lambada titreyen alev ü"üyor” dedi mi 
durup "öyle bir bakıyor ve Karakoç’un a"ka çizdi#i 
hududu bu mısralarda uzun uzun hissediyorum. O 
nasıl bir ifadedir ki bana kalem bıraktırıyor ve 
kafamı ellerimin arasını alıp gözlerimi kapatarak 
sadece bunu dü"ünüyorum. Gerçekten de alev ü"ür 
mü, insan bu kadar çok sever mi? A"k diyorum bir 
adamın yüre#ini bu kadar  titretir mi?

Nasıl ba#lanmı" ki bülbül gülüne bu mısraları 
dökmü" a"kının avuçlarına. Ben de koca sevdalı bu 
adamın mangal yüre#ine -belki ferahlar diye- 
cennette kavu"un deyip kendimce kar koyuyorum.

Ben "unu da biliyorum ki bu adam sevdi#i bilinme-
sin, a"kına halel gelmesin diye türkülerde bile 
gizlemi" onu. Belki de kimseyle payla"mak 
istememi", bilinmez. Ama tek bildi#im Mihriban 
adını kendi vermi". Ba"ka isimle sevdi#i yarine 
ailesinden sonra en güzel adı vermi".

Demiyorlar mı ki a"k deyince ötesini arama. Ben de 
bu a"kın hikayesinin pe"ine dü"tüm, Üstadı andım 
da Musa Ero#lu’nu unuttum. Elbette ki onun da adı 
geçmeli bu "arkının anıldı#ı yerlerde. Zira bir a"kı 
yazmak kadar onu yorumlamak, dillere dü"ürmek, 
sorumlulu#unu almak da eminim hiç de kolay 
de#ildir.

Ben hala yazılacak, hatta yazılması gereken nice 
mısra oldu#unu bilsem de belki de kendi içinde 
ba"ka ya"atan vardır Mihriban’ı deyip daha fazla 
kimsenin sınırlarına girmek, belki de 
yönlendirmek istemiyorum. Çünkü Karakoç’un da 
deyi"iyle her nesnenin bir bitimi var ama…
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