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ECDAT, ŞEHiR ve CAMi

AHMET ZEMBiLCi*

İnsanoğlu; doğduğu andan itibaren kendisini 
bir hengamenin içerisinde bulur. Bu hengame var 
olma kaygısından ileri gelir. Büyümek, öğrenmek, 
eğitim almak, meslek edinmek ve hayatını idame 
ettirmek için bu mesleği ifade etmek hep bu koşuş-
turmacanın sürecidir. Sonu gelmeyen koşu bir çev-
rede meydana gelirken o çevreyi şamil bir manada 
şehirler temsil eder. Kısaca şöyle söylenebilir: Adem 
ve şehir arasında sınırsız bir ilişki vardır.

Şehirlerin tarihi insanların tarihi kadar eskidir. 
Tarih sahnesinde ilk çıktığımız zamanlardan 16. 
yüzyılın ortalarına kadar büyük bir yoğunluğu ko-
nar-göçer olan ecdadın evlatlarıyız. Çünkü boz-
kırda tarım yapmak neredeyse imkansız ticaret 
imkanları ise çok mahduttu. Elde ise sadece sürüler 
şeklinde beslenilen etinden, sütünden, tüyünden 
ve fiziki gücünden yararlanılabilen hayvan sürüle-
ri kalıyordu. Bunu da sürekli hale getirmek için göç 
etmek; yazlık ve kışlık bir sistemle sürüleri ‘semirt-
mek’ hayati bir öneme sahipti. Ancak bu duruma 
rağmen ecdat; şehirler kurmaya erken zamanda 
başlamışlar ve onların değerini bilmişlerdir. Şehir-
leri ticaretle beraber savunmanın merkezi yapmış; 
ibadet ve ilim için gerekli alanları inşa etmişlerdir. 

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’nden sonra 
rotasını Anadolu’ya tarihin akışı içerisinde de Bal-
kanlar ve Avrupa’ya çeviren ecdadımız, derin bir 
birikim ve tecrübeyi de bölgeye taşır. Kadim mede-
niyetlerin tecrübelerinden ilhamla Müslüman Türk 
ruhuna uygun şehirler; fethedilen her bölgede birer 
mühür ve tapu senedi alarak yerini alır. Müslüman 
Türk tipi şehirler şu mimari forma intibak edecek 
şekilde hazırlanır: Şehrin en büyük ibadethanesi 
camiye çevrilirken böyle bir yapı yoksa büyük bir 
cami inşa edilir. Etrafına ihtiyaç sahipleri için aşevi, 
akabinde hastalar için şifahane, hemen yanına da 
talebeler için medreseler kondurulur. Yine camiyi 
çevreleyecek şekilde bir çarşı da inşa edilerek 
iktisadi süreklilik, cami ve ilim merkezli bir formata 
kavuşturulur.  Çünkü bizim inandığımız ilke şudur: 
“İnsan şehri inşa etmeden kendini inşa eder, kendini 
inşa ederken şehrini inşa eder.”
* Adana Milletvekili

Burada ne demek istiyoruz? İfade edelim: Müs-
lüman Türk tipi şehirde merkezde olan cami; abd’lı-
ğı/kulluğu ifade eder. Biz her şeyden evvel Allah’ın 
kuluyuz, çok şükür ki İslamiyetle müşerref olarak 
da Hz. Peygamberin –sav- ümmeti olduk. Şehirde 
olduğumuz her an merkezindeki cami hem fiziki 
varlığıyla hem de minarelerinden kurtuluşa çağıran 
ezanlarıyla bize kulluğumuzu hatırlatır. Cem (top-
lanmak) kökünden gelen cami bir bakıma da bize 
birlik içinde olmayı, dayanışma ve yardımlaşmayı 
da telkin eder. Akabinde yanında bulunan aşevi; 
kimliğine, kişiliğine, rengine, diline, mezhep veya 
meşrebine bakmadan insan olan herkesin Allah’ın 
arzında ayrılmadan, ihtiyacı gidereceğini, Müslü-
manların da bununla mükellef olduğunun göster-
gesi olma özelliği taşır. Çünkü bize göre mazlum ve 
muhtacın herhangi bir tasnifi olamaz. 

Yine caminin yanındaki şifahane de bize hem 
kulluğumuzu hem de insani vazifelerimizi hatırlatır. 
Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Dert ve deva O’ndan-
dır, şifahanenin varlığıyla düşebilecek olan insanın 
acziyetini dolayısıyla Allah karşısındaki kulluğunu 
hatırlatırken bir bakıma yine hastaların yardımına 
koşulmasının temel bir vazife olduğunun altı çizilir. 

Ayrıca cami merkezli şehirde medresenin var ol-
ması her bakımdan muazzam bir medeniyet farkını 
ortaya koyar. Bize göre alimin kaleminden dökülen 
bir damla mürekkep pek çok ibadetten muteberdir. 
İslamiyet; ilme ve bilmeye büyük önem vermiştir. İlk 
ayeti “Oku.” olan bir din, başka nasıl bir telkinde bu-
lunabilirdi? İlmi müminin yitik malı sayıp arayıp bul-
mayı şart koşan bir Peygamberin ümmeti için ilim 
ve okumak nasıl temel vazife olmayacaktır? Allah’ın 
evinin yanında başköşeye oturmuş olan medrese; 
hem insani hem de İslami bir emir ve bu emirler bü-
tünün dünyaya yansımasının bir formudur.

Allah’a kulluğun bir simgesi olarak inşa edilen 
şehirlerimiz bu bakımdan bize özgü bir özellik taşır-
lar. Binlerce yıllık birikim ve hayat akışının ürünü olan 
şehirlerimiz; bizlere miras değil geleceğe bırakaca-
ğımız emanettir. Bu bakımdan kendimi ve şehrimizi 
en doğru biçimde inşa etmek, asli vazifemizdir.


