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     İNCELİKLER ATL ASI

T ürk-İslam medeniyeti hayatın bütün alanlarını kuşatan bir incelikler 
medeniyetidir. İnsanın, eşyanın ve evrenin bir bütün halinde algılandığı; 

şehir lerin ve şehri oluşturan unsurların insanı yücelten bir anlayışla tesis ve tezyin 
edildiği Müslüman Türk hayatı, ideal bir bir likte yaşama modeli olarak önümüzde 
durmaktadır. Bu medeniyetin nabzının at t ığı şehir ler, onca tahribata, vefasızlığa ve 
yozlaşmaya karşın, yeni bir gelecek tasarımı için hâlâ büyük imkânlar sunmaktadır. 
Bir mimari eser olmanın yanında, çevre bilincimizi, doğaya bakışımızı, varlığı nasıl 
algıladığımızı yansıtan kuşevleri de, medeniyet mirasımızın gelecek kuşaklara 
aktarılabilecek en önemli unsurlarından bir ini teşkil etmektedir.

Ağır lıklı olarak Türk-İslam coğrafyasında görülen, Müslümanlara ait bu emsalsiz 
mimari eserlerin, sosyal hayatımızda neye tekabül et t iği ve nasıl bir kültürel zemine 
sahip olduğu bugüne kadar layıkıyla işlenmiş değildir. Sınır lı sayıdaki çalışmada 
ise, ya kuşevleri tek yönüyle ele alınmış yahut kuşlara ev yaptırmayı sağlayan 
dinamiklere değinilmemiştir.

Elinizdeki kitap kuşevleri hakkında bugüne kadar dünyada yapılan çalışmaların 
en yetkini olma iddiasındadır. Yalnızca birbir inden kıymetli yazı ve söyleşileriyle 
değil, fotoğraflarıyla özgün ve bir icik olmayı hak etmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi olarak, Türk-İslam şehir hayatının bu nadide eselerini 
gelecek kuşaklara tanıtmayı bizlere nasip eden Allah’a ne kadar şükretsek azdır.

Unutmayalım ki hatır lamak yaşatmanın ilk koşuludur.

Başta İstanbul olmak üzere, Türk-İslam şehirciliğine vefa anlamına gelen 
Kuşevleri kitabına emeği geçen değerli bilim adamlarımıza ve yazarlarımıza teşekkür 
ediyorum.   

            
        Murat AYDIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı
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Çankırı’ da Şeyh Bahaeddin Hazretlerinin Milâdî 1281  
tarihinde yaptırmış olduğu Kuşevi Vakfı’nın orijinal vakfiyesi.
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kuşlara ev yapmak

Mehmet AYCI

Yapının özelliğine ve işlevine göre, binanın yüzeyine, örme, 
kabartma, oyma, gibi muhtelif tekniklerle ve muhtelif  

malzemeden yapılan; her biri o binanın mütemmim cüzü  
niteliğindeki kuşevlerinin yegâne yapılma amacı ancak  

hamiyet ve merhametle izah edilebilir…
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Mehmet AYCI

KUŞLARA EV YAPMAK

Kuş Kanadı Kalem Olsa…

Milattan sonra üçüncü bin yılda kuşevlerine 
dair bir alan çalışması yapmak ne kadar anlam-
lıdır? Bakınız, biz Türkler ne kadar da ince bir 
milletmişiz, kuşlara bile ev yapmışız diyerek gü-
nümüzde pek de karşılığı olmayan bir sahada 
kafa yormanın semeresi kafa yorgunluğu olarak 
mı kalacak, yoksa bir anlamlı karşılık bulacak 
mıdır? Kuşevlerine dair söyleyeceklerimizin bir 
temeli vardır var olmasına da, bu temel kültür 
tarihçilerinin, mimariye özel ilgi duyanların 
işine yaradığı kadar, çevrebilimcilerin, kent ta-
sarımcılarının ve mimarların işine yarayacak 
mıdır?  Doğadaki her canlı gibi, kuşlar da ken-
di barınacakları yeri bulmakta zorluk çekmez-
ken, üstelik kentler canlılar için yaşanmaz hale 
gelmemişken kuşlara ev yapmak bir merhamet 
göstergesi midir yoksa bu yapılar kuşları eve 
dâhil etmek anlamına mı gelmektedir?  Eşya-
nın da bir “can”ı olduğunu, eşyayı rahatsız et-
menin bile Tanrı’nın hatırını incittiğini varsayan 
bir kafa yapısının evren algısında kuşlar nerede 
durmakta, kuşevleri ne işe yaramaktadır? Oca-
ğın yanmasını, dumanın tütmesini, hareketin 
görülmesini, hissedilmesini, özetle dünyanın vi-
raneye dönmemesini başat kaygı edinen milleti-
mizin bayındırlık anlayışına içinde kuşevlerinin 

Emir Sultan Camii, Bursa
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de bulunduğu bir “yüksek”ten ne ölçüde bakıl-
mıştır?  Batı kültürünün görece hâkim olduğu 
günümüzde, batı kültürünün hâkimiyetini sağ-
layan idari süreçlerin bütün alanlarıyla geçmişi 
“virane/harabe” olarak görmesi, geç kuşakların 
dünyaya söyleyecek özgün bir söze sahip olma-
larını ne ölçüde engellemiştir? Bu gün kuşevle-
rinden birkaç meraklı dışında kim haberdardır? 
Gerçekten üstü küllenen, tahrip edilen o geçmiş 
geçmişte mi kalmıştır, yoksa alttan alta değişe-
rek ve yozlaşarak yeni mecralar bulmuş mudur? 
Kentlerin dokuları tahrip edilse bile, konuştuğu-
muz dil, dinlediğimiz türkü, dualarımız, ilençle-
rimiz, farkında olmadan kullandığımız deyimle-
rin derin dünyası bize özgü bir kapı aralamaya, 
bir pencere açmaya yeterli olabilecek midir?

Bu soruları daha da derinleştirerek artırmak 
mümkündür. Sorup sual etmek elbette önemli-
dir önemli olmasına da,   bu soruların şikâyet ve 
yazıklanma vezninde olmaması, aksine, kültürel 
birikimin hatırlanmasına vesile olması gerekir.  
Kuşevlerini hatırlamak yalnızca bir mimari yapı 
olarak kuşevlerini hatırlamak değildir. Bu min-
yatür yapıların kodları çözüldüğünde, Türklerin 
bilinen tarihlerinden başlayarak varlığa bakışla-
rı, İslam’ın varlık tasarımı, insanın ve diğer can-
lıların yeryüzündeki değeri,  İslam şehirlerinin 
kuruluş mantığı, birlikte yaşama bilincinin alan-
ları, ev, evin halleri, İslam mimarisinin ve sana-
tının neye tekabül ettiği gibi pek çok alanda da 
açılım sağlanmış olacaktır. Yoksa elbette kuşla-
rın terk ettiği günümüz kentlerinde bir mimari 
unsur olarak rastlanan, çoğu eskiden kalma ku-
şevlerinin bugünkü nesillerin zihninde söyledi-
ğimiz manada bir karşılık bulması söz konusu 
değildir. Bugün insanlar çok katlı sefer tasların-
da yaşamakta, bırakın kuşları, komşularına bile 
dikkat kesilmeye, zaman ayırmaya, çevreyi fark 
etmeye “fırsat” bulamamaktadır. Kuşlara yer 
kalmayan/bırakılmayan devasa kentlerin hiçbir 
karakteristik özelliği bulunmamaktadır. Kuşev-
lerinden bahsetmeden önce, dünyaya niye kon-
duğumuzun, dünyanın nasıl bir yurt/yuva oldu-
ğunun, çevrenin ne anlama geldiğinin yeniden 
dile getirilmesi gerekecektir.

Dünya Evimiz Olur…

Dünya elbette insanların olduğu kadar, diğer 
canlıların, kuşların da evidir. Ancak, yalnızca 
Müslüman coğrafyada kuşevi kültürünün olma-
sının, diğer etkenlerle birlikte,  varlığa bakışla 
ilgili bir alt yapısının olması gerekir.

 İnsanın var olma sürecinin tamamlanması, 
ona konuşma/adlandırma yetisinin verilmesiy-
le ve çevreyi fark etmesiyle alakalıdır. Bu özel-
likleriyle diğer canlılardan üstün ve kâmil ya-
ratılan insan için dünya hayatı bir imtihandan 
ibarettir ve bu imtihandan geçmenin koşulu “iyi 
amel” işlemektir. İyi amel tanımının temelini ise 
“tevhit inancı” oluşturmaktadır. Geniş mana-
sıyla tevhit, insanın kendisini bilmesi tanıması, 
kendisiyle barışık olması, çevresiyle, eşyayla ve 
evrenle, sağaltan, onaran, yaşatan bir ilişki sür-
dürmesi, kendisini âlemde bir görürken, âlemi 

Çapanoğlu Camii, Yozgat
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de kendisinde/kendisiyle bir görmesidir. Böyle 
bakınca, yaşadığımız dünya cennete benzediği 
ölçüde yaşanmaya değerdir; dünya da “hayat” 
için yaratılmış, soluklandığımız, serinlediğimiz 
bir bahçe olmalıdır. İnsanın, içinden çıkıp gel-
diği cennete dair bilgisi temel belirleyicidir; zira 
cennete gitmeyi, bundan da öte Allah’ın rızasını 
kazanmayı önceleyen bir bilincin, yaşadığı dün-
yayı cennete benzetmekten başka bir amacının 
bulunmaması gerekir. Yarın ölecekmiş gibi öbür 
dünya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için ça-
lışmayı teşvik eden öğretideki muhteşem den-
ge; insanın dünyada ayağının kaymamasını sağ-
lamak, onu dünyaya tutundurmak içindir.

İslam inancı, genel geçer canlı tanımının dı-
şında bütün yaratılmışların bir “can”ının, bir ru-
hunun ve bir değerinin olduğundan hareketle;  
eşyayı incitmeden, tahkir etmeden, tahrip et-
meden aslına uygun olarak dönüştürmeyi “asıl” 
kabul etmektedir. İşte, İslam medeniyetindeki 
mamur kılma, imar etme, bayındır hale getirme 
çabalarının temelini teşkil eden bu bütünlük ru-
hudur.  Bina ettiğiniz her neyse onun merkezin-
de insan vardır ve ortaya çıkan sonuç, eşyanın 
ve evrenin tabiatına uygun olmak durumunda-
dır. Bütün sanat alanlarında olduğu gibi mimari-
de de ölçüt, yapılanın bozan değil tamamlayan 
bir nitelik taşımasıdır…

Taşçılar Mescidi, Manisa
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Bu bağlamda, Hristiyan dünyasındaki dünya-
ya, eşyaya ve evrene hâkim bakış açısı, İslam’ın 
varlık algısından temel farklılıklar göstermek-
tedir. Hristiyan inancına göre insan, dünyaya 
imtihan için, iyi amel işlemek için, dünyayı ma-
mur ve bayındır kılmak için değil, bir anlamda 
cennette işlediği günahın cezasını çekmek için 
gönderilmiştir. Onun için dünya katlanılması 
gereken bir âlemdir. Dünyanın maddi cephesi 
“günah”tır… 

Dünyanın güzel olmadığını, yaşanılmaya de-
ğer bulunmadığını varsayan bir inancın dünyayı 
güzelleştirmesi, eşya ve evrenle uyumlu bir ha-
yat sürmesi de mümkün değildir. Allah ne ya-
ratmışsa güzel yaratmıştır diyen Müslüman kafa 
yapısının hâkim Hristiyan düşüncesinden ayrıl-
dığı temel nokta bu güzellik tanımıdır ve İslam 
tezyinatı ile Hristiyan sanat anlayışını da farklı 
“estetik” değerler beslemektedir.  Hristiyan mi-
mari ve sanat anlayışında asıl olan, aslına uygun 
olan değil, onun insan eliyle müdahale edilmiş 
halidir. Özellikle Gotik mimaride taş, taş olma 
vasfını kaybetmekte, ortaya çıkan mimari eser, 
tabiata tahakküm eder bir hale dönüşmekte, in-
san kendi ezikliğinin ve günahkârlığının sürekli 
hatırda tutulduğu bir mimari çevre içerisinde 
yaşamaya mahkûm edilmektedir. 

Taşçılar Mescidi, Manisa Saraçhane Camii, Bolu
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Oysa bize özgü mimarinin eşyayı, insanı, ev-
reni rahatsız etmeyen, varlıkla uyumlu, giderek 
bütünleşik bir hali vardır. Yeryüzüne ev yapar-
ken, şehir kurarken, diğer canlıların hakkını da 
gözetmek, onlara da doğal hayat alanı oluştur-
mak başat kaygımız olmuştur. Kubbemizin gök-
yüzü olmasından daha derin ve anlamlı bir şey-
dir bu… Onun için bilhassa bizim klasik mima-
rimizde yapılar, sanki dünya kuruldu kurulalı 
dünyadaymış izlenimi vermektedir. Bu izlenim 
göze batan değil, gözün dünyaya alışmasını sağ-
layan bir izlenimdir.

Ondandır ki İslam inancında dünya kesin-
likle trajik değildir. Hatta daha da ilerisi; Mimar 
Turgut Cansever’in cümlesiyle söylersek; “İslam 
inancındaki tezyini bütünlükle (Batıdaki) trajik 
bütünlük birbirine taban tabana zıttır.” Bu fark-
lılık en fazla çatısı altına sığındığımız evde ve 
bir arada yaşadığımız şehirlerde, en çok da mi-
maride kendisini göstermektedir. Tabiatın dilini 
anlamak yerine kendi kurduğu dili tabiata da-
yatanların kuşlara ev yapma inceliğini de anla-
ması zor görünmektedir. Kuşevlerine gelmeden 
önce, kuşlara ev yapılan İslam şehirlerinin nasıl 
bir bilinçle yapıldığına göz atmak gerekir.

Kuş Takaları, Hatay
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Nagehan Ol Şara Vardım…

Şehir dediğimiz toplu yaşama alanı, gündelik 
hayatın sürdüğü, birlikte yaşamanın gerektirdiği 
toplumsal ihtiyaçların karşılandığı insan eliyle 
yapılma yerlerdir. İnsanlığın değerlerinin,  hayat 
tarzının, varlık algısının, gelecek tasavvurunun 
en somut göstergesi şehirler; medeniyeti oluştu-
ran bütün unsurların ana membaıdır.  Din bütün 
derinliğiyle şehirde yaşanmakta; sanat bütün 
inceliğiyle şehirde olgunlaşmaktadır. Sosyal ha-
yat bütün kuşatıcılığıyla şehirde/şehirle tanzim 
edilmektedir.

Kuşkusuz, şehir kurma düşüncesi evle/evden 
başlamaktır. İnsanın yeryüzünde başını sokaca-
ğı, sığınacağı, barınacağı bir mekâna duyduğu 
ihtiyaç zamanla şehirlerin doğmasına yol aç-
mıştır. İnsanlık tarihi boyunca şehirlerin karak-
terini belirleyen en önemli etken ise inançlar 
manzumesi olmuştur. Esasında, yalnızca şehir 
değil, insanın yaptığı her şey inancının bir teza-
hüründen ibarettir.

Bu bağlamda, İslam şehirlerinin kuruluş man-
tığını Hacı Bayram’ın “Nagehan ol şara vardım/
Ol şarı yapılır gördüm/Ben dahi bile yapıldım/Taş 
u toprak arasında” dizeleriyle özetlemek yerinde 
olacaktır.  Bu dizeler; kentimizin kendimizden 
başka bir şey olmadığını, nasıl bir hayat sürmek 
istiyorsak öyle bir şehir yaptığımızı derinliğine 
idrak eden bir bakışın yansımasıdır. Esasında, 
insan şehri kurarken, şehre bir kimlik bağışlar-
ken, şehir de insana bir kimlik bağışlamaktadır. 
Eski insanların şehirle birlikte anılmaları bugün 
de sık başvurduğumuz bir tanımlama şeklidir. 
Bu aidiyet sıradan, hemşerilikle izah edilebile-
cek bir aidiyet değildir;  şehrin asırlara/nesillere 
nüfuz eden belirleyiciliğinin göstergesidir.

Şehir anlayışımızın, şehir kurmaktan kastı-
mızın ne olduğunu anlamak için Fatih Sultan 
Mehmed’in “Hüner bir şehr bünyad eylemektir/
Reaya kalbin abad eylemektir” dizeleri önemli 
ipuçları vermektedir. İstanbul’un 550 yıllık se-
rüveni Türk şehirciliği açısından hâlâ imkânlar 
sunmaya devam etmektedir.

Doğrusu, İslam kültür ve medeniyetine bak-
tığımızda, ister önceden kurulmuş olsun, ister 
yeni kurulmakta olsun, “varılan” her şehir ye-
niden yapılmış, İslam’ın evrensel değerlerinin 
yerel olanla ideal şekilde bütünleştiği yeni bir 
kimlik kazanmıştır. Bu şehirlerde gerek kamu-
nun ortak kullanımdaki camii, medrese, han, 
hamam, köprü gibi yapılar, gerekse evler, ikli-
min, topografyanın, doğal yapının bir parçasıy-
mış gibi dizayn edilmiş, tabiat rahatsız edilmek 
şöyle dursun, zenginleştirilmiş; insanın yüceli-
ğini, biricikliğini hissedeceği mimari bir örgü 
oluşturulmuştur.

Kuş Takalarından bir detay 
Hatay
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Kalfa sözcüğünün halife sözcüğünden gelme-
si rastlantısal değildir. Yeryüzünde Tanrı’nın ha-
lifesi olan insan, yine halifeler/kalfalar eliyle şe-
hirler inşa ederken, kendi merkezde olmak üze-
re, diğer canlıların da yaşamasına, barınması-
na, korunmasına azami özen göstermiştir. Evler, 
evlerin kapı ve pencerelerinin konumları, bah-
çeler, sokaklar,  komşuluk ilişkisindeki mesafe 
ve bütün bunların bir arada bulunduğu yerleş-
ke yapısı özel alanı güvende kılmakta; insanları 
sınıflara ayırmadan toplumsallaştırmaktadır. Bu 
şehirlerde insan kendine karşı da kentine kar-
şı da müteyakkızdır; zira gayritabiî olan her du-
ruş ve her eylemin göze batacağı, insanı rahat-
sız edeceği bir tabii atmosfer oluşturulmuştur. 
Daha dün yapılsa bile evler, camiiler, mektepler, 
kervansaraylar, sanki ağaçlarla, çiçeklerle aynı 

soydanmış gibi bir yerleşmişlik hissi uyandır-
maktadır. Mimar Turgut Cansever’in deyimiyle; 
“Osmanlı şehirlerinin hiçbirinde kirlenme yahut 
tabiat tahribi diye bir şey yoktur.”

Çarşı, camii, mektep gibi kamusal yapılar et-
rafında; arazinin doğal yapısına göre ve o ik-
limde yetişen malzemeden, her an yenilenebi-
lir özellikte kurulan şehir, doğal bir bahçe görü-
nümündedir. Evler azami üç katlı ve bahçelidir; 
bu bahçeler diğer canlıların ve özellikle kuşla-
rın doğal barınakları olmanın yanında, kamu-
nun ortak kullanımındaki binalar başta olmak 
üzere evlere de kuşevleri yapılmak suretiyle, 
Türk-İslam mimarisine ayrı bir incelik kazandı-
rılmıştır. Ağaçlarıyla, evleriyle, kuşlarıyla, çeş-
meleriyle Türk-İslam şehirleri evrenin müziğine 
katılan cennet bahçeleri olmuştur.

İshak Paşa Sarayı 
Ağrı
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Burdan Bir Atlı Geçti…

Bu cümle, atı, atlıyı, burayı ve atlının geçiş 
anını aynı zamanda ileten bir cümledir. Ne var 
ki, burdan bir atlı geçmişse o geçen atlının Hızır 
olma ihtimali de cümlenin kendisindedir. Bunu 
göz ardı eden bir zihnin tedirginlikten ve huzur-
suzluktan kurtulma imkânı olmadığı gibi, “atlı 
kültür” olarak adlandırılan Türk kültürünü de 
anlaması mümkün değildir.

Türk kültürü hareketli bir kültürdür ve mimar 
Turgut Cansever’in deyimiyle; “hareketli kültür-
de mekân duygusu en üst düzeydedir.” Başka 
hiçbir milletin geçirmediği bir coğrafya değişi-
mi geçiren, Asya’nın, Afrika’nın ve Avrupa’nın 
büyük bir kısmında yüzyıllarla ifade edilen za-
man dilimlerinde at oynatan Türkler tabiatın 
her haline aşina olmuşlardır. Eski Türk inancın-
da gördüğümüz bir nevi tabiata tapınma olarak 
da anlayabileceğimiz çevre ilgisi, İslamlıktan 
sonra, yeni bir kâinat tasavvuruyla iç içe geçer-
ken hiçbir direnç göstermemiş, aksine daha da 
zenginleşmiştir.

Kuşevleri de dâhil her türlü sanat eserinde 
bu zenginlik bir şekilde kendisini hissettirmiştir. 
Padişahların av minyatürlerinde görülen kuşlar 
ve at üzerindeki padişah imajıyla, türküdeki “At 
üstünde kuşlar gibi dönen yâr”in idrak ve ifa-
de değeri aynı kültürel zemine işaret etmekte-
dir.  Sanat eseri olarak adlandırılabilecek bütün 
Türk-İslam eserlerinde; kültüre yön veren üst 
düzey zihinlerle, kültürü bizzat yaşayarak sür-
düren milletin duygu ve algısı paralellik arz et-
mektedir.

Türklerin son bin yıllık yoğun tecrübelerini, 
bu tecrübenin bileşenlerini anlamadan ortaya 
çıkan ürünleri de çözümlemek mümkün ol-
mayacaktır. Ev sahibi olmaktan yuva kurmayı, 
yuva kurmaktan aile olmayı, evi dağıtmanın 
yuvanın yıkılması anlamına geldiğini emreden 
dilin oluşum süreciyle, millet olma sürecimizin 
eş zamanlılığını anlamadan, kuşevlerini yapan 
hamiyetçi ve merhametçi tutumu da anlamakta 
zorlanacağımızın bilinmesi gerekir. Onun için İshak Paşa Sarayı  

Ağrı
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İshak Paşa Sarayı  
Ağrı
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bir Batılı, kuşevlerine en fazla mimari ve sanat-
sal gözle bakacak, kuşevlerini en fazla korunak-
lar olarak görecek; zihnini çerçeveleyen kendi 
kültürel kodlarıyla anlamlandırma yoluna gide-
cektir. 

Diğer etkenler bir kenara bırakıldığında, 
kuşevlerini ortaya çıkaran bilinci besleyen en 
önemli unsurun İslam inancı olduğu görüle-
cektir. Kuşevlerine Türk coğrafyası dışında rast-
lanmaması bu yapıların inanç eksenli olduğu 
gerçeğini değiştirmeyecektir. İslam varlık tasav-
vurunun en nadide ürünleri olan kuşevlerinin 
ağırlıklı olarak uzun ömürlü yapılarda görülme-
si ise, bu inancı geleceğe yönelik derinleştirme 
kaygısından dolayıdır.

İnancımızdaki temel belirleyicilerden biri de 
her yaratılmışın yaşama hakkının ihlal ve ihmal 
edilmemesidir. Bu tutum bugünkü modern çev-
reci tanımlardan daha kapsayıcı bir niteliktedir.

Mimari de dâhil Türk-İslam sanat eserlerin-
de, yapıcının ve izleyicinin/kullanıcının du-
rumu birbirinden farklı değildir. Çünkü kültü-
rümüz, Turgut Cansever’in deyimiyle, “insanı 
pasif seyircilikten arındıran bir kültür”dür.  Di-
ğer bir husus da, değişen algı ve alışkanlıklara 
rağmen, inanç temeline dayalı kültürel eğilimin 
kendi mecrasına akma eğilimidir. 17. yüzyıldan 
herhangi bir Türk şehrindeki gündelik hayatı ol-
duğu gibi günümüze taşıdığımızı tasavvur etsek 
bile; mekânlara ve çevreye yabancılık çekmeye-
ceğimiz aşikârdır. Bunun nedeni, tarih kitapla-
rından, anlatılanlardan, geçmiş bilgimizden do-
layı bir aşinalık değil, geleneğin açık uçlarının 
Batı kültürü tahakkümüne rağmen devam etme 
eğiliminden kaynaklanmaktadır.  

İlk gecekonduların Osmanlı evi modeline 
benzemesinin, Anıtkabir de dâhil bazı Cumhuri-
yet dönemi yapılarında kuşevlerinin bulunması-
nın bu meyanda anlaşılması gerekir.

Kuşlara Ev Yapmak…

Yapay kuş cennetlerinden, nesli tükenen 
kuşlardan, çarpık ve insanı sindiren kentleşme-
den, plastik ağaçlandırmadan, hayatımızdan 
çekilen çeşmelerden, susuzluktan, çevre kir- 
lenmesinden, protest bir eylem olarak kalan 
çevrecilikten, hayvanat bahçelerinden, belge-
sellerden, safarilerden, geri dönüşümü olmayan 
çöp yığınlarından, petrokimya sanayiinin dün-
yayı tehdidinden, hava, su, deniz ve toprak kir-
liliğinden; bütün bunlara karşı tutarsız ve teorik 
çözüm önerilerinden başımızı kaldırıp, çok de-
ğil yüz yıl öncesinin Osmanlı coğrafyasına bak-
tığımızda; pek çok iyi şeyle birlikte şehirleri süs-
leyen bir yapıyla karşılarız… Bu, Türklerin dün-
ya mimarisine kattığı akıl almaz incelikteki ku-
şevleridir ve doğrusu kuşlara ev yapmak yüz-
yıllardır süzüle zenginleşe gelen bir medeniyet 
anlayışının mimaride taçlanmasından başka bir 
şey değildir. 

İshak Paşa Sarayı  
Ağrı
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Akletme üzerine kurulu olan inançlar bütü-
nü Türk insanına, başka hiçbir milletin aklına 
gelmeyen kuşlara ev yapma fikrini aklettirmiş-
tir.  Yapının özelliğine ve işlevine göre, binanın 
yüzeyine, örme, kabartma, oyma, gibi muhte-
lif tekniklerle ve muhtelif malzemeden yapılan; 
her biri o binanın mütemmim cüzü niteliğindeki 
kuşevlerinin yegâne yapılma amacı ancak ha-
miyet ve merhametle izah edilebilir…

Kuşevlerinin coğrafyası, kuşkusuz Türk coğ-
rafyasıdır. Babür Şah’ın devletinden (Pakistan/
Lahor, Hindistan/Agra) Balkanlara, Selanik’e, 

Haskova’ya, Kavala’ya uzanan coğrafyada, mi-
mari renklilik ve sayısal çoğunluk açısından 
Anadolu toprakları kuşevlerinin en güzel ör-
neklerinin sergilendiği coğrafya olmuştur. Bu 
kuşevleri içerisinde en güzeli ve en özeli ise kuş-
kusuz 18. yüzyılda İstanbul’da, devlet binalarına 
yapılan kuşevleridir.

İstanbul dünyanın gözde başkentlerinden bi-
ridir ve kuşevlerinin gerek sayıca, gerekse çeşit 
olarak en fazla İstanbul’da bulunması yerleşik 
Türklerin dünya tasavvuruna dair önemli ipuç-
ları vermektedir.

Hoşap Kalesi 
Van
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Herkesin kullanımına açık, bugünkü termi-
nolojiyle “kamusal” binalara kuşevi yapmaktan 
murat; kuşları gözetmek yanında; bu binaları 
kuşların da konaklamasına açarak bir nevi in-
sanlardan tenha saatlerde bile onlara hayatiyet 
kazandırmaktır. 

Kuşevlerinin, evlerin yanında,  ağırlıklı ola-
rak camii, han, köprü, gibi kamunun ortak kul-
lanımındaki binalara yapılması,  bize bu hassa-
siyetin yalnızca “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
değil, “âlemi yaşat ki devlet yaşasın” felsefesini 
de içkin olduğunu göstermektedir.

Türklerden başka kısmen Japon milletinin de 
kuşevleri yapması, kuşevi kültürünün Türklere 
özgü bir mimari yapı ve bir birlikte yaşama mo-
tifi olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Zira ge-
rek yapılış şekli, gerek yapıldığı yer ve gerekse 
yüklenen anlam itibariyle “kuşları eve kondur-
mak/evde konuk etmek” en iyi yalnızca bizim 
milletimizin başarabildiği bir tecrübedir.

Göçmeniyle göçmeyeniyle kuşlar için ya-
pılan kuşevleri, Türklerin hayata kattığı bir 
inceliktir. Ne var ki, bunda Türklerin “halden 
anlama” durumu da söz konusudur. Kuşevleri 
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Hoşap Kalesi’nden kuşevleri 
Van
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dediğimiz yapının Çin, Hint, Pers, Arap, Bizans, 
Mısır uygarlıklarını tanımış, onlardan bir şeyler 
alarak zenginleşmiş, üç kıtayı dolaştıktan sonra 
Anadolu’yu Türkiye yapmış olan Türklerin bu 
uzun süren konma göçme hikâyelerinin incelik-
li bir semeresi olarak da okunması gerekir. Dün-
yayı göçülecek bir “konak” olarak gören, ölü-
süne göçtü diyen, göçenlerin ardından hayırla 
konuşmayı şiar edinen; göçmenin/uçmanın ve 
konmanın hayatın iki kanadı olduğunu iyi bi-
len bir toplum, dünya durdukça göçmeyecek 
bir zarafetin de altına imza atmıştır.  Kuşevleri 
bir nevi kuşların kervansaraylarıdır; gelip geçici 
konukları için kervansaraylar yapan bir uygar-
lık konup uçucu kuşları için de kuş köşkleri kuş 
sarayları yapmıştır. 

İstanbul’da kuşevlerine en fazla hanlarda 
rastlanması ilginçtir. Garip olanların ücretsiz 
konakladığı, yedi iklimden gelen insanları gü-
ven içerisinde iaşelerinin, gündelik ihtiyaçları-
nın karşılandığı hanlar, bu evler sayesinde bir 
nevi “kuş hanı” olarak da işlev görmüştür.

Asya, Avrupa ve Afrika’nın en fazla yer değiş-
tiren milleti olan biz Türklerin göçmen kuşların 
halinden anlaması ilk bakışta Nasreddin Hoca 
nüktesini anımsatsa da, ortadaki evli/damlı du-
rum düşmekle değil daha çok yücelmekle ve in-
celmekle alakalıdır.

Türk mimarisinin minyatür örnekleri olan 
kuşevleri binanın tabii bir parçasıdır; kesinlik-
le bir “çıkıntı”, bir fazlalık değildir. Kuşevi bu-
lunmayan konutların çoğunda, çatı aralığına 
açılmış, ağzı yıldızı, yoncayı, çiçeği andıran 
kovuklar da bir nevi kuşevi vazifesi görmekte-
dir. Buyurun ey kuşlar, bu ev insanların olduğu 
kadar size de yakışır, başımız üzerinde yeriniz 
var algısının somut göstergesi olan bu kovuk-
ların giriş kapıları bile medeniyetimizde kuşla-
ra gıptayla bakılan semavi yaratıklar olduğunu 
göstermektedir.

Yanık Han, Kastamonu

Millet Kütüphanesi, Fatih / İstanbul
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Kuşevlerinin yapımı ince işçilik ve zahmet 
gerektiren bir uğraştır. Kuşevlerini yapan man-
tığın hiçbir dünyevi beklentisi, hatta binayı gü-
zel göstersin kaygısı bile bulunmamaktadır. İs-
lamlıktan sonra vererek arınmayı/fitre/sadaka/
zekâtı; İslamlıktan önce yine vererek toplum-
sal bir statü kazanmayı toyu/şöleni şiar edinen, 
bunların iç içe geçerek zenginleştirdiği zihinsel 
yapının kuşlara konak yapmasında/kuşları ko-

nuk etmesinde dünyevi hiçbir kaygı bulunma-
maktadır. Hesaplı bir tutumla Tanrı rızasını ka-
zanma kaygısı yanında; sanki kendiliğinden, in-
san olmanın bir gereğiymiş gibi bir tutum da hü-
küm sürmektedir. 

İlk örneklerine Anadolu’ya Türklerin yerleş-
mesiyle görmeye başladığımız kuşevleri, eş za-
man açısından arenada aslanlara mahkûmların 
parçalatıldığı döneme rastlamaktadır.

Alaaddin Camii 
Beypazarı / Ankara 
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Batı’daki kedi katliamının tetiklediği veba il-
leti on milyonların ölümüne sebep olurken Türk 
insanı, bu topraklarda evcil ve evcil olmayan 
hayvanlarla; canlılarla, özetle doğayla uyum-
lu bir birlikte yaşama modeli geliştirmiştir. Türk 
coğrafyasının kalbi olan kentlerde kedili hayat 
evlerin vazgeçilmez “hali” iken, eve konuk ge-
len kuşlara yapılan kuşevlerinin giriş kapıları da 

kediler giremeyecek kadar küçük yahut kedile-
rin ulaşamayacağı cephe kesiminde yapılmış; 
birbirinin avı olan hayvanlar arasındaki doğal 
denge bile gözetilmiştir. Günümüz insanının al-
gılamakta zorlanacağı birlikte yaşama mode-
li yalnızca, bugün ötekileştirilen farklı dinden, 
dilden, mezhep, meşrep ve görüşten insanlarla 
birlikte yaşama modeli değildir; yaratılmış olan 
her şeyle birlikte yaşama modelidir. Bunun içe-
risinde evcilinden evcilleştirilmiş vahşi kuşla-
ra, attan kaplumbağaya her türlü canlı mevcut-
tur ve ne yazık ki modern zihin yapısının bu du-
rumu anlamasını beklemek boşuna çaba ola-
caktır. İlk çağrışım olarak canlılar için akla ge-
len “hayvanat bahçeleri” Türk kültür hayatının 
bünyesine dâhil edemeyeceği ve bahçe olmak-
tan uzak yapılardır.

Barınmanın temel ihtiyaç olduğunu, henüz 
sosyal devlet kavramı yerleşmeden önce haya-
ta geçiren insanımız; bu ihtiyacı korunmaya/
barınmaya muhtaç “kimsesiz kent kuşları” için 
bir hayat tarzı haline dönüştürmüştür. Kuşevle-
rine yerine göre bir kimsesizler yurdu olarak da 
bakmak gerekir. Alaturka saatle eve çekilmenin 
kuşların tüneme vaktiyle örtüştüğü dönemler-
de, açıkta soğukta kalmasın, onların da bir yu-
vaları olsun hassasiyeti kuşevlerinin ilerleyen 
dönemlerde oldukça yaygınlaşmasına neden 
olmuştur.

Bir şehri kuşlar için yaşanabilir yapmanın 
yolu, öncelikle kuşevleri yapmaktan geçme-
mekte; diğer tabii şartların yerli yerinde olma-
sını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu durumda, 
kendilerine ev yapılacak kuşların şehre gelmesi, 
göçerken konuk olması, konaklaması sağlana-
bilir. 

Kuşevlerinin kapı ve pencerelerinin küçük 
olması onları kedilerden koruduğu kadar yırtıcı 
kuşlardan da korumaktadır. Kuşlar latif canlılar-
dır; ervah-ı latife olarak adlandırılırlar. Kuşev-
leri, normal şartlarda insan boyunun ulaşama-
yacağı yüksekliklerde yapılmıştır. Bizim onlar 
için tasarladığımız mekân, yine onların gözüyle 

Kurşunlu Camii 
Beypazarı / Ankara
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tasarladığımız mekândır. Kedi bulunmayan ev-
lerde bile kuş kafesinin yüksek yerlere, tavana 
veya duvara asılmasındaki asıl etken, onların 
ayak dolaşığı olma ihtimali değil, kuşların ye-
rine dair mekân tasavvurumuzun bir yansıma-
sıdır. 

Kuşevleri, gerek biçim, gerek kullanılan mal-
zeme, gerek yapıdaki konumları itibariyle tek 
düze değildir. Bu yönüyle de, İslam medeniyeti-
nin değişime açık, iklim ve doğaya dönük yüzü-
nü yansıtmaktadırlar.

Kuşların yuvasını bozmayı “günah” sayan ve 
onları konuk eden bir uygarlığın anaç, hamiyet 
sahibi, yaşatmaktan, huzur vermekten yana tutu-
mu, geleceğin dünyası için de yeniden keşfedil-
meyi bekleyen bir seçenek olarak durmaktadır.

Yunus Emre’nin “İş bu söze hak tanıktır/Bu 
can gövdede konuktur/Bir gün ola uça gide/Kuş 
kafesten uçmuş gibi” dizelerinde olduğu gibi; 
“can”ın gövdeye konduğunu, bir gün uçmak üze-
re konduğunu, doğrusu canın bir temsili bir kuş 
olduğunu söyleyen idrak, elbette kuşları da kendi 
canı gibi görecek onlara kendi yaşadığı mekânları 
yaşanılır kılma iradesini gösterecektir. 

Kuşevi yapımı estetik beğenisi yüksek bir 
elit zümrenin işi olmaktan çıkmış; topluma 
mal olmuştur. H. Örcün Barışta, 18. yüzyıl 
İstanbul’unda çömlekçilerin kuşevi cephesi ve 
kuşevinin üzerine oturacağı konsollar ürettikle-
rini söylemektedir ki, bu, toplumun kuşevi yap-
ma eğiliminin ne derece yaygınlaştığını göster-
mesi bakımından ilginç örneklerden biridir.

Nasıl Osmanlı edebiyatı/şiiri bir hayal şiiri 
ise, Osmalı mimarisi de bir hayal mimarisidir. 
Osmanlı şiirinin “yükselme” döneminde Os-
manlı mimarisi de doruk noktasına ulaşmıştır. 
Bu hayal mimarisi içerisinde kuşevleri “ince 
hayal” ürünleri olarak ayrı bir yere sahiptir; bu 
minyatür yapıları şiir mimarisi olarak adlandır-
mak incelik olacaktır. Osmanlı coğrafyasında 
yalnızca Müslüman yapılarında değil havra ve 
kiliselerde de kuşevlerine rastlamak mümkün-

Kurşunlu Camii 
Beypazarı / Ankara
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dür. Tür ve sayı olarak, serçesarayından ko-
vuğuna, köşkünden güvercinliğine, yuvasın-
dan kuşkonağına,  en fazla kuşevine rastlanan 
İstanbul’daki bazı gayrimüslim yapılarındaki 
kuşevlerinden yola çıkarak, bu yapıların Hristi-
yan/Musevi kültüründe de olduğunu söylemek 
doğru olmayacaktır. Havra ve kiliselerde görü-
len kuşevleri yalnızca bu yapıların Müslüman 
şehirlerde olmasıyla kaimdir ve sayıları da pek 
fazla değildir. Kaldı ki, bu kentlere Müslümanlar 
gelmeden önce hiçbir yapıda kuşevlerinin izine 
rastlanmamıştır. 1453’ten önce İstanbul’da kuşe-
vi bulunmamaktadır.   

H. Örcün Barışta, alanında temel bir ça-
lışma olan “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
İstanbul’undan Kuşevleri” adlı eserinde “Bazı 
Hristiyan ve Musevi yapılarında da kuşevleri 
bulunmaktadır. İstanbul’da Balat’da Ahrida Si-
nagogu ve Musevi Gasilhanesi ile Ayios Ioannes 
(Aya Yani) Kilisesi yanındaki Turu Sina Temsilci-
liği yapı grubu, Ayios  Prodromes Kilisesi, Ayios 
Dimitrios (Aya Dimitri) Kilisesi, St. İren Kilisesi,  
Balat’daki Sinagogun Vakıf yapıları vb. gibi ya-
pıları bezeyen kuşevleri farklı dinlere inanan in-
sanların kuş sevgisini yansıtan ilginç örnekler-
dir” diyerek, kuşevlerinin İslam mimari yapısına 
özgü olmadığını ima eder gibidir. Oysa anılan 
yapılar, Türk coğrafyasındaki yapılardır ve bu 
sınırlı örnekler dışında, Hristiyan mimarisinde 
kuşevlerine rastlamak mümkün değildir. 

Özetle, kuşlara ev yapmanın yalnızca kuşevi 
yapmak olarak okunmaması gerekir;  kuşevleri; 
bize ait bir evren algısının, bize özgü bir hayat 
tarzının imbikten geçirilerek, alabildiğine bedii 
bir sunumla dünyanın yakasına takılmış akıl al-
maz broşlardır. Tek farkı, en az güzelliği kadar 
muhtevasının da canlı olmasıdır.

Serçeler Düğün Eyler…

Kuşlara ev yapan bir milletin inancında, gün-
delik hayatında kuşların yerinin de sağ salim 
ve dahi sağlam olması gerekir. Bugün yediden 

Çakaloğlu Han  
İzmir
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yetmişe ezberimizde olan Yunus Emre’nin “Sü-
leyman kuşdilin bilir dediler/Süleyman var 
Süleyman’dan içeri” dizeleri, kuşlara dair bil-
diklerimizin bize bildirilenden ibaret olmadığı-
nı; kuşların dilini çözecek bir hayat kurduğu-
muzu göstermesi bakımından ilginçtir. Bu top-
raklarda tasavvufunun bu kadar kök salmasının 
nedeni, “Süleyman’dan içeri” bildiğimiz, vahdet 
sırlarını anlatan deruni dil sayesindedir.

Kendi gönlünün avucunda “garip bir kuş” ol-
duğunu, elden uçup, sevgilinin saçının teline ta-
kılıp düştüğünü söyleyebilmek için insanın bir 

gönül medeniyetinin bütün incelikleriyle yaşa-
ması gerekir. Öyle ya, şairin dediği gibi gönül ku-
şunun yuvası sevgilinin dağınık saçlarındadır.  

Can kuşu ise “ten” kafesinden uçarak azat 
olacak, varlığın tanımsız göklerinde, asıl evine 
kavuşacaktır. Uçmak fiilinin ve göçmek fiilinin 
ölmek anlamında kullanılması bile ölümü bir 
son, bir durağanlık olarak değil, bir “devam” 
olarak algıladığımızın göstergesidir. Uçmak, 
aynı zamanda cennettir ve her iki fiil de kon-
mayı gerektirmektedir.  Kuş, göçme, konma ve 
uçma motiflerinin hayatımızda bu denli derin 

Saraçhane Camii 
Amasya
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karşılığının olması bile, tek başına kuşlara bakı-
şımızın çerçevesini tanımlamaya yeterlidir.

Bu derinlikten çıkıp gündelik hayata geldi-
ğimizde, umudumuza, beklentilerimize taalluk 
eden pek çok şey, başımıza “devlet kuşu” yahut 
“talih kuşu” konmak suretiyle gerçekleşmekte-
dir. “Kuş” simgesinin kültürel değerinin haya-
tımızın hemen her alanında bir konağının ol-
masının gündüz yaptığımız işle - gündüz ne işi 
yaparsan gece o düşü görürsün - sahih bir bağı 
bulunmaktadır. 

Geleneksel kültürümüz ekin için tarlaya sa-
çılan buğdayda “kuşun hakkı” da vardır ve buğ-
dayı saçan çiftçi, “biri aşa, biri taşa, biri kuşa” 
diyerek saçmaktadır. 

Müslüman Türklerin evlere konuk ettikleri 
kuşlara türlerine göre yakıştırdıkları özellikler 
inanç-hayat bağlamında zaten var olan hami-
yetçi duyarlığı derinleştirmiştir. Öyle ki, dem 
çeken, dudaktan öpüşen kumru evin sevdalı 
kızını/oğlunu titretmekte, sevdanın sevdalılar 
arasında kanatlı bir bağ kurmasına ve bu bağı 
pekiştirmesine yol açmaktadır. Kırlangıçlar, bir 
nevi o güzelim ahşap konakların yangın sa-
varları olarak görülmüştür. Deniz kırlangıçları 
cennet kuşlarıdır; Azrail efendimiz emr-i Hakkı 
tevdi ettikten sonra ruhlarımız yerine göre kır-
langıç veya güvercin kılığında cennete uçmak-
tadır. Leylekler, hacı leyleklerdir ve dönemin 
şartlarında hacca gitmek insana ömründe bir 
kere nasip olurken onlar her yıl kutsal toprak-
ları görmekte, selam götürmekte ve selam ge-
tirmektedir. Leyleği havada gördüğümüz için 
bu kadar çok yolculuk yapmaktayızdır. Dikkat 
edilirse, konakta yuvalanan, yanındaki yöre-
sindeki ağaçta dinlenen konaklayan her kuşun 
İslam inancında ve halk hayatında bir yeri, bir 
karşılığı bir ağırlığı bulunmaktadır.

Bugün bile sıradan bir rüya tabiri kitabında 
rüyada kuş görmenin gündelik hayata değer kar-
şılıkları bulunmaktadır. Akbaba ölümü,  doğan 
kısmeti, bıldırcın başarıyı, bülbül aşkı, çaylak 

iyi haberi, baykuş hastalığı, çulluk mutluluğu, 
karatavuk geziyi, keklik ürkekliği, tedbirsizliği, 
kumru gerçekleşecek olan isteği, leylek gez-
meyi, martı uzaklardan haberi, serçe doğacak 
çocuğun oğlan olacağını;  şahin yüce makamı, 
papağan sevgiliden haber alınacağını, kuzgun 
dalgınlığı, sığırcık hizmetçi sahibi olunacağını 
“tabir” etmektedir.

“Seherde ağlayan bülbül/Sen ağlama ben ağ-
layım” diyerek, bülbülün derdine ortak olan mil-
letimiz, aynı zamanda bülbül ötüşünü Tanrı’yı 
anma olarak algılamaktadır. Bülbülyuvası tatlı-
dır tatlı olmasına da, aynı zamanda genç kızları-
mızın işlediği onlarca kuşlu nakıştan birinin de 
adıdır; bu, gülfidanına bülbül için yuva yapma 
estetiğinden başka bir şey değildir.  Bülbül yeri-
ne göre kendimize, yerine göre sevgilimize, ye-
rine göre karşılıksız seven aşığın anlam dünya-
sına, yerine göre peygamber sevgisine tekabül 
eder ki, o, yalnızca türküde altın kafese konul-
muştur…
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Zulme, haksızlığa, zorbalığa karşı gagasıyla/
gagasında ateş taşıyan kuşlar da, su taşıyan kuş-
lar da bizim kuşlarımızdır. Üveyik ve bülbülün 
bu kadar sevilmesinin bir diğer nedeni de Haz-
reti İbrahim ateşe atıldığı zaman gagalarıyla su 
taşıyarak ateşi söndürmeye çalışmalarıdır.

Dinlerin “semavi” olarak tanımlanması bir 
şekilde Türk bakış açısını yansıtmaktadır. Bun-
da dini yapıların kubbeli olması, bu yapılardaki 
hâkim rengin de mavi olması İslamlıktan önce 
Gök Tanrı’yı tanıyan Türklerin İslam sanatına 
kattıkları bir güzellik olarak algılanmalıdır. Kuş 
kafeslerinin kubbeli olması ve genelde mavi/ye-
şil rengi taşıması kuşlara yakıştırdığımız yerin 
“aslı”na dair önemli ipuçları vermektedir.

Bugün kanarya, saka gibi kuşların beslendiği 
kafesler de, eskiden kasabalarda yahut konak-
larda keklik gibi daha irice kuşların beslendiği 
kafesler de, ağaçtan yahut telden, mimari ka-
rakter itibariyle “bina” şeklinde yapılmıştır. Bu 

binanın çok az istisnalar dışında kubbesi vardır; 
hiç kent yüzü görmemiş köylülerin elinden çı-
kan ahşap kafeslerin bile kubbeli olması, Türk 
insanın evren algısının bırakın mimariye, kuş 
kafesine bile yansımasının en kayda değer ör-
neğidir.

Esasında, kuşları kafese koymak geleneksel 
Türk hayatının pek de tasvip ettiği bir şey değil-
dir. Ağırlıklı olarak İran ve Hindistan kaynaklı 
kuş/papağan hikâyelerinde rastlanan kafes; kül-
türe sonradan girmiştir. Millet olarak kuşları tut-
ma gibi bir alışkanlığımız olmamış; aksine kuş 
azat etme, bir nevi sadaka olarak telakki edil-
miştir.

Tuttuğu dileği kabul olanların kuş pazarın-
dan kuş satın alıp bunları azat etmeleri, törensi 
bir havada doğaya bırakmaları, bu esnada, “Azat 
mezat beni Cennet kapısında gözet diyerek dua 
etmeleri” folklorik malzemenin ötesinde bir de-
ğer taşımaktadır.

II. Beyazıt Camii Külliyesi, Amasya
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Bizde asıl olan kuşun insana konuk olması-
dır; konmasıdır, alışmasıdır; yoksa zorla kafeste 
tutulması değildir.  En vahşi kuşlarla ahbap ol-
mayı başarmış bir millet; şahini, doğanı ve at-
macayı koluna kondurmuş, kafese tıkmamış-
tır. Evde kekliğinin bir kafesi olmuştur olması-
na lakin bu kafesin varlığı kekliğin tünemesin-
den başka işe yaramamıştır.

Yürüyüşü güzel olanlar keklik gibi sekmekte; 
sevgililer çifte kumrular olarak adlandırılmakta; 
beğendiğimiz, endamı yerinde bir kız gördüğü-
müzde sülün gibi ifadesi gayrı ihtiyari dilimizin 
ucuna gelmektedir.

Şahin bakışlı elbette keskin ve sert bakışlıdır 
ancak modern zamanda “şahinler” tanımının 
gücü elinde bulunduran ve uzlaşmaya yanaş-
mayan zümreler/kadrolar için kullanılması da 
şahin bakıştan müstağni değildir.

Kırlangıçlar, Hazreti Süleyman’ın sorusuna 
cevap vermeye devam etmekte; bir aşağıdan bir 
yukarıdan uçarak, tehlikenin bir altından bir üs-

tünden geçmektedir. Karga gaklarsa haber gel-
mekte, ak karga üç defa gaklarsa postacı elinde 
mektupla mutlaka kapıyı çalmaktadır.

Helal olmasına karşın kumru ve güvercinin 
etinin yenmesine hoş bakılmamakta; serçeler 
mahallenin, sokağın şenliği olarak görülmekte-
dir. “Serçeler düğün eyler” türküsü bile başlı ba-
şına bu kuşların toplum olarak bize “serçe par-
mağımız” kadar yakın olduğunu göstermektedir.

Bu topraklar, kuşlara/güvercinlere neredey-
se mirastan pay ayıran yahut bir kısım akarı-
nın gelirini kuşlara yem verilmek üzere vakfe-
den insanların ülkesidir. Dünyanın ilk kuş has-
tanesi olan Gurabahane-i Laklakan Osmanlı’nın 
ilk başkenti Bursa’da kurulmuştur.

Üsküdar’da bulunan kedi hastanesinden,  Be-
yazıt Camisi’nin avlusundaki güvercin bakım 
evinden, Müslüman mezarlarına kuşların su iç-
mesi için taşlara oyulan yalaklardan, kendili-
ğinden değil de, Von Moltke’nin “Türkiye Mek-
tupları” sayesinde haberdar olmamız ne kadar 

Bedesten, Amasya
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acıdır… Kuşların sulanması için mezar taşları-
na kuş suluğu yapma fikri yalnızca Türklere has 
bir meziyettir.

Dağdaki çobanın kayalar üzerini oyarak ya-
hut bir kovuğu ıslah ederek yaptığı su hazne-
si, diğer taraftan büyük kentlerde mezar taşla-
rına yapılan su içme yeri; şekli yöresi ve yönte-
mi farklı olsa da Türk insanının yediden yetmi-
şe aynı hassasiyetle bir hayat sürdüğünü göster-
mektedir.

Türk uygarlığı aynı zamanda bir su uygarlı-
ğı, bir çeşme uygarlığıdır. Bir şekilde harap olan 
çeşmelerin geride kalanları bile o harap halle-
riyle göz alıcı mimari eserler olarak karşımızda 
durmaktadır. Anadolu’daki her şehre çeşmeler 
yaptıran Türkler, bunu yalnızca kendileri için 
değil buranın yerleşik unsurları ve canlıları için 
de yaptırmışlardır.  

Yalnızca kuşlar için değil börtü böcek bütün 
canlılar için aynı hassasiyet gösterilmiştir. Ahi 
Evran’ın adını yılan terbiyeciliğinden aldığı bir 
dönemde, Batı dünyasında Kilise’nin ruh hasta-
lıklarına yakalananlara uyguladığı yöntem iş-
kence sınırlarını aşmakta bir nevi katliama dö-
nüşmektedir.

Geldi Bir Akkuş Kanadıyla Revan…

Çocukluğumuzun Mevlit okuma merasimle-
rinde, çocukların en çok sevdiği “Susadım gayet 
hararetten kati/Sundular bir cam dolusu şerbe-
ti” dizeleri okunduktan sonra  şerbet sunulması; 
“Geldi bir akkuş kanadıyla revan/Arkamı sıvadı 
kuvvetle heman” beyitinden sonra da insanla-
rın ayağa kalkarak birbirlerinin sırtını sıvazla-
malarıdır. Süleyman Çelebi’nin ruhu şad olsun; 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 
Lüleburgaz
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o akkuş bu gün bile yalnızca Türkçenin değil, 
Peygamber sevgisinin sırtını sıvazlamaya de-
vam etmektedir.

“Dizi dizi kuşların Allah’ı tespih ettiklerini” 
görmemizi isteyen Kuran (Nahl 41), aynı kuşla-
rın, “Göğün boşluğunda emre boyun eğlendi-
rilmiş olarak uçuştuğunu”(Nahl 79) söyleyerek 
ibret almamızı istemektedir.

Kuşların Allah adını andıkları inancı “Seher-
lerde kuşlar ile/Çağırayım Mevla’m seni” ilahi- 
leriyle bu topraklarda ete kemiğe bürünmüş, 
gün doğarken ve gün batarken ötüşleri zikir ola-
rak telakki edilmiştir.

Bir serçeyi haksız yere öldüren kimseden Al-
lah, kıyamet gününde (onun) hesabını buyura-
caktır diyen Peygamberimiz, kuşları yuvaların-
da rahatsız etmeyi yasaklamıştır. Yuva bozma- 
nın günah olduğu, özellikle kırsal kesimde he-
men her anne baba tarafından çocuklara veri-
len ilk öğütlerdendir. 

İnsanımızın bir meyve fidanı dikerkenki he-
yecanı, o ağacın meyvesinden kıyamete kadar 
yiyecek olan kuşların kanat çırpışından başka 
bir şey değildir. O anda, “dikilen bir ağacın mey-
vesinden bir kuşun yemesi sadaka olmaktan öte; 
yüzyıllardır meyveleriyle Türk toplumunun tav-
rını ve tarzını besleyen bir ilahi ağaca dönüşür.

Kuşlara yem vermek, ekmek kırıntılarını kuş-
lar yesin diye bahçenin ayakaltı olmayan köşe-
sine serpmek; güvercinlerin, kumruların, yerine 
göre başka kuşların konduğu balkonlara pen-
cere önlerine yem bırakmak insanımızda hâlâ 
kuş hakkını düşünmenin canlı olarak yaşadığı-
nı göstermektedir. Taşradan İstanbul’a gelenle-
rin aklının bir köşesinde Yeni Camii’de kuşlara 
yem atmak da vardır…

Bugün hâlâ, Alevi-Bektaşi ailelerinin duvar-
larını süsleyen kilimcikler üzerinde, Nuh’un 
Gemisi’ni andırır zenginlikte Hacı Bektaş Veli 
portreleri zengin pencereler açmakta, bu pen-
cerelerden ceylanıyla, geyiğiyle, köpeğiyle bir-
likte kuşlar da ev ahalisine katılmaktadır. Bu 

atmosferde, Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan 
Anadolu’ya bir güvercin donunda geldiği; turna-
lar semahı,  yüreğimizden havalanan her turna-
nın bizi şaha götürdüğü bilgisi yeniden tazelen-
mektedir. Bazı yörelerde bu “don” Hacı Bektaş 
için şahin, Ahmet Yesevi için turna olarak de-
ğişmektedir.

Bugün hâlâ Belkıs adını duyduğumuzda, 
Hazret-i Süleyman kıssasıyla birlikte Hüthüt 
de akla gelmektedir. İnanırız ki, Hazret-i Süley- 
man’ın kendileri için yaptırdığı ve yılda bir 
kez bir ayara gelip şenlik yaptıkları Tekke-i 
Mürgan’da kuşların arasında Hüthüt’ün yeri ay-
rıdır…

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 
Lüleburgaz
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Bugün hâlâ, binlerce anne cinsiyetine göre 
çocuğuna Doğan, Turna, Sungur, Şahin, Suna ve 
Kumru gibi isimler vermektedir. Telefonunuzda-
ki soy isim listesinde aklı karalı, bozlu çilli on-
larca kuş adına rastlamanız mümkündür. Minik 
kuşum, can kuşum hitabı arada bir duyduğunuz 
kanatlı tamlamalardandır!

Bugün hâlâ kolunda atmacayla, kolunda do-
ğanla avlananlar mevcuttur ve Karacaoğlan’ın 
“Şahinim var bazlarım var/Tel alışkın sazlarım 
var” türküsü hükmünü yürütmektedir.

Bugün hâlâ hüner göstermek, üstün başarı 
sağlamak kuş kondurmak deyimiyle karşılan-
maktadır. Bütün bunlar kuşlara ev yapacak ka-
dar incelmenin nedenlerinden bir kaçı olarak 
anılabilir. Kuş kondurma bahsinde kuşkusuz ku-
şevlerinin, kuşkonaklarının ulaştığı zirve aşıla-
mayacak güzelliktedir.

Kuş Uçar Kervan Geçer…

Türk-İslam uygarlığı dalına kuş konan bere-
ketli bir uygarlıktır. Kuşevleri mimari bahçemi-
zin en yetkin, en olgun meyveleridir. Bu bağ-
lamda, yalnızca kuşevlerinin çözümlenmesi 
bile, insan-çevre-şehir ilişkisinde yeni açılımlar 
sağlamaya yetecek zenginliktedir. 

Kendisini dalına kuş konan bir medeniye-
te ait hissetmeyenlerin dalına kuş konması da 
mümkün değildir. Kendi kültürel köklerinden 
beslenmeyen, kendi değerlerini yeniden üret-
meyen kişilerin/toplumların dünyaya söyleye-
cek bir sözleri, sunacak bir seçenekleri de söz 
konusu olamaz… Kullandığımız dil, nefes aldı-
ğımız çevre, bize bir kimlik bağışlayan unsurlar 
bizim yeni ve özgün bir kimlik oluşturmamızı da 
zorunlu kılmaktadır. Bu yalnızca mimari alanda 
değil, hayatın ve sanatın her alanında böyledir.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü 
Lüleburgaz
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Dalına kuş konmak deyimi, İslam dünya ta-
savvurunun bir özeti gibidir. Yeryüzünün bahçe-
liğini, insanın halifeliğini, yeryüzünde sağaltan, 
onaran, hayat veren bir yürüyüşümüz olması 
gerektiğini söyleyen bu deyim özel anlamıyla 
insan neslinin devamına da işaret etmektedir.

Meyve verip vermediğimizin, verdiğimiz 
meyvenin yarayışlı olup olmadığının yegâne 
göstergesi dalımıza kuş konmasıdır. Kuşla-
rın konmadığı bir dünyada ağacın ve adamın/
Âdem’in varlığı da pek bir anlam ifade etmeye-
cektir. Bu zaviyeden bakılınca, üreten, dönüş-
türen, insanlığa hayrı dokunan, bir uygarlık ta-
sarımı için dalımıza kuş konması hem gerekli, 
hem zorunludur.

Issızlığı, kimsesizliği tenhalığı ve hüznün ete 
kemiğe büründüğü terk edilmişliği anlatmak 
için kullandığımız “kuş uçmaz kervan geçmez” 
deyimi ise; bırakın yaşadığımız mekânları, ko-

nup geçtiğimiz mekânlarda bile kuşların uç-
masının insan kimliğimize nasıl bir yakınlık 
bağışladığını çarpıcı bir şekilde göstermektedir. 
Bir yerin, bir mekânın kendimize yakın ve yaşa-
nabilir olarak belirlenmesindeki temel iki ölçüt 
kuşun uçması ve kervanın geçmesidir. Sembolik 
anlamda düşündüğümüzde, kuş uçması doğal 
hayatın, kervan geçmesi ise insan eliyle kurulan 
hayatın karşılığıdır; bunlar bütünleştiği takdirde 
dünya yaşanılası yer olmaktadır. Tek başına ker-
vanın geçmesi yahut tek başına kuşun uçması 
hayat algımızı tanımlamaktan uzaktır. Şayet kuş 
uçmuyorsa/uçmayacaksa bile onu insan olarak 
bizim uçurmamız; yerine göre yuvasını yapma-
mız, yemini vermemiz, dilini öğrenmemiz ge-
rekmektedir. Bir zamanlar mecazi manada “kuş 
uçurmama” kudretini elinde bulunduran bu top-
lum, kuşu uçurma yetisini/bilgisini de yüreğinin 
yedeğinden eksik etmemiştir. 

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü 
Lüleburgaz
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Daha da anlamlısı, kuşun uçmasının kerva-
nın geçmesine, kervanın geçmesinin kuşunun 
uçmasına bağlı/bağımlı olduğudur. Kervan ge-
çen yerden kuş uçar ve kuş uçan yerden kervan 
geçer. Bu yargı; martıların balıkçı kamyonlarını 
takip ederek Anadolu içlerine kadar gelmesinin 
çağrışımlarından çok daha esaslı bir noktaya, 
ticari ve sosyal hayatın ancak çevreyle uyum-
lu olduğu takdirde çevrimin tamamlanacağına 
işaret etmektedir.

Güvercin Uçuverdi…

Hazret-i Nuh’un “haberci” gönderdiği güver-
cinin ağzında zeytin dalıyla dönmesi aynı za-
manda dünyada “İkinci Âdem”le başlayan haya-
tın da başlangıcıdır. Bugünkü dünyada, ağzın-
da zeytin dalıyla güvercin her ne kadar barışın 
sembolü olarak görülse, zeytin dalı sunmak, ba-
rışma teşebbüsü olarak adlandırılsa da, bu motif 
köken itibariyle dünyayla kavgalı olmak gerek-
tiği sapık bilincini de beraberinde getirmektedir. 
Güvercinin haber getirme vasfı, günümüz tabi-
riyle postacılığı farklı bir mevzudur ve Nuh’un 
haber almasıyla pek de irtibatlandırılmamıştır.  

Ovalı Pazar Korukoğlu 
Kastamonu
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Öyle ki, Hazret-i Nuh’un dünya ile kavgalı ol-
duğunu imleyen bakış açısı, bir yandan havada 
kalan alabildiğine barışçı bir söylem geliştirir-
ken, bir yandan da gerek sanayi devrimi sonrası 
ölçüsüz üretim ve tüketim çılgınlığıyla dünyayı 
kirletmekte, gerekse, yeryüzünü kana bulamaya 
devam etmektedir. Oysa Nuh’un da bir halkasını 
temsil ettiği gelenek yeryüzünü güzelleştirme, 
insanı, eşyayı ve evreni bir bütün olarak gör-
me temeli üzerinde yükselmiştir.  Güvercinin, 
ilk çağlarda Venüs’ün simgesi olarak görülme-
si, Hristiyanlarda kutsal ruhu temsil etmesi, ye-
rine göre on iki havariyi temsilen resmedilme-
si, bütün bunların güvercini kutsal bir kuş hali-
ne dönüştürmesi, o kutsallığın dünya barışı için 
bir kazanıma dönüşmesine yetmemiş, Nuh’un 
gemisinden ve Türk-İslam mimari eserlerinden 
başka güvercinin evi olmamıştır.   Hazreti Pey-
gamber mağarada iken, onu öldürmeye gelen-
lere karşı bir güvercinin yuvasıyla yumurtasıy-
la ve duruşuyla perde olması, Deli Dumrul’un 
canını almaya gelen Azrail Efendimizin bu ey-
lemi güvercin donunda gerçekleştirmesi,  yine 
şahinden kaçan güvercine Hazreti Peygambe-
rin sahip çıkması ve şahinin et ihtiyacını ken-
di etini keserek karşılaması, Anadolu’nun deği-
şik yerlerinde “can”ın yerine göre yeşil, yerine 
göre mavi bir güvercin kılığında bedeni terk et-
mesi motifleri güvercini İslam âleminde teorik 
anlamda kutsallıktan çıkarmış, birlikte yaşanı-
lan, korunması ibadet sayılan bir kuş haline ge-
tirmiştir. Ondandır ki, özellikle Türk coğrafya-
sındaki ulu camiiler bir nevi güvercin evi göre-
vini ifa etmektedir. 

Ticari amaç taşımadan, tamamen merak-
tan, özel ilgiden dolayı güvercinlerle ilgilenen 
ve kuşbaz olarak adlandırılan bir toplum kesi-
mi, güvercin uçurmayı, onlara “takla” attırma-
yı o kadar benimsemiştir ki, bu husus güverci-
nin en az “posta” hizmetlerinde kullanılması ka-
dar önemlidir. Güvercin takas edilen alanlar, 
“kuş pazarları” tecimsel bir işlevden çok, güver-
cin uygarlığının renklenerek, zenginleşerek de-
vam etmesine yaramıştır. Bu doğal olarak dile 

de yansımış, güvercin, halk edebiyatı ürünlerin-
den güzellik ölçüsüne kadar,  gündelik hayatın 
içinde kendisine Türkçe durdukça yıkılmayacak 
bir ev edinmiştir. Bugün ülkemizde, güverci-
ne rastlanmayan pek çok yer “güvercinlik” adı-
nı taşımaktadır. Mehmet Özmen, “Konya’da Gü-
vercinlik” adlı makalesinde, yalnızca Konya yö-
resinde kullanılan 150 güvercin adı saymaktadır 
ki, kuşbazlığın, güvercin merakının Türk toplu-
munda ne kadar derin bir yeri olduğunu yalnız-
ca bu örnek bile fazlasıyla göstermektedir. 

İbn-i Neccar Camii, Kastamonu



46

Ürgüp-Göreme yöresinde peri bacalarının 
bulunduğu mekânlarda kayalara yapılan gü-
vercinlikler de bir nevi kuşevidir. Kayalardaki 
oyma yapıların Bizans dönemi olmasına karşın, 
güvercinlikler, Türk mührü taşımaktadır; ağrılık-
lı olarak 18. ve 19. yüzyıllarda yapılmışlardır. Bu 
yapılar ayrıca Türk Halk motifleriyle resimlen-
dirilmiş, güvercinlere doğada değil de adeta ev 
içinde yaşıyormuş gibi bir imkân sunulmuştur.

Güvercinler dünyanın her yerinde güvercin-
dir ve şehirler de dünyanın her yerinde şehirdir. 
Ne var ki, her biri bir sanat eseri olan çeşme-
lerle kentlerin susuzluğunu gideren Türk-İslam 
medeniyeti, bunları yalnızca insanların değil, 
bütün canlıların hizmetine sunmuş; sebil etmiş-
tir. Güvercinlerin Müslüman şehirleri/şehirleri-
ni bu kadar sevmelerinin, her kentin geniş an-
lamda bir güvercinlik olmasının nedeni, işte bu 
su ve sebil medeniyetidir. Esasında “yol” anla-
mına gelen sebil sözcüğü, Türklerin dilinde üc-
retsiz içme suyu anlamını alarak zenginleşmiş; 
çeşmeler sebil edilmiştir. Su sebil etme o ka-
dar kurumsallaşmıştır ki, camiilerin kenarları-
na, kubbeli, zarif demir parmaklıklı sebilhane-
ler inşa edilmiştir.  Ziya Osman Saba’nın “Sebil 
ve Güvercinler” şiiri, şairin tanıklığına dek ge-
len bir hassasiyetin biraz da buruk bir üslupla 
dile getirilmesinden başka bir şey değildir: “Çö-
zülen bir demetten indiler birer birer/Bırak, yor-
gun başları bu taşlarda uyusun/Tutuşmuş ruhla-
rına bir damla gözyaşı sun,/Bir sebile döküldü 
bembeyaz güvercinler…//Nihayetsiz çöllerin üs-
tünde hep beraber/Geçerken bulmadılar ne bir 
ot ne bir yosun,/Ürkmeden su içsinler yavaşça 
susun, susun!/Bir sebile döküldü bembeyaz gü-
vercinler//En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra,/
Beyaz boyunlarını uzattılar taslara…/Bir damla 
suya hasret gideceklermiş meğer.// Şimdi bom-
boş sebilden selviler bir şey sorar,/Hatırlatır uza-
yan dem çekişleri rüzgâr,/Mermer basamaklar-
da uçuşur beyaz tüyler.//

Halk muhayyilesinin şaheseri olan masallar-
da, anasına götürürken yağ şişesini kıran kızın 
ilenç alıp kumruya dönüşmesi şaşılacak güzel-
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liklerdendir. Şadırvanlarda dem çeken kumru-
ların, güvercinlerin çıkardıkları sesler dolayısıy-
la Tanrı’nın adını andıkları tasavvuru yalnızca 
Müslüman Türklere özgü bir tasavvurdur ve kay-
nağını Kuran’dan almaktadır. Yunus Emre’nin 
“Bu kuşlar hoş avaz ile/Ol padişahı zikreder” 
dizeleri ise Tanrı buyruğunun bu topraklarda şi-
irleşmesinden başka bir şey değildir.

Hüma Kuşu Yükseklerden Seslenir…

Türklerin İslamlaşmadan önceki evren algı-
larının bütüncüllüğü noktasında en önemli ve-
rilerden biri Oğuz Kağan’ın oğullarına verdiği 
isimler ve bu oğulların ongunlarıdır. Her biri 
“han” olan; Gün, Ay, Yıldız, Gök, Deniz ve Dağ 
isimlerini taşıyan bu altı oğlun totemleri de sı-
rasıyla, şahin, kartal, tavşancıl, sungur, çakır/
doğan ve puhudur. Aya, güneşe, yıldıza, göğe, 
ibret alınması için dikkat çeken Kur’an-ı Kerim 

Sinanlı Mehmet Paşa Köprüsü 
Kırklareli

Sinanlı Mehmet Paşa Köprüsü 
Kırklareli
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öğretisi ile Oğuz Kağan’ın oğullarının adları 
arasında bir anlam ilişkisi kurmak mümkün-
dür.  Yalnızca bu örnek bile, Türklerin doğayla 
bütünleşik hayat algılarını derinliğine ele ver-
mektedir. Oğuzların Kayı boyundan bir dünya 
devleti çıkaran Osmanlıların ongunu da, “dev-
let kuşu” olarak bilinen Hüma kuşudur. Devletin 
ve devlet kurumlarının yüceliğini tanımlamak 
için kullanılan “hümayun” tabiri ise kutlu, yüce 
anlamında, Hüma’dan türemiştir.

Atilla’nın sol elinde tuttuğu bayraktaki kartal 
figürü, Eski Türklerde çocuğu olmayan kadın-
ların kartala yalvarmaları, Yakut Türklerinde, 
göklerin kapılarının çift başlı bir kartal tarafın-
dan beklenmesi, kartal adına ant içilmesi, Dede 
Korkut Hikâyelerinde “Kadir Ulu Tanrı’ya yakın 
uçan” olarak tanımlanması, Anadolu Selçuklu 
sultanlarının kartal armalı çadırlarda oturma-

Ali Paşa Camii Külliyesi, Tokat
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Ali Paşa Camisi Selsebili 
Tokat
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ları,  Türklerdeki iktidar algısının nasıl bir “se-
mavi” karakter taşıdığını gözler önüne sermek-
tedir. Bu “yücelik” sembolü olan kartal Osmanlı 
hâkimiyetiyle birlikte yerini daha da yüksekten 
seslenen “Hüma”ya bırakmıştır.

Ongunları atmaca olmasına karşın, kartal ar-
malı çadırlarda oturan Selçuklu Sultanlarından 
Sencer’in 1140 yılında, seferdeyken, otağının 
üzerine yuva yapan güvercinin yuvasının bo-
zulmaması için çadırı geride bırakarak ve başı-
na nöbetçi koyarak sefere devam etmesi, kuşla-
ra gösterilen hassasiyete dair dağarcığımızı bes-
leyen bilgilerdendir.

Hazreti Peygamberin siyah kumaştan yapıl-
ma sancağının ismi “ukab”tır.  Ukab, yerine göre 
kartal, şahin, tavşancıl anlamlarına gelmekte-
dir.  Peygamber sancağının aldığı adın, Oğuz 
Kağan’ın üç oğlunun ongunuyla aynı olması te-
sadüften ibaret olsa bile;  Türklerin Müslüman 
oluş süreçleri,  Türklerdeki kâinat algısının, var-

lığa bakışın İslamlıkla birlikte daha da tekâmül 
ederek bir medeniyet doğurması kuşevlerini 
planlayan aklın verilmiş ve kazanılmış bilgile-
ridir.

Yunus Emre,  “Dervişler hüma kuşu/çaylak ü 
baykuş değil” derken, bu topraklarda tesis edi-
len hayat tarzının kurucu idaresinin yalnızca 
yönetici zümre olmadığını; bu hayatın yönlen-
dirici zümreyle, yani dervişlerle birlikte tasar-
landığını özetlemektedir. Dervişlerin “çaylak ve 
baykuş” olmayışlarının kodlarını çözmek için 
inşa edilen medeniyetin merhamet medeniye-
ti olduğu alt bilgisinin yinelenmesi gerekecektir.

Hüma’nın bir kartal türü mü olduğu, yoksa 
Kaf Dağı’nda yaşadığına inanılan Anka’nın di-
ğer adı mı olduğu tartışmasının bu bağlamda bir 
önemi bulunmamaktadır. Nihayetinde kartal da 
Hüma da devlet kuşudur ve bu coğrafya o kuşun 
kanatları altında huzur güven ve istikrar adası 
olmayı başarmıştır.

Suluhan Belediye Aşevi 
Tokat
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Hüma’nın ve Anka’nın elbette evi yoktur; var-
sa bile Kaf Dağı’ndadır; yaptığımız kuşevleri on-
lar için de değildir; ne var ki üzerinde izlerimiz 
bulunan topraklara bir Hüma Evi olarak bakıl-
ması yerinde olacaktır.

Kırlangıç Yapar Yuvayı 
    Çamur Sıvayı, Sıvayı…

Kuşların yaptıkları yuvalar içerisinde mima-
ri olarak kuşevlerine en çok benzeyenler, kuş-
kusuz kırlangıçların yaptığı yuvalardır. Doğada 
mağaralara, kayaların duldalık kısımlarına ya-
pılan bu yuvalar, kentlerde de mimari yapılar-
da gözükmektedir. Milletimizin kuşlara yaptı-
ğı evlerde, malzeme ve konum olarak kırlangıç 
yuvaları örnek olmuş mudur? Bu bilinmese bile 

Suluhan Belediye Aşevi 
Tokat

Aya Sofya Camii, İstanbul
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en azından, kırlangıçların kapılı, diğer tarafla-
rı kapalı, boyca insanların ulaşamayacağı, diğer 
canlıların kolay zarar veremeyeceği bir şekil-
de yuva yapmaları ve bu yuvaların tabiri caizse 
ömürlük olması böyle bir imayı gerekli kılmak-
tadır.   Hemen Harran evlerini anımsatan bu yu-
valardan yola çıkarak, “bina etme”deki ustalık-
larıyla kırlangıçları insana yakın tutmak mese-
lenin bir cephesini teşkil etmektedir. Diğer cep-
hesi ise, söylencelerde ve inançlarda karşılığını 
bulmaktadır. İnsanımızın kırlangıcı/dağ kırlan-
gıcını/Ebabil’i/keçisağanı kendisine yakın gör-
mesi; bu kuşların yalnızca, Kâbe’yi, diğer deyiş-
le “ev”i yıkmaya giden Ebrehe’nin ordusunu yer-
le bir etmeleriyle sınırlı değildir.  Allah’ın emriy-
le, ağızlarındaki kızgın taşlarla “fil sahiplerini” 
yenmiş ekine çeviren bu kuşların yeri ayrıdır, 
lakin bugün insan neslinin devam etmesi de kır-
langıç sayesindedir.  Nuh’un gemisi delinip su 
almaya başladığında, yılan kıvrılarak bu deli-
ği kapamış, gemiyi batmaktan kurtarmış, ödül 
olarak da en tatlı etin kendisine verilmesini is-
temiştir. Bütün etlerin tadını bilen arı, tam da en 

tatlı et insan eti diyecekken, kırlangıç onun di-
lini ısırmış, yılan da niye rahat konuşturmuyor-
sun diye kırlangıcın kuyruğunu ikiye ayırmış-
tır. Kırlangıç, arının vızıltısını, en tatlı yiyecek 
et değil topraktır, idare ile yemezsen biter, diye-
rek yılana tercüme etmiştir. İşte, yılan bile top-
rağı perhizle yer, atasözünün altını dolduran bil-
ginin baş aktörü kırlangıçtır ve Anadolu’nun de-
ğişik yerlerinde arı yerini sivrisineğe bırakmak-
ta, kırlangıç aynı kalmaktadır. 

Kanaatimizce, İslam coğrafyasında mimari 
yapılardaki kuşevlerini ilham eden unsurların 
başında, kırlangıç yuvaları gelmektedir. Bu yu-
valara kuşevlerinin “ilkel/ilk-el” örnekleri de-
mek fazlaca abartı olmayacaktır. İşin ilginci bu 
yuvalar, kedi, sansar gibi hayvanların yanında, 
yılanların da giremeyeceği/çıkamayacağı bir şe-
kilde yapılmışlardır. Hemen hepsi, çekiçle bile 
zor kırılır bir sağlamlıkta yapılan yuvaların tah-
rip edilmesi halk tarafından günah olarak ad-
dedilmiş, terk edilen yuvalar bile uzun zaman 
binalarda varlığını sürdürmeye devam etmiştir.

Millet Kütüphanesi, Fatih / İstanbul
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Söz Uçar…

Belleğimizde konuk olan pek çok şiirle bir-
likte,  Karacaoğlan’ın “Dünya bir çobanaldatan/
Çok uğraştım tutamadım” dizleri, “Saçları to-
pukta eyliyor cengi/Bir hüma bakışlı on dört 
yaşlının” dizeleri, Sümmani’nin  “Ya bir çift ka-
nat ver yahut kuş eyle/Tez yetişem dost bağın-
da talan var” dizeleri,  yine  “Ey şahin bakışlı 
yükseğe bakma/İndirirler seni kola bir zaman” 
dizeleri şairleri tarafından “yazılmış” değil söy-
lenmiştir.  Bunların kalıcılığı ve konuculuğu söz 
olmalarından dolayıdır ve sözün uçması alelade 
bir uçma değildir; konmak üzere uçmadır; ku-
şun uçması gibidir.

Esasında insanın “söz sahibi” olmasıyla çev-
reyi fark etmesi eş zamanlıdır ve insanın yara-
tılışı bu iki özellik verilmek suretiyle tamamlan-
mıştır. Bugünkü modern algının sözü yazının al-
tında bırakmasının getirdiği kafa karışıklığı söze 
gücünden bir şey kaybettirmeyecektir. Asıl olan 
sözdür ve söz uçar…

Türkçedeki konuşmak fiili konmaktan gel-
mektedir. Konut, konuk, komşu, konak isimle-
rinin tamamı konmak fiilindendir. Biriyle ko-
nuştuğumuzda muhatabımıza konuk oluyoruz 
demektir. Dilin idrakimize kondurduğu bu bilgi; 
yaşadığımız uygarlık tecrübesinden, evren algı-
mızdan ve inançlarımızdan bağımsız değildir.

Hazreti İsa’nın çamurdan yaptığı kuşlara can 
üfleyip onları kanatlandırması gibi, Türkçe de 
kuşları kanatlandırmış, uçurmuş ve kondurmuş-
tur. Bu sözde kalmayarak bir hayat tarzı haline 
dönüşmüş;  konup göçtüğü iklimi yaşanılır kı-
lan milletimiz, kuşların konduğu yere konmuş, 
kuşlar için konaklar yapmıştır. 

Türk mimarisinde çok özel yere sahip olan 
kuşevleri/kuşkonakları hakkında, değiniden 
makaleye kadar çalışma yapan herkese teşek-
kür borcumuz vardır.

Mısır Çarşısı, Eminönü /İstanbul
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Prof. Dr. Nusret ÇAM

Derin bir kuş sevgisinin eseri olan bu kuşevlerini meydana 
getiren toplum, dinî inanca bağlı olarak kendisini Allah’ın yeryü-
zündeki halifesi sıfatıyla kâinattaki bütün varlıkların bakımından, 

kollanıp gözetilmesinden sorumlu tutmaktaydı.

kuşevlerinin arkasındaki dünya
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Ayazma Camii 
İstanbul
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Yalnız yabancıların değil, gençlerimizin bile 
Türkiye’nin ve Türklerin son yüz yılda içinde 
bulundukları duruma bakıp da hayret ettiği, 
“Türkler gerçekten böyle midir” dedirten muh-
teşem değerlerimiz ve eserlerimiz vardır. Bunla-
rın başında hiç şüphesiz, bazı dilciler tarafından 
mucizevî bir matematikselliğe ve ifade kabiliye-
tine sahip olduğu belirtilen Türkçe gelir. Bunu 
zengin bir musiki, dünyada benzeri görülmemiş 
çeşitliliğe sahip halk kültürü ve mimarî eserler, 
özellikle de klasik Osmanlı dönemi mimarisi 
takip eder. Bilhassa haşmetli ve zarif kubbele-
riyle öne çıkan Osmanlı Türk mimarisinde ya-
ratıcı muhayyilenin ürünü olan bazı unsurlar 
da “bunları gerçekten Türkler mi yaptı” dedirte-
cek türden inceliklere sahiptir. İşte kuşevleri de 
bunlardan bir tanesidir.

Özellikle Osmanlı devri Türk mimari eser-
lerinde kuşların barınması ve korunması için, 
bulunduğu binanın doğal bir parçası olarak ta-
şın oyulması suretiyle yapılmış olan ve “kuşev-
leri”, “kuş köşkleri”, “kuş sarayları”, “güvercin-
lik”, “serçe sarayı” adlarıyla anılan zarif unsur-

Prof. Dr. Nusret ÇAM

KUŞEVLERİNİN  
ARKASINDAKİ DÜNYA

Kervansaray, Edirne



58

KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

lar, ait oldukları yapıya ayrı bir estetik ve sevim-
lilik kazandırmaktadır. Son yıllarda yapılan çe-
şitli incelemeler, bu kuşevlerinin Türkiye’de ne 
kadar yaygın ve değişik formlara sahip olduğu-
nu ortaya koymuştur. Kuşevleri gibi plastik bir 
forma sahip olmayan, fakat onların barınması 
için özel olarak yapılmış delikleri ve pencereleri 
de hesaba kattığımızda kuşların binalarla, çev-
reyle ve insanlarla bütünleşmesine ne kadar ih-
timam gösterildiğini anlayabiliriz. Birinci gruba 
giren köşk tipi kuşevlerinin en eskisi 16. yüzyı-
la dayandırılır ise de bu ikinci gruba giren ku-
şevlerinin tarihini 15. yüzyıl başlarına ve hatta 
daha eskilere götürmek mümkündür. Duvarla-
ra özel olarak konulmuş küçük deliklerden iba-
ret bu ikinci tür kuşevlerinin bildiğimiz kada-
rıyla Osmanlılardaki en eski örneği Edirne Eski 
Camisi’dir (1404-1413). Binalara yapılmış olan 

bu kuşevlerinden başka; bir de kafeslerde, ca-
mii avlularında, şehir meydanlarında, çatılarda, 
külliyelerin ve evlerin bahçelerinde doğrudan 
veya dolaylı olarak beslenen kuşları ilave ettiği-
mizde Türklerin kuş sevgisinin kapsamı daha da 
büyük boyutlara erişecektir.

Bilhassa camii, medrese, türbe, ev, köprü 
gibi yapılarda karşımıza çıkan kuşevlerini başka 
kültürlerde görmemizin neredeyse imkânsızlığı 
karşısında bunların kültürel bakımdan ne an-
lam ifade ettiğini araştırmak, öyle zannediyoruz 
ki bizi ilginç sonuçlara götürebilir. En başta il-
ginç olan husus, bu kuşevlerinin bildiğimiz ka-
darıyla bütün dünyada Japonya haricinde yal-
nızca Anadolu Türk coğrafyasında yapılmış ol-
masıdır. Elbette dünyada kuşları seven ülkeler 
ve toplumlar Türklerden ve Japonlardan ibaret 

Çakırcı Hasan Paşa (Doğancılar) Camii 
Üsküdar / İstanbul 
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değildir. Fakat pek çoğu biblo zarafetinde yapıl-
mış olan bu kuşevlerinin Anadolu Türk mima-
risinin ve şehir hayatının ayrılmaz parçası hali-
ne gelmesi tesadüfle ve basit bir sebeple açıkla-
namaz. Öyle anlaşılıyor ki bu kuşevlerinin çok 
derinlere uzanan kültürel, estetik ve felsefi arka 
planının olması gerekir. Zira her eylemin ve ola-
yın arkasında mutlaka felsefî, estetik, ruhsal, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik bir neden var-
dır. 

a) Her şeyden önce, derin bir kuş sevgisinin 
eseri olan bu kuşevlerini meydana getiren top-
lum, dinî inanca bağlı olarak kendisini Allah’ın 
yeryüzündeki halifesi sıfatıyla kâinattaki bütün 
varlıkların bakımından, kollanıp gözetilmesin-
den sorumlu tutmaktaydı. Çünkü inandığı kut-
sal kitabında açıkça ifade edildiği üzere (Ahzab, 
72; Haşr, 21), yerin, göğün kabul etme cesareti 
gösteremediği “emaneti” insanoğlu üstlenmişti.  
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Ve yine bu kitapta kuşların da Allah’ı tesbih 
eden, insanlar gibi değerli bir topluluk olduğu 
şu ayetlerle dile getirilmiş idi:

Sizin gibi ümmettir hepsi de 
gökte uçan her kuş, yerde gezen her hayvan, 
Biz o kitapta hiçbir şeyi bırakmadık noksan. 
Nihâyet hepsi de huzuruna Rab’lerinin 
toplanıp getirilecek (şâhitlik için). (Enam, 38)
Göklerde ve yerde bulunanların, 
ve dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların 
Allah’ı nasıl tesbih ettiğini anlamaz mısın?
Her biri kendi tesbihini, duasını öğrenmiştir. 
Allah, onların yaptıklarını elbet çok iyi bilir. 

(Nur, 41)

Kurşunlu Camii, Nevşehir
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Üstelik “kâinatın yüzü suyu hürmetine ya-
ratıldığına” inanılan peygamber de “hepiniz 
çobansınız ve maiyetinizdekilerden sorumlu-
sunuz” demiş, “yarın kıyametin kopacağını bil-
seniz dahi ağaç dikiniz”, “diktiğiniz bu ağacın 
meyvesinden bir kuşun yemesi sizin için sada-
kadır” diye söylemiştir. Ve yine bu din; rahmeti, 
merhameti, cömertliği, vermeyi, kısacası sevgi-
yi tavsiye etmiştir. Kaldı ki, “Allah güzeldi”, “O, 
bütün güzel isimlerin sahibiydi”, “insanları en 
güzel şekilde yaratmıştı”, “musavvirdi”, “O’nun 
yarattıkları arasında çirkin ve düzensiz yoktu” 
ve “yaratanların en güzeliydi”. 

Öyleyse bilinç sahibi insanoğluna düşen gö-
rev, hayatı böyle bir sevgi ve güzellikle yoğur-
mak, yani yaptığı her şeyi güzel yapmaktı. Böy-
le bir bilinç düzeyine erişmiş olan ve halife sı-
fatını taşıyan insanoğluna yaraşan bu olmalıy-
dı. Bütün herkesi ve her şeyi kucaklayan sev-
gi ile hiçbir karşılık beklemeyen saf estetiğin iz-
divacı sayesindedir ki Türk ve İslâm devletleri, 
şimdi görenleri hayran bırakan camiiler, medre-
seler, çeşmeler, sebiller, kervansaraylar ve daha 
nice sanat eserleri meydana getirmiştir. Bütün 
bu tavsiyelerin, düşünce ve hayat tarzının, İslam 
tarihinin her yılında ve İslâm coğrafyasının her 
karışında aynen uygulandığını söylemek elbet-
te mümkün değildir. Fakat bütün bunların, eski-
lerin deyimi ile söyleyecek olursak “satırdan su-
dura geçtiği”, yani kâğıt üzerinde kalmayıp ha-
yata intikal ettirildiği zamanlar ve mekânlar da 
az değildir.  

b) Dinden kaynaklanan bu düşünce ve duyuş 
tarzı ile Türklerde eskiden beri var olan cömert-
lik ve konukseverlik duygularının birleşmesinin 
doğal sonucu olarak, insana emanet edilen kuş-
lar için de bir şeylerin yapılması gerekirdi. Türk-
lerdeki bu “Allah’ın emaneti” kavramı Yunus 
Emre’de “Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü” 
formülü ile çok veciz bir şekilde özetlenmiştir. 
Öyle anlaşılıyor ki, herkes tarafından büyük bir 
takdirle kabul edilen Türk misafirseverliğinin 
arka planı üzerinde yeterince durulmamıştır. 
Bu erdemin, insan sevgisinin ve hak kavramının 
tabii neticesi olduğu hususu gözden kaçarak sı-

radan bir hadise imiş gibi görülmüştür. Halbuki 
misafirperverlik sıradan bir davranış biçimi ol-
mayıp, engin bir cömertliğin, cömertlik ise in-
san sevgisinin ve hak duygusunun sonucudur. 

Bu insan sevgisinin, hak duygusunun ve ko-
nukseverliğin mimarimizdeki en iyi yansıması, 
her kim olursa olsun, muhtaç olmak kaydıyla 
gelenlerin doyurulduğu aşevleri ile yine dinine, 
milliyetine, statüsüne bakılmaksızın üç gün ko-
naklamanın bedava olduğu kervansaraylardır. 
Kervan yolları boyunca sıralanan bu hanlarda 
yolcuların beraberlerindeki binek hayvanları da 
doyuruluyordu. Selçuklu kervansaraylarında 

Taşhan, Bartın
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hayvanların barındığı ahır kısmının cümle ka-
pısı da en az ana kapı olan taçkapı kadar muh-
teşemdir. Çünkü sahiplerine kazanç, şan, şöhret 
ve bilim kazandıran, onları sevdiklerine kavuş-
turan, düşmanlarından kurtaran bu hayvanlar, 
bu binaları yaptıran insanların gözünde, aşağı 
mahlûklar değil, Allah’ın insanlara bir emaneti 
ve bahşettiği nimetidir. Zaten Türkler, atı diğer 
hayvanlardan üstün tuttukları, hatta kutsal gör-
dükleri için ona kolay kolay hayvan demezlerdi. 
Tarihimizde at için yapılmış mezarların olduğu, 
hatta bunun Osmanlılar zamanında bile devam 
ettiği bilinmektedir. Çünkü “kuş kanattır, at mu-
rattır”, yani kuş kanadı ile vardır, er atı ile mu-
radına erişir1. Onun içindir ki Hunlarda yiğitler 
atları ile birlikte gömülüyordu.

1  Sümer, Faruk, Türklerde Atçılık ve Binicilik, Ankara, 1983, 
s. 2. 

Türk kültüründe kuşların daha da ayrı bir yeri 
vardır. Zümrüdü Anka kuşundan baykuşa, gü-
vercinden hüthüte, leylekten turnaya varıncaya 
kadar her kuş şu veya bu şekilde bir hikâyeye, 
benzetmeye, atasözüne, şarkıya, türküye, oyu-
na, masal veya hikâyeye mutlaka konu olmuş-
tur. Hele hele bülbülsüz şarkı ve türkü yok gi-
bidir. Gerek yazılı, gerek sözlü edebiyatımızda 
bunların sayısı yazmakla, anlatmakla bitmeye-
cek kadar boldur. Fakat Türklerin gönül dünya-
sında bülbülün, güvercinin ve turnanın ayrı bir 
yeri olduğu muhakkaktır. Kayseri’nin Topal Ser-
çe, Silifke’nin Keklik, Bolu’nun Ördek, Yozgat’ın 
Horoz, Bingöl’ün Kartal oyununu, Tunceli’nin 
Turna ve Sivas’ın Güvercin semahını hemen 
hemen herkes duymuştur. Keza Türk düşün-
ce tarihinin önemli bir siması olan Hacı Bek-
taş Veli’nin, Horasan’dan Anadolu’ya güvercin  
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donunda geldiğine inanılmıştır. Bu sebeple se-
mahlarda güvercinin kanat çırpışlarını, ani ve 
çevik dönüşlerini görmek mümkündür. Şu ör-
neklerde görüleceği üzere yine aynı inanışa 
göre turna Horasan erenlerini ve Hoca Ahmet 
Yesevi’yi, hatta Az. Ali’yi temsil etmektedir: 

Havanın yüzünde sema tutarken 
Ab-ı Kevser şarabından içerken 
Muhammed’im gülü reyhan biçerken 
Turnalar Ali’mi görmediniz mi?

veya

İki turnam gelir başı çığalı 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen? 
Birisi Muhammed, birisi Ali 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen?

Turna şu Kırşehir türküsünde olduğu üzere 
bazen sevgiliye veya sılaya selam götürüp güzel 
haberler getireceğine inanılan en güvenilir dost 
ve sırdaştır:

Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan bir rivayete 
göre Hasan Baba Horasan’dan Konya’ya gelmiş, 
Selçuklu Sarayı’nda bir müddet kuşçubaşı ola-
rak görev yaptıktan sonra şeyhi tarafından 1204 
yılında Zara’nın batısında “öz” denen mevkiye 
halife olarak gönderilmiştir. Hasan Baba, Kaz 
Gölü’nü geçtikten sonra “kuşlar nereye konarsa 
biz de dergâhımızı oraya kurarız” diyerek kafes-
teki kuşlarını salıvermiş ve kuşların konduğu 
yere dergâhını kurarak Oğuz boylarının buraya 
yerleşmesini sağlamıştır2. 

Güvercin ise Nuh Tufanı’nı müteakip ağzında 
getirdiği bir dal ile o günden beri insanlar için ba-
rış ve umut simgesi olmuştur. Hz. Peygamber’in 
Ebu Bekir ile Mekke’yi terk ederken gizlendik-
leri mağaranın önünde bir güvercinin yuva 
yapması ve böylece içeridekileri düşmanlardan 
kurtarması, onu Müslümanların gözünde daha 
da kutsal hale getirmiştir. Müslümanlar arasın-
da önemli bir yere sahip olan diğer bir kuş da 

2  (www.zarahaber.com) Doğan Kaya, www.turkoloji.cuku-
rova.edu.tr/HALK EDEBİYATI)
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Süleyman Peygamber’e, kendisininkinden daha 
muhteşem bir saltanata sahip bir kadın hüküm-
darın (Belkıs’ın) tahtının yerini Süleyman’a bil-
diren hüthüt kuşudur. Taraklı kuş veya çavuş 
kuşu da denilen bu kuş da güvercin gibi avlanıl-
maz. Hz. İbrahim’in ateşe atılması ve bir kuşun 
ağzıyla su getirip söndürmeye çalışması olayı-
nın kahramanı olarak kimi rivayetlerde bülbül, 
kimi rivayetlerde üveyik, kimi rivayetlerde ise 
karınca gösterilir. Kültürümüzde Allah’ın bin 
bir ismini bildiğine ve her defasında yeni bir 
ismi terennüm ettiğine inanılan bülbül, yine 
Hz. Muhammed’i temsil ettiğine inanılan güller 
arasında kanat çırpıp teğanni etmiştir. Son za-
manlarda meşhur olan Bülbül kasidesi Türkler 
arasındaki bu telakkiyi konu almış ve bülbüle 
duyulan bu sevgi öyle bir boyuta erişmiştir ki 
kasideyi okuyan kişinin adı (İsmail Doruk) dahi 
unutularak “Bülbül Hoca”ya dönüşmüştür. 

Halk arasında dudu kuşu olarak bilinen, fa-
kat şairlerin tuti olarak ifade ettikleri papağan 
ise tasavvufta bâtını kavrayamayıp zâhir olanı 
Hak sanan insanı temsil eder. Bu sebeple Nef’i 
bir şiirinde:

Tuti-i mûcize gûyem, ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem, âinesi saf değil

demek suretiyle papağan-ayna teşbihiyle bu 
tasavvufî düşünceyi dile getirmek istemiştir. 
Tatlı dilli kimseler için “dudu dilli” denildiğini 
ise hepimiz biliriz. 

Halk inanışında leyleklerin kışı geçirmek için 
güneye giderken Hicaz’dan geçtiğine inanılmış, 
bu sebeple adına “hacı leylek” denilmiş ve evle-
rimizin, ağaçlarımızın en muteber misafiri ola-
rak hürmet görmüştür. Yine aynı nedenledir ki, 
Bursa’da sakatlandığı için göçemeyip de çare-
siz kalan leyleklerin barınması ve tedavisi için 
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“Gurabahane-i Laklakan” adı verilen leylekler 
şifahanesi yapılmıştır. Bu tür bir kuş hastanesi-
nin o zamana kadar dünyada bir örneği mev-
cut değildi. Aynı şekilde kırlangıçlar da saygın 
konuklar olarak evlerimizi istedikleri gibi kul-
lanmışlar, yuvalarından dökülen pislikler en ti-
tiz ev hanımlarını bile asla rahatsız etmemiş-
tir. Çünkü bu kuşların, mutlu ve huzurlu evle-
ri tercih ettiği varsayılmıştır, ya da bunların ev-
lere şenlik, esenlik ve bereket getirdiğine inanıl-
mıştır. Bu tür kuşların evlerin içine rahatça girip 
çıkmaları ve yuva yapmaları için duvarların üst 
kısmına, güney bölgelerimizde “kuş tağası” de-
nilen zarif pencereler yapılmıştır. Hele kumrula-
rın ötüşmesi ve cilveleşmesi ideal bir anlaşma-
nın ifadesi olarak görülüp genç sevgililere “çifte 
kumrular” denilmiştir.  Uzun boylu, düzgün en-
damlı genç kızlar “sülün”e benzetilmiş, genç kız-
ların güzel yürüyüşleri kekliğin yürüyüşüne teş-
bih edilmiş, onun kanadını süzüşü 

Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murat alıp doya doya gezmedim 
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Alnıma yazılmış bu kara yazı

dizelerinde olduğu gibi nice şiirlere ve türkülere 
konu olmuştur.

Bunun aksine alp çehreli erkekler “şahin 
bakış”larıyla nam salmış, insanların gönüllerine 
ferahlık veren seslerin sahipleri “bülbül avazlı” 
olarak nitelendirilmiştir. Kartal ise eski Türkler-
de kamların ve baksıların göğe seyahatlerinde 
rehber ve Göktürklerde hâkimiyet simgesi ol-
makla kalmayıp çift başlı biçimiyle Müslüman 
Selçuklu Devleti’nin arması olma şerefine de 
erişmiştir. 

Kuşlar içerisinde bazılarının, bu saydıkları-
mız kadar talihli olmadığı da bir gerçektir. Bun-
lar arasında karga ve kuzgun, sesi ve görüntüsü 
ile çirkinliğin, baykuş ise uğursuzluğun sembo-
lü olmuştur. Türk halkının hem çocuğa, hem de 
kuşlara olan merhameti bu konuda da kendisini 
göstermiş ve “kuzgunun gözünde yavrusu şahin 
oluvermiştir”. Yine aynı merhamet duygusu bay-
kuşun da imdadına yetişerek bu “uğursuz kuş” 

bir anda kanaatkârlığın, tok gözlülüğün timsali 
haline gelivermiştir. Çünkü inanışa göre, ezel-
de ruhlar aleminde ömürler tayin edilirken her 
canlıya dünyada yaşamak istedikleri süre sorul-
muş, baykuşa sıra gelince “benim için bir yıl ye-
ter” diye cevap vermiş. Diğer canlılar, bunu az 
bulup sebebini anlamak istediklerinde baykuş, 
bilgelere yakışan bir edayla: “Yazını da gördüm, 
kışını da, daha ne işim var benim dünyada” diye 
cevap vererek insanların gönlünü almasını bil-
miştir. Zaten “adı güzel, kendi güzel” o kutlu in-
san, hiçbir şekilde uğursuzluğun ve uğursuz bir 
varlığın olamayacağını söylememiş miydi? Öy-
leyse bazı kimselerin, sesini işitmekten ürperdi-
ği baykuş artık

Tenhâ gecelerde beni eyler müteselli
Baykuş sesini bülbül-i şeydâya değişmem

diyen Urfa’lı aşıklar için bülbül sesinden daha 
yakın ve dostça olabilirdi. Bilhassa ıssız dağlarda 
yalnız başına kalan kimseler hangi türden olur-
sa olsun kuş seslerinin ne iyi dost olduğunu çok 
iyi bilirler. Nitekim Gaziantep yöresinde böyle 
bir sessiz yalnızlığı dile getirmek için “sinleyen 
sinek bile yok” denir. Bu nedenle aslında ruhun 
temizlenmesi için su sesi ne kadar gerekli ise ru-
hun sükun bulması için ağaç hışırtısı ve kuş sesi 
de o kadar lüzumludur. Görünmeyen bir el tara-
fından idare edilen bütün bu nağmelerin hepsi 
aslında insanın var olması şerefine tertip edilen 
ilahî musikiden başka bir şey değildir. Bu gerçe-
ği çok iyi kavrayan bir gazelde Hafız Burhan’ın:

Kuş sesleri ovalara yayılır
İnsanlar hayran olur bayılır

diye başlayan taş plaktaki sesi ise bunun insan 
eliyle ve diliyle ifade edilmiş şeklidir.

Kuşlar bazı durumlarda insanlara cansız hal-
leriyle de hayat kaynağı olmuştur. Türk hat sa-
natında insan, hayvan ve kuş figürleri şeklinde-
ki istifler pek hoş karşılanmamış ve bu nedenle 
bunlar çok fazla yapılmamış ise de leylek şek-
linde yazılmış besmelenin,  görenlerde tatlı bir 
tebessümün uyandırdığı da bir gerçektir. Genç 
kızların çeyizlerine koymak için dokuduğu ha-
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lılarda, kilimlerde ve nakışlarda kuş resimlerini 
bol miktarda görürüz. Genellikle birbirine ba-
kar vaziyette gösterilen bu kuşlar hep mutlu ve 
asude bir geleceğin temennisidir. Çünkü kuşlar 
gibi insanlar arasında da “yuvayı her zaman dişi 
kuşun yaptığı” kabul edilmiştir. Onun için dü-
zenli bir hayatı olmayan kimseler:

Cümle kuşlar yuva yaptı 
Bir kuş kadar olamadım

diye dert yanmışlardır. Dilimizde “yuva” daima 
tatlı bir huzurun ve güvenin ifadesi olmuştur. 
Onun için Türkçede “sıcak bir evim olsun” de-
nilmemiş, “sıcak bir yuvam olsun” denilmiştir. 
Yine bu sebepledir ki özel şefkate muhtaç ço-
cukların barındığı yerin adı resmi kayıtlarda 
“Çocuk Esirgeme Yurdu” olsa da halkın dilinde 
hep “Çocuk Yuvası”dır veya sadece “Yuva”dır. 

Kuş figürlerine mimarî tezyinatımızdan ör-
nek vermek gerekirse, böyle bir anlayışın daha 
Göktürklerden itibaren mevcut olduğunu gö-
rürüz. Bilindiği üzere Bilge Kağan’ı temsil etti-
ği anlaşılan bir heykelin alın kısmına iri bir kar-
tal figürü kabartılmıştır. Selçuklu devri çini ah-
şap ve taş işçiliğinde kuş resimlerini bol miktar-
da görmek mümkündür. Bunun en güzel örnek-
leri Diyarbakır, Konya, Sivas, Erzurum, Denizli, 
Ankara, Kayseri, Tokat ve dolaylarında özellik-
le sivil yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Ayetle-
rin hilafına olarak bazı fıkıhçıların varsaydıkla-
rı tasvir yasağı, özellikle Selçuklu sanatkârları 
için fazla bir anlam ifade etmemiştir. Çünkü 
hem dinin özüne aykırı olmamak kaydıyla re-
sim yapmayı yasaklayan bir nas yoktur, hem de 
Allah’ın tabiatta korunup sevilmesini yasakla-
madığı, tam tersine teşvik ettiği bu güzel varlık-
ların resmedilmesini günah saymanın mantıkî 
bir delili mevcut değildir. Bu nedenle Selçuklu 
sanatkârları daha cesur davranarak özellikle sa-
raylarda, kalelerde, medreselerde, şifahaneler-
de, türbelerde, kervansaraylarda ve hatta camii 
ve mescitlerin dış taraflarında fazla dikkat çek-
meyecek şekilde kuş ve hayvan figürleri kullan-
maktan geri durmamışlardır. Kâse, tabak, çanak 
gibi evanilerle metal işlerinde bunlara daha da 
bol miktarda yer verilmiştir. 

Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar / İstanbul 

Atatürk Bulvarı, Ankara
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Osmanlı resim sanatında kuş figürü taş ka-
bartmalardan, duvar çinilerinden ve minyatür-
lerden çok tezhiplerde ve saz işi denilen beze-
melerde karşımıza çıkmaktadır. Bu eserlerde 
her türden kuşlar tıpkı doğal ortamlarında ol-
duğu üzere, hatta çoğu da yaprak ve kıvrık dal 
görünümü kazanmış olarak sahne alırlar. Türle-
ri ne olursa olsun, bu kuşlar hem Selçuklu, hem 
de Osmanlı devri eserlerinde tabiattaki halleriy-
le değil, biraz soyutlaştırılmış ve üsluplaştırılmış 
olarak resmedilmişlerdir.

Türk kültüründe yalnızca kuşlar değil, yaban 
hayvanları da önemli bir yere sahiptir. Mesela 
kışın sert geçtiği zamanlarda açlık çeken hay-
vanlara yiyecek temini için vakıfların kurul-
muş olması bunun en dikkat çekici örneğidir. 
Yemeği ve bilhassa da ekmeği çöpe atmak gü-
nah olarak telakki edildiğinden, zaruri durum-

larda buna vicdanlarda ancak “kurtların ve kuş-
ların payı” olarak izin verilmiştir. Türkülerimiz 
ve halk hikâyelerimiz geyik avına giden insanla-
rın başına gelen uğursuzlukları anlatan olaylar-
la doludur. Kırşehir’e ait “Ahu gözlerini sevdiğim 
dilber” türküsünde olduğu üzere genç kızlar hep 
yavru ceylana benzetilmiştir. Çukurova’da, Ga-
ziantep ve Kilis yöresinde ise: 

Şu cerenin kaşı gözü sürmeli 
Şu cereni nerde bulup sevmeli
Şu cereni sevdiğine vermeli
Sabahtan karşıma çıktı bir ceren
Aklımı başımdan aldı bir ceren.

sözleriyle başlayan meşhur uzun havaya konu 
olmuştur. Buna benzer ceren teşbihleri ve tür-
küleri bilhassa Urfa ve Kerkük dolaylarında yay-
gındır. 

Damat İbrahim Paşa Medresesi 
Nevşehir
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Damat İbrahim Paşa Medresesi, NevşehirKaç kuzulu ceylan kaç, avcı geldi 
Avcılar elinden kaç kuzun kaldı

 dizeleriyle başlayan ve Gaziantep’te “garip aya-
ğı” adıyla anılan tarzda yakılan bu uzun hava 
ise kuşların ve yaban hayvanlarının korunma-
sının, mazlumun ve zayıfın yanında yer alma 
şeklindeki bir ruh dünyasından kaynaklandığını 
ortaya koymaktadır. Keza, birçok yöremizde ba-
lıklar kutsal sayılmakla kalmayıp, üzerlerindeki 
yaraların, düşmanla yapılan savaşın izleri oldu-
ğuna inanılmıştır. 

Türkçede “kız” kelimesinin “kuzu”, “oğlan” 
sözünün “oğlak” sözüne benzetilerek yaratıldığı 
(veya tersi de olabilir), böylece kuzunun uysal-
lığının ve sevimliliğinin kız çocuğunda, oğlağın 
delişmenliğinin ve hareketliliğinin ise oğlan ço-
cuğunda görülmek istenilmesi başka hangi dilin 
felsefesinde mevcuttur? Bütün bunlar Türk kül-
türünde bizim dışımızdaki kimselerin ve canlıla-
rın “öteki” olmayıp, “bize yakın” ve “bizden biri” 
olduğunu işaret etmesi bakımından anlamlıdır.

c) Türklerin kuşevlerini yaratan ruh dünya-
sını yansıtan davranış biçimleri yalnızca kuş 
ve yaban hayvanları ile sınırlı değildir. Esasen 
bu tür duyuş ve davranış biçimlerini, daha ge-
niş bir felsefenin ve estetik hassasiyetin parçası 
şeklinde görmek hiç de abartılı olmayacaktır. 
Göktürklerden başlayarak Osmanlıların sonu-
na kadar bütün Türk hakanlarının, iyi bir eğitim 
alarak yetiştiklerini bilmekteyiz. Geleceğin en 
yetkili idarecileri olacak kimselerin daha ço-
cukluk çağlarından itibaren, idarecilik, askerlik, 
din ve tarih yanında sanat eğitimi aldıkları Türk 
tarihiyle ilgilenen herkesin malumudur. Özel-
likle Osmanlılarda bu eğitim, lalaların elinde ve 
Enderun’da en üst seviyede verilmekte idi. Böy-
lece emir ve icraatlarıyla cemiyeti şekillendire-
cek, yaşantıları ile halka önder olacak ve görev-
leri icabı çeşitli binalar yaptırtacak olan bu üst 
seviyeli idarecilerin ince bir estetik zevke ve sa-
nat bilgisine sahip olması sağlanıyordu. Gazneli 
Mahmut’tan Alaeddin Keykubad’a, Timur’dan 
Uluğ Bey’e, Fatih’ten Kanuni’ye varıncaya kadar 
pek çok sultan bina ettirdikleri eserlerin bazı-
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larının planlarını ya bizzat kendileri çizmiş, ya 
da sanatkârlarla istişare ederek onları yönlen-
dirmişlerdir. Pek çok sultan aslî meslekleri olan 
askerliğin yanında sanatın hat, musiki, kuyum-
culuk, ahşap oymacılığı gibi dalları ile de uğraş-
mıştır. Hatta III. Selim örneğinde görüleceği üze-
re bunlar arasında deha seviyesinde bestekârlar 
bile vardır. Zaten Türklerde çobanından hakanı-
na kadar şair olmayan veya hiç olmazsa şiirden 
hoşlanmayan kimse yok gibidir. Yavuz’un:

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi fele 

ve

Benim şol dilber-i râ’nâ habîb-i     
     gül’izârımdır.

Enîsim, mûnisim, yârim, azîzim,  
     gamgüsârımdır.

şeklindeki şiirleri bu devlet adamlarının ruh 
dünyalarının hudutlarını ve ince zevklerini yan-
sıtır mahiyettedir. İşte Orhun ve Göktürk Anıt-
ları, Konya Karatay Medresesi, Bursa Yeşil Ca-
mii, Edirne Selimiye Camii, Hindistan’daki Tac 
Mahal böyle iyi yetişmiş ince zevkli, hüner sa-
hibi böyle idareciler sayesinde vücut bulmuş-
tur. Bu tür şiirler ve eserler, Türklerin medeni-
yetten mahrum kaba saba göçerler olduğu şek-
lindeki Avrupa’da ve Türkiye’deki bazı kesimler 
arasında vücut bulan yanlış kanaatlerin de yeni-
den gözden geçirilmesi gerektiğini işaret etmek-
tedir. Dünyada Türk hükümdarlarından başka 
gül/karanfil koklar şekilde veya elinde mendil 
tutar, ya da mendil tutar vaziyette biçimde res-
medilen kaç hükümdar veya beyzâde biliyoruz? 
Üstelik bu gül koklayan hakan resminin köke-
ni İslâm öncesine ait Uygur duvar resimlerine 
dayanmaktadır. Gerçekten de bir veya iki tane-
si hariç, Osmanlı sultanlarını silahlı olarak gös-
teren hiçbir Türk minyatürü yoktur. Bu örnek-
ler, bu insanların dünyasında kalemin kılıçtan 
önce geldiğini işaret eder mahiyettedir. Kısa-
cası, Türklerin (hiç olmazsa idareci kesiminin) 
ruh dünyasını yansıtan bu belgeler, asla göz ardı 
edemeyeceğimiz kadar önemli ayrıntılardır. 

Eski devirlerde Türklerin yüksek estetik 
zevklerini gösteren işaretler elbette bunlardan 

Vezir Miran Mehmed Ağa Türbesi  
Eyüpsultan  / İstanbul 
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

Mihrişah Valide Sultan İmareti  
Eyüpsultan / İstanbul 

ibaret değildir. Her şeyden önce, Timur’un de-
diği gibi “onları anlamak için geride miras bıra-
kılan eserlere bakmak kâfidir”. Meseleyi bu açı-
dan ele alacak olursak, yani sanat eserlerinden 
yola çıkarak bunları yapan ve yaptıran kimse-
lerin estetik zevklerini ve seviyelerini görmeye 
çalışırsak, durum başka hiçbir kimsenin ve bel-
genin şahitliğine ihtiyaç duyulmayacak şekil-
de vuzuha kavuşacaktır. Üstelik bunlar mimarî 
anıtlardan ve küçük el sanatlarından da ibaret 
değildir. Mesela, şimdi İstanbul’un hayat kay-
nağı olan Belgrat ormanları, bu şehirden geti-
rilen insanların eliyle ve bunların beraberlerin-
de getirdikleri fidanlarla tesis edilip korunmuş 
ve adına da bir ara başkent yapılması düşünü-
len bu şehrin adı verilmiştir. Yine aynı şekilde 
Evliya Çelebi’nin ifadesine göre Tokat’ın fethi, 
o sırada avlanmakta olan Fatih’e haber verilin-

ce, bu imarcı sultan: “Tiz buraya bir bahçe ya-
pın ve adına Tokat bahçesi deyin” demekle kal-
mayıp “benim ormanımdan bir dal kesenin ko-
lunu keserim” diye ferman buyurmuştur. Fatih, 
böylelikle yüz altmış yıl sonra Söğüt’teki göçebe 
Türkmen kocası dedesi Ertuğrul Gazi’nin, Os-
man Gazi’ye: “İstanbul’u aç gülzar yap” vasiyeti-
ni yerine getiriyordu. Edirne’deki Bayezid Camii 
avlusundaki dört serviyi bizzat II. Sultan Bayezit 
dikmiştir (Öztuna, 12, 281). Her sarayın mutlaka 
geniş bahçelerinin ve hatta küçük bir hayvanat 
bahçesinin bulunduğunu da söylemeden geçe-
meyeceğiz. Nitekim İstanbul’daki Gülhane Par-
kı ve şimdi kaldırılmış olan Hayvanat Bahçesi o 
günlerin bir yadigârıdır. 

Osmanlılardaki çiçek sevgisi meşhur Lale 
Devri ile sınırlı olmayıp çok öncesine dayan-
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Mihrişah Valide Sultan İmareti  
Eyüpsultan / İstanbul 

maktadır. Mesela ilk mektep çocukları sabah-
leyin okula giderken hocalarına gül götürürdü 
(Öztuna, 11, 209). Hoca bu güllerden birini ka-
vuğuna takar, dersi bu şekilde yapardı. Evliya 
Çelebi’den öğrendiğimize göre Edirne Üç Şerefe-
li Camisi’nin kıblesinde çeşitli çiçeklerin ekildi-
ği bir bahçesi olmakla kalmayıp, cemaat, camii-
nin içinde vazolara konulmuş çiçekler arasında 
namaz kılmakta idi. Yalnız Osmanlı Türk bah-
çeleri değil, Hindistan’da Babürlü Türk devleti-
nin tesis ettiği bahçeler de meşhurdur. Osman-
lı külliyelerinde bahçeler geniş bir alan kapla-
dığı gibi, her camiinin mutlaka ağaçlarla dona-
tılmış bir haziresi mevcuttur. Bu hazireler, yani 
küçük mezarlıklar bir yandan ölen kimseleri ha-
yatın içinde tutarken diğer taraftan da ağaçları 
ve sandukaların üzerine yapılmış küçük suluk-
ları ile kuşlar için iyi bir beslenme ve barınma 

ortamı idi. Yani bu ağaçların bizzat kendisi birer 
kuşevi idi. Bütün bu çiçekleri, ağaçları, sulukla-
rı ve kuş sevgisini düşündüğümüzde kuşevleri-
nin mahiyeti ve kültürel arka planı daha da iyi 
anlaşılacaktır. 

Osmanlı saray teşkilatı içinde önemli bir yere 
sahip olan Kuşçubaşının görevi, yalnızca kuşlar-
la sınırlı kalmayıp padişahın orman ve koruları-
nın güvenliği de onun sorumluluğu altında idi. 
Padişahın idam fermanı verdiği kimselerin infa-
zı ile şöhret bulan Bostancıbaşının, aynı zaman-
da Boğazdaki yalıların yapım ruhsatından ve bu 
sahilin düzeninden sorumlu olması çok anlam-
lıdır. Sahili çirkinleştirecek binalara asla izin ve-
rilmezdi. Padişah Boğaz’da kayıkla gezerken 
çirkin bir bina görse, kendisine bu gezi sırasın-
da refakat eden Bostancıbaşı’ndan bunun kime 
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Atıf Efendi Kütüphanesi 
 Fatih / İstanbul 

ait olduğunu öğrenir ve onun marifetiyle der-
hal yıktırtırdı. (Öztuna, 8, 330). İşte günümüz-
deki Boğaziçi bu güzelliğini, incelikten ve este-
tikten asla taviz vermeyen bu tür uygulamala-
ra borçludur. 

Türklerin ince zevki mutfaktan su kültürü-
ne, musikiden giyinmeye, ezandan konuşma 
âdâbına varıncaya kadar yabancılar tarafından 
hep hayranlıkla yad edilip kayıtlara geçirilmiş-
tir. Bunları burada ayrıntılı olarak vermek yeri-
ne okuyucularımızın Türk şiirini tetkik etmele-
rini tavsiye ile yetineceğiz. Ayrıca Avrupalı sey-
yahlar tarafından çizilen gravürler ve başta Top-
kapı Sarayı olmak üzere çeşitli müzelerdeki eş-
yalar da, bunların sahiplerinin ruh dünyasını 
anlamamıza kâfi gelecektir. Şimdilerde gençle-
rimizin çoğunun kelime anlamlarını dahi bil-
medikleri “âdâb-ı muâşeret”, “İstanbul beyefen-
disi”, “İstanbul hanımefendisi”, “İstanbul Türk-
çesi”, “saraylı”, “saraydan çıkma”, “zürefâ” kav-
ramları da bu kuşevlerinin yapıldığı zamanların 
insan profilini öğrenmemize yardım edecektir. 

Saydığımız bütün bu örnekler bilginin, yani 
gücün; sevginin ve estetiğin eseri olan medeni-
yetin tezahürleridir. Bu üç unsurdan bir tanesi 
eksik olursa medeniyet teşekkül edemez. Bırak-
tıkları eser nedeniyle güçlerini ve estetik kali-
telerini hiç kimsenin inkâr edemeyeceği Fatih 
ve Kanuni kendilerini “aşkın şahı” ilan etmekle 
medeniyet kurmak için gerekli bütün vasıtaları 
kendi şahıslarında toplamış oluyorlardı: Bu sul-
tanların şiirlerinde dile getirdikleri aşkı yalnız-
ca Allah aşkına veya kadın sevgisine atfetmek 
kanaatimizce doğru olmaz. Çünkü aşkı tüm 
anlamı ile özümseyen ve bütün derinlikleriyle 
yaşayan, yani sevgiyi hayat tarzı haline getiren 
bir kimse için yalnız bir şey veya bir kimse de-
ğil, konumlarına uygun olarak herkes ve her şey 
sevilmeye layıktır. Bunun içinde tanrı da, sevgili 
de, vatan da, iş de, halk da, ağaç da, kurt da, 
kuş da vardır. Medeniyet ancak böyle büyük er-
demlerin sayesinde ve bu erdemlere sahip olan 
kimselerin gayretleriyle meydana gelebilir. 

d) Anadolu’daki Türk medeniyeti, sevginin, 
sorumluluk duygusunun, cömertliğin ve kalp 
rikkatinin, yani ruh inceliğinin bir eseri olarak 
ortaya çıkan vakıflar aracılığıyla inkişaf etmiş-
tir. Kuşlar, hastalar, yolcular, fakirler, bekâr kız-
lar vs. için yapılmış vakıf örneklerinde olduğu 
üzere vakıf yapan insanda hak ve sevgi kavram-
ları mutlaka vardır. Çünkü sevmeyen insan cö-
mert olamaz, sorumluluk duygusunun bilincine 
ermemiş insan ise cömertlik erdeminden nasi-
bini alamaz; bu sebeple de vakfedemez, bencil 
olur. Duru bir sevginin, yüce bir hak kavramı-
nın, tabiatı da kucaklayan cömertlik duygusu-
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Kocatepe Camii Selsebili, Ankara

nun gelişmediği bir cemiyette vakıf eserler nasıl 
vücuda getirilebilir ki? Aslına bakılırsa medeni-
yetin teşekkül etmesi için sevgi ve hak kavram-
ları yalnız başlarına yeterli olamaz; bilgiye, yani 
güce ve estetik duyguya da gerek vardır. 

Bir insanın, bir toplumun ve bir devletin bilgi 
ile mücehhez olmadan güç sahibi olması müm-
kün değildir. Bilgisiz, yani güçsüz sevgi ise pasif 
bir ruh halinden öteye gidemez. Böyle bir aşk 
terbiye edici, haz verici olduğu için bireysel 
anlamda saygı duyulması gereken çok ulvi bir 
ruh hâli olmakla birlikte yaratıcı değildir. Hal-
buki mesela Fâtih’in İstanbul aşkında olduğu 
gibi sevgilisini bir an aklından çıkarmayan âşık, 
ona kavuşmanın her türlü yollarını aramakta, 
beyninin bütün hücrelerini faaliyete geçirerek 
icatlar yapmakta, karadan gemiler yürütmekte 
ve sonunda sevgilisine kavuşmaktadır. Yani aşk, 
ancak bilgi ve güç neticesinde hedefine doğru 
ilerleyebilmektedir. 
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Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi 
kuşevi detayı, Fatih / İstanbul 

İşte ister vakıf, ister sosyal amaçlı başka bü-
yük icraatlar olsun, insanın ve çevrenin mutlu-
luğuna yönelik tüm faaliyetler sonsuzluk peşin-
deki inanmış insanların zengin ruh dünyasının, 
gelişmiş beyninin, seven kalbinin kuvveden fiile 
çıkmış halidir. Konu medeniyet olunca bu duy-
gular mektep, medrese, çeşme, sebil, kervansa-
ray, köprü, kuşevi vb. halinde tecessüm eder.

e) Tarihimiz böyle medeniyet tesis eden bü-
yük şahsiyetlerle doludur. Bunların başında hiç 
şüphesiz Mekke’den göçüp gelerek yerleştiği 
Medine’de yaptığı faaliyetlerle, bu şehrin adını 
bütün bir İslâm dünyasında revaç bulan “me-
deniyet” kelimesine ilham kaynağı yapan Hz. 
Muhammed gelir. Bilindiği üzere O, Medine’ye 
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gelince ilk iş olarak şehrin yakınlarındaki ağaç-
ların kesilmesini yasaklamış ve ağaç dikilmesi-
ni teşvik amacıyla “Yarın kıyametin kopacağını 
bilseniz ağaç ekiniz.” demiştir. Gerek ağaç ekimi, 
gerekse hayvanlara ve kuşlara iyi davranılmasıy-
la ilgili buna benzer pek çok hadis mevcuttur.  

Selçuklular Anadolu’ya gelip de Haçlı Sefer-
lerini sonuçsuz bırakarak yerleşik düzene geçer 
geçmez imar faaliyetlerine başlamışlardır. Bu 
bayındırlık gayretlerinin en önemli eserleri hiç 
şüphesiz, işleyişlerine ve mimarilerine yukarıda 
kısaca işaret ettiğimiz hanlar ve kervansaraylar-
dır. Zira İpek Yolu bu sayede güvenli ve canlı 
hale gelmiş, bunun sonucunda ise ticaret, tarım 
ve sanayi gelişerek ekonomi canlanmıştır. Gö-
renleri hayran bırakan baştanbaşa çinilerle do-
natılmış medreseler, büyük bir emek ve hüner 
mahsulü olan camiiler bu sayede vücut bulmuş-
tur. Aynı imar faaliyetlerinin, savaşçılığı ile tanı-
nan Timur’un eliyle geniş Türkistan coğrafyasın-
da da tesis edildiği görülmektedir. 

Fatih’in yukarıda sözünü ettiğimiz imar hare-
ketlerinden başka İstanbul’da neredeyse bir ka-
saba genişliğinde alan üzerine kurulmuş olan 
meşhur Fatih Külliyesi ile Kapalıçarşı’yı da ha-
tırlatmak, onun medeniyet kuruculuğu yönü-
nü göstermek için kâfidir. Kolayca anlaşılacağı 
gibi, bu tesislerden yalnızca insanlar değil, bü-
tün kuşlar ve canlılar nasipleniyordu. Atatürk 
ise Ankara’ya yerleşir yerleşmez, bu yeni baş-
kenti her bakımdan yaşanılır hale getirmenin 
yollarını aramıştır. Bu Anadolu bozkırında ağaç 
yetiştiğini ispatlamak için kurulan Atatürk Or-
man Çiftliği böyle bir medeniyetçi ruhun ese-
ri olmuştur. Bunu, insanların hayvan sevgisini 
artırmak için kurulan Hayvanat Bahçesi takip 
etmiştir. Yine bu devlet kurucusunun, Çankaya 
Köşkü’nde, yetişmez denilen çiçekleri ve bitki-
leri yetiştirdiği küçük camekânlı küçük bir özel 
bahçesi bulunuyordu. 

Bütün bu örnekler büyük devlet adamlarının 
mutlaka insanı, bütün canlıları ve çevreyi ku-
caklayan bilgi, sevgi ve güzellik üzerine oturtul-
muş büyük projelere sahip olduklarını göster-

Yeni Valide Camii, Üsküdar / İstanbul
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mesi bakımından önemlidir. Aynı şekilde tarih 
bize devletlerin zaferlerle kurulduğunu, fakat 
zengin bir kültür ve sağlam bir iktisatla devam 
ettiğini işaret etmektedir. Bu sebeple Atatürk’ün: 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli irfandır.” sözü 
tarihî bir gerçeğin ifadesidir. Kültürü ise mede-
niyet takip eder.

Sonuç olarak, en basitinden en şatafatlısına 
kadar bu kuşevleri bir kişinin fantezisi olarak te-
sadüfen ortaya çıkmış değil, tam aksine toplu-
mumuzdaki insan, tabiat, ağaç ve kuş sevgisi-
nin estetikle birleşmesinin neticesinde yüzler-
ce yıllık birikimin sonucu olarak şehir hayatı-
mıza ve mimarimize kazandırılmış inceliklerdir. 
Bu kuşevlerinde belki, belki değil muhakkak ki 
çok az sayıda kuş barınmış, fakat bu zarif köşk-

ler sayesinde insanlara çevre bilinci telkin edil-
miş, kuş sevgisi öğretilmiş, bu konuda bilhassa 
çocuklara ve gençlere iyi bir örnek olmuştur. Ve 
yine toplumun tamamının bu inceliklere sahip 
olduğunu iddia edemeyiz. Tam aksine çevreye 
ve kuşlara zarar veren insanların bulunduğu da 
muhakkaktır. Kaliteli yaşamayı kendilerine düs-
tur ve vazife edinmiş idareciler toplum üzerin-
de etkili olduğu müddetçe bu sistem fazla tıka-
nıklığa uğramadan işlemiş ve bu bilinç ve hare-
ket tarzı yukarıdan aşağıya cemiyetin her kesi-
mine ulaşmıştır.

Tarihî kaynakların işareti doğrultusunda 
özellikle aydın ve idareci kesim arasında kök 
salan böyle bir hayat ve devlet felsefesini halkın 
büyük kesiminin de doğru kavrayıp ona göre 
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yaşadıklarını söylememiz gerekiyor. Yani ida-
recilerden başlayarak yukarıdan aşağıya doğru 
halkı şekillendiren bu felsefe doğrudan doğruya 
insanın var oluş bilinciyle ilgili gözükmektedir. 
Bunun başında ise var oluşsal anlamda insanın, 
Tanrı’ya karşı kul, topluma ve çevreye karşı ha-
lifelik bilinci gelir. Yani bu düşünce sistemin-
de dünyanın imarı ve güzelleştirilmesi, insana 
yüklenmiş ilahî bir sorumluluktur. Bu düşünce 
yapısına göre Allah, dünyada birtakım güzellik-
lerin yaratılması görevini insana vermiştir. Bun-
ların yerine getirilmesi insanoğlunun en büyük 
sorumluluğu ve kulluk görevidir. İnsanın, bu 
görevini yerine getirirken asla güzellikten taviz 
vermemesi de yine bu ilahî buyruğun içinde 
mevcuttur. Diğer bir deyişle hayat, nefes almak, 
yemek içmek değil iyi, doğru ve güzel, yani nite-
likli yaşamaktır. Bu yüzdendir ki daha Fatih dev-
rinde yaşayıp devlet kademelerinde çalışan ve 

Güzelsiz olmazız, dururuz etsiz etmeksiz 

diyen Necati de, Osmanlıların çöküntü zama-
nında meyhane köşelerinde derbeder bir ömür 
süren ve:

Feleğin kahpe başında paralansın parası
Ben güzel sevmeye geldim, değil  

    ekmek yemeye

diyen Neyzen Tevfik de güzellikten asla taviz 
vermemiştir. 

Bütün bunlar, kuşevlerinin insanın var oluş 
gayesini çok iyi bilen bir felsefenin ve hayat 
tarzının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığı-
na delâlet etmektedir. Aynı şekilde şehirleşme, 
yani medenileşme doğrudan doğruya estetik bir 
olaydır. Haddeden geçmeyen fikirlerin, sözlerin 
ve davranışların yâl u bal olması mümkün de-
ğildir. Tekrar söylemek gerekirse sevgi ve güzel-
likle bütünleşmeyen bilgi, sermaye ve teknoloji 
toplumları şehirleştiremez, yani medeniyet se-
viyesine yükseltemez. Bugün başta İstanbul gibi 
büyük şehirler olmak üzere bütün Türkiye’nin 
birinci sorunu budur. 

Rüstem Paşa Hanı, İstanbul
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Türk mîmârları, büyük eserlerde yapamadıklarını, cesaret ede-
mediklerini bu küçük eserlerde yapmışlardır, hayâl ile gerçeği bu 
sanat eserlerinde kabarık bir resim şeklinde göstermişler, ve du-
varlarda türlü şekil oyunlarını tecrübe etmişler, gerçek mîmârînin 

varamıyacağı fantezilere varmışlardır.

İstanbul mîmârîsinde kuşevleri
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Türk sanatı her şeyden önce dinî bir sanat-
tır. Bütün sanat gücümüz buradan gelmektedir. 
En büyük eserlerimiz kubbe kubbe yükselen ca-
milerimizdir. Bütün güzel sanatlarımız burada 
toplanmadadır. Şüphesiz cami bir sanat meşheri 
olarak yapılmamıştır, fakat her türlü sanat dav-
ranışlarına da vesile olmuştur. Camilerde her 
çeşit güzellik, güzel renkler, güzel şekiller, güzel 
yazılar v.b. bir arada bulunmadadır.

Müminler, mânâsını anlamadıkları Kur’an 
sûrelerine vecd ile daldıkları gibi, her tarafa dal 
budak salan ve tabiat ile ilgisini kesen nakışlara, 
çini dizilerine, üslûblaşmış yazı şekillerine aynı 
gözle bakmaktadırlar. Yazılarda, çizgilerde, bi-
çimlerde çevremizde gördüklerimizden elle tu-
tulur bir şey yoktur. Cami üslûblaşmış şekillerin, 
soyut sanatların birliğidir. Orada, Mekke, Medi-
ne resimlerinde insan, hattâ hiç bir canlı yaratık 
yer almamaktadır. 

Prof. Dr. Malik AKSEL

İSTANBUL MÎMÂRÎSİNDE

KUŞEVLERİ*

Sultanahmet Camii, İstanbul

*Malik Aksel, Eski İstanbulda Kuşevleri ve Kuşlar, Türk 
Folklorü Araştırmaları, Cilt II, Sayı 225, s. 4722, İstanbul 
1968
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İslâm sanatı içinde büyük bir istihfam olarak 
kalan resim, Asya sanatları gelenekleri arasında 
sâde bir nisbet değişikliğine uğramıştır. Nitekim 
Uygurlarda, islâmdan önce büyük duvar resim-
lerine rastlanmakla beraber bunlar yine de min-
yatürlerden farksızdırlar. Minyatürlerde görülen 
özellikler bunlarda da görülmededir. Daha doğ-
rusu bunlar, resim olmadan çok birer çizgi ve 
süsleme motifi idiler.

Müslüman dini, Tanrıyı camide taklid ve tem-
sil etmenin, onun benzerini yapmanın yersiz ol-
duğuna inanmıştır. Bir başka deyimle onun tem-
silini sâde mücerred adında bulmuştur. Camide 
Tanrının güzel yazı ile adı bulunur, hattatlar, bü-
tün güzel sanatları bir yana bırakarak önce yazı-
da ustalıklarını göstermişler, daha doğrusu yazı 
ve çizgi sanatları resmin yerini tutmuştur.

İstanbul’u feth eden Türkler buradaki Bizans 
eserlerine birer minâre ilâvesiyle hazır bir sa-
nata konmuş değillerdir. İstanbul, Bizans sana-
tı yanında ona paralel yepyeni bir sanat gördü. 
Göklerinde minareler, sokaklarında çeşmeler, 
sebiller, cami avlularında şadırvanlar, bütün 
bunlar bu şehrin o vakte kadar bilmediği güzel 
eserlerdi. Bizansın, yer altı sarnıçlarında kapalı 
kalmış, yosunlu suyu aydınlığa ve sanat eserle-
rine kavuştu. İstanbul peyzajına yenilikler katıl-
dı. Cami yuvarlak kubbesiyle gök kubbesini an-
dırıyordu. Eski Türkler gökyüzüne Tanrı gözü ile 
bakarlardı. En büyük tanrı, gök tanrısı idi. Belki 
bundan dolayıdır ki, gök kubbesini andıran ca-
milerde en çok mavi renge rastlanır.

Topkapı Sarayı 
Darphane-i Amire 
İstanbul
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Bizde her nedense sanat dendiği zaman 
mîmârî âbidelerimizin en bü yükleri daha doğ-
rusu şâheserler akla gelir. Onları çevreliyen, 
tamamla yan sanatlar unutuluyor ve bunları 
ortaya koyan sanatkârların adları pek kolay ha-
tıra gelmiyor. Yükseliş devrimizde, sâde Mîmâr 
Sinan değil, her sanat kolunda binlerce Mîmâr 
Sinan’lar vardı. Gücümüzle olduğu kadar sanat 
eserlerimizle de Avrupa’ya ün salmıştık. Top, 
kalkan, kılıç yapımından sonra, el işçiliğinde de 
öyle idik. O devrin halıları, kumaşları, çinileri, 
yazmaları bugün dahi Avrupa sanat müzeleri-
ni süslemektedir. Bunlar üzerinde bir kaç eser 
müstesna, Türk sanatını, sâde büyük mîmârî 
eserlerde görme meyli küçük sanatlarımızın 
unutulmasına, kaybolmasına sebep olmuştur. 
Mimârlarımız ve hattatlarımızdan sonra diğer 
sanatkârlarımızın pek azının târihlere adları 
geçmiştir. Ne halı, ne kumaş, ne cam, oyma, 
kakma ve saire sanatkârları bilinmemekdedir. 
Halbuki sâde boya işleri bile, üzerinde durul-
ması gereken önemli bir konu, hattâ gelenekleri 
dışına çıkmak bile kolay değildi. Halıda al renk, 
kadifede mor renk, tezhibde sarı yaldız, evler-
de konaklarda aşı boyası, camilerde mavi, tür-
belerde yeşil geleneği Türk sanatında yüz yıllar 
boyu süre gelmiştir.

Dört köşe bir plân üzerine oturtulan kubbe- 
nin türlü biçimlerini ve özelliklerini Türk mî- 
mârlığında bulduğumuz gibi, islâm mîmârlığı 
içinde en fazla kemer ve kubbelerin sadeliği-
ne ulaşanlar da Türk mîmârlarıdır. Bu yapı-
larda, garp eserlerinde olduğu gibi kabartma-
lar, heykeller yoktur. Bununla beraber düz ve 
sağır duvarların köşeleri de zaman zaman ka-
bartmalarla bezenmiş bulunmaktadır. Bunlar 
çok defa küçük oyuncak evciklerdir. Yahut kü-
çük köşkler, camilerdir ki kuşların barındıkları 
bu evcikleri (*1) İstanbul’da Türk mîmârlığından 
gayrı eserlerde görmek kolay değildir. Kuşla-
ra en çok mîmârlık eserleri arasında yer veren 
İstanbul’dur. Yalnız eski geleneklere bağlı eser-

(*) Burada, bu evciklere (yuva) denmemesine sebep bunla-
rın kuşlar için yapılmış mîmârî esercikler olduklarını hatır-
latmak içindir.

Topkapı Sarayı, Darphane-i Amire 
İstanbul
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ler değil, Türk sanatına katılan barok eserler de 
bu geleneği benimsediler. Barok mîmârlığının 
aslından olan kabartmalar, heykeller bu şehirde 
kuşlara mahsus yapılar şekline büründüler. Bu-
rada dikkati çeken bir nokta da Türk mimârlığı 
içinden ikinci, fakat mübalâğaya önem veren 
minyatür bir mimârînin doğmuş olmasıdır. Ni-
tekim bu küçük mîmârî eserlerde kubbeler, za-
man zaman armûdî şekle girmede, kemerler 
zikzaklara bürünmede, sütunlar alabildiğine in-
celmede ve saçaklar veya pencereler danteller 
hâlini almadadır ki Türk mîmârlığının unutul-
muş, incelenmemiş bir yanı da burasıdır.

Bu çeşit eserlerin en basit şekillerini Bursa’da 
görürüz. Bunlar, O veya B harfini andırırlar. 
Tuğladan veyahut horasandan olanları yanında 
taştan, göz göz olanları da vardır. Fakat bu min-
yatür yapıların en güzellerine İstanbul’da rast-
lamaktayız. Klâsik mîmârlığımızda bu küçük 
kuş evcikleri klâsik şekillere büründükleri gibi 
barok ve rokoko mîmârlığımızda da yine bağ-
lı bulundukları tarzlara uygun biçimler alırlar. 
Bununla beraber kuş evlerinin en güzel şekille-
ri klâsik mîmârlık devrimimizin sonu ile barok 
devrimizin başlangıcıdır. Bâzan bu kuş evleri bir 
duvarı kaplar, bâzan da köşelerde, saçak altla-
rında kümeleşirler. Pencerelerin, kapıların her 
biri birer kuş ve biraz büyükleri güvercin, kum-
ru barınağıdırlar. Minâreler, alemler, merdiven-
ler, balkonlar ve her türlü hendesî şekiller, girin-
ti çıkıntılar kuş ölçüsüne göre düşünülmüştür. 
Bâzan üstü çatı ile bitmiş böyle bir yapının altı 
armûdî dilimli bir kubbedir. Bâzan da duvar üze-
rinde bir taş çıkıntı, bir kafes hâlini almıştır. Bu 
hafifi ve ince yapılar içinde yağmura, rüzgâra, 
dona, karşı koyabilenler bugüne kadar kalabil-
miş, bunların bâzıları da anlayışsız ellerde yıp-
ranmış, yahut zamanla ortadan kaldırılmıştır.

Eskiden, İstanbul’un ahşap evlerinde, tah-
tadan türlü kuş evcikleri bulunurdu. Bunlar 
çok defa üst katlarda görünürlerdi. Aralarında 
sanatkârâne özellikler taşıyanlar da vardı. Bu-
gün bu çeşit evler kalmadığı gibi bu küçük yapı-
lar da ortadan silinmiştir. İstanbul dışında bâzı 
ahşap veya bağdâdî yapılarda tek tük kuş evle-
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rine rastlanılırsa da, bunlar artık son devirlerini 
yaşamaktadırlar. Eski Türk evleri yalnız insan-
ların barındıkları yerler değil, büyük küçük her 
çeşit hayvanların da barındıkları yerlerdi. Eski 
İstanbul panoramasının rengi yeşile çalardı. He-
men hemen her evin bahçesinde meyva ağaçla-
rı bulunurdu. Bugün artık bu yeşil renk ortadan 
kalkmıştır. Yapılar eninden çok boyuna yüksel-
mede, eski bahçelerin yerlerini apartmanlar al-
makdadır. Köşede bucakda görülen incir ağaç-
ları çardaklı asmalar, erikler, kayısılar, çitlenbik 
ağaçları da birer birer sökülmekdedirler. Ağaçlar 
böyle olduğu gibi hayvanlar da yeni apartman-
larda barınamaz olmuşlardır. Eskiden hayvan-
larla insanlar akrabalar gibi bir arada yaşarlardı. 
Kediler davetsiz misafirlerdi. Köpekler hakkında 
hadîs olduğu için eve sokulmazdı. Fakat sokak-
ta bunlara ekmek doğranır, hattâ adaklar dahi 
adanırdı. Yarasa, sansar, gelincik ise evin en 

Topkapı Sarayı, Bağdat Köşkü 
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kuytu köşelerini doldururlardı. Temel yılanına 
dokunulmaz, görüldüğü zaman “şahmelek veya 
şahmaran başı için bana dokunma” denir. İyi 
kötü her türlü hayvanlara, dostluk ve misafir-
perverlik gösterilir, ayrı ayrı konuklandırdı.

Evlerin üst katlarında bir odanın tavanı biti-
rilmemiş olarak bırakılırdı. Daha doğrusu, biti-
rilen evin, sahibine uğur getirmiyeceği sanılırdı. 
Ağaçların tepelerinde, bacalarda leylekler yer 
tutardı. Çatı araların da kırlangıçlar, boş tavan-
larda örümcekler... Şayet örümcekler alınacak 
olursa öğleden evvel alınmalarına dikkat edilir, 
öğleden sonra başka yerlerde yuva yapabilsin-
ler diye. Hele kuş yuvalarına el değdirilmez, 
tedirgin edilmezdi. Yuva bozanın günâhı bü-
yüktü. Evin alt kısmında kalan hayvanlarla üst 
kısmında kalanlar ayrı değer taşırlardı. Uçucu 
hafif vücutlular, kanadlılar üst katlardadır. Bun-

Topkapı Sarayı, Revan Köşkü 
İstanbul

Topkapı Sarayı, 
Revan Köşkü 

kuş havuzu, 
İstanbul
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lar kutsal yaratıklardır. Leylek uğurludur. Sıcak 
memleketlerden geldiği için kendisine hacılık 
kondurulmuştur. Kumru ve güvercinler ise ka-
feste beslenemezler,. yahut bunları kafeste bes-
lemek günah sayılırdı. Fakat kanarya, saka, ispi-
noz, flürye, iskete gibi ötücü kuşlar böyle değil. 
Papağan, dudu kuşu, muhabbet kuşu ise kibar 
ev ve konakların kuşları idi.

Eski evlerde sâde görülenler değil bir gö-
rülmiyenler de yaşarlardı. Bunlar türlü biçim 
ve kıyafettedirler. Hayâletler, periler, insan ve 
hayvan kılığına girerler, dolaşırlardı ki, sık sık 
destur demeden, bâzı yerlere adım atılmazdı. 
Şuraya buraya saç, tırnak bırakılmaz, dut ağa-
cının dibine su dökülmez, eşiklerde oturulmaz-
dı. Buna riayet etmemek yüzünden cin çarpmış, 

Necatibey Caddesi, 
No:136, İstanbul

Çorlulu Hasan Paşa Camii kuşevi detayı 
İstanbul
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peri tutmuş kimselere sık sık rastlanıldığı gibi 
cinler, periler, hayaletlerle konuşanlar da çoktu, 
işitilen her tıkırdıya dönüp bakmak veya işitilen 
her şeye cevap vermek doğru değildi. Bâzan ka-
pılar kendi kendine kapanır açılırdı. Yer yer gı-
cırtılar, tıkırtılar, fısıltılar olur, işitilmemezlikten 
gelinir. Gece yarısı ıslık çalınmaz, aynaya bakıl-
mazdı. O devrede, insanlar, iyi saatte olsunları 
görünce mum kesilirler, kımıldamaz hâle gelir-
lerdi. Her evin bir pîri vardı. Bu pîr, bâzı şeyleri 
sever, bâzılarını sevmezdi. Buna evin pîri sevdi 
veya sevmedi denir. Bâzan evin pîri pislikten 
hoşlanır, böyle yerde oturanlara, pîr-i pis diye 
söylenirdi. Onun için evin pirinin huyuna su-
yuna göre gidilirdi. Nitekim bâzı evlerde kediler 
veya kümes hayvanları gece yarısı gürültüler 
ederler bâzı yerlerde de büsbütün sakinleşirler 
ki, bunlar için arada bir şeker şerbeti dökülür, 
tütsüler yapılırdı. Huysuzlukları da cinlere, pe-
rilere yorulurdu. Eski evlerde sofra açık kaldı-
ğı zaman melekler buraya kanad gerer denirdi. 
Bu sebeplerden melâike yorulmasın diye sofra 
çabucak kaldırılırdı. Fatma anamız da ekmeği 
küle bastırıp yediği için küle izler bırakılmaz, 

Silahtar Han, İstanbul

Çuhacı Han, İstanbul



100

terlikler tersine çevrilmez, süpürge de her yere 
dayanmazdı.

Kiracı bulamıyan evlere rastlanıldığı gibi, iyi 
saatde olsunlar’a karışanlara saygı dahi göste-
rilirdi. Bâzan bir evde filân yerin evliyâsı görü-
nürdü ki, çok defa ak sakallı yahut yeşil sarık-
lıdır. Ya tesbih çekerken veya namaz kılarken 
kendini gösterir. Kimi kere cinler, hayvan şek-
line girerler, olmıyacak yerlerde hattâ duvar 
üstlerinde, saçak kenarlarında dolaşırlar. Bu 
yüzden onlara, hayvanlara kötü muameleden 
sakındırdı. Ervâh-ı lâtife iyi ruhlardı. Bunlar kuş 
şeklinde veya kanad takmış melekler şeklinde 
tasavvur edilirler. Eski minyatürlerde, hele Sü-
leyman Peygamberin resimlerinde üstte ervâh-ı 
lâtife (kuşlar), altda ervâh-ı sakile devler, ifrit-
ler, zebâniler görünürdü. Yine eski Türklerde de 
kuşlar, çok sevilen ve sayılan yaratıklardı. Hattâ 
Türk büyüklerine kuş adı verilirdi. Tâlih kuşu, 
zümrüdüanka kuşu hayâl, masal kuşlarındandır. 
Hüma kuşu Osmanlı pâdişâhlarının totemi idi. 
Pâdişâhlar bu kuşa mensubiyetleriyle hümayun 
sıfatını alırlardı. Türkçesi tâlih kuşu demekti. 
Kuşlar aslında uğur getiren yaratıklardı. Rüyala-
rında kuş görenler bunu hayra yorarlardı. Boş-
lukta dolaşan bu hayvanlara binlerce yıl gıpta 
ve hayranlık duyulmuş, bunlarla göklere uçma 
arzusu ve düşüncesi uyanmıştır. Bununla bera-
ber insanları ilk uçuranlar, uçar gibi gösterenler 
ressamlardır. Bu kuvvet dinden, efsânelerden, 
halk inanışlarından geliyordu. Bâzan bir posteki 
üzerinde kerâmet gösterenler olduğu gibi sihirli 
halı ile yükselenler, Âşık Garib gibi kanadlı ata 
binenler de halk hikâyelerinde yer almadadır.

Yalnız iyi ruhlar, iyi insanlar değil, süpürge-
ye, küpe binip uçan cadılar da eski masalların 
bellibaşlı konularıdır. Bugün modern ressam 
için bu konular artık unutulmuştur. Bunları sa-
vunanlar kalmamıştır. İnsanlar artık binlerce 
senedir korktuğu periler, cinler, zebânilerden 
uzaklaştılar. Bu uzaklaşma medenî dünyamızla 
başladı, onun neticesi yahut apartman hayatı 
ile dünyamız artık bu varlıklardan yoksun... Bu-
gün insanlar, korktuklarından kurtulmak değil, 
korktuklarının hasretini duyuyorlar. Asıl bun-

Saksı Han 
İstanbul
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dan da korkuncu insanların kendilerini boşluk-
ta, yalnız hissetmeleri.

Artık apartmanlarda ne “iyi saatde olsun- 
lar”dan bir eser var, ne de bunlardan söz eden. 
Burada nâdiren görülen tavana takılı bir kanar 
ya kafesi, kenara sinmiş uyuklıyan uyuşuk ten-
bel bir kedi... evcil hayvanların son artıkları. Bu 
gidişle günün birinde, belki pireyi, tahtakurusu-
nu hayvanat bahçelerinde göreceğiz. Bu neden 
mümkün olmasın?

Türk sanatı bize, dev gibi eserler gösterdiği 
gibi onun zıddı küçük boyda eserler de göster-
mededir. Bunlarda da büyük sanat eserlerin-
de olduğu kadar büyük sanat olgunluğu göze 
çarpar. Gubarî denen sanatda bir pirinç tanesi 
üzerine, Fâtiha sûresini yazma ne ise, büyük 
mîmârî eserlerde de bir karışlık bir yere kuşlar 
için köşkler, saraylar, camiler, evler yapma da 
böyledir. Minyatürlerde akla durgunluk verecek 
çizgiler, kitap sahifeleri içinde mercimek tanesi 
büyüklüğünde insan yüzleri, fırçanın tek kılıy-
le işlenmiş gözler, ağız, burun, kâküller, benler, 
gamzeler daha neler, ne incelikler bulunmaz. 
Dağ gibi büyük eserlerden gözle görülemiyecek 
yazılara, resimlere geçmek Türk sanatının özel-
liklerinden biridir. 

Güvercinlerin, kumruların cami ve şadırvan-
lar etrafında sundurmalarda hu hu diye dem çe-
kip baş eğmeleri, halk arasında Tanrının adını 
zikretmeleri, anmaları mânasına geldiğinden 
kutsallıklarına inanılır, bunların avlanmaları 
günah sayılırdı. Müslümanlıkta olduğu kadar, 
hıristiyanlıkta da Ruh-ül-kuds’ü temsil eden gü-
vercinler; saflık, temizlik, kardeşlik, iyi geçinme 
ve barışın sembolü, mektuplarda, kartlarda iyi 
haber müjdecisidir. Bu hayvanların uçarken in-
san üzerine pislemesi dahi uğura alâmet sayılır. 
Tâlihsizlerin, kısmetlerinin açılacağına yorulur. 
Hastalıktan kurtulanlar, hasretlisine kavuşanlar, 
muratlarına erenler; kuşlara çok defa cami av-
lularında mısır, buğday serperler. Çocuğunun 
yürümesi, abdestini söylemesi için de adaklar-
da bulunanlar çoktur. Bir vakitler Beyazıd Ca-
mii meşrutasında o derece kuşlar türemişlerdi 

Taşhan 
İstanbul
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ki, İstanbul’un bu en eski ahşap evine kuşlar evi 
denmişti. Yakın târihlerde ressam Ahmed Ziya 
Akbulut tarafından bu binanın riyazi bir doğru-
lukla resimleri yapılmamış olsa idi, bunun da 
diğer eski eserler gibi unutulacağı muhakkaktı. 
Daha doğrusu kuşlar, güvercinler bu târihî bi-
nayı köhne bir kuş kafesine çevirdikten sonra 
da uzun zaman buna dokunulmamış, nihayet 
çökecek bir hâle geldikten sonra yıktırılmış ve 
onun arkasından, bugünkü kütüphane binası 
meydana çıkmıştır. Bu resimler bugün resim ve 
heykel müzesindedir.

Halk arasında kuşlar üzerine söylenmiş söz-
ler pek çoktur. Kırlangıç saygı gören bir kuştur. 
Süleyman Peygamber kırlangıca, “neden bir 
aşağı bir yukarı çıkıyorsun” demiş. O da, “teh-
likelerin bir altından bir üstünden geçiyorum, 
ondan” demiş. İshak kuşu dertli dertli öter, se-
bebi, ilenç (beddua) almış olmasındanmış. Ya-
rasa tüysüzdür. Bunun da sebebi, ilenç alması 
imiş. Karga gaklarsa haber gelecek demektir. 

Hele akkarga üç defa öterse mektup beklemeli. 
Onun için bâzı yerlerde akkargayı görenler “ağ-
zın bal olsun, ayağın uğurlu olsun” (*) derler. Bu 
hayvan gece öterse sıtma bağlanır, niyetle bir 
şey düğümlenir. Kumru da ilenç almış, güzel bir 
kız iken kumru olmuştur. Güvercinler hava aça-
cağı zaman öterler. Hele ilkbaharda ilkin öten 
bülbüldür. Eskiler İstanbul’da bülbül sesi dinle-
mek için İstinye koyuna kadar giderlermiş, çiğ-
demler açtığı zaman. Ondan sonra ibibik kuşları 
öterler. Süleyman Peygamber, yalnız insanların 
değil cinlerin, perilerin, vahşî hayvanların, yı-
lanların, karıncaların, rüzgârların pâdişâhı, 
peygamberi olduğu için hüthüt kuşu ile her yere 
haber gönderirdi. Belkıs’a nâme götüren bu kuş-
tur. Ebâbil de Habeş ordusunu Mekke önünde 
yenmiştir. Anka ise, Kaf dağında yaşıyan, insan 
yüzlü, üzerinde her hayvandan bir işâret bulu-
nan bir kuştur. (**2)

(*) Budun Bilgisi: H. Zübeyr Koşay
(**) Dîvan Edebiyatı: Agâh Sırrı Levend

Taşhan, İstanbul
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İnsanların zaman zaman kuşlara benzemek 
istemeleri târihi pek eskidir. Bu uçma özenci her 
milletin masallarında yer alır. Nitekim koruyu-
cu melekler de kanadlı güzel kızlardır. Bununla 
beraber Şehnâme’ye göre, kuşlar gibi insanların 
da uçtukları görülmüştür. Keykavus’un uçtu-
ğunu ve sonra düşerek Rüstem tarafından kur-
tarıldığını da yine Şehnâme yazmadadır. Hele 
Afrâsiyab ordusunda binlerce cadıların bulun-
duğu, yağmur yağdırdıkları ve havalandıkları 
esatiri olaylardır. Kuşlar, masallarda ve folklorda 
yer aldığı gibi târihte ve sanatta da yer alır. Sel-
çuklarda çifte kartal, Konya kalesinin sembolü, 
Selçukların totemi atmaca denen çakır cinsin-
den kuş da böyledir.

Bugün Osmanlı mîmârlığı içinde kuşlara  
mahsus ilk evcikler daha doğrusu oyuklar 
Bursa’da görülmekle beraber camiler, medre-
seler, hanlarda da bâzı örneklerine rastlanır. 
Bunlar çok defa Mâşallah kâne ya hâfız teba-
rekellah yazıları yanında yer alırlar. Bugün ar-
tık zamanla ha-rab olmuş birçok kuş evlerinin 
bâkiyelerinden başka sağlam kuş evciklerine 
rastlamak mümkün değildir.

İşte bunlardan biri Bursa’da Beşikçiler Cad- 
desi’nde tahtadan ve dilimli veya çadırımsı, üze-
rinde uzunca bir alem görülen bir kuş evidir ki, 
bugün bu eserciğin alt kısmı tamamile yıpran-
mıştır. Kuşlardan çok, güvercinler için yapılmış 
olan bu evcikde, pencereler Türk kırık kemerle-
rini belirtir. Bir bakıma da bu dilimli kuş evi eski 
bir feneri andırmadadır. (Resim 1)

Bursa’nın doğusunda, Umur Bey Mahallesi’nde 
Çıngıllı Sokağı’nda görülen büyük, eski bir ko-
nağın ön kısmında saçağa yakın, büyük bir evi 
andıran kuş evi, bu şehrin en güzel kuş evlerin-
den biridir. Hafif malzeme ile yapılan, daha doğ-
rusu ince tuğla ve harç ile örülen bu küçük ya-
pının pencerelerinden bir kısmı kapalı, bir kıs-
mı açıktır. Açık olanlarda kuşlar bulunur, kapalı 
olanlar da süslüdür. Resimde görüldüğü gibi alt 
pencereler oyuk, üsttekiler örtülüdür. Ayrıca bu 
kuş evinin alt kısmı bir yarım kubbeile armûdî 

Feyzullah Efendi Medresesi / Millet Kütüphanesi  
Fatih / İstanbul

Resim 1
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İstanbul Üniversitesi duvarı, İstanbul

şeklinde biter, yine burada görüldüğü gibi evin, 
ön sağyanı tamamiyle bozulmuş, kuşların bile 
barınamıyacağı hâle gelmiştir (Resim: 2). Eski-
den güzel bir evden söz edildiği zaman kuş kafe-
si gibi yahut kuş yuvası gibi tâbirler kullanılırdı 
ki, bu da bu evciğe ne kadar yaraşmadadır. 

 İstanbul’un hemen her semtinde kuş evleri 
bulunur. Bununla beraber bâzı yerlerde daha sık 
ve bâzı yerlerde seyrek ve sanatkârâne olanla-
rına rastlanılır. Perşembe Pazarı’nda, hanlarda 
görülenlerin bir çoğu dökülmüş, sâdece bun-
ların yerlerini belirten çukurluklar kalmıştır, 
bunların eski şekilleri hakkında fikir edinmek 
güçtür. Ayrıca Fincancılar Yokuşu’nda, büyük 
Yeni Valide Han ve çevresi, Sandalyacılar So-
kağı çeşit kuş evleriyle süslü bir yoldur. Fakat 
burada bu tarzda üç büyük eser göze çarpmada, 
bunlardan ikisi ise tamamiyle harab olmuş bir 
halde bulunmaktadır. Lâleli Camii çevresindeki 
eserlerde, bu çeşit kuş evlerinin barok tarzda en 
güzel topluluğunu görürüz.

Eski Balıkpazarı, çevresi, Tuzpazarı, Yemiş is-
kelesi, Tahmis’de de kuş evlerinin türlü biçimle-
rine rastlanılır. Bunlar kuş evlerinin en yenileri, 
yahut son devir mîmârîsine uygun eserlerdir. 
Burada, bu eserler yeni hanların karakterini ta-
şımada ve kubbelerin yerini çatılar, sivri kemer-
lerin yerini düz pencereler almadadır.

İstanbul’un fethinden önceki eserleri incele-
diğimiz zaman başta Ayasofya olmak üzere kuş 
evlerine hiçbir yerde rastlayamamaktayız. Hıris-
tiyanlıkta güvercin kutsal bir kuş olmakla bera-
ber, bunun için mîmârî eserlerde yer ayrılma-
mıştır. Yalnız bu kuşların resmi, veya ışıklar için 
de sembolik kabartması kiliseler de yer alırdı.

İstanbul’da camilerde resim, hele kabartma 
bulunmazken Fâtih’de küçük bir mescidde iki 
kumru kabartmasının bulunması, buranın Kum-
rulu Mescid diye adlandırılması, dikkate değer 
bir özellik gösterir. Kumru canlı iken camiin 
harîmine girdiği gibi, taş kabartması dahi çok 
görülmemiş, mescide sokulmuştur (Resim: 3).

Resim 2

Resim 3
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Bizans ve hıristiyan eserlerde kuş evleri bu-
lunmamakla beraber Fener’e giden Balat yolu 
üzerinde Ayios, yâni (Turisina) Manastırı’nda 
çeşit kuş evleri yer etmededir. Bunlar, arı pe-
tekleri gibi göz gözdür. Küçük bir pencere veya 
kemer içinde toplanmış oyuklardır. Tuğla ve taş 
örgülü bu evciklerin birçok yerlerinde küçük 
küçük kuşların girip çıkabileceği, sığınacağı de-
likler görülmededir. Yalnız burada üzerinde du-
rulacak bir nokta, bu yapının tamamiyle Türk 
üslûbunda oluşu, basık ve sivri kemerlerin bulu-
nuşudur ki, bu çeşit kemerler ne Bizans ve ne de 
ondan sonra yapılan kilise ve manastırlarda bu-
lunmamaktadır. Daha doğrusu bu çeşit kemer-
lere sâdece Türk geleneklerine uygun eserlerde 
rastladığımıza göre bu eserin Türk eseri olduğu-
na inanmamız lâzım gelir.

Buna ikinci bir örnek de Balat’da Kürkçü Çeş-
me Sokağı’nda Ahrida Sinakogu’nun bulunduğu 
yapıdır ki, bu da basık ve sivri Türk kemerleriyle 
süslüdür. Tuğla örgülü ve derzli duvarlar üzerin-
de nisbeten büyük ve çok sanatkârâne yapılmış 
kuş evinden birinin de artık son bir kaç parça-
sı kalmıştır. Burada başaşağı büyük bir armûdî 
kubbenin içinde üç küçük kubbecik üzerinde 
bir balkon bulunmada, onun da üzerinde şemsi-
ye şeklinde dilimli ve yine armûdî ve kabartma 
bir saçak, bu küçük mîmârî eseri tamamlama-
dadır.
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Fatih / İstanbul
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Resim 5

Bali Paşa Camii 
Fatih / İstanbul

İstanbul’un klâsik mîmârî eserleri arasında 
Bâli Paşa Camii ki, İkinci Sultan Beyazıdın kızı 
Hümâ Hâtun’un (*3) zevci Bâli Paşa tarafından ya-
pılmıştır, Yenibahçe’dedir.İstanbul’un en eski ve 
ayakta duran kuş evlerinden ikisi burada bulun-
maktadır. Küfekî taşından yapılmış olan bu eser-
lerin çatıları kaybolmuş, pencereleri de eski bi-
çimlerini muhafaza edememiştir. Buna rağmen 
yine de ilk şekilleri hakkında bize bilgi verme-
dedirler. Camiin sağ duvarında olanı  (Resim: 4) 
yüksekte, ve küçüktür. Sol duvarında olanı ise 
büyük boydadır (Resim: 5).

Defterdar’da Zaloğlu Mahmud Paşa Camii  
bitişiğinde, Kanûnî’nin kızına ait Mihrişah Se- 
bili ve Mektebi üzerinde görülen, üzeri sonra-
dan çinko ile örtülmüş kuş evi de kendine mah-
sus bir özellik taşımaktadır. Yine burada, iki sıra 

(*) Türk Sanatı Tarihi: Celâl Esat Arseven
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Resim 6

Şah Sultan Sıbyan Mektebi 
Eyüpsultan / İstanbul

küçük pencereler, sivri kemerlerle süslenmiş 
eser yer yer ufak deliklerle bezenmiş bir halde 
görünmededir (Resim 6).

 Selâtin camilerinde pek çok kuş evciklerine 
rastlanılmamakla beraber hanlarda, medrese ve 
hamamlarda daha çok bu esercikler yer alma-
dadır. Hattâ Yeni Cami’in harem kısmında, dış 
yüzde küçük bir kuş evciği bulunmada, daha 
doğrusu rölyefi görünmededir. Fakat bu büyük 
duvar üzerinde bir nokta gibi kalmadadır, bura-
daki rölyef basık, kaş biçiminde bir kemerle çev-
rilmiş dört köşe içinde bir selvi, büyük yapının 
tek plâstik süsü göze çarpmadadır (Resim: 7).

Eyüb Camii İstanbul’un fethinden sonra ya-
pılan ilk camidir. Fakat bu cami, ilk haliyle kal-
mamıştır. Yer yer eski şeklini muhafaza etmekle 
beraber asıl cami ikinci defa barok üslûbunda 
yapılmıştır. Burada camiin duvarlarında tür-
lü kuş evciklerine rastlanılır ki bunlar barok 
mîmârî hususiyetlerinden biri olan beyzî çizgi-
ler içerisindedirler. Kubbe yerine kuleye benzer 
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şekiller görünmede, gerek üstte ve gerek altta 
duvar saatlerine benzer çizgiler göze çarpmada-
dır (Resim: 8).

Bu yapılar dışında bir de saçak altlarında, 
ağaçların üzerinde tahtadan diziler hâlinde göz 
göz yüzlerce güvercin için oyuklar yapılmıştır 
ki, burası güvercinlerin en çok insanlara yaklaş-
tıkları kutsal bir yerdir. Yalnız güvercinler değil, 
burada her türlü kuşlar barınmada ve hoş karşı-
lanmadadır. Leylekler çınarlarda, hattâ sakatla-
nanlar, uçamıyanlar insanlardan çok bakılma-
da (*4), hattâ saygı ve sevgi görmede... Niyetler, 
adaklar yeri olan bu kutsal cami ve çevresinde 
kuşlar, güvercinler pencere içlerine varıncaya 
kadar yuva yapmadadırlar. Güvercin kanadları, 

(*) Bursa’da leylek hastahanesinin Tahtakale’de olduğu 
Hamdullah Suphi Tanrıöver’in bir yazısında görülmededir. 
Türk Yurdu, sayı: 239, sene: 1954.

Resim 7

Resim 8
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güvercin sesleri her yeri doldurmada ve bunlar 
ziyâretçilerle senli benli olmada. Hele onlara 
yem verenlerin üstlerinde başlarında dolaşma-
dadırlar. Tahtadan kuş evlerinin en büyükleri 
burada olduğu gibi Topkapı’da, sur kemerinin 
altında aynı kuş evlerine rastlanılmadadır.

Yine eski kuş evlerinden birini de Divan 
Yolu’nda Kara Mustafa Paşa külliyesinde görü-
rüz. Medrese duvarı üzerinde oldukça tümsek 
bir çıkıntı gösteren bu evciğin pencereleri dik-
kati çekecek değişiklikler göstermededir.  

Amca-zâde Hüseyin Paşa külliyesinde görü-
len kuş evleri de üzerlerinde durulacak özellik-
ler taşırlar. Belki de en dikkate değer biçimlerin 
bir çoğu burada toplanmıştır. Yalnız bakımsız-
lık ve ihmal yüzünden yer yer tanınmaz hâle 

Süleymaniye Tıp Medresesi 
Fatih / İstanbul
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gelmişler, etraflarını otlar sarmış, hele kapıdan 
girerken, sağda üst kısmı bozulmuş, yamrı yum-
rulaşmış bir kuş evi şimdiye kadar görmediği-
miz kuş evlerindendir. Çevremizde gördüğümüz 
mîmârî eserlerden hiç birine benzememektedir. 
Bir balkon üzerine bindirilmiş yuvarlak bir sa-
tıhta üç sivri kemerli pencere üzerinde, bir de 
tam daire bir pencere göze çarpar, onun da üs-
tünde geniş bir saçak ve nihayet kubbeler yer 
alır. (Resim: 9)

Yine aynı medresede alt kısmı tamamiyle 
harap olmuş bir kuş evinde de yuvarlak ve di-
limli ve düz satıhlar üzerinde çeşit pencereler 
ve yıldız motifi tekrarlanmadadır. Bu eserin üst 
kısmında otlar bitmiş, kubbe şeklini kaybetmiş-
tir. Alt kısım ise ne olduğu belli belirsiz bir hâle 
gelmiştir.

Resim 9

Koca Mustafa Paşa Camii Çeşmesi 
İstanbul 117
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

Atik Ali Paşa Camii, İstanbul

Bir üçüncüsünde ise anlaşılmıyan bir bilmece 
mîmârî ile karşılaşılmaktadır. Burada da ne ol-
duğu anlaşılmıyan motifler yer almada. Balkon 
üzerine bindirilmiş köşeli, bir künbed, iki yan-
larda armûdî şekiller bu esere görülmemiş bir 
özellik ve âbidemsi bir karakter verir.

Galata’da Valide Sultan Darülhadîsi yahut 
Perşembe Pazarı Medresesi, küfekî taşıyla mey-
dana gelmiş ve bir balkon üzerine bindirilmiş 
olan bu küçük yapının da dikkati çeken tarafı 
Türk mimârîsinde pek az rastlanan yuvarlak bir 
kasnak üzerinde güzel armûdî bir kubbenin bu-
lunuşudur. Bu eserde görülen pencerelerin bir 
kısmı süs olsun diye yapılmış, bir kısmı da kuş-
lar için hazırlanmıştır. (Resim: 10)

Fâtih’de Feyzullah Efendi Medresesi’nde bu-
lunan kuş evleri de dikkati çekecek bir özellik 
taşırlar. Hele bunların en büyüğü, harap olması-
na, birçok kısımlarının dökülmüş bulunmasına 
rağmen hayâl mîmârînin en güzellerinden biri 
sayılır. Kubbeleri, balkonları, kemerleriyle zarif 
bir şekil alan bu küçük nâdir yapı, bugünkü adı 
ile Fâtih Millet Kütüphanesi’nin, veya Ali Emîrî 
Kütüphanesi’nin duvarlarını süslemededir. Bu 
kuş evlerinin Fâtih Caddesi’ne bakan kısımları-

Resim 10
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nın yerleri boştur. Kimbilir burada, sanatkâr ne 
güzel ve bilmediğimiz biçimler, motifler mey-
dana getirmiş, büyük mîmârî eserlerde cesaret 
edilip gösterilmiyenler burada alabildiğine ge-
nişlemiş başkalaşmış.

Ne yazık ki Türk mîmârî eserlerinin en kısa 
ömürlüsü ve çabuk yıprananı bu eserciklerdir. 
Bugün gördüğümüz bu kuş evleri, yarın belki 
büsbütün ortadan kalkacak, izine dahi rastlanıl-
mıyacaktır. Bu kütüphanedeki kuş evi de böyle... 
Birçok yerleri düşmüş veya parçalanmıştır. Bal-
konlar, çiçek biçiminde pencereler, yavaş yavaş 
erimeğe yüz tutmada, eski şekil ve biçimlerini 
kaybetmededir (Resim: 11).

İstanbul’da eşine az rastlanılan bu çeşit ka-
bartmalardan biri de Kimyager Derviş Paşa 
Sokağı’nda, Hasan Paşa Medresesi’nde görülme-
dedir ki, bugün bu eser, Üniversite’nin Beyazıd 
Meydanı’na bakan yüzünün karşısına düşmede-
dir. İki minâreli, balkonlu, üzeri dantel gibi iş-
lenmiş bu esere, ayrıca baş aşağı armûdî kub-
beler katılmada ve buna bir masal yapısı süsü 
vermededir. Zamanla bozulmuş olan kısımlar 
çimento ile tâmir edilmiş, daha doğrusu sıvan-
mış, aslının güzelliği az çok değişmiştir. Bunun-
la beraber bu eserin, bu tarz eserler içinde en 
orijinallerinden biri olduğu muhakkaktır. Bu 
gün dahi birçok eksikliklerine rağmen dikkati 
çekmeden uzak kalmamaktadır. Bindirme çift 
balkonun üstü sarmaş dolaş dallarla işlenmiş 
ayrıca merdivenler, ve minâreler de bu esere, 
bir başkalık katmadadır. (Resim: 12 ).

Sofular’da taş mektep üzerinde göıülen iki 
kuş evciğinin biri az çok eski durumunu mu-
hafaza etmiş olmasına rağmen bunun yanında 
ikinci bir eserin, ancak izleri kalmıştır. Bir ta-
rafında da, altı köşeli, Süleyman’ın mührü gö-
rülen bu taş mektepteki kuş evi oldukça karışık 
biı korporasyona girmiştir. Tâmir edilmediği 
takdirde bunun da birkaç sene sonra döküleceği 
bugünkü durumundan belli.

Büyük eserlerimiz içinde Nuruosmaniye Ca-
mii, yabancı bir mimârın yapmış olduğu barok 
bir eserdir. İnşasına Birinci Mahmud tarafından 

Resim 12

Resim 11
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1748 de başlanmış, Üçüncü Osman tarafından 
1756 da bitirilmiştir. Eseri meydana getiren, Si-
mon Kalfa’dır. Bu büyük yabancı eser sanatı-
mızın gevşeme devrinde ortaya çıkmıştır. Artık 
Türk ve müslüman mîmârlardan sonra yabancı 
mîmârlar en övdüğümüz mâbedlerimizi yap-
madadırlar. Kilise kokusu değilse de, bizden 
olmıyanların bir çoğu buralara girmiştir. Bu 
cami ile artık gelenek ve göreneklerden ayrıl-
mış oluyoruz. Dört köşe iç avlu, yarim daireye 
dönmüştür. Sivri ve basık kemerler, yine bizden 
olmayan yarım daireye çevrilmiştir. Minarele-
rin külâhları taşlaşmış, şerefelerin altlarından 
istalâktikler silinmiştir. Bütün bunlar içinde bu 
camii Müslümanlaştıran sâdece kubbenin çev-
resini saran Fâtiha süresidir. Ondan sonra gö-
rünenlerin hepsi bize yabancı ve geleneklere 
aykırıdır. Bununla beraber burada da küçük ve 
önemsiz de olsa bir kaç kuş evine rastlanıyor ki, 
bunların birkaçı kütüphane ye yakın kısmının 
dışında caddeye bakan yüzdedir. Bu camiin ge-
leneğimize uyan ufak bir yanı da burada göze 
çarpmadadır (Resim: 13).

Bu büyük camiden sonra 1763 de yapılan 
Lâleli Camii de barok üslûbunda olmakla be-
raber Nuruosmaniye’den daha fazla gelenek-
lerimiz içine girmiştir. Bunun da bir sebebini 
mîmârının Türk oluşunda bulmalıdır. Bu ca-
miin önemli taraflarından biri eserin, han ve 
medreselerinde sık sık görülen kuş evleridir. 
Cadde üzerine düşen kısımda Üçüncü Sultan 
Mustafa’nın türbesinde iki kuş evi bulunur ki, 
bu yapının birer mücevheri hükmündedir. Biri 
dilimli ve yanyana iki kubbedir. Aşağı indikçe 
katlar daralmada, küçülmede ve yerçekimi zıd-
dına bir özellik almadadır, ikinci dilimli yapı da 
sivri kemerli bir köşktür. Burada üçüncü bir kuş 
evinin sâde boşalmış yeri belli. Hiçbir eseri kal-
madan ortadan silinmiş... Mîmârimizde pek az 
tesadüf edilen bu şekil dilimli kubbeleri, burda 
her iki eserde görmedeyiz. Nisbeten az yıpranan 
bu iki esercik bize zarif iki mîmârî örneği ver-
mededir (Resim: 14,15).

Resim 13

Resim 14

Resim 15
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III.Selim ve III.Mustafa Türbesi 
İstanbul

Mîmâr Sinan’la bütün imkânlarını tüketmiş 
olan Türk mîmârisinden sonra, Mîmâr Meh-
med Ağa’nın, büyük bir cesaret ve maharetle 
yapmış olduğu o göz kamaştıran Sultan Ah-
med Camii mîmârlığımızın artık son gayretidir. 
Türk mîmârisi buradan bir adım daha ileri at-
mamıştır. Bu güzel eserde eşi olmayan boya ile 
yapılmış pencereler görülmededir ki, bu büyük 
şaheserimizin, hattâ sanatımızın dönemeç nok-
tasında olduğunun belirtileridir. Çünkü Mîmâr 
Sinan’la her türlü imkânlar sona ermişti. Türk 
sanatında yapılacak bir şey kalmamıştı. Yahut 
onun tekrarından başka bir şey yapılamazdı.

Artık Avrupa’nın barok sanatını tevekkülle 
bekliyebilirdik. Bununla beraber İstanbul’a ge-
len barok sanatı, C. Bellini’nin Venedik okulun-
da Fâtih’in resminden sonra Sultan Cem’in res-
miyle minyatüre yönelmesi gibi barok sanatı da 
Türkiye’ye gelmekle kendinden birçok şeyler 
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kaybetti. Daha doğrusu bu sanat müslümanlaştı, 
türkleşti, heykelden, resimden sıyrıldı. Onun ye-
rini güzel yazı, çiniler, arabeskler, nakışlar aldı. 
Sultan Ahmed Çeşmesi’nde olduğu gibi Türk sa-
natı ile barok sanatı, sarmaş dolaş oldu. Yahut 
bir Avrupa baroku yerine bir Türk baroku geli-
şiyordu. Resimsiz heykelsiz bir barok. Üstelik bu 
yabancı sanata da Türkler kendilerinden bir çok 
şeyler kattılar, onu hemen İstanbullulaştırdılar. 
Avrupa eserlerinde rastlanan titanlar, medüzler, 
kıvrım kıvrım şişkin adaleli heykeller görünmü-
yordu.. Ona karşılık Türk ve islâm eserlerinde 
görülen motifler, hendesî çizgiler alabildiğine 
bu sanata girmiş bulunuyordu. 

Nitekim Lâleli de böyledir. Fâtih Camii sa-
raylar, köşkler de böyle. Netice barok eserler 
İstanbul’da Türk baroku olmuş, eski mîmârimizle 
kaynaşmış ve kardeşleşmiştir.

En güzel kuş evlerine Üsküdar’da rastlamak 
mümkündür, denirse acaba mü balâğa edilmiş 
mi olunur? Üsküdar’da Hatice Gülnûş Sultan 
Cami’ine gidildiği zaman muhakkak ki insanın 
bir defa daha parmağı ağzında kalır, görülme-
miş en güzel kuş evleri bu camiin bugün dahi 
süsü olmakdan çıkmamıştır (Resim: 16, 17).

Resim 16

Yeni Valide Camii 
Üsküdar / İstanbul 
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Resim 17

Yeni Valide Camii, Üsküdar / İstanbul 

Tesadüfler neleri ortaya kor. Üsküdar’ı kadın 
sultanların eserleri süslediği gibi bu şehrin pa-
noramasına da yenilikler katmadadırlar. Gülnûş 
Sultan Cami’inin ağaçlar arasında gölgelenmiş 
duvarlarının incileri sayılacak bu kuş evleri bize 
hayâl mîmârîsinin en incelerini, görülmemiş-
lerini takdim eder. Şiirleşen camiler buradadır. 
Duvarlarında görülen ve cemaati kuşlar olan kü-
çük iki cami bu çeşit eserlerin en güzel örnek-
leridir. Kapılarından çok pencereleri bu küçük 
hayvancıklara açık, bütün süsler çizgi oyunları 
sanki bunları eğlendirmek için, yahut bunlara 
dindârâne bir vazife vermek içindir.

İki yanı iki zarif minâre ile süslenen bu ka-
bartma, Türk taş işlemeciliğinin hayale en-
ginlik veren maddeden sıyrılmış, masal ve şiir 
âlemine dalmış şekilleridir. Daha doğrusu kuş-
lara mahsus yapılan bu mîmârî eserlerde in-
sanlara mahsus olanlardan neler varsa hep-
si mübalâğalandırılmış. Burada alemler ay şek-
linde olmakla beraber bildiğimiz nisbeti çoktan 
aşmıştır. Pencere süsleri ince dantelerle bürün-
müş. Kubbe ise, hiç bir mîmârîde görmediğimiz 
bir biçimde alemle mi bitiyor, yoksa, üzeri sivril-
memiş külâh ile mi, belli değil?

125
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Türk mîmârları, büyük eserlerde yapamadık-
larını, cesaret edemediklerini bu küçük eserler-
de yapmışlardır, hayâl ile gerçeği bu sanat eser-
lerinde kabarık bir resim şeklinde göstermişler, 
ve duvarlarda türlü şekil oyunlarını tecrübe et-
mişler, gerçek mîmârînin varamıyacağı fante-
zilere varmışlardır. Bu güzel camiin ilk bakışta 
görülemiyen fakat baktıkça güzelleşen özellik-
leri burada. Duvarlar oya gibi, yer yer değişen 
motiflerle örgülü; bu ulu mâbetde erkek zevkin-
den çok, kadın zevki göze çarpmada, oya veya 
dantel işçiliği taş hâline gelmede; üstelik sanat 
ile sevab, güzellikle iyilik bir arada, selviler, ulu 
ağaçlar arasında yer almada, Türk İstanbul’dan 
mâdâ böyle zarif çeşitli güzellikler hiç bir yerde 
görülmemektedir.

Üsküdar bir sultan hanımlar, anneler şehridir. 
Üsküdar’da, Mihrimah Sultan Cami’inden başka 
bir Atik Vâlde, bir de Cedid Vâlide olmak üzere 
üç vâlide camii vardır. Bu üç vâlide camii tepe-
den sahile kadar üç târih devrini temsil ederek 
sıralanır. Üsküdar’a kubbeler, minâreler şehri 
çizgisini çizer (*5). 

Üsküdar, minâreler, kubbeler şehri olduğu 
kadar bir de ressamlar şehridir denebilir (**6). Bu 
şehirde bir çok büyük ressamlarımız; Şeker Ah-
med Paşa, Zekâi Paşa, Seyyid Bey, Ali Rıza Bey, 

(*) İstanbul Fethini Gören Üsküdar: Nihad Sami Banarlı. İst. 
Enstitüsü M. Sayı: IV.
(**) Ressamlar Şehri Üsküdar: Malik Aksel. Şadırvan, 
sayı:16

Yeni Valide Camii 
Üsküdar / İstanbul 
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doğduğu gibi birçok ressamlarımız da bu şehrjn 
aşı boyalı evlerinin, tekkelerinin, değirmenleri-
nin, bostanlarının, mescid ve namazgâhlarının 
resimlerini yapmışlardır.

İstanbul’da Yeni Valide Hanı da yine böyle 
süslerle bezenmiştir. Duvarlar, belli belirsiz kuş 
oyuklariyle doludur. Bu yapının da en yüksek ve 
köşeye düşen bir kısmında tahminen bir metre 
genişliğinde tuğlaları çıkmış, bir kuş evi, bir ma-
sal evi görünüşünü hatırlatır ki, her iki tarafın-
da celi Mâşallah yazılariyle bambaşka bir özellik 
taşır. Bu kabartmada renk renk dökülmüş, sol-
muş nakışlar göze çarpar. Dış tesirlerle fazlaca 
yıpranmış bu yapıda kapılar ve pencerelerden 
pek az izler ortada kalmış, güvercin ve kuşla-
ra mahsus hücreler biçimlerini kaybetmişlerdir. 
Bununla beraber büyük bir ihtimamla yapılmış 
kuş evlerinden biri de muhakkak ki bu zarif 

Resim 18

Büyük Yeni Han kuşevi 
İstanbul
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eserdir. Buranın yine bir özelliği, yazı ile şeklin 
bir arada kaynaşması ve birbirini tamamlaması-
dır. (Resim: 18)

Ayrıca, üst kısımda, yan yana üç kubbe gö-
rünmede ve bu çeşit kubbe ve alem şekline 
mîmârî eserlerimizde pek öyle kolaylıkla rast-
lanılmamaktadır. Mîmârların insan ölçüsüne 
göre yapmış oldukları eserlerde gelenek dışına 
çıkamayışların hasretini burada kuş ölçülerine 
uygun eserlerde çıkarıyorlar. Görülmemiş kub-
beler, tırtıl kemerler, dantel saçaklar ortaya ko-
yuyorlar, bunlara merdivenler, balkonlar, türlü 
zikzaklar katıyorlar. Başaşağı kubbelerle, fante-
ziye yer veriyorlar, bütün bu özellikler, güzellik-
ler Yeni Han’ın, Sandalyacılar Sokağı’na bakan 
cephesinin tek köşesinde.

Üsküdar, Selimiye Kışlası karşısında, Üçüncü 
Selim’in yaptırdığı Selimiye Camii duvarlarında 
ve kuleciklerinde görülen hücreler, rokoko zarif 
köşkleri andırmada, her tarafı geniş ve büyük 
kafeslerle çevirili bulunmadadır. Oldukça bü-
yük bu kabartmanın da alt kısmı salyangozum-
su çizgilerle kıvrılarak, bu yapıya da desdeklik 
etmededir. Burada görülen pencerelerin bir kıs-
mı süs olarak yapılmış, bir kısmı da kuşlara ba-
rınak (Resim: 19).

Sultan Mahmud devri eserlerinden biri olan 
Taksim Meydanı maksemi üzerinde yanyana, 
birbirine benziyen iki kuş yuvası mütenazır 
kabartma eserlerdendir. Böylelerine, yâni mü-
tenazır eserlere pek az rastlanılır. Küfekî taşın-
dan yapılmış bu kabartmalarda kubbeler yerine 
kulemsi şekiller görünmede ve eserler eninden 
çok boyuna yükselmede, daha doğrusu üst kı-
sımlar garib bir şekilde bitmede. Bu kabartmada 
üst pencereler kapalı, alttakiler açık ve kuşlar 
burada bulunmadadır (Resim: 20).

Evvelce belirtildiği gibi en yeni kuş evlerinin 
kümeleştiği bir nokta da Balıkpazarı ve civarıdır. 
Burada artık ne kubbeye, ne de kemere rastlanıl-
mıyor. Türklere has kubbe ve kemer mîmârlığı 
bunlardan kalkmış, yerini çatı, dört köşe pen-
cere ve kapı almıştır. Bu türlü yapılara Kantarcı 
Nazmi, Tuzcular, Eyciler ve Tahmis sokaklarında 

Resim 20

Resim 19
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rastlanılmaktadır. Rönesans mîmârîsi taklidi bu 
yapılarda, Türk geleneğinden artakalan son kuş 
evcikleri, bu hanlarda görülmede, fakat bunlar 
da yapışık bulundukları mîmârînin karakterini 
almadadırlar.

Türk sanatının incelenmesi gereken birçok 
tarafları vardır. Hele İstanbul’da kuşlar için ya-
pılan bu süs yapılar, tamamiyle unutulmuşa 
benziyor. Ne yazık ki, bunların birçoğu harab 
olmaya yüz tutmuş, bugüne kadar tesbit edilme-
miş; şekilleri de belirtilememiştir.

Gotik kiliselerde taştan su oluklarının türlü 
biçimleri sanat târihlerine geçerken ve sanat 
târihinin bir bölümünü açıklarken bizde, Türk 
mîmârlığında, hele İstanbul’da görülen bu za-
rif yapılara nedense göz takılmamış. Denilebi-
lir ki, Türk mîmârlığı ile başlıyan bu kuş evle-
ri, klâsik mîmârimize ulaşmış, ondan sonra da 

barok mîmârlıkda büsbütün sıklaşmış, âdeta bu 
mîmârînin ayrılmaz bir eki olmuştur. Bunun se-
bebi, barok mîmârinin islâmlaşarak kendinden 
birçok şeyleri atması, heykelin kıyafet değişti-
rerek kuş yuvası şekline girmiş olmasıdır. Bir 
bakıma bu kuş kabartmaları bahanesiyle Türk 
sanatkârları bir çeşit kabarık resim yapıyorlardı 
ki, bu da heykelin su götüren tarafı.

Türk sanatında süsleme bir bahçe manzara-
sı gösterir. Çiniler çiçek bolluğu içindedir. Fa-
kat kuşları, gazelleri olmayan bir bahçe. Anla-
şılmayan, eşi olmayan çiçekler burada. Müslü-
manların tek sanat dekoru çiçektir. Çiçekler hiç-
bir zaman manzaralar içinde değildir. Camiler-
de sebep yokken ve günah olmadığı hâlde man-
zara görülmemekdedir. Müstesna olarak Mekke,  
Medine manzaralarında şematik, hendesî çizgi-
lerden ileri gidilmemekdedir. Bunların tabiat-

Selimiye Camii  
Üsküdar / İstanbul 
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le ilgisi bir iki hurma ağacına bağlıdır. Dağlar,  
denizler, hattâ gökyüzü bu sanata yabancıdır. 
Dağlar denizler görülse de sembolik bir özellik 
taşırlar. Gökyüzü bu resimlerde çok defa düz bir 
yaldızdan ibârettir. Daha doğrusu bütün bun-
lar itibârî bir görünüşe bağlıdırlar. Her şey baş-
ka bir dille anlatılmış üslûblaşmıştır. Bu çiçek-
ler deryâsında ne bir böcek, ne de bir kelebek 
görünür. Çiçekler çinilerde dizi hâlinde çizgiler-
dir. Ölçüler, kalıplar içine girmişlerdir. Oyalar, 
yazmalar, basmalara kadar ulaşmışlardır. Büyük 
bir sabır ve tahammüle dayanan bu tekrarla- 

Taksim Maksemi 
İstanbul

malar bolluğu du varlarda başka şekillerin gö-
rülmesine mâni oluyor, islâm sanatına mücer-
red bir özellik veren bu tezyini şekilleri reali-
teden uzaklaştırma gözü ile görenler de vardır. 
Fakat bu anlayış bu sanata yepyeni bir pence-
re açtığı gibi yine bu sanat, çizgilerin zikzakları- 
nı, dolambaçlarını en ileri noktalara kadar gö-
türdü. Her ne kadar, bu tekrarlamaların hayâl 
enginligine mâni olacağı söyleniyorsa da bura-
da görülen renk ve çizgi zenginliği, süs unsurla-
rının çeşitliği, resim ve heykel eksikliğini telâfi 
ediyor ve dünya sanat târihine başka bir görüş 



Taksim Maksemi 
İstanbul
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ve anlayış getiriyordu. Bu minyatürler, resim-
den çok, daha doğrusu bir benzetme sanatı de-
ğil, süsleyici bir sanat olarak kitaplarda, metin-
lerde yer alıyordu. Çizgi sanatı olarak yazının 
arkadaşlığını ediyor, kitaplara gizleniyordu.

Bu çiçek, bitki ve çizgi bolluğu islâm sana-
tının her köşesini, her boşluğunu doldururdu. 
islâm sanat eserleri arasındaki benzerliğin bir 
sebebi de doğudan batıya kadar uzanan islâm 
memleketlerinin aynı iklim kuşağı üzerinde bu-
lunmasında aranmalıdır (*7).

İslâm sanat birliği içinde bezemeye önem ve-
rilmesi, hendesî ve nebatî süslerin türlü örgüleri 
arasında çeşitli farklar bulunması, yine çeşitli 
kavimlerin gelenekleri neticesidir.

Halı, kilim gibi dokuma işlerinde görülen 
örgü zaruretleri köşeli şekillerin çiçek ve dalla-

(*) İslâm Sanatı Tarihi: Suud Kemâl Yetkin,

rın doğmasına sebeb oluyordu. Bununla beraber 
bu çiçek cenneti içinde kuşlara zaman zaman 
camilerde rastlanılmaktadır. Bâzan da bu gö-
rülmemiş kuşlar insan başlıdırlar, yahut çiçek 
başlıdırlar ki, biçimini kaybetmiş bu kuşlar ha-
lıların ve ağaç işlerinin süsü sayılırlar. Bunlar 
bâzan yazı şekline girerler, tavilli şekilleriyle 
canlı yaratıklar olduklarını unuttururlar. İslâm 
sanatında masal sarayları, köşkleri, kameriye-
leri bir hülya ve rüya motifleri gibi nerelerde 
belirmezler. Bu köşklerin, hayâl kameriyeleri-
nin, taş biçimine girmiş şekilleri cami, medrese, 
han, hamam, kervansarayların iç veya dış du-
varlarında, hele İstanbul’da, bol bol görünürler. 
Aynı hayâl zenginliği ile kabarık bir şekle bü-
rünürler, sanat ile canlı yaratıkların en zarifleri 
birbirleriyle kucaklaşırlar, kuşlar da, bu hayâli 
mîmârînin canlı süsleri olurlar.

Nuruosmaniye Camii, İstanbul
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SON SÖZ

Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’a girdikten 
bir müddet sonra İtalya’ dan bâzı sanatkârlar 
İstanbul’a geldiler. Bunlar içinde en meşhûru C. 
Bellini idi ki, batı uslûlü ile ilk defa pâdişâhın 
resmini yapan bu ressamdı. Bu ressamla batı 
sanatiyle alış verişimizin ilk adımı atıldı. Fakat 
çok sürmedi, bu sanat hareketi Sultan Beya-
zıd ile durakladı, hattâ sona erdi. Bu pâdişâh, 
C. Bellini’den sonra İstanbul’a gelmek istiyen 
Leonardo’ya ve Michel Ange’a iltifat etmemiş ol-
makla Avrupa Rönesansı’na giremedimiz ve bu 
yüzden geri kaldığımız söylenir (*8).

(*) (İstanbul) sanat ve edebiyat dergisi, 9 Eylül 1956. Malik 
Aksel.

Yeni Valide Camii 
Üsküdar / İstanbul
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Acaba Fâtih Sultan Mehmed gibi büyük bir 
pâdişâhtan sonra Beyazıd-ı Veli, babası izinden 
gitmemekle bir suç mu işlemiştir? Burada üze-
rinde durulacak, incelenecek bir mesele kar-
şımıza çıkıyor: Bu iki pâdişâhtan Fâtih Sultan 
Mehmed’in toleransı, Beyazıd-ı Veli’nin gele-
nekçiliği.

Bunu Sultan Beyazıd’ın taassubu şeklinde yo-
ranlar da vardır. Fakat bu iki sanatkâr İstanbul’a 
gelseydi acaba bu şehrin panoraması nasıl olur-
du? Bunu düşünmek o kadar zor olmıyacaktır. 
O devirdeki İtalyan şehirlerini ele alırsak çabuk 
bir sonuca varırız. Selçuk gelenekleriyle Bursa 
ve Edirne’ye ulaşan Türk mîmârisi yeni fethe-
dilmiş İstanbul şehrinde görülmiyecek, Bizans 
mîmârîsi ile birlikte İtalya’da dal budak salan, 

Yunan ve Roma kökünden gelen Rönesans 
mîmârîsi yer alacak. Floransa Domi, Senpiyer 
katedrali gibi camiler, çan kuleleri gibi minâreler 
ortaya çıkacak, Türk sanatı, Türk gücü hız alma, 
taşma çağında fetihle beraber sona erecek, 
mağlûb milletler de bu suretle intikamla rını al-
mış olacaklardı. Halbuki Beyazıd-ı Veli, en aşağı 
iki yüz yıl Türk sanatının önüne çıkan engelle-
ri ortadan kaldırdı, yaptırmış olduğu camiden 
sonra Süleymaniye’ler ve Sultanahmed’ler mey-
dana geldi, dev eserler yaratan Türk mîmârları 
İstanbul’u türkleştirdiler, müslümanlaştırdılar. 
Halbuki, bu yabancı ressam ve mîmârlar gelsey-
di acaba bugün o övdüğümüz Türk şâheserlerini 
görebilecek mi idik?

Mîmâr Sinan’lar, Mehmed Ağa’lar, Davud 
Ağa’lar çıkabilecekler mi idi? Acaba niçin târihî 
soydaşlarımız sayılan Bulgarlar, Macarlarken dile-
rine mahsus bir mîmârî meydana getiremediler?

Mîmârlarımız Osmanlı sınırları içine giren 
birçok memleketleri olduğu gibi, Yunanistan’ı 
da görmüşlerdi. Buradaki eserler, hele Koca Mî 
mâr Sinan için hiç de yabancı değillerdi. Bu ya-
pılar Türkleri ilgilendirmek şöyle dursun kâfiri 
sayılıyordu. Daha doğrusu kubbeli, kemerli sant-
ral mimârî dışında kalanlar hoş görülmüyordu. 
Bu sebebten Ayasofya’ya, Parthenon mâbedine 
bakıldığı gibi bakılmıyordu. Bu eser, büyük bir 
Türk eseri kadar kutsallaştırılmış; müslüman ge-
lenekleriyle yoğrulmuştu. Bunun tek sebebi, bu 
mâbedin, kökünün şarka bağlı bulunmasında 
idi. Ayasofya’da renkler bir şark halısına benze-
diği gibi resimler de büyütülmüş minyâtürlere, 
üstelik şark geleneklerine göre vücutlar, elbise-
ler içinde kayboluyorlardı.

Bu mâbedin her şeyi şarkdan ve Anadolu’dan 
geliyordu. Sütunları, kemerleri, kubbeleri hattâ 
mîmârları. Bu büyük mucize esere Türkler ay-
rıca son mîmârî eserlerindeki renkleri, çizgileri 
kattılar. Nitekim mavi renkler de böylelikle Aya-
sofya kütüphanesine ve çevresine girdi. Türk 
mâbedlerinde görülen sebil, şadırvan, çeşme, 
türbe, mektep, medrese, hamam da bunun et-
rafını sardı. Bu esere karşı duyulan sevgi ve 

Dolmabahçe Sarayı, kuş hastanesi 
İstanbul
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Dolmabahçe Sarayı, kuş havuzu 
İstanbul



Galata Selanik Pasajı  
Beyoğlu / İstanbul
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saygı onun o zamana kadar yapılmamış, görül-
memiş azametli kubbesinden değil, bu eserin 
Türklerin gelmiş olduğu taraftan gelmiş olma-
sındandı. Halbuki Türkler Yunanistan’ın zabtın-
dan sonra, Yunan mâbedlerinin en büyüğü olan 
Parthenon’a sâde bir minare ilâvesiyle yetindi-
ler, bu tarz yapılara heveslenmediler.

Ankara’da Ogüst mâbedine minâre dahi dik-
mediler. Onun bitişiğine Hacı Bayram Cami’ini 
yaptılar. Çünkü Ogüst mâbedi, Anadolu’nun gö-
beğine kadar sokulduğu halde yabancı idi. Put-
perest Roma eseri idi. Türk ve islâm gelenek-
lerine uymuyordu. Neticede denebilir ki, Türk 
sanatı, Ayasofya tesiri altında kalmadan çok, bu 
mâbedin kökleri ile Türk sanatının köklerinin 
aynı kaynaktan geldiğine işaret etmek lâzım. 
Buradan şuna varmak gerekli olacaktır: Türk-
ler, İstanbul’a elleri boş değil, büyük bir sanat 
hamûlesiyle geldiler ve buraya kendi medeniyet 
eserlerini getirdiler. İstanbul yeni renklere, yeni 
şekillere, çizgilere kavuştu, hattâ sâde insanlara 
değil, hayvanlara da sanat ve hayır eserleri kur-
dular. Hele büyük eserler yanında küçük kuşla-
ra, güvercinlere yapılan evcikler, birer fantezi 
olmaktan ziyâde, medeniyet ve kültür eserleri 
değil midir? 

Dolmabahçe Sarayı, kuş havuzu 
İstanbul
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Haydarpaşa Garı,  
baca görünümlü kuşevi 

İstanbul
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Prof. Dr. Semavi EYİCE

“Keşke kuşevi olsa da bu hayvanlar 
kendi yuvalarında rahatsız edilmeden 
yumurtlasalar.” 

Meseleye İslamiyet’in merhamet anlayışın-
dan yola çıkarak bakabilir miyiz? Bugün için 
kuşevlerinden neden vazgeçildi?

Yakın zamana kadar mezarlarda yağmur su-
larının birikmesi için çanaklar yapılıyordu. Kuş-
lar su içebilsin diye. İslam inancında hayvanlara 
ciddi anlamda önem atfedilmiştir fakat zamanla 
yok olup gidiyor. Hayvanların su içme yalakları 
ayrı yapılmıştır, ortası insanlara mahsustur. Çatal 
Çeşme denilen çeşmeler vardır bir de, bir tanesi 
benim evimin civarındadır. İslamiyette böyle bir 
inanç var elbette ama biz her şeyimizi kaybettiği-
miz gibi inançlarımızı da kaybetmiş durumdayız. 
Hiçbir değer verildiği yok bunlara, bugün çeşme-
lerin hiçbiri akmıyor zaten. 

Hristiyanlık aynı konuyu almış, bir çanaktan 
karşılıklı su içen güvercinler yapmıştır, bu da 
ruhların su içerek hararetini gidermesi ve iman 
yoluyla huzura kavuşacaklarını ifade ediyor.  Bu 
erken Hristiyan döneminin sembolü olarak hat-
ta mozaik olarak var. İtalya’nın Ravenna şehrinde 
karşılıklı su içen güvercinler panosu vardır.

İbn-i Neccar Camii, Kastamonu
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Eskiden cüzzam hastalarının bulundukları tek-
kelerin önüne de iane koyulması için taşlar dikil-
miştir. Bir sütunun üzerine çanak şeklinde yer ya-
pılır kimsenin temas etmeyeceği şekilde ve insan-
lar hastalar için oraya para bırakıyorlar. Ama şimdi 
kaybolup gitmişler. Mesela bugün  Karacaahmet’te 
Miskinler Tekkesi vardır ki; cüzamlıların toplandı-
ğı tekke deniyor buraya fakat tekkeler kapatılırken 
orası da kapanmış. O tekkenin düşündükleri gibi 
bir işlevi yok halbuki, miskinlerin sığındıkları bir 
mekan. Namazlarını kıldıkları, kaldıkları rahatça 
dolaşabildikleri Karacaahmet’in içinde bir tekke. 

Kuşevleri Batı’da da bizimkilerde olduğu gibi 
koruma amaçlı mı yapıldı? Leylek Vakfı gibi uy-
gulamalarımız var, kuşevleri bizde bir yaklaşı-
mın ürünü gibi görünmüyor mu?

Biz de apartman gibi yapılmış kuşevleri vardır. 
Benim de evimde mutfak penceresi sürekli açık-
tır. Geçen yıl bir kuş çöplerini mutfak dolabının 
üstünde taşımış ve yuva yapmış, yumurtalarını 
koymuş sonradan gördük. Yiyecek taşıyor sürek-
li yuvasına. Yazlığa giderken mecburen mutfak 
penceresini açık bıraktık, su koyduk yuvasının 
yanına aksi halde ölecek. Yavruları oldu, gittiler 
nihayet demeye kalmadı, ikinci bir çift geldi aynı 
yuvaya yerleşti.  Bütün yaz dolabın üzerinde ya-
şadılar ama üçüncü bir çift gelmesin diye sonun-
da pencereleri kapadık. Keşke kuşevi olsa da bu 
hayvanlar kendi yuvalarında rahatsız edilmeden 
yumurtlasalar. 

İslamiyetteki hayvanlara karşı gösterilen ilgiy-
le Hristiyanlıktaki aynı değil. Hristiyanlık hay-
vanlara ayrı bir önem ve değer vermiyor. Bizde 
kervan hayvanının rahat etmesi için sulanması 
için yeşillikle beslenebilmesi için kervan yolla-
rında düşünülmüş yerler var. Çünkü bir kervan 
16. asırda İstanbul’dan Ankara’ya 12 günde va-
rıyor. Soğuk iklimlerde hayvanlar için özel yerler 
yapılmış ve insanlar da hayvanların sıcaklığıyla 
ısınmak için set halinde yapılmış yatacakları yer-
ler bulunmakta. 

Fatih Camii ve Kütüphanesi, Fatih / İstanbul

Matra Sokak Çeşmesi, Kayseri



Fatih Camii ve Kütüphanesi 
Fatih / İstanbul
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Tasavvufun dünyaya bakarken bütüncül ola-
rak bakmasının sonucu mudur peki bunlar?

Tasavvuf, Türk kültür ve tarihinde önemli bir 
yer tutar. Tasavvufun edebiyatı, musikisi, görüş-
leri vardı. Fakat zamanla hepsi sulandırılmış orta-
dan yok olup gitmiş. Örneğin Bektaşilik, Alevilik 
tarafından yok edilmiş durumda. Gerçek Bektaşi 
bunu protesto ediyor, kabul etmiyor. Osmanlı’da 
30 küsür tarikat var. Tarikatların tarihi bizde 
tam olarak incelenmiş değil. Türklerde ve özel-
likle İslam inancında hayvanlara karşı bir şefkat 
var. Biliyorsunuz işte köpeklere dokunulmamış-
tır ve bu yüzden fazlasıyla üremişlerdir. Bu yüz-
den de hepsi toplanarak Hayırsız Ada’ya götürül-
müşlerdir. Burada açlıktan birbirlerini parçalaya-
rak öldürmüşlerdir. İstanbul’un köpekleri vahşi-
dir gibi söylentiler yayılmış Avrupa’da. Bir de hi-
kaye uydurmuşlar üzerine: Bir İngiliz lordu karısı 

ve çocuklarıyla İstanbul sokaklarını gezerken so-
kak köpekleri tarafından saldırıya uğramışlar ve 
sonunda sadece bastonu ve eşinin bacakları bu-
lunmuş. Meşrutiyet idaresi dedikodulara nihayet 
vermek için sokakta ne kadar köpek varsa top-
layıp adaya götürdüğünde, Anadolu yakasından 
bütün ulumalar duyulurmuş. Avrupa gazetelerin-
de ise bu durum köpeklerin Türkler tarafından 
feci şekilde açlığa mahkum edildiği şeklinde yan-
sımış. İstanbul köpekleri mahallelerine göre tak-
sim olmuş haldeydiler ve birbirlerinin mahallesi-
ne tecavüz etmiyorlar ve üzerine de asayişi on-
lar koruyorlardı.

Kediye karşı da ayrı bir hassasiyet vardır  
İslam’da. Öldürülmez, dokunulmaz... Hz. Mu- 
hammed’in cüppesinin eteğinde uyuyan kediyi 
uyandırmamak için eteğini kestiği söylenir.

Fatih Camii ve Kütüphanesi 
Fatih / İstanbul
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Bugün için, mimarlar, çevre düzenlemecile-
rine kuşevleri örneği neler çağrıştırabilir?

Bizim mimarimiz öyle bir mimari ki, artık şunu 
da yapalım demiyor. Böyle bir niyette yok. Ben 
Anıtlar Kurulu’nda 40 yıl çalıştım, üyelik ve baş-
kanlık yaptım. Bir sokağa bakıyorsunuz cumbalı 
ev yanında ise bugünün mimarisiyle yapılmış baş-
ka bir ev. Sokakta bir bütünlük yok. Halbuki far-
kında değiller, sokağa karakterini veren eski mi-
mari. Kurulda başkanken birkaç yerde başardım 
bunu. Yani bölgenin mimarisine uygun yapılar 
inşa edilmesi için çalışmalarda bulunduk, başarı-
ya da ulaştık.
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Yrd. Doç. Dr. Fatih MÜDERRİSOĞLU

İnce bir zevkin göstergesi olarak günümüze ulaşan kuş evleri 
için, konumuz gereği özellikle Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafi 
sınırları içinde yaşayan halkların, bilhassa Türklerin kuşlara olan 

sevgi ve merhametinin mimariye yansımasıdır.

kuşevleri
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Topkapı Sarayı Darphane-i Amire 
İstanbul
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KUŞEVLERİ

Araştırmacılar tarafından “Kuşevleri”, “Kuş 
Köşkleri”, “Serçe Saraylar” gibi adlarla tanıtı-
mı yapılarak bazı kitap, makale ve ansiklopedi 
maddelerine konu oluşturan kuşevleri, kimi ya-
pılarda oldukça farklı biçimlemelerle karşımıza 
çıkan mimariyle bağlantılı bir cephe ögesidir1. 
Genel anlamda Kuşevlerini “Güvercinlik”, “Bo-
ranhane”, “Kuş Takası” veya “Kuşane – Kuşhane” 
isimleriyle tanınan mimari düzenlemelerden 
bazı açılardan ayırmak gerekir2.

Çalışmamızdaki amaç, Osmanlı döneminde 
(1299 – 1922) özellikle payitaht merkezi İstan-
bul (1453 – 1922) ile taşradaki (başkent dışında-
ki) kimi yerleşimlerin bazı yapılarında görülen 
ve genel tanımlamasıyla kuşevlerine, sanatsal 
ve mimari açıdan dikkat çekmek ve bu konuda 
daha önce yapılan çalışmaları anımsatmaktır. 
Çalışmanın mimari dışı özellikle dinî, vakıf vb. 
boyutları ise ilgili diğer araştırmacılar tarafın-
dan ele alınacağı için üzerinde ayrıntılı durul-
mayacaktır3.

Yrd. Doç. Dr. Fatih MÜDERRİSOĞLU

Darülaceze, İstanbul
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İnce bir zevkin göstergesi olarak günümüze 
ulaşan kuşevleri için, konumuz gereği özellikle 
Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafi sınırları için-
de yaşayan halkların, bilhassa Türklerin kuşla-
ra olan sevgi ve merhametinin mimariye yan-
sımasıdır diyebiliriz. Mimariye yansıma da ge-
rek kendi kişisel konutlarda gerek kamuya açık 
camii, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, 
han, hamam, çeşme, sebil, maksem, su keme-
ri vb. çeşitli yapı tiplerinde yapılan kuşevleriy-
le ifade edilmiştir. Bu düşünceyi başka bir an-
latım ifadesiyle şöyle özetleyebiliriz. Kuşevleri, 
özellikle halkın kuşlara olan düşkünlüğü ve sev-
gisinin hem işlevsel hem de sanatsal bir anlatım 
biçimiyle ortaya konulmasıdır. Aslında kuşevle-
ri, yapı ile doğrudan ilgisi olmayan bir çeşit ma-
ket, kimisi hayal mahsulü minyatür boyutlu mi-
mari bir ögedir.

Aşir Efendi Hanı, Kastamonu
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Tarihsel süreç içinde dağılımına baktığımız-
da kuşevlerinin daha çok Lâle Dönemi (1718 – 
1730) ve sonrasında yoğunluk kazandığı görü-
lür. Osmanlıların kuruluş (1299 – 1451) ve klasik 
(1451 – 1703) dönemlerine ait yapılardaki az sa-
yıdaki kuşevlerinin bir kısmı orijinal ise de ba-
zıları sonradan yapılara eklenmiştir. Belki doğal 
afetler, zaman içinde binaların yıkılması İstan-
bul ve  taşrada, erken tarihli olabilecek örnek-
lerin günümüze gelmesini engellemiş olmalıdır. 
Özellikle ahşaptan yapılan kuşevlerinin yangın-
lar sonucu zaman içinde yok olmaları doğal bir 
süreç olarak kabul edilebilir.

Cumhuriyet döneminde ise gelenek artık bazı 
nedenlerden dolayı unutulmuş gibi gözükmek-
tedir. Oysa yeni malzemelerle çağdaş sanatın 
getirdiği teknolojik olanaklarla ve modern an-
layıştaki sanatçıların yaratılarıyla kuşevleri yeni 
bir biçime dönüşebilirdi4.

Hiç şüphesiz kuşevleri farklı düşünce ve bi-
çimlemeyle Osmanlı dönemi öncesinde Anado-
lu kültürlerinde de vardı. Bilindiği kadarıyla An-
tik kültürlerde, Bizans’da, Anadolu Selçukluları 
ve Beylikler dönemlerinde kuş imgesi ve onun 
mimariye, sanata yansıması da önemli idi5.

Aşir Efendi Hanı, Kastamonu

Burmalı Minare, Amasya 
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Türklerin Anadolu’ya akınlar şeklinde geldik-
leri XI. yüzyıl ikinci yarısından sonra ilk kuşevi 
örneklerine Anadolu Selçuklularında rastlanır. 
Anadolu Selçukluları geldikleri coğrafya olan 
İran ve Orta Asya’daki kültürlerini Anadolu’da 
özümseyerek kendilerine has adına “Anadolu 
Selçuklu Sanatı” denilen bir kültür oluşturarak 
tarihe mal olmuşlardır.

Bilindiği kadarıyla Osmanlılarda ilk kuşevi 
örneklerinin önceki başkent Bursa ile Rumelî’nin 
ikmal merkezi Edirne’de görülmesi olasıdır. Os-
manlı Devleti’nde Sanatta Klasik dönemin (1451 
– 1699) yaşandığı zaman diliminde yapılan ku-
şevi örnekleri henüz anıtsal boyutlarda olmayıp 
sade, daha çok yuva ve delikler şeklindedir. Av-
rupa ise bu tarihler arasında Aydınlanma Çağı 
olarak nitelendirilen Rönesans dönemini yaşa-
makta ve ardından Barok ve Rokoko adı verilen 
sanat akımlarının etkisi kuvvetlice hissedilmek-
tedir. Klasiklicilik’e karşı estetik değerlerin ön 
plana çıkarıldığı “Barok Çağ” güzel sanatlarda 
1600 – 1750 arasında karşımıza çıkar.

Sinanpaşa Türbesi 
Konya
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Avrupa’daki Barok sanat akımının Osman-
lıya yansıması ise fazla gecikmez. Lâle dönemi 
ile birlikte başlayan ilk sızıntı şeklinde etki, 18. 
yüzyıl ortası ile birlikte hızlanarak 19. yüzyıl ilk 
çeyreğine kadar devam eder. Kemer, sütun baş-
lığı, pencere, silme vb. mimari öğe ve bezeme-
lerde kendini hissettiren Barok üslup, bir yerde 
Osmanlılaşarak “Osmanlı Baroğu” adını alır. 

Başkent İstanbul’un yanı sıra,  taşrada özellikle 
Ayan yapılarında kendini fark ettiren bu üslup, 
mimari yapıların bir çeşit maketi olan kuşevle-
rini de dolaylı olarak etkisi altına almıştır. Ku-
şevlerinde karşımıza çıkan yuvarlak hatlar, kıv-
rımlar naif kimi özellikler Barok sanatın estetik 
kaygıları olarak kabul edilir.

Yusuf Ağa Kütüphanesi 
Konya
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Geleneksel kültürümüzde kuşa bakmanın 
sevap kazanma, kuş yuvasını dağıtmanın ise 
günah olacağı inanışı6 kuşlar için oluşturulan 
mekanların birbirlerinden oldukça farklı, bir 
yerde büyük yapıların adeta maketi gibi olacağı 
gibi çeşitli yaratıcı ya da hayali tasarımlarla bi-
çimlenmesini sağlamıştır. Zamanla bu düşünce 
gelenekselleştirilerek kuşaktan kuşağa aktarıl-
mıştır. Kuşevleri yapılırken barınma ve bezeme 
öğesi anlayışı bir arada düşünülmüştür. Bir ba-
kıma yapıdan yapıya kimi farklılıklar gösteren 
kuşevleri için kuşlara verilen değerlerin ve sev-
ginin mimariyle buluşmasıdır da denilebilir.

Günümüze gelen örnekler dışında, ulaşıla-
bilen yazılı ve görsel içerikli Osmanlı belgeleri 
ışığında, Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafi sı-
nırları içinde, Rumelî’den Anadolu’nun Doğu ve 
Güneydoğusundaki eyalet, sancak ve kaza mer-
kezlerindeki bazı yapılarda kuşevlerinin çeşitli 
düzenlemelerini görmekte ve bilmekteyiz.

Kuşevleri üzerinde yapılan çalışmalar ve kişi-
sel gözlemlerimiz gösteriyor ki kuşevleri yoğun-
lukla dini mimari sınıfına giren camii ve türbe 
gibi ibadet ve gömüt yapıları ile sivil mimarinin 
alt grupları olan eğitim, ticaret, bayındırlık, su, 
sosyal yardım ve konut mimarisinin ilgili yapı-
larında karşımıza çıkmaktadır. Askerî mimaride 
kuşevleri konulu özel bir çalışma ise henüz ha-
zırlanmamıştır7.

Yusuf Ağa Kütüphanesi 
Konya
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Kuşevleri, başta güvercin, serçe, kumru ol-
mak üzere, kırlangıç, saka ve leylek gibi kimisi 
göçmen olan kuş cinsi hayvanların hem barın-
ma, korunma ve konaklaması hem de beslen-
meleri için inşa edilen bir çeşit görsel belge nite-
liği taşıyan eserlerdir. Bu eserler aynı zamanda 
plastik özellikler yansıtmaları açısından da ilgi 
çekidir.

Kuşevlerinin yer seçiminde şüphesiz dikkat 
edilmesi gereken bazı özellikler aranmıştır. Her 
şeyden önce saçak altında ya da yüksek bir yer-
de yapılmalarının nedeni, kuşları, zararlı insan 
eli ile kedi, köpek vb. hayvanlardan yani dışarı-
dan gelebilecek tehlikelerden korumak içindir. 
Cephe seçiminde öncelikle güneş ışığını daha 
çok alması açısından mihrap cephesi, yani gü-
ney cephe tercih edilmekle birlikte, ön cephe ve 
diğer cephelerin de değerlendirildiği uygulama-

lar vardır. Bu bağlamda yakıcı güneş, yağmur, 
rüzgar, dolu, gibi doğal hava şartlarından kuşla-
rı korumanın yanı sıra, ilgili yapının cepheden 
algılanma biçimi, birden fazla yapılacak kuşev-
lerine farklı zeminler hazırlama gibi etmenler de 
kuşevlerinin yeri konusunda belirleyici olmuş-
tur. Kuşevlerinde iki ana şema söz konusudur. 
Birinci tipte, ya duvarların içi oyularak açılır ve 
yuvalar gömülerek oluşturulur ya da kuşun cin-
sine göre cephe üzerine yerleştirilir. Birkaç de-
likten oluşan daha basit bir başka deyişle yalın 
tipteki bu kuşevlerinde yüzey genelde düz olup 
dışa çıkıntı hemen hemen görülmez. Bu gruba 
giren örneklerde taş kemer biçiminde oyularak 
veya tuğla ile oluşturulan tasarımlar olduğu gibi 
pahlı köşeler ve mukarnas dilimler de kullanı-
labilir. Ayrıca bazı yapıların örtü sisteminde yer 
alan bacalarında da kuşevlerine rastlanır.

İkinci grup kuşevleri ise daha görkemli olup 
bir çeşit küçük ölçekli ev, evcik veya köşk ma-
ketini anımsatan mimari yapı şeklinde tasarla-
nır ve uygulanır. Kullanılan ana malzeme köfeki 
(Bakırköy) taşı olup işlenmesi kolaydır. Bu taş 
cinsi aynı zamanda İstanbul yapılarının da ana 
malzemesidir. Mermer, tuğla, kiremit, demir ise 
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ya tek başına ya da ikinci bir malzeme ile bera-
ber kullanılır. Bilindiği kadarıyla ahşap malze-
meden yapılan kuşevleri özellikle yangınlar ne-
deniyle günümüze ulaşmamıştır. Ahşabın yoğun 
kullanıldığı yapılarda kuşevlerinin de ahşaptan 
oyma şeklinde yapıldığı kabul edilmektedir. Ku-
şevlerinde sıva, malakarî, oyma ve ajur teknik-
leri de zaman zaman denenmiştir.

Tasarımı yapılan kuşevleri cephe estetiği açı-
sından dikkat çekici olup daha önce sözü edildi-
ği üzere ilgili yapının ya saçak altında ya da gü-
neş alan bir cephenin uygun bir yerine giydirilir, 
geçirilir veya daha çok monte edilirdi. Bu gru-
ba giren kuşevlerinin taş oyularak yapılanları 
alçak ve yüksek kabartma özelliği yansıtır. Hat-
ta üç boyutlu, bir veya daha fazla katlı camii ile 
ev, saray, köşk gibi konut mimarisi maketi görü-
nümleri yansıtan örneklerin sayısı da az değil-
dir. Bu tip kuşevlerinde bir veya birden fazla göz 
(oda), düz, kırma çatı, tonoz ve kubbe gibi fark-
lı örtü sistemleri denendiği gibi konsol üzerine 
oturtma görülür. Genellikle önlerinde kuşların 
konaklayabileceği düz de bir alan bulunur. İkin-
ci gruba giren kuşevleri örnekleri sokağa yani 
yola doğru cumba şeklinde taşıntı, çıkıntı yapa-
rak gözle daha iyi fark edilir.

Bu bağlamda Osmanlılarda görsel sanatlarda 
karşımıza çıkmayan heykel sanatına öykünme 
söz konusu olmalıdır. Anıtsal kuşevlerini ya-
ratan usta ve mimarlar, kendilerini çeşitli ne-
denlerle ön plana çıkartmak istemediklerinden 
eserlerinin altlarına imza atmayarak anonim 
kalmayı tercih etmişlerdir.

Kuşevlerinin İstanbul örneklerini tanıtmaya 
gelince; Başkent İstanbul’un her iki yakasında, 
farklı tipteki yapılarda yalın veya görkemli ku-
şevleri örnekleriyle karşılaşılır

Köprü mimarisindeki uygulamayı ele alacak 
olursak İstanbul Büyükçekmece köprüleri gü-
zel bir örnek teşkil eder. Bir zamanlar İstanbul’u 
Edirne üzerinden Orta Avrupa’ya bağlayan tari-
hi yolun Büyükçekmece Lagünü üzerine, Mimar 
Sinan tarafından 1567’de yapımı tamamlanan 

Anıtkabir, Ankara
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Belediye Binası, Safranbolu
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köprülerin birincisinde kovuk şeklinde, dör-
düncüsü ise küçük bir yapı ölçeğinde kuşevle-
rine rastlanır.

Camiiler, İstanbul’da en yoğun kuşevi örne-
ğini bulabileceğimiz yapı tipinin başında gelir. 
Asya yakasında Üsküdar Yeni Valide, Ayazma ve 
Selimiye Camiileri, Avrupa tarafında ise Eminö-
nü Yeni Camii, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Bali 
Paşa, Fatih, Lâleli ve Nuriosmaniye Camiileri 
kuşevlerine sahip tanınmış örneklerdir.

Bahsi geçen bu camiilerin cephe ve taçkapı-
larında bir veya birden fazla kuşevi biçimlenme-
si karşımıza çıkar. Kat sayısı, çatı biçimi, göz sa-
yısı, kemer, sütun, pencere vb. mimari eleman-
larda da farklılık görülür.

18. yüzyıl başında tarihlenen Üsküdar Yeni 
Valide Camisi’nde farklı yerlere yerleştirilen 
beş kuşeviyle karşılaşılır. Bunların içinde avlu-
nun kuzeydoğu köşesine yerleştirilen camii ma-

Belediye Binası, Safranbolu
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İnönü Mahallesi, Baysal 
Sokak, No: 12, Safranbolu
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ketli uygulama en fazla dikkati çeken örnektir. 
Tek katlı, kubbeli, ikişer gözlü ana mekâna sa-
hip camii modelli kuşevlerinin iki yanında ise 
tek şerefeye sahip birer minare göze çarpar. Ge-
lişmiş taş işçiliğini yansıtan bu kuşevi modeline 
İstanbul’da farklı yapılarda da rastlanır.

18. yüzyıl ortalarında inşa edilen Üsküdar 
Ayazma Camisi, adeta bir kuşevi müzesi sınıfı-
na girecek kadar sanatsal zenginlik ve görkem 
yansıtır. Toplamda on yedi kuşevi yapının çeşitli 
cephelerine dağtılmıştır. İçlerinde batı cepheye 
konumlanan kuşevi ise anıtsallığı ile ilk bakışta 
ayrışır. Ayazma Camisi’ndeki uygulamalarda ev, 
köşk, saray gibi farklı yapı tiplerinin maketi gö-
rülür. Aynı zamanda ajur adı verilen oyma tek-
niğinin güzel işçiliği ile de dikkat çeker.

Yine Üsküdar’da, 19. yüzyıl başında Selimi- 
ye Kışlasının yanında inşa edilen Selimiye 
Camisi’nde ise iki farklı örnek görülür. İki kat-
lılığın canlandırıldığı köşk biçimli düzenlemede 
barok özellikler ilgi çeker.

Sonuçta Üsküdar bölgesindeki kuşevi uygu-
lamaları 18. yüzyıl ve sonrasına ait olup daha 
estetik, zarif ve süslüdür. Bu evlerde kuşlar için 
yemlikler, suluklar, inip çıkabilmeleri için yol-
lar, çevreyi gözetleyebilecekleri balkonlar da 
söz konusudur.

16. yüzyılın ortalarında yapımı tamamlanan 
İstanbul Süleymaniye Camisi’nde, gelişigüzel 
yerleştirilmiş sekiz küçük delik şeklindeki ku-
şevleri göze çarpar. İstanbul’un kutsal bölgesi 
kabul edilen Eyüp semtindeki Eyüp Camisi’nde 
ise çok sayıda daha özellikli kuşevleri bulunur. 
Toplamda onüç kuşevi camiinin cephelerinde 
farklı biçimlerde yerleştirilmiş veya açılmış ko-
numdadır. Bunların içinde camiinin doğu yö-
nündeki taçkapının saçak altındaki kuşevi daha 
etkileyici özelliklere sahiptir.

İstanbul medreseleri içinde Merzifon’lu Kara 
Mustafa Paşa, Bereketzade, Sadr-ı Esbak Hasan 
Paşa ve Feyzullah Efendi’de çeşitli tip ve sayıda 
kuşevi örnekleri görülür.

İnönü Mahallesi, Baysal 
Sokak, No: 12, Safranbolu
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Karaköy’de yer alan Bereketzade Medresesi-
ni örnek alırsak, ilgili yapının sokak cephesinde 
bir kuş köşkü ile yuva biçimli iki kuşevi gözlem-
lenir. Benzer şekilde Hasan Paşa medresesin-
de de farklı biçimli kuşevleri bulunur. Bunların 
arasında güney cephede yer alan kuşevi konsol-
larla dört katlı bir camii biçimli olup bir konso-
la oturtulmuştur ve destekler arasında üç kovuk 
göze çarpar. Ayrıca iki yanındaki birer şerefeli 
minare plastik değer taşıması ile ilgi çeker. Mi-
narenin alemlerinde de ay bulunur.

Sivil yapılar içinde en çok kuşevlerine han-
larda rastlanır. Bazılarında karşımıza çıkan yuva 
şeklindeki kuşevlerine karşın, Tahtakale’deki 
Büyük Yeni Han’da otuzdan fazla sayıdaki kuşe-

vi içinde en dikkati çeken yanında Maşallah ya-
zısı ile 1177 H. / 1764 M. tarihini veren serçesaray 
biçimli kuşevidir. Kuşevi üç katlı olup üzeri to-
nozla örtülüdür.

İstanbul örnekleri içinde türbe cephelerinde-
ki uygulamalar da değer taşır. Sultan III. Selim 
ve III. Mustafa’nın bir arada gömülü olduğu tür-
benin iki köşesindeki plastırların üzerinde sa-
çak altında birer kuşevi yer almaktadır. Bunlar 
birer serçesaray şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer yapılardaki uygulamalara gelince; Mı-
sır Çarşısında, Taksim Maksem’de, bazı dükkan-
larda, imaret, kütüphane, sıbyan mektebi, saray 
ve darphane gibi yapı tiplerinde de her iki tipe 
giren kuşevlerine rastlanır.

Ulucamii (Eski Kıran 
Kilisesi), Safranbolu
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İlgi çekmesi açısından Taksim’deki Maksem 
(suyun ayrım noktasındaki yapı)’de giriş kapı-
sının üzerinde karşılıklı birer kuşevi bulunmak-
tadır. Her ikisi de köşk biçimli olup kemerleri, 
pencere ve tonozlarıyla mimari bir yapı biçimi-
ni yansıtır.

Son olarak İstanbul’dan bahsedilecek kuşevi 
uygulaması Topkapı Sarayı I. Avlu içindeki Os-
manlı Dönemine ait Darphane-i Âmire binasının 
iç avlu cephesinde yer alan ve adeta yüksek bir 
şato görünümü yansıtan kuşevidir. Bu kuşevi, 
kuşevlerinin en ihtişamlısı olarak kabul edilir. 
Örnekte farklı düzenlenen katlar söz konusu 
olup basamak basamak yükselen, kendi için-
de iç içe tasarlanan olağanüstü bir kompozis-
yon anlayışı sezilir. Hareketli bir konsol üzeri-
ne oturtulan eser merkezde üç, yan kısımlarda 
dört katlıdır. Orta bölüm yuvarlak hatlı olup 
dışa doğru taşkınlık yapar ve sütunlu bir taşlık 
kısmıyla karşılaşılır. Üç cumbanın üstü normal 
altları ise baş aşağı kubbe formundadır. Sonun-
cu katı oluşturan dördüncü kat kule görünümlü 
ve balkonlu biçimdedir. Çok sayıda penceresiy-
le kuşevi, aynı zamanda malakari işçiliği de ilgi 
çeker.

Ana hatları ile Darphane binasındaki kuşevi 
klasik mimarinin etkilerini taşımakla birlikte, 
romantizm, hayal ve masalımsı mimari özellik-
ler de yansıtır. Başlangıcı ve bitişi diğer kuşev-
lerinden ayrı bir özelliktedir. Bu yönüyle kuşlar 
için düşünülen ve yapılan eserler içinde belki 
onlara en yakın ve uygun biçimde tasarlanmış 
eserdir denilebilir. Sanatçısı bilinmeyen eser bu 
yönüyle anonim kalmaktadır. Herhalde alçak 
gönüllüğünü ön plana çıkarıp sanatından daha 
değerli kılan sanatçı ya da sanatçıların eseri ol-
malıdır.

Kuşevleri İstanbul’da sadece İslamî yapılarda 
değil belki örneği az da olsa Balat Ahrida Sine-
gogu ve Musevi Gasilhanesi ile bazı kiliselerde 
de görülür. Aynı zamanda Balat’ta sivil mimari 
örneği gayr-i müslimlere ait bazı taş evlerde de 
kullanım alanı bulmuştur.

Daha çok bir İstanbul kültürü olarak kabul 
edilse de kuşevi geleneği Anadolu ve Balkanla-
rın çeşitli yerlerinde de görülür8. Yapılan tespit-
lere göre bir dönemin büyük veya önemli kent-
leri Bursa, Edirne, Kastamonu, Amasya, Kayseri, 
Nevşehir, Tokat, Zile, Mardin, Şanlıurfa, Bolu, 
Niğde, Doğubayezid, Sivas, Milas, Safranbolu ve 
Yörük Köyü, Beypazarı ve Aydın gibi şehirler-
de farklı veya benzer örnekler göze çarpar. Bu 
bağlamda günümüzde Türkiye sınırları dışında 
kalan Osmanlı yerleşimleri Filibe, Selanik ve 
Kavala’da da kuşevlerini görmek mümkündür.

Bu yapılar içinde Amasya II. Bayezid Külliye-
sinin camisinde ön cepheye konumlanan kuşe-
vi, Kastamonu’daki Nasrullah, İbn-i Neccar Ca-
miileri ile Aşir Efendi Hanında, Tokat / Zile’deki 
Yeni Hamam’da, Bursa Emir Sultan Camisi ile 
Nevşehir Kurşunlu Külliyesinin yapılarındaki 

Ulucamii (Eski Kıran 
Kilisesi), Safranbolu
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kuşevleri, ya yuvalarla oyuk düzenlemeyi ya da 
cepheye monte edilen köşk görünümlü kuşev-
leriyle dikkat çeker. Muğla – Milas’da ise baca 
üzerine kuşevi uygulamasına şahit olunur.

Halkın kuşlara olan sevgi ve sempatisinin dı-
şında, ticarî düşünceyle inşa ettiği bir çeşit ku-
şevleri arasında, Kapadokya Bölgesi adı verilen 
Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevresinde güvercin-
likler başta gelir. Coğrafi koşullar ve topograf-
yaya göre şekillenen vadilerin yüksek konum-
larına inşa edilen ve adına yaygın olarak “gü-
vercinlikler” denilen düzenleme daha çok ev-
cik, yuvalar şeklindedir. Ortahisar, Uchisar, Gö-
reme, Soğanlı ve Çavuşin yöresindeki vadilerin 
güvercinlikleri kırmızı renkli aşı boya ile vurgu-
lanmış olup yer yer bezemelere rastlanır. Etraf-
ları zararlı hayvanlardan koruma gayesiyle sı-
vanan güvercinliklerde beslenen güvercinle-
rin gübreleri bölge tarımı özellikle bağcılık için 
çok önemli idi. Güvercin gübresindeki yararlı 

maddeler, bu güvercinliklerin 18. ve 20. yüzyıl-
lar arasında yoğunlukla yapılmalarına neden ol-
muştur.

Kapadokya’da kayalara oyulan odacıklar 
şeklindeki güvercinlikler, Kayseri’nin Gesi bel-
desinde kule (burç) tipindeki farklı bir mimari 
düzenlemeye dönüşür.

Diyarbakır’da ise özellikle boran adı veri-
len yabani güvercinler için kerpiçten yapılan ve 
adına “boranhane” denilen mimari yapılar mev-
cut idi. Dicle Nehri kıyısına yakın konumlanan 
boranhaneler pencereli olup içleri özel olarak 
şekillendirilmiştir. Diyarbakır’da görülen bu ge-
leneğin iki uzantısı söz konusudur. Birincisi kar-
puz ve benzeri meyve ve sebzeler gübre oluştur-
mak, ikincisi ise mutfak kültüründe eti için bes-
lenmeleridir.

Güneydoğu Anadolu kentlerinde güvercin 
besleme ve kuşevleri geleneği farklı bir özel-
lik gösterir. Bölgedeki Şanlıurfa, Mardin ve 

Taşhan, Bolu
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Diyarbakır’da takla atan güvercin çeşidi ayrı 
bir zevkin ve merakın oluşmasını sağlamış-
tır. Bu bağlamda eskiden hemen hemen her 
evde ya kuş kafesleri ya da kuş takaları deni-
len bir çeşit kuşevleri inşa edilmiştir. Halen yö-
rede kuş pazarlarının kurulması, kuşçu kahve-
lerinin mevcudiyeti geleneğin devamcısı niteli-
ğindedir. Şanlıurfa merkez Balıklıgöl mevkide-
ki özel idareye ait konak kuş tabakalarının bi-
çim ve kullanımı konusunda bize fikir vermek-
tedir. Mardin’de de yapı cephelerinde çatıya ya-
kın konumda küçük pencere biçimli oyuklar 
kuşlar için açılmıştır.

Bölgedeki kuş zenginliği ve onlara olan ilgi-
nin bir başka göstergesi de Gaziantep’te karşı-
nıza çıkar. Günümüzde Hasan Süzer Etnografya 
Müzesi olarak değerlendirilen eski Ermeni ko-
nağının son katındaki bir oda kuşhane olarak 
kullanılmıştır9.

Sonuçta, Osmanlı coğrafyasında yaşayan 
halkların kuşlara karşı bazı nedenlerden dolayı 
özel bir ilgisi vardı. Nedenler arasında sevgi, se-
vaba girme, koruma bilinci ile güzel ses duyma 
ve görüntü izleme ön planda yer almakta idi. 
Dönemin mimarisini, yaptıranın (banisini), zev-
kini, ustasının inceliğini ve naifliğini yansıtan 
gelişmiş tipteki kuşevleri için Osmanlı medeni-
yetinde merhamet ve sevgi gibi duyguların mi-
mariyle buluşmasıdır diyebiliriz. İnsanlar kendi 
evleri gibi çeşit çeşit yani gecekondu türü der-
me çatma kuşevleri yaptıkları gibi köşk, saray 
benzeri daha görkemli oya ve dantel gibi beze-
meli örnekler de inşa etmişlerdir10.

İlk yapılışlarında, 16. ve 17. yüzyıl örneklerinde 
sadelik ve basitlik ön planda iken, 18. yüzyıl ile be-
raber zariflik ve estetik kaygılarla daha dikkat çe-
kici uygulamalar denenmiştir. İster sade ister gös-
terişli olsun kuşevlerinde amaç değişmez. Amaç 
kuşların kendilerini güvende hissetmeleridir.

Osmanlı mimarisinde yapılan bağımsız bir 
yapı öğesi şeklinde tasarlanan kuşevleri günü-
müzde bakımsızlık, elverişsiz çevre koşulları, 
biriken gübrelerin temizlenmemesi, su giderleri-

nin tıkanması vb. nedenlerle zaman içinde çat-
lamalar, kırılma ve dökülmeler olmuştur. Ayrıca 
çarpık yapılaşma ile geçmişe oranla halkta aza-
lan manevi duyguları da eklersek kuşevlerinin 
neden günümüzde sayıca az ulaşabildiklerini 
tahmin edebiliriz.

Bu bağlamda 20. yüzyılın özellikle ikinci ya-
rısından itibaren doğanın kuşlara sunduğu yaşa-
ma alanlarını yani sulak ve yarı sulak alanlara 
müdahale ederek tarıma açma gayreti, çevrenin 
hızla kirletilmesi ve gürültü kirliliği de kuşların 
hızla çevremizden uzaklaşmasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte, günümüze baktığımızda 
kuş besleme ve kuşevleri geleneğinin bir boyut-
ta da olsa halen sürdürülme çabasının devam 
ettirildiğini görürüz. Belediyeler, bazı kamu 

Yeni Valide Camii, İstanbul
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kuruluşları, üniversiteler ve kimi sivil örgütler,  
genelde ahşaptan yapılan ev mimarili kuşevleri-
ni park ve bahçelere bazı ormanlık alanlara yer-
leştirmektedirler. Ayrıca bazı şehirlerin tarihi 
mekanları olan camii avluları ve meydanların-
da da güvercinleri yemle besleme geleneği de-
vam ettirilmektedir.

NOTLAR

1. Bu konuda mimari ağırlıklı çalışmalar için 
Prof. Dr. Örcün BARIŞTA ve Cengiz BEKTAŞ’ın 
eserleri başvuru yayınları olarak kabul edilme-
lidir.

2. Bazı bölgelerde güvercinliklerin yapılması-
nın altında ticari gayeler yatar. Kuşhane ise süs 
ya da av kuşları için beslenen oda ya da büyük 
kafes demektir.

3. Kuşlara yuva yapma gayesinde manevi haz 
da büyük önem taşır. Bu konu daha çok halk 
bilimcisi, sosyolog ve vakıf işiyle uğraşanları il-
gilendiren bir konudur. “Her şeyden önce “Ya-
radanı Severiz Yaradandan Ötürü” düşüncesin-
den hareketle kuşların da hakları olduğu kabul 
edilmiştir. Bu bağlamda bazı kuşlara da bazı de-
ğerler yüklenmiştir. Örneğin kumrunun sev-
dalıları, kırlangıçların ise bulundukları mekânı 

yangından koruduklarına inanılmış, leylek ve 
deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşlar ise kutsal 
topraklara gidip geldikleri için hacı / kutsal sı-
nıfa sokulmuşlardır. Kuşlar için birçok yerde su-
luklar, sebiller yapılmış, Bursa’da leylek hasta-
nesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda ise kuş 
hastaneleri açılmıştır. Hatta Osmanlı dönemin-
de kuşlar için vakıf kuranlara da rastlanır. Ör-
neğin Mimar Sinan’ın doğum yeri olan Kayse-
ri yöresinde kendi arazisi içinde göçmen kuşlar 
için yer tahsisi yaptığı benzer şekilde 1890 yılın-
da Ödemiş’te leylekler için bir vakıf kurulduğu 
bilinmektedir.

4. Bu konuda projeler üretilip geliştirilebilir 
ve de uygulanabilirdi. Yeni nesilleri kuş ve kuşe-
vi kültüründen haberdar edecek şekilde yazılı ve 
görsel basın etkin şekilde değerlendirilebilirdi.

5. ve 6.  Kuşevleri geleneğinin Osmanlı önce-
sinde ne kadar geriye gittiği tam bilinmemekte-
dir. Bununla birlikte kuş imgesi ve kuşların kut-
sal kabul edilmeleri, Cennet’te yer alacak bir-
kaç canlı türünden biri olmaları dikkat çekici-
dir. Bir bakıma güvercin İslam öncesi kültürler 
ile İslamiyet’te kutsal hayvandır. Benzer şekilde 
kuşlar ile ilgili Şamanizm, Sünnî ve Bektaşî tari-
katlarında da büyük bir sevgi ve saygı söz konu-
sudur. Anadolu Selçuklularında ise 13. yüzyıla 
ait Sivas Keykavus Darüşşifasında kuşevine rast-
lanır.

Köprülü Camii 
Safranbolu
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7. Araştırmacı Ö. Barışta, kale mimarisinde 
kuşevleri kullanımı ile ilgili olarak Pakistan’ın 
Lahor şehrindeki bir kalenin üzerinde yer alan 
kuşevi uygulamasına dikkat çekmektedir. Bkz. 
Ö. Barışta (1999): 476 ve fotoğraf.

8. Bkz. Ö. Barışta’nın 1996; 1999 ve 2000 yıl-
larında yayımlanan eserlerinin içindeki bilgi ve 
fotoğraflar.

9. Güneydoğu bölgesine sıklıkla yaptığımız 
araştırma gezileri sırasında, bölge insanının 
kuşlara olan düşkünlüğü ve bunun hayvanlara 
yönelik uygulamalarına çok yerde şahit olduk. 
Bu yüzden diğer bölgelerde de kuş sevgisini 
görmekle birlikte Güneydoğu Anadolu’yu ayrı 
bir kültür ortamı içinde değerlendirmek gerekir 
düşüncesindeyim.

10. Kuşevlerinde karşımıza çıkan tipoloji için 
Ö. Barışta, (2000), s. 320 – 22; 330 – 31; 326; 342 
– 43; 426. sayfalarda yer alan çizimlere bakmak 
gerekir.
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MİDİLLİ’DE YENİ CAMİİ’NİN 
CEPHESİNDEKİ KUŞEVİ

Prof. Dr. M. Baha TANMAN

Bu makalede, cephesinde yer alan kuşevi- 
ni tanıtmaya çalışacağımız Yeni Camii, Yuna- 
nistan’ın Batı Ege Adaları’ndan Midilli’de (Myti-
lini / Lesvos), adayla aynı adı taşıyan kentte Os-
manlı döneminin çarşı bölgesinde yer alır. Bu 
bölge günümüzde “Epano Skala” (Yukarı İske-
le) olarak anılmaktadır. Midilli’nin en büyük ca-
misi olan yapı 1825’te, adanın önde gelen aile-
lerinden Kulaksızzadelere mensup Mustafa Ağa 
tarafından inşa ettirilmiştir.1 2004 ve 2008 yılla-
rının Ağustos aylarında gerçekleştirilen iki gezi 
sırasında görebildiğimiz kadarıyla camii, şadır-
van avlusunun kuzey yakasında, Hacı Mehmed 
Ağa’nın yaptırdığı medrese ve minare kaidesin-
de yer alan çeşmeyle beraber küçük bir külliye  

1 Μ. Αξιώτης (M. Axiotis), Περπατώντας τη Λέσβο, Τοπογ-
ραφία ,Ιστορία, Αρχαιολογία (Midilli’de Dolaşırken, To-
pografya, Tarih, Arkeoloji), Midilli 1992; Π. Ι. Σαμαρά, 
Μουσουλμανικά τεμένη και ευκτήρια της Μυτιλήνης στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας (Türk Döneminde Midilli’de İslâm 
Mabetleri ve İbadet Yerleri), Midilli [tarihsiz]; N. Konuk, Mi-
dilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi – Oto-
man Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos Islands, 
Ankara 2008, 76-77. Yunanca kaynaklardan beni haberdar 
eden meslektaşım Prof. Dr. V. Colonas’a teşekkürü borç bi-
lirim.

Yeni Valide Camii, İstanbul
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Fotoğ. 1
meydana getirmektedir. Mübadelede adadaki 
Türk nüfusunun Türkiye’ye göç etmesine müte-
akip işlevsiz kalan ve harap düşen yapı Yuna-
nistan Kültür Bakanlığı’nın 7.12.1956, 10.8.1962, 
2.10.1984 tarihli kararları ve Ege Bakanlığı’nın 
21.7.1998 tarihli kararıyla tarihî eser olarak tescil 
edilmiş, 2000 yılında başlamış onarım hâlâ biti-
rilememiştir. Yaz aylarında yapı daha çok Midil-
lili sanatçıların eserlerini sergiledikleri bir teşhir 
mekânı olarak kullanılmaktadır.

Yeni Camii, kare bir alanı kaplayan harim, 
beş birimli bir son cemaat yeri ve harimin ku-
zeybatı köşesinde yükselen minareden meyda-
na gelir. Harimin duvarlarında irili ufaklı moloz 
taşlardan oluşan örgü, son cemaat yeri cephe-
sinde moloz taş ve tuğlanın kullanıldığı düzen-
siz almaşık örgü, minarede ise kesme taş örgü 
kullanılmış, kemerlerle son cemaat yerinin bi-
rimlerini örten kubbeler tuğlayla örülmüştür.

Harimde, Osmanlı mimarlığında 16. yüzyılın 
ilk çeyreğinden beri uygulanan bir plan şema-
sı görülür: Merkezdeki kare planlı bölüm, dört 
yönde dikdörtgen planlı bölümlerle kuşatılmak-
ta, köşelere de birer tane kare planlı küçük bi-
rim yerleşmektedir. Söz konusu planın uygu-
landığı belli başlı camiilerde merkezdeki ve kö-
şelerdeki bölümler kubbelerle örtülmekte, dik-
dörtgen alanlar da merkezî kubbeyi destekle-
yen yarım kubbelerle taçlandırılmaktadır.2 Yeni 
Camii’de merkezdeki kare mekânın köşelerin-
de birer sütun yükselmekte, duvarlarda bunlarla 
aynı eksende gömme sütunlar yer almakta, bü-
tün bu taşıyıcılar birbirlerine yuvarlak kemer-
lerle bağlanmış bulunmaktadır. Ne var ki örtü 
üstyapı tamamen ortadan kalkmış olup bunun 
kâgir kubbe ve tonozlardan oluştuğunu göste-
ren herhangi bir iz bulunmamaktadır (Fotoğ.1). 
Örtünün bağdadî sıvalı kubbe ve tonozlardan 
meydana geldiği tahmin edilebilir.

2 Söz konusu yapılar tarih sırasıyla şunlardır: Diyarbakır Fatih 
Paşa Camisi (1515-1520), İstanbul Şehzade Camisi (1548), 
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi (1562), İstanbul Sultan 
Ahmed Camisi (1617) ve Yeni Cami (1663), Tunus Muham-
med Bey Camisi (1697), Kahire Mehmed Ali Paşa Camisi 
(1848), Hama Halid bin Velid Camisi (20. yy. başı).
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Fotoğ 2

Minarenin kaidesi iki bölümden oluşur. Yük-
sekliği tepe pencerelerini geçen ilk bölüm kare, 
bunu izleyen ve çok daha kısa olan kademe ise 
yarım sekizgen planlıdır. Beden duvarlarının sa-
çak hizasına kadar gelen pabuç kesik sekizgen 
piramit biçimindedir (Fotoğ.2). Ancak alt kıs-
mı günümüze gelebilen gövdenin silindir biçi-
minde olduğu anlaşılmaktadır. Kaidenin sokak 
(batı) cephesinde yuvarlak kemerli bir çeşme 
nişi yer alır.

Harimin cephelerinde iki sıralı pencere dü- 
zeni uygulanmıştır. Alt sıradaki pencereler yu-
varlak kemerli, tepe pencereleri ise dikdört 
gendir. Batı ve doğu cephelerinde her sırada 
üçer, kuzey (giriş) ve güney (mihrap) cephele-
rinde ise dörder pencere yer alır (Fotoğ. 2). Son 
cemaat yeri revakını oluşturan kare planlı beş 
birim, yuvarlak kemerlere oturan pandantifli 
kubbelerle örtülüdür. Osmanlı mimarisinde alı-
şılagelmişin aksine, mihrap-taçkapı eksenindeki 
kemer yanlardaki kemerlere göre daha dar ve 
alçak tutulmuştur. Revakın yan (doğu ve batı) 
açıklıkları da daha dar iki kemerle geçilmiştir. 
Revakın cephesinde, sütunlarla aynı eksende ge-
lişen İyon başlıklı pilasterler sıralanır (Fotoğ.3). 
Taçkapı eksenindeki açıklığın önünde iki yan-
dan merdivenlerle çıkılan bir sahanlık yer alır. 
Diğer açıklıklar mermerden korkuluklarla do-
natılmıştır.

Son cemaat yeri duvar yüzeyinin ekseninde, 
saçağın hemen altında yer alan kuşevi kesme 
kalker taşından imal edilmiştir (Fotoğ.4). Kırık 
“S” biçiminde iki konsolun taşıdığı bir platfor-
ma oturmaktadır. İlk bakışta dikkati çeken, cep-
hesinde yer aldığı Yeni Camii’nin “maketi” ola-
rak tasarlanmış olmasıdır. Son cemaat yeri sü-
tunlarının aşırı kalın olması, revakın ortasında-
ki ve yanlarındaki kemerlerin daha alçak olma-
ması gibi gerçeğe uymayan bazı hususlara rağ-
men, camiinin ana hatları ve belli başlı bölüm-
leri kuşevine yansıtılmıştır. Yuvarlak kemerleri 
ve kubbeleriyle son cemaat revakı, iki sıra halin-
de düzenlenmiş altı penceresiyle yan cepheler 
büyük ölçüde aslına uygundur. Hatta kemerler 
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Fotoğ. 3

arasında yer alan pilasterler cepheye kazınan 
düşey çizgilerle ve saçak silmesindeki çıkıntılar-
la belirtilmiştir. Tek bir parçadan yontulan son 
cemaat yeriyle harim birbirine demir kenetler-
le tutturulmuştur. Minarenin ve son cemaat yeri 
önündeki merdivenli sahanlığın da aslında ku-
şevinde mevcut olduğu, platformun bu nokta-
lardaki çıkıntılarından anlaşılmakta, hatta mi-
nareyi platforma tutturmak için kullanılmış çivi 
veya vidanın deliği de görülebilmektedir. İlginç 

olan, camiinin kendisinde olduğu gibi, kuşevin-
de de harimin örtüsünün ortadan kalkmış ol-
masıdır.

Osmanlı mimarisinde 16. yüzyıldan itibaren 
varlığı tespit edilen kuşevleri, basit oyuklar şek-
linde olan bir grup hariç, çoğunlukla ait oldukla-
rı dönemin üslubunu yansıtan yapılar biçiminde 
tasarlanmıştır.3 Kuş evlerinde en çok rastlanan 

3 M. Aksel, “İstanbul Mimarisinde Kuş Evleri”, İstanbul Ens-
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Fotoğ. 4

yapı tipi köşkler ve kasırlardır. Nispeten daha az 
sayıda olmak üzere camiilerde de rastlanır. As-
lında bütün bu örnekler “mimari maket” olarak 
nitelendirilebilir. Ne var ki, herhangi bir köşkü 
veya camiiyi, çıkma, saçak, kubbe, minare gibi 
belirleyici öğeleriyle yansıtan bu minyatür yapı-
lar “belirli” bir mimari eseri tasvir etmezler. Hat-
ta birçok örnekte bir köşk/kasır cephesinin geri-
sinde minarelerin yükseldiği gözlenir (Fotoğ.5). 

Midilli Yeni Camii’deki örneği diğerlerinden 
farklı kılan husus ise, belirli bir yapının, üste-
lik duvarına yer aldığı camiinin gerçek anlamda 
maketi olmasıdır. Osmanlı coğrafyasında mev-
cut bütün kuş evlerinin eksiksiz bir envante-
ri henüz mevcut olmadığı için Yeni Camii’deki 
kuş evini kendi türünün tek örneği olarak kabul 
etmek şu anda mümkün görünmüyor. Mamafih 
tek değilse bile, nadir bir örnek olduğu rahatlık-
la söylenebilir.

Diğer taraftan, geç dönem Osmanlı mimari-
sinde bazı yapılarda “cephe çizimi” niteliğinde 
taş kabartmalara rastlanması dikkati çeker. Ay-
rıca araştırılması gereken bu ilginç kabartmalar-
dan birisi Kastamonu’da, Candaroğlu dönemine 
ait 1353-54 tarihli (H. 754) İbn-i Neccâr Camisi’nin 
güney (mihrap) cephesinin sağ (doğu) ucunda 
yer almaktadır.4 Camiinin kuzey (giriş) cephe-
sinin üst kesimi ana hatlarıyla alçak kabartma 
olarak tasvir edilmiştir: Altta son cemaat yerinin 
üç adet sivri kemeri, ortada harimin dikdörtgen 
girişi, üstte harimi örten kubbe, sağda tek şere-
feli ve konik külahlı minare görülüyor. Eksikler 
ve oran bozuklukları göze çarpar. Örneğin son 

titüsü Mecmuası, 5(1959), 33-55; a.y., “Kuşevleri ve Kuşlar”, 
Sanat ve Folklor, İstanbul 1971, 187-197; H. A. Göksoy, “Os-
manlılarda Kuş Sevgisi ve Kuş Evleri”, İlgi, 24(1976), 13-15; 
M. Y. Önge, “Mimar Gözü İle Kuşevleri”, Kültür ve Sanat, 
5(1977), 86-91; L. Ş. Merey, “Kuşevleri – Serçesarayları”, 
V. Uluslar arası Türk Sanatı Kongresi, Budapest 1978, 606; 
C. Bektaş, “Kuşevleri”, İstanbul, 1(1992), 133-143; H. Ö. 
Barışta, “Kuşevleri”, Thema Larousse, VI(1994), 292-293; 
a.y., “Kuş Evleri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
V(1994), 133-134.

4 O. Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara 1990, yay. Kültür Bakan-
lığı, s. 336; F. Çifci, Kastamonu Camiler - Türbeleri ve Diğer 
Tarihi Eserler, Ankara 1995, s. 100-103.

İbn-i Neccar Camii 
Kastamonu
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cemaat yerinin sütunları yontulmamıştır. Cep-
he tasvirinin altında alçak kabartma yüzey de-
vam etmekte ve yontunun tamamlanmadığı an-
laşılmaktadır. Ayrıca son cemaat yerinin kubbe-
leri de eksiktir ve harim kubbesi sekizgen priz-
ma biçimindeki kasnağından soyutlanmış oldu-
ğundan daha yüksek olarak gösterilmiştir (Fo-
toğ.6). Yapının cephelerinde görülen basit kuş 
evleri gibi, bu kabartmanın da 19. yüzyılda ger-
çekleştirilen onarımların ürünü olduğu tahmin 
edilebilir. 

Diğer bir ilginç örnek de İstanbul’da 1889-90 
(H. 1307) tarihinde yeni baştan inşa edilen Ci-
hangir Camisi’nde karşımıza çıkar.5 Camiinin 
kuzey yönünde yer alan su haznesinin duvarına 
demir kenetlerle tutturulmuş olan mermer pa-
noda camiinin cephesi doğru oranlarla kabart-
ma olarak işlenmiştir (Fotoğ.7). 

Söz konusu cephe kabartmaları yalnızca taş-
çı ustalarının bir “oyunu” ya da “maharet gös-
terisi” midir? Yoksa inşa edilen veya onarı-
lan yapının cephe tasarımını baniye ve inşa-
at ekibine “gösteren” mimari çizimler midir? 
Kastamonu’daki örnek cephenin kesme taş ör-
güsü üzerinde yer alır. Bu maksatla, cephe çizi-
minin bulunduğu kesimde örgü kabarık bırakıl-
mıştır. Söz konusu ayrıntının mimari çizim nite-
liğinde olma ihtimali zayıf görünüyor. Buna kar-
şılık, Cihangir Camisi’ndeki cephe çizimi yapı-
dan bağımsız olarak üretilmiş ve muhtemelen 
mimari çizim işlevini yerine getirdikten sonra 
herkesin görebileceği bir yere konmuştur.

Bunlarla bağlantılı olarak bir soru daha akla 
geliyor: Midilli Yeni Camii’deki kuş evi de, ilginç 
bir cephe bezemesi olmaktan öteye inşa edile-
cek yapının bir maketi olarak mı üretilmiştir? 
Doğru cevabı verebilmek için, Osmanlı mimari-
sinde tasarımın aşamalarına ilişkin daha ayrın-
tılı araştırmaların yapılması ve birçok bilinme-
yenin açıklığa kavuşması gerekiyor.

5 M. Avunduk, Cihangir Camii ve Çevresinin Değerlendiril-
mesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi, 1986; H. Arlı, “Cihangir Camii”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, II (1994), 431-433.

İbn-i Neccar Camii 
Kastamonu

Fotoğ. 7
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Bali Paşa Camii  
Fatih / İstanbul, Fotoğ.1
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Atasözümüz vardır...

“Yuvayı dişi kuş yapar” derler...

Ancak burada anlatacağım kuşevlerinin hiç-
birini dişi kuşlar yapmadı...

Doğaya, çevreye duyarlı, hayvan sevgisi ile 
dopdolu insanlar, yapı ustaları ve de yapı sahip-
leri yaptılar...

Dişi kuş da, erkek kuş da, küçüğü de büyüğü 
de hepsi burada oturdular, yaşadılar ve yavrula-
rını dünyaya getirdiler...

Belki de ilk kez kanat çırparak bu yuvalardan 
uzak diyarlara uçtular...

Osmanlı – Türk geleneksel mimarimizde bir-
çok yapının (camii, medrese, sıbyan mektebi, 
han, hamam ve evlerin) cephelerinde çok de-
ğişik biçim ve anlayışta yer alır bu kuşevleri…

Kimi sadece taştan bir kovuk, kimi ise sanki 
bir saray yavrusu…

Camii gibi olanda var, köşk gibi olanda…

Şimdi bunlara biraz daha yakından baka-
lım…

Y. Mimar Acar AVUNDUK

Saraçhane Camii, Bolu
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Kuşevleri Neden Yapılıyordu?

Konuya ilgi duyan araştırmacılara göre daha 
çok dini nedenlerle kuşevleri inşa ediliyordu… 
Bu konuda en geniş ve en kapsamlı araştırmayı 
yapan Malik Aksel’e göre;1

“Güvercinlerin, kumruların cami ve şadır-
vanlar etrafında, sundurmalarda hu hu diye 
dem çekip baş eğmeleri halk arasında, Tanrı’nın 
adını zikretmeleri, anmaları manasına geldiğin-
den kutsallıklara inanılır, bunların avlanmaları 
günah sayılırdı…”

Yine bu konuda araştırma yapan mimar – ar-
keolog Lemi Ş. Merey 2 ise “… Kur’an’da güver-
cin ve serçenin İslamiyet’in yayılışı sırasında Hz. 
Muhammed’e bazı olaylarda yardımcı olduk-
larının yazılmış olması, bu kuşların Türklerce 
de kutsal ve dokunulmaz yaratıklar olarak ka-
bul edilmesini gerektirmiştir.” diyor; İslam an-
layışında güvercin ve serçe konusunu ise şöyle 
açıklıyor:

1 Malik Aksel, “Eski İstanbul’da Kuş Evleri ve Kuşlar” Türk 
Folkloru Araştırmaları C. XI. s. 225, İst. 1968 s.4722
2 Lemi Ş. Merey “Kuş evleri – Serçe Sarayları” 5. Uluslarara-
sı Türk Sanatı Kongresi, Budapest 1978 p.607

Köprülü Mehmet Paşa Dersane Mescidi, İstanbul
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“Güvercin,

a) Büyük tufan sırasında, tufanın bittiğini ka-
nıtlayacak zeytin dalını Nuh Peygamber’e ge-
tirerek, baş kaldıran hayvanlar arasında barışı 
sağladığından,

b) Düşmanı şahinden can korkusuyla kaçar-
ken, Hz. Muhammed’in kucağına sığınarak ora-
ya yumurtlamasından,

c) Uhud savaşı sırasında Hz. Muhammed’in sı-
ğındığı mağaranın girişine iki yabani güvercinin 
alelacele yuvalanarak oturmaları üzerine takip 

eden düşmanlar orayı aramaktan vazgeçmişler-
dir; böylece düşmanları yanılttığından;

Serçe (ebabil kuşu),

Hz. Muhammed’in doğumu sırasında Kabe’ye 
saldıran Habeşilere, uçarken gagalarında taşı-
dıkları taş parçalarını atarak onları yenilgiye 
uğratarak kaçırttıkları için, kutsal ve dokunul-
maz yaratık sayılmışlardır.”

 Bunlar dini nedenler…

Ama bence bundan önemlisi sadece kuşlara 
değil, kedilere, köpeklere, atlara, koyunlara ne-

Emir Ahmet Sokak, No:10, Çorum
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Karamanlı Camii, Bolu
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redeyse birçok doğa yaratığına insancıl duygu-
larla yaklaşıyordu geçmişteki atalarımız…

Bakınız Malik Aksel bu duyarlı yaklaşımı na-
sıl güzel anlatıyor;

“Eski Türk evleri yalnız insanların barındık-
ları yerler değil, büyük küçük her çeşit hayvan-
ların da barındıkları yerlerdi. Eski İstanbul pa-
noramasının rengi yeşile çalardı. Hemen hemen 
her evin bahçesinde meyve ağaçları bulunurdu. 
Bugün artık bu yeşil renk ortadan kalkmıştır. 
Yapılar eninden çok boyuna yükselmede, eski 
bahçelerin yerini apartmanlar almadadır. Köşe-
de bucakta görülen incir ağaçları, çardaklı as-
malar, erikler, kayısılar, çitlenbik ağaçları da bi-
rer birer sökülmektedirler. Ağaçlar böyle olduğu 
için hayvanlar da yeni apartmanlarda barınamaz 
olmuşlardır. Eskiden hayvanlarla insanlar, akra-
balar gibi bir arada yaşarlardı. Kediler davetsiz 
misafirlerdi. Köpekler hakkında hadis olduğu 
için eve sokulmazdı. Fakat sokakta bunlara ek-
mek doğranır, hatta adaklar dahi adanırdı. Yara-
sa, sansar, gelincik ise evin en kuytu köşelerini 
doldururlardı. Temel yılanına dokunulmaz, gö-
rüldüğü, zaman “Şahmelek veya şahmaran başı 
için bana dokunma” denirdi. İyi kötü her türlü 
hayvanlara dostluk ve misafirperverlik gösteri-
lir, ayrı ayrı konuklanırdı. Evlerin üst katlarında 
bir odanın tavanı bitirilmemiş olarak bırakılır-

Karamanlı Camii, Bolu

Saraçhane Camii, Bolu
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dı. Daha doğrusu bitirilen evin, sahibine uğur 
getirmeyeceği sanılırdı. Ağaçların tepelerinde, 
bacalarda, leylekler yer tutardı. Çatı aralarında 
kırlangıçlar, boş tavanlarda örümcekler… şa-
yet örümcekler alınacak olursa öğleden evvel 
alınmalarına dikkat edilir, öğleden sonra başka 
yerlerde yuva yapabilsinler diye. Hele kuş yuva-
larına el değdirilmez, tedirgin edilmezdi. Yuva 
bozanın günahı büyüktü. Evin alt kısmında ka-
lan hayvanlarla üst kısmında kalanlar ayrı ayrı 
değer taşırlardı. Uçucu hafif vücutlular, kanat-
lılar üst katlardadır. Bunlar kutsal yaratıklardır. 
Leylek uğurludur. Sıcak memleketlerden geldiği 
için kendisine hacılık kondurulmuştur. Kum-
ru ve güvercinler kafeste beslenmezler,  yahut 
bunları kafeste beslemek günah sayılırdı. Fakat 
kanarya, saka, ispinoz, flurya, iskete gibi ötücü 
kuşlar böyle değildi. Papağan, dudukuşu, mu-
habbet kuşu ise kibar ev ve konakların kuşları 
idi.”

Kuşevleri Nerelerde, Hangi Coğrafyada Ya-
pılıyordu?

Mimar, Ozan Cengiz Bektaş’a3 göre Türkiye 
dışında pek örneği yok kuşevlerinin… Kaynak-
larda, Japonya’nın adı geçse de herhangi bir 
bilgi ve belgeye ne yazık ki bugüne dek ulaşıla-
mamış… Ülkemizde ise Anadolu ve Trakya’nın 
büyük bir bölümünde bu türden kuşevlerine 
rastlamak olası…

Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Bursa, 
Erzurum, Milas, Sivas, Kastamonu, Nevşehir ve 
Amasya, kuşevlerinin çokça görüldüğü kentler-
den…

Hangi Tarihten Bu Yana Kuşevleri Yapılı-
yordu?

Kuşevlerinin yapım tarihleri üzerinde bir de-
ğerlendirme yapacak olursak yine Lemi Merey’e 
göre en eski kuşevi örneği M.S. 1375’te görül-
mektedir. (Tokat Ulu Camii M.S. 1375 – 1380) 

O tarihten sonra yaygın biçimde 14., 15., 16., 

3 Kuş Evleri, Cengiz Bektaş, Bileşim Yayınları, Mayıs 2004

Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Medresesi, İstanbul
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Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Medresesi, İstanbul



Bali Paşa Camii  
Fatih / İstanbul, Fotoğ. 2
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17., 18. ve hatta 19.yüzyılda bile kuşevlerinin çok 
değişik ve seçkin örneklerine rastlanmaktadır.

Günümüze ulaşan ve iyi durumdaki az örnek 
ise daha çok 18. ve 19. yüzyıldan kalma örnek-
ler…

Bunların dışında Hristiyan alemince de kutsal 
kuş olarak kabul edilen güvercinler için Ürgüp 
ve dolaylarında yapılmış, Bizans döneminden 
kalma kuşevi örnekleri bilinmektedir. 4

İstanbul’da en eski örnek ise, Fatih’te bulunan 
Mimar Sinan’ın yapısı Bali Paşa Camisi’ndeki ku-
şevidir… (16.yüzyıl) (Bkz. Çizim:1, 2 ve Fotoğ:1, 2 
Özgünlüğü biraz bozulmuş…)

“İstanbul, Fatih Bali Paşa Cami Kuş Köşkleri” 

(İstanbul’daki en eski örnekler, ancak özgün-
lüğünü büyük ölçüde yitirmiştir.

4 Meydan Larousse, 7. Cilt s. 672

Çizim 3
Selimiye Camii Kıble Duvarı Kuş 
Köşkleri, İstanbul / Üsküdar

Çizim 1
Bali Paşa Camisi’ndeki kuşevi

Çizim 2
Bali Paşa Camisi’ndeki kuşevi
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Hangi Yapılarda Yapılıyordu?

Daha öncede değinildiği gibi öncelikle evle-
rin, saray ve köşklerin, camii ve mescitlerin, sıb-
yan mektepleri, medrese, türbe, han, hamam, 
çeşme, köprü ve kilise duvarlarına yapılıyordu 
kuşevleri…

Ağırlıklı olarak dış cephe duvarlarında ve 
daha çok saçak altlarına yakın, yüksekçe yerle-
re yapılırdı…

Cephelerde uygun yer bulunamazsa, küçük 
baca şeklinde çatılarda da yer alabilir ve kuşlara 
emin ve güvenli yuvalar olarak hizmet sunar-
lardı.

Kuşevleri Yapımında Kullanılan Malzeme 
ve Yöntemler Nelerdi?

Kuşevlerin yapımında yapıda duvar düzle-
minde hangi malzeme kullanılıyorsa taş, tuğla 
veya mermer, kuşevi yapımında da yine bu tür 
malzemeler seçiliyordu…

Haydarpaşa İskelesi, baca görünümlü kuşevi 
İstanbul

Kurşunlu Camii, Nevşehir
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Çok basit taş ovukları kuşevi olarak yapıla-
bildiği gibi, çifte minareli, şerefeli camiiyi andı-
rır kuşevleri bile yapılmıştır.

Kuşevlerinde ana yapının mimari üslubuna 
özenle uyuluyor, camii barok ise kuşevleri de 
mutlaka barok biçiminde inşa ediliyordu…

Çok özgün bir örnek Üsküdar Selimiye Cami-
si kuşevleri…

Kıble duvarında birbirine simetrik olarak yer-
leştirilmiş 2 adet kuşevi küfeki taşı ve mermer 
ile adeta dantel işler gibi heykelimsi bir biçimde 
yapılmıştır. 

Koca Mustafa Paşa Sünbül Efendi 
Külliyesi Kuş Çeşmesi, İstanbul, Fotoğ.3

Çizim 4

Çizim 6

Çizim 8

Çizim 10

Çizim 12

Çizim 14

Çizim 5

Çizim 7

Çizim 9

Çizim 11

Çizim 13

Çizim 15
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Kuşların köşke giriş, çıkış merdivenlerine, 
basamaklarına kadar bile düşünülmüştür. 

(Bkz. Üsküdar Selimiye Camii – Çizim: 3)

İstanbul Koca Mustafa Paşa – Sünbül Efendi 
Külliyesi’ndeki kuş çeşmesi ise sadece kuşların 
su içmesini sağlamak amacı ile yerden iki metre 
yükseklikte ve masif mermerden sütun şeklin-
de yapılmış ilginç bir başka örnektir. Kuşlar tek-
lifsizce, ürkmeden, korkmadan camii avlusuna 
gelmekte, suyunu içmekte, külliye avlusundaki 
coşkulu mistik yaşama katılmakta idiler… (Bkz. 
İst. Sünbül Efendi Külliyesi kuş çeşmesi Çizim: 4 
ve Fotoğ: 3)

  Özellikle İstanbul Üsküdar’da bulunan Ayaz-
ma Camii, Selimiye Camii ve Cedit Valide Cami-
ileri kuşevi ve köşklerin en güzel örneklerinin 
görüldüğü yapılardır. (Bkz. Çizim: 5-30)

Son Söz Yerine

2005 yılında İstanbul Üsküdar’da Selimiye 
Camisi’nin restorasyon projelerini hazırlarken 
camiinin kıble duvarındaki iki adet kuş köşkü-
nü görmüş ve çok etkilenmiştim.

Cedit (Yeni) Valide Camii 
çeşitli kuşevleri ve kovukları 
İstanbul / Üsküdar 

Çizim 16

Çizim 18

Çizim 20

Çizim 22

Çizim 24

Çizim 26

Çizim 17 Çizim 28

Çizim 30

Çizim 29

Çizim 19

Çizim 21

Çizim 23

Çizim 25

Çizim 27
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Gösterilen özen ve işçilik olağanüstü idi.

Bu kuşevlerini, zaman zaman yaptığımız bi-
çimde, yeni yıl kartı olarak hazırlamış ve tüm 
dostlara göndermiştik. 

Kart içinde hem yeni yıllarını kutlamış ve 
hem de sormuştuk. 

“Bu topraklarda yaşayan insanlar bir zaman-
lar kuşları da düşünür, kışın sığınıp, üşümesin-
ler diye, yapılarının (ev, medrese, camii vb. gibi) 
cephelerine kuşevleri yaparlardı… Acaba gök-
delenlerin de kuşevleri var mı..?”

O gün veremediğimiz cevabı bugün bu yazı 
vesilesi ile vermek isterim.

Ne yazık ki ne gökdelenlerin, ne yeni alışve-
riş merkezlerinin ve ne de yeni toplu konutların 
ve daha nice diğerlerinin, hiçbirinin değil bir 
kuş köşkü veya kuşevi, kuşun tüneyeceği  bir 
deliği bile yok…

Bence daha doğrusu öyle duyarlı bir arayışla-
rı, yaklaşımları da yok… 

Varsa yoksa onlar için tek amaç minimum 
maliyet ile maksimum yarar ve yapılaşma hak-
kını elde edebilmek…

Peki nereye gitti bu toplumun doğaya, çev-
reye duyarlı, hayvan sevgisi ile dopdolu birey-
leri…

Bu güzel insanlar, bu çok sevdikleri kuşların 
kanatlarına binip uzak diyârlara mı gittiler yok-
sa.......!

Çizimler ve Koca Mustafa Paşa Sünbül Efendi Külliyesi 

fotoğrafı: Acar Avunduk / Y.Mimar 
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Mütevelli Camii 
Büyükbürüngüz / Kayseri

194



195

Prof. Dr. Metin SÖZEN 

“Kuşevleri ve benzeri ögeler bir toplumun 
örgütlenme ve incelme çizgisinin gösterge-
leridir. Kendi evi gibi kuşlara da ev yapma 
inceliğine ulaşmış bir toplumun görgüsünün 
kanıtlarıdır.”

Ülkemizde kentlilik algısının ne durumda 
olduğu ve temel sorunlarının ne olduğuyla 
ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Hukuki yapıları, kaynak arayışları ve ülkemi-
zin geçirdiği 50 yıldaki önemli hareketlilik, ister 
istemez kentleri herşeyin odağı haline getirmiş-
tir. Dünyadaki ilişkiler de bu minvalde gelişerek 
kentlerden kentlere kurulur hale geldi. Kentler 
bu zaman diliminde; kendi kimliklerini nasıl ta-
nımladıkları, varlık nedenlerini nasıl açıkladıkla-
rı ve varlık nedenlerini korumak için ne yaptık-
ları gibi sorulara cevap aradılar. 

Dünyada bu şekilde izlenen kentsel gelişme; 
Türkiye’de çok daha farklı bir şekilde seyretti. 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa, ülke 
düzeyinde planlama yaparak hareket etti ve 
bölge ve ülke boyutunda her kente nasıl bir 
rol düştüğüne dair çalışmalar yaptı. Kentlerin 
gelişim sürecine göre ve geçmişteki kültürel bi-
rikimlerine uygun olarak ileri hedefli bir plan-
lama yaparak; açık bir tasarım anlayışıyla yola 
çıktı. 

Nasrullah Kadı Camii, Kastamonu
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Ali Bey Camii 
Nevşehir  
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Türkiye’de bu süreç Avrupa’yla paralel ola-
rak ilerlememiştir. Biz kentleri bütünlüklü bir 
planlamayla -mülki anlamda ve toprak kullanı-
mı anlamında- oluşturamadık, değiştiremedik. 
Gecikmişlik bize büyük bir bedel ödetti. Plan 
olsa dahi bunun kullanılması erki hangi ellerde 
ve hangi kaynaklarla yapılacağı berrak olmadığı 
ve merkezi hükümet bütün yetkileri kendi üze-
rinde topladığı için, yerel yönetimler kendileri-
ni doğru ve sağlıklı bir noktaya oturtmakta ve 
kimliklerini açıklamakta zorluk çektiler. Haliyle 
dünya çok hızlı şekil aldı ve biz çok geride kal-
dık. Türkiye kentlerinin kimliklerini koruyan ve 
gelişme evrelerini çok iyi hesaplayan örnekle-
re benzer bir gelişme göstermedi. Bunun temel 
nedeni ise oldukça açık; 1950 sonrasında alı-
nan çeşitli ekonomik kararlar sonucunda büyük 
kentlere ağır bir göç yaşandı. Bu hareket tari-
hin en büyük derinlikli birikimini de içeren çe-
şitli ölçekteki yerleşim alanlarının alt üst olma-
sına neden oldu. Bu iradeyi toplayabilecek bir 
erki de ne yazık ki yerel yöneticiler elde ede-
mediler. Hem bu erkin olmayışı, hem kaynak 
kullanımındaki sorun, her şeyin merkezi hükü-
metten beklenmesi ve altındaki birikimli–üre-
ten kimliklerin yani halkın büyük kentleri akın 
halinde sarması, sonunda bu kentlerin irade 
dışı gelişmesine seçim ortamlarında kullanılabi-
lir bir alan yaratmasına erkin kaybolmasına ve 

her planlama anlayışının kağıt üstünden yaşama 
dönüşme sürecine girmeden eskimesine yol aç-
mıştır. Dolayısıyla iyi hesaplanmış bir kent ta-
sarımı devre dışı kalmaktadır ya da hiç devre-
ye girmeden bitmiştir. Bu süreç başka bir ülke-
de yaşansaydı bedeli bu kadar büyük olmazdı. 
Çünkü Türkiye fazlasıyla zengin bir coğrafyaya 
ve kültürel iklime sahip ve dolayısıyla bu tarihi 
dokunun dünya gündeminde uygarlıkların kay-

Ali Bey Camii 
Nevşehir  

Ali Bey Camii 
Nevşehir  
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nağı olarak derinlemesine incelenmesi gerek-
mekteyken tam aksine; büyük yapıların, baraj-
ların ve başka birçok nedenin altında kaldı. 

Varsayalım ki bu konuda bir irade ortaya 
çıktı, neler yapmak gereklidir?

İnsanlar ait oldukları topraklardan koptu-
lar, kentin varoşlarında gerekli eğitimi istediği 
gibi alamaz, sağlık sorunlarını çözemez, yeterli 
beslenemez oldular. Son olarak da, aralarında-
ki dayanışmayı kaybettiler. Tek başına kalmış-
lığı ortadan kaldıran dayanışma ortamının psi-
kolojisi de kaybolunca haliyle moral değerle-
ri de düştü. Bugün görünmeyen en büyük so-
run buydu belki de. Terörün sınır boylarında 
oluşmasının temel nedenlerinden birisi, yerin-
den kopmuş insanların bulundukları yere tır-
naklarıyla tutunmaya çalışmaları, gerekli eğiti-

mi almamış olmaları, Türkiye’nin ekonomik kay-
naklarının kendilerine akması noktasındaki ak-
saklıktan dolayı iş bulmalarının zorlaşmasıdır. 
Anadolu’da öyle ya da böyle insanlar birbirine 
destek olarak aynı yerde yaşayabiliyorlar. Ürün-
lerinin yarısını kendileri kullanıyorlardı, yarısını 
satıyorlardı. O topraklara yenilerini eklemiş ol-
salardı, bugün yaptıklarımız çok büyük boyut-
ta olacaktı. 

Hep söylerim; hiçbir kent ölmez, hiçbir yer-
leşim yerinde her şey bitmez. Bu yüzden, bizim 
kalanla yetinip merkezi hükümetin elinin uzan-
madığı yerlere, örgütlenerek hareket edip doğ-
ru ve sağlıklı bir yaşam hakkı tanımamız lâzım. 
Bu yeniden planlamayla elde edilir. 

“Evlerin içi sizin, sokakların yüzü bizimdir.” 
Bununla sokakların ortak bir mal olduğuna ve 
oradaki estetiğin evlerin içine de yansıyacağı-
nı söylemeye çalışıyoruz. Önce sokak, ardından 

 Bekir Efendi Camii 
Nevşehir 
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mahalle ölçeğine ve daha sonra havza ölçeği-
ne geçtik. Biz bir şey yapılmaz denilen bu ül-
kede, bu kadar yanlıştan doğru çıkmaz desey-
dik kalan parçalar da gidecekti. Dünyada yapı-
lanlar bir yana, kendi kültürümüzü nasıl bula-
cağımızın hesabını yapmaya ve başlıklarını bul-
maya çalıştık. Ve aşamalı olarak gerçekleştiri-
len süreç bu şekilde başladı. Kentlerin temel 
özelliklerini de unutmadık. Düne kadar kalesiz 
kent göremezdik. Ulaşım yolları vs. devreye gi-
rince kaleler yalnız bırakıldı. Ama şimdi “Kaleli 
Kentler” diye bir proje başlattık. Kalelerin ona-
rımı için çalışıyoruz, etkinlikler gerçekleştiriyo-
ruz. Kentin çıkış noktasını, başı ve sonunu, gel-
diği noktayı göstermeye çalışıyoruz. Türk kenti 
çarşı, mahalle ve kale üçgeni içinde gelişmiştir. 

Kalelere verilen önem ne zaman azaldıy-
sa estetik anlayışta o zaman zayıflamış değil 
midir?

Kale o kentin tarihini okutur. Kuruluş efsa-
nelerinden başlayarak kentin geçirdiği evreleri 
yansıtıyor. Bu evreleri bilmeden hiçbir şey gö-
remezsiniz. Bugün 250’ye yakın yeni yerleşim 
yeriyle uğraşıyoruz. Bugünü yarına bağlayan, 
aklın, düşüncenin, yaşamın aktığı kaybettiğimi-
zin tamamı olmasa da bir kısmının yerine koyul-
duğu kentler için çabalıyoruz. Özellikle büyük 
kentlerde bu savaş oldukça zor. Temel noktaları 
sağlama almadıkça, değişken kavramlarla kent-
ler korunamaz. En başında kentin çevresindeki 
doğal değerlerin yok edilmesini önlemek gere-
kiyor. Tarım arazileri ve yeşil alanlar bittiği za-
man, zaten şehrin içi kurur. 

İbrahim Paşa (Orta) Camii, Bartın
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

Kuşevleri gibi sıra dışı örneklerin bugün-
kü kentleşmeye öğretebileceği bir şeyler var 
mıdır? 

Unesco’nun da gündeme getirdiği ve soyut-
somut mirasın beraberliğinin kaçınılmazlığı ko-
nusu üzerine yoğun bir çalışma var. Kuşevleri 
ve benzeri ögeler bir toplumun örgütlenme ve 
incelme çizgisinin göstergeleridir. Bu noktadan 
hareketle bir toplumun nelere dikkat ettiğini 
öğrenebilirsiniz, doğa-insan ilişkisinin geldiği 
boyutu ölçebilirsiniz. Tıpkı kendi evi gibi kuşla-
ra da bir ev yapma inceliğine ulaşmış bir top-
lumun görgüsünü kanıtlayabilirsiniz. Bu dinsel 
bir mesele değildir. Bunlar, insanın birey olarak 
yada toplum olarak dayanışma zenginliğini açık-
lama belgeleridir. Bir yandan devletin ve ulu-
sun örgütlenmesinin de payı vardır. Kuşevlerine 
kadar inmiş bir inceliğin olduğu yerde koruma 
politikaları daha kolay olur. Ortak inceliklerin 
ortak çözümleri bu kentlerin karakterini anla-
tır. Bir yerde kuşevinin varlığı başka bir yerde 
bereket sembolünün asılması inançları aşan ve 
toplumları yaşatan simgelerdir. Bu ayrıntılar as-
lında ciddi bir okuma sunar bize; incelen bir 
toplumun kurduna, kuşuna, çiçeğine böceği-
ne, penceresinden sarkan sümbüle kadar varan 
doğa-insan ilişkisinin gücünü anlatır. Doğaya 
renk katan kuşun konacağı yer, evi kadar güzel 
olsun istemiştir. Öyle kuşevleri vardır ki; üze-
rinde bulunduğu yapıdan çok daha gösterişlidir. 
Bu açıdan kuşevleri, Unesco ve benzeri kuru-
luşların üzerinde durdukları somut olmayan mi-
rasın korunması adına gösterilecek çok önemli 
belgelerden biri olarak duruyor. Fakat bu ku-
şevlerini sadece saptamak yetmez, bulunduğu 
binalarında bu inceliğe uygun olarak onarılması 
gerekir. Onu gösterecek kadar etrafındaki do-
kunun korunması gerekir. Bir kuşevinden yola 
çıkarak bir kentin nasıl olması gerektiğini dahi 
açıklayabiliriz. 

Biz doğa ve kültürle varız. Küçük veya büyük 
her evin kendine göre bir avlusu muhakkak var-
dır. Toprakla ev hep beraber düşünülmüştür. O 
yüzden bizim bugünkü geleneksel konutlarımız 
çağdaştır; doğayla, sokakla, komşularla ilişkisi 
doğru kurulmuştur. Bu ilişkilerin olduğu yerler-
de de doğal olarak; kuşevleri, nazarlıklar vb. 
unsurlara yer verilir. 

İbrahim Paşa (Orta) Camii 
Bartın
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Sivas Gök Medrese’de dört hayvanın giriş 
kapısının sağında ve solunda yer aldığını görür-
sünüz. Biz göçer, yarı göçer ve yerleşik kültürü 
yaşamış bir toplumuz. Göçerliğin meziyetlerini, 
yarı göçer olmanın dinamiğini ve yerleşik kültü-
rün de katkısını birlikte yaşatmış bir toplumuz. 

Göçerlikle, kuşevlerinin bir bağlantısı ku-
rulabilir mi? 

Kurulabilir tabi ki; göçerler hayvanını ken-
dinden daha önemli görür. Ayakta kalma se-
bebi budur. Koyununun yününü kırpar doku-
masını satar. Bir hayvanı öldüğü zaman ağıt 
yakar. Urfa ve Mardin’de kuş mezatları vardır. 
Kapadokya’da evin kendisi kadar büyük güver-
cinlik vardır. Ticari kısmı da vardır çünkü, gü-
vercinler gübresini bırakırlar ve bu da bağların 
gücü olur. Kuş yalnız bir güzellik örneği ve sem-
bol değildir aynı zamanda üretimin de bir par-
çasıdır. 18. yüzyıldaki evlerde bulunan figürlere 
bakın, kuşlardan örnekler vardır. Bahçedeki ka-
feste, içerdeki baş odada.… 

İbrahim Paşa (Orta) Camii 
Bartın

İbn-i Neccar Camii 
Kastamonu
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

Saraçhane Camii 
Bolu

Kuş inançlar dünyası içinde en masum hay-
vandır. İnsana bir kötülüğü yok ama insan ona 
kötülük yapıyor. Belki de insan kuşevleriyle 
borcunu ödüyordur. 

Yani kafeste kuş besleyen birinin sevgisiy-
le, evine kuşevi yaptıran bir adamın sevgisi 
arasında ciddi bir fark var. 

Birisi tutsak ediyor, diğeri bir ihtimal de olsa 
onlar için alan yaratıyor. Arada fark var tabi ki 
çok açık. Bu anonim kültüre girer. Yani ortak 
zevkler, incelikler… “Bir yerde kuş sesi azaldığın-
da yaşam orada değerini yitiriyor.” der büyük-
lerimiz. Bahçemizden gelen kuş sesleriyle uya-
nırdık biz. Güne doğru, heyecanla, başlamana 
neden olan bir varlık. 

Daha çok doğa-insan uyumunu gözeten 
çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Peki sizce 
bu konuda geleceğe dair umut var mı?

Her şey mekanla ilintilidir. Bir mekanı oluş-
tururken neleri olmazsa olmaz ögeler olarak is-
tiyorsanız, mekanın içine o unsuru dahil eder-
siniz. Özellikle doğa-insan ve kültür ilişkisi mut-
laka gözetilmeli. Dünyada dik duran onurlu bir 
ülke olmak istiyorsanız, bu üç ögeyi sürekli ve 
zengin kılmak zorundasınız. Bugün insanlar lap-
toplarında yapay dünyalarda yaşıyor, bu yüzden 
insanlara doğadan nasıl koptuklarını anlatmak 
biraz zor. Ama anlatılmaz değildir. 
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Yrd. Doç. Dr. Şenol KORKUT

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat 
çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her 
biri duasını ve tespihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların 

yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” (24/Nûr,41) 

İslâm medeniyetinin 
somutlaşan ince ruhu: 

kuşevleri örneği
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II.Beyazıt Camii Külliyesi 
Amasya
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Kuşevleri İslâm medeniyetinin en önemli 
aşamalarından birisini hatta zirvesini oluşturan 
Osmanlılar döneminde ortaya çıkmış, bu me-
deniyetin güzide bir ayrıntısı ve İslâm sanatının 
ince ruhunu en somut şekilde yansıtan munis 
bir mimari parçacığıdır. Ayrıntılar nasıl ki insa-
nın mizacını, niyetini ve genel niteliklerini ele 
veriyorsa aynı durumun bir kültür, medeniyet 
ve hayat tarzı için de geçerli olduğunu söyle-
yebiliriz. Büyük anlatısı içinde insan ve doğaya 
karşı kendisini diğerkâm, merhametli ve fazilet-
li olarak takdim ettiği halde ayrıntılarında sefih, 
acımasız ve erdemsiz tavırlarla üst söylemleriy-
le çelişki içerisinde bulunan medeniyetlerden, 
dinlerden ve kültürlerden bahsedebilmek müm-
kündür. İslâm medeniyeti gerek insan gerekse 
kozmik düzene karşı asgariden azamiye kadar 
bu alanda bir bütünlük oluşturmuştur. Bu bü-
tünlüğün ortaya çıkmasında mahiyeti gereği sa-
bit olan fakat insana dinamik bir açılım sunan 
metafizik, kozmik ve teolojik arka planın önem-
li bir payı vardır.  

Düşünce tarihi boyunca insan eli değmiş ya-
pıtların şümullü bir şekilde dini, felsefi ve bu 
bağlamda metafizik arka planlara dayandığı ka-
bul edilmektedir. Bu denememizde konu başlı-
ğımızla örtüşecek şekilde kuşevlerini ortaya çı-
karan medeniyet bilincinin temel kaynaklarını, 
yaşam tarzını ve kozmik düzene bakışını ana-
liz edip,  İslâm kaynaklarının ve düşüncesinin 
kozmolojik öğretisini bir de bu açıdan okumaya 
tabi tutacağız. 

Yrd. Doç. Dr. Şenol KORKUT

İSLÂM MEDENİYETİNİN SOMUTLAŞAN  

İNCE RUHU: KUŞEVLERİ ÖRNEĞİ

Kur’an-ı Kerim

İslâm düşüncesinde Allah dışındaki her şeyi 
ifade edebilmek için “âlem” tabiri kullanılmış-
tır. İlâhî kelâm kendisi gibi âlemi de okunması 
gereken bir kitap olarak vasıflandırmış, hatta 
kâinattaki bazı olgu ve olayları ibret alınması ge-
reken “ayet”ler olarak telakki etmiştir. Kur’an-ı 
Kerim âlemin yaratılışından, göklerde ve yerde-
ki düzenin mükemmelliğinden, yeryüzündeki 
birçok canlı ve insanın niteliklerinden bahset-
miş, kâinatın Allah tarafından mükemmel bir 
şekilde dizayn edildiğini vurgulamıştır. 

Taşhan, Bartın
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, in-
sanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde sey-
reden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indi-
rip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmur-
da, yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında, 
rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade 
bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen 
bir topluluk için deliller vardır.”(2/Bakara, 164)

Bu minval üzere göklerde bir çatlağın görüle-
meyeceği (67/Mülk,3,4), gezegenlerin, dağların, 
ırmakların, rüzgar ve yağmurun hep onun do-
ğaya bahşettiği kanunlar etrafında temayüz etti-
ği, insan, hayvan ve bitkilerin çok ince bir denge 
düzeni gözetilerek şekillendirildiği ve kâinattaki 
her unsurun Allah’a itaat ettiği vurgulanmıştır. 

“Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca 
O’na aittir. Hepsi O’na boyun eğmektedir.”(30/
Rûm,26)

“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yer-
de olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvan-
lar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmekte-
dir.” (22/Hac, 18)

İslâm, inanç, ibadet ve muamelat alanında-
ki teolojik öğretisini en temelde tevhit ilkesine 
dayandırarak inşa etmiştir. Alıntılanan ayetle-
rin ışığında İslâm kozmoloji öğretisinin genel 
karakteri mahlûkatın birliği ilkesine dayanmış, 
İslâm sanatı da çokluk içindeki bu birliğin ara-
yışını konu edinmiştir. Tevhit ilkesini bu den-
li teoloji, ilim ve sanat öğretisinin kalbine yer-
leştiren başka bir medeniyetten bahsedebilmek 
mümkün değildir. Tevhit anlayışının bir sonucu 
olarak Allah ve âlem ontolojik anlamda birbirin-
den bağımsız iki ayrı gerçeklik ve varlık olarak 
düşünülmemiştir. Âleme, varlığını ezeli ve ebe-
di olarak varolan Allah’a borçlu olan bir oluşum 
olarak bakılmıştır.

Kur’an-ı Kerim Allah - âlem ilişkisinde de be-
lirli kıstaslar belirlemiştir. Buna göre Allah hem 
aşkın hem de içkindir. Allah her zaman kâinata 
müdahale etmektedir. Yeryüzünde olan zerre 
miktarı bir olay bile onun bilgisi dâhilinde ol-
makta, her şeyi görmekte ve her şeyi duymak-
tadır. Allah kâinata içkin olabilmek için hiçbir 
aracıya muhtaç değildir. 

II.Beyazıt Camii Külliyesi Çeşmesi  
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Bu durum İslâm tarihi boyunca maddi ve 
manevi dünyanın belirli bir denge içerisinde 
seyretmesine sebep olmuştur. Hristiyanlık öğre-
tisi ise antik Yunan’ın maddi dünya yorumunu 
teolojik spekülasyonlara da yansıtmış, teolojik 
inançları maddileştirmiş, bunun bir neticesi 
olarak insanlar üzerinde kurumsal yapılar inşa 
etmeyen bir Tanrı inancının dünyaya içkin ola-
mayacağını savunmuştur. Tanrı’nın içkinliğinin 
ancak Kilise ile mümkün olabileceği anlayışını 
Thomas Aquinas’tan Papa 16. Benedictus’e kadar 
Batı teolojisi boyunca görebilmek mümkündür. 
Oysa Kur’an-ı Kerim’e göre Allah her an kâinata 
müdahale etmekte, sürekli bir işte olmakta ve 
bu işlev için aracılara ihtiyaç duymamaktadır.

Bu durum, aynen âlemle insan arasındaki 
ilişkiye de yansımış, Müslüman nassın belirle-
diği ilkeler etrafında kâinatı yorumlamakta ve 
araştırmada bir özgürlüğe sahip olabilirken aynı 
durumu bir Hristiyan için söyleyebilmek müm-
kün olamamıştır.  

Kur’an-ı Kerim’in Allah ve âlem arasındaki iliş-
kiyi bu şekilde belirlemesi, Müslüman’ın indinde 
âleme bakışı daha dinamik bir hale getirmekte, 
âlemde olup bitene ibret gözü ile bakabilmesini 
ve tabiattaki diğer canlılara hep O’nun bir ema-
neti olarak görebilmesini sağlamaktadır. 

Kur’an-ı Kerim kâinatın boşluk bırakılmaksı-
zın ibret ağlarıyla örgülü olduğunu, bazı insan-
ların bu delillere yaklaşmasına rağmen bunlar-
dan yüz çevirip gittiğini bildirmektedir.

“Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yan-
larına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek 
vazgeçerler.”(12/ Yusuf, 105) 

Âlemi böylesine düzenli bir ahengin işleyişi 
olarak sunan ilâhî kelâm bütün olay ve olgula-
ra eğilmekten ziyade insan yaşamından bir ana, 
kâinatın işleyişinden küçük bir numuneye ve 
insan varlığının etrafındaki küçük bir ayrıntıya 
inmekte, bu unsurlara dikkat çekmekte, bunları 
birer ibret vesikası olarak insanın nazarına, göz-
lemine, tefekkür ve inanç dünyasına sunmak-
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tadır. Kur’an-ı Kerim, kâinatı insanın tefekkür 
dünyasına sunarken bazen güneş ve ayın belli 
bir yörüngede dönmesi (22/Yâsin,40) gibi genel 
bir doğa kanunundan bahsederken öte yandan 
bu amaçla bir sivrisineğin örnek olarak verilebi-
leceğinden çekinilmeyeceğini (2/Bakara, 26) do-
layısıyla kâinattaki bütün ayrıntılarda mükem-
mel bir şekillendirici (musavvir) görülebileceği-
ni işaret etmektedir. Böylelikle Kur’an-ı Kerim, 
düşünen bir insandan, devenin nasıl yaratıldığı, 
göğün nasıl yükseltildiği, dağların nasıl dikildi-
ği, yeryüzünün nasıl yayıldığı (88/Ğaşiye,17-20) 
konusunda tefekkür ve araştırma yapmasını is-
temektedir.

 Öte yandan Kur’an-ı Kerim, Müslümanlardan 
bir alanı ihmal ederek diğer alanda yükselmeyi, 
bir alanda körleşerek diğer alanlarda aydınlık 
olmayı istememektedir. Dolayısıyla İslâm’da in-
sanları ihmal ederek hayvanları yüceltmek veya 
ahlâkı yücelterek sosyal hayatı ihmal etmek gibi 
bir durum söz konusu değildir. 

Bu minval üzere İslâm kozmoloji öğretisi 
de kendisini Kur’ani kökler üzerine inşa etmiş, 
kâinata farklı bir bakış açısı geliştirmiş, doğayı 
ihya ve ıslah etmenin teorik temellerine dair 
özgün bir öğreti oluşturmuştur. İslâm âlimleri 
Kur’an-ı Kerim öğretisinin sadece Müslümanlar 
ve onların yaşadığı coğrafyanın ıslahı, ihyası ve 
mamur edilmesi için değil, bütün insanlık ve 
coğrafyalar için zorunlu olmasının en önemli se-
beplerinden birisinin bu olduğunu bildirirlerken 
kaynak ve rehber olarak İlâhî hitaba dayanmış-
lardır. Kur’an-ı Kerim’in kâinatın inceliklerine 
dikkat çekmesi aynı zamanda insanın kâinattaki 
diğer canlılara iştiyak duymasını sağlamaktadır. 
Seyid Hüseyin Nasr’ın deyişiyle Kur’an-ı Kerim, 
tabiatı, görünmeyen bir bahçıvanın belirtileri-
nin her zaman varolduğu geniş bir bahçe gö-
rünümünde sunmaktadır. Bu nedenle kalbinde 
kötülük bulunmayan ve akl-ı selim bir insan ta-
biattan yola çıkarak Allah’ın varlığı, birliği, eze-
liliği ve ebediliği bilgisine ulaşabilmektedir. Bu 
durum insan ile tabiattaki diğer canlılar arasın-

 Ulu Camii 
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da özel bir iletişimin kurulmasını salık vermekte 
ve insanı bu alana yönelmeye, araştırmaya ve 
tefekküre teşvik etmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in tabiatla ilgili olarak bah-
settiği konulardan birisini de hayvanlar oluş-
turmaktadır. Çevre ve hayvan hakları hakkında 
İslâm ve diğer dinleri karşılaştıran bazı araştır-
macılar Kur’an-ı Kerim’in hayvanlara yaklaşımı-
nın diğer dinlere göre daha sağlıklı ve olumlu 
olduğunu ifade etmektedirler. 

Kur’an-ı Kerim de yukarıda kısmen de değin-
diğimiz genel olarak hayvanlar özel olarak da 
kuşlarla ilgili bazı bilgiler verilmekte, hüthüt, 
karga, ebabil ve bıldırcın kuşlarının adı bizzat 
geçmektedir. Fâtır Sûresi 28. ayette tıpkı bitkiler 
gibi insanların ve hayvanların da çeşitli renkler-
de olanlarının olduğu vurgulanarak birçok hay-
van türüne örtük bir şekilde atıf yapılmaktadır. 

“İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (di-
ğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çe-
şitli renklerde olanlar vardır.” (35/Fâtır, 28) 

Başka bir ayet-i kerimede ise hayvanların in-
sanların hizmetinde kullanılabilecek bir tabiatta 
yaratıldığı ve insanların onlardan yararlandıkla-
rı anlatılmaktadır. 

“Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin 
(kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da 
onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz, o hay-
vanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan 
bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. On-
lar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar 
ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” 
(36, Yâsin Sûresi, 71-73)

Toplu halde uçarken rüzgârdan azami şekilde 
yararlanan, lider kuş seçip onu takip eden ve be-
lirli bir hiyerarşik yapıya sahip olan kuşların insan-
lar gibi düzenli bir topluluk olduğu bildirilmiştir.
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“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) 
iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer 
topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta 
hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi 
Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.” (6/
Enam, 38)

Rengârenk görüntüleri, musikiye mülhem 
ötüşleri ve gökleri dolduran güzellikleri ile kuş-
lar Allah’ın varlığına bir delil olarak sunulmuş-
tur.

“Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek 
uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte an-
cak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir top-
lum için ibretler vardır.”(16/Nahl, 79)

“Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bak-
mazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tu-
tuyor. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla gören-
dir.” (67/Mülk, 19)

İlâhî kelâm kuşların Allah’ı tespih ettiğini be-
yan etmekteyken

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimseler-
le, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı 
tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve 
tespihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onla-
rın yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” 
(24/Nûr, 41) 

Aynı şekilde Müslümanlara da

“O halde onların söylediklerine sabret ve gü-
neşin doğuşundan önce de, batışından önce de 
Rabbini hamd ederek tespih et” (50, Kâf, 39)

tavsiyesi yapmakta ve Mü’min kullarını

“(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim 
günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” 
diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 
gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah 
yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) 
bağışlanma dileyenlerdir.” (3/Al-i İmran, 16-17) 

şeklinde tanımlamaktadır. 

Bu ayetlerin buyruklarına uygun şekilde iki 
varlık türünün yani kuşlar ve insanların güneş 
doğmadan önce Rablerini tespih ettiklerini dü-
şündüğümüzde, sabahın erken saatlerinde cı-
vıltıları ile doğadaki boşluğu dolduran kuşlara 
yine onlar gibi Allah’ı tespih eden ve Ondan ba-
ğışlanma dileyen müminlerin bigane, biçare ve 
alakasız kalmasının mümkün olmadığını söyle-
yebiliriz. Bu durumu tarikat ve tasavvuf haya-
tının zirveye ulaştığı bir dönem olan 15 ve 16. 
yüzyıl Anadolu manzarasında, seher vakti üzer-
lerine güneş doğdurmayacak şekilde Allah’ı zik-
reden, O’ndan bağışlanma dileyen müminlerle, 
boğazın gerdanlığını ötüşleriyle süsleyen türlü 
kuşların, aşkın bir noktada buluştuklarını tasav-
vur etmek, sanırım kuşevlerini ortaya çıkaran 
inanç, merhamet ve aşkı anlamamızı daha da 
kolaylaştıracaktır.  

Emir Sultan Camii 
Bursa
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Kur’an-ı Kerim, başka bir ayet-i kerimede al-
tın, gümüş gibi değerli nesnelere ayrıca sağmal 
hayvanlara karşı düşkünlük göstermenin insan-
lara çekici gelebileceğini, bunların dünya haya-
tının geçici menfaatleri olduğunu, bu tür düş-
künlüklerin insanları gerçek amacından uzak-
laştırmaması gerektiğini vurgulamış, böylelikle 
hayvan sevgisine yönelik bir ölçü koymuş, 

“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, 
salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şid-
detle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. 
Bunlar dünya hayatının geçimliliğidir. Oysa asıl 
varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır”(3, 
Al-i İmrân, 14) 

Başka bir yerde ise bu açıdan Hz. Süleyman’ın 
nasıl imtihan edildiğini aktarmıştır. Buna göre 
bir ikindi vakti Hz. Süleyman’a çalımlı ve soy-
lu atlar sunulmuş, Hz. Süleyman da malı ancak 
Rabbini anmasını sağladığından dolayı sevdiği-
ni söylemiş ve atların bacaklarını ve boyunlarını 
okşamıştır.(38/Sâd,31) Böylece Hz. Süleyman’ın 
şahsında diğer şeyler gibi hayvanlara yönelik 
sevginin de bir ölçüsü ve hikmeti gösterilmiştir.

Başka bir ayeti kerimede İsrailoğullarının en 
güzel şekilde rızıklandırıldığını göstermek için 
bıldırcın etini örnek olarak vermiştir.

“Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kud-
ret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz 
rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (de-
dik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük 
etmekle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine 
zulmediyorlar”(2,el-Bakara, 57)

Başka bir ayeti kerimede Allah-u Teala karde-
şini öldüren Kabil’in kardeşinin cesedini ne ya-
pacağı konusundaki şaşkınlığı üzerine yeri eşe-
leyen bir karga gönderdiğini ifade etmektedir.

“Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cese-
dini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için 
yeri eşeleyen bir karga gönderdi. “Yazıklar ol-
sun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin 
cesedini örtmekten âciz miyim ben?” dedi. Artık 
pişmanlık duyanlardan olmuştu.” (5, Mâide, 31)

Büyük Yeni Han, İstanbul 
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Kur’an-ı Kerim’de, kuşlarla insanlar arasında-
ki ilişki açısından en güzel bilgiler Hz. Süleyman 
kıssasında ele alınmıştır. Hz. Süleyman’a kuşdili 
öğretilmiş ve Hz. Süleyman’ın cinlerden, insan-
lardan ve kuşlardan düzenli bir ordusu olduğu 
bilgisi verilmiştir. (27/Neml, 16,17). Hz. Süleyman 
kuşları toplayıp teftiş ettiği bir esnada hüthütü 
görememiş, kendisinden izinsiz olarak kaybol-
duğu için ona kızmış fakat çok geçmeden hüt-
hüt bir haberle gelmiştir. Hüthüt Hz. Süleyman’a 
Sebe halkına hükümdarlık eden çok varlıklı bir 
kadın olduğunu (Belkıs), onun ve kavminin gü-
neşe taptıklarını, Şeytanın onları yoldan çıkar-
dığını bildirmiştir. Bunun üzerine Hz. Süleyman 
Sebe halkına yönelik bir mektup yazmış ve hüt-
hüt de o mektubu Belkıs’ın evine götürmüştür.
(27/Neml, 20-29)

 Hz. Süleyman kıssasında geçen bu bilgiler, 
daha sonraki devirlerde İslâm düşüncesinde in-
san ve kuşlarla ilgili bazı söylencelerin, efsanele-
rin ve hikâyelerin doğmasına ve yaygınlaşması-
na sebep olmuştur. Başta şiir olmak üzere çeşitli 
yazın türlerinde kuşlar remz, kinaye ve temsil 
olmak üzere çeşitli edebi kullanımların konusu 
olmuştur. Ayrıca hayvandan yola çıkarak insani 
olgu ve halleri konu alan mitolojik, efsanevi ve 
destansı unsurların da İslâm düşüncesinde be-

nimsenmesine yol açmıştır. İslâm düşüncesinin 
felsefe ve mantık alanında Yunan mirasını çe-
virmek, ondan etkilenmek ve onu genişletmek-
le beraber Yunan mitolojisine mesafeli durduğu, 
rağbet etmediği bilinen bir gerçektir. Fakat ko-
nusu hayvanlarla ilgili olan Hint, Fars ve Türk 
mitolojisinin İslâm düşüncesinde, edebiyatında 
ve tasavvufunda geniş bir şekilde yer almasında 
şüphesiz ki Hz. Süleyman kıssasının önemli bir 
payı olmuştur. 

Yukarda atıf yapılan kıssada Hz. Süleyman’ın 
insanlar, cinler ve kuşlardan düzenli bir ordu-
su olduğu ifade edilmişti. Kuşlarla ilgili olarak 
bu bağlamı daha fazla anlamamızı açıklayacak 
tarzda Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir diğer bilgi 
ise el-Fil Sûresinde yer almaktadır. Buna göre 
Allah, güçlü fillerle teçhiz edilmiş ordusuyla 
Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin ordusunun 
üzerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü 
sürü kuşlar göndermiş ve Ebrehe’nin ordusu ye-
nilmiş, ekin yaprakları gibi hercümerç edilmiş-
tir. (105/el-Fîl,1-5) 

Sünnet

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) yu-
karıda genel manzarasını aktardığımız Kur’an-ı 
Kerim’in kozmik öğretisini, bu bağlamda hay-
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vanlara yönelik bakışını uygulamış, Câhiliye 
döneminden gelen anlayışların yerine yeni ta-
savvurlar ihdas etmişti. Câhiliye Arapları batıl 
inanç ve hurafeleri hayvanlar âlemine de tatbik 
etmişler, hayvanların yüzlerine damgalar vur-
muşlar, birbirleriyle dövüştürerek onları eğlen-
ce nesnesi yapmışlar ve hedef tahtası olarak 
kullanmışlardı. Ayrıca bazı hayvanları da çeşitli 
hurafeleri ölçü alarak ya putlara sunarlar ya da 
serbest bırakırlardı. Kur’an-ı Kerim hayvanları 
bu şekilde özel isimlerle nitelendirip çarpık mu-
amelelere tâbi tutarak haram sayılmasını bizzat 
Allah’a yapılan bir iftira olarak kabul etmiştir. 
(5/el-Mâide,103) 

Peygamberimiz risâlet yılları boyunca hay-
vanlara yönelik bu tür nitelendirmeler ve batıl 
inançlarla da mücadele etmiş ve bu tutumların 
değişmesini istemiştir. Peygamberimizin daha 
risâletin ilk yıllarında develere kaldıramayacak-
ları kadar yükler vurulmamasını salık vermesi 
müşrikler arasında alay konusu olmuştur. 

Peygamberimiz çeşitli hadislerinde hayvan-
larla ilgili konulara değinmiş, öncelikle insan 
yaşamına zararlı olan bazı vahşi ve yırtıcılar 
hariç onların faydasız bir şekilde, zevk için ve 
keyfi olarak öldürülmelerini yasaklayarak, mer-
hametli davranılmasını istemiştir. Kuşlarla il-
gili olarak da kuş yuvalarının bozulmamasını, 
yumurtalarının ve yavrularının alınmamasını 
emretmiş, bir şekilde alınmış olan yumurta ve 
yavruların bir an önce yuvalara konulması ge-
rektiğini tavsiye etmiştir.

Abdurrahman İbnu Abdullah, babası Abdur-
rahman (ra)’dan rivayet eder ki şöyle demiştir: 
“Biz bir seferde Resulullah (sav) ile beraber idik. 
Resulullah bir ara bir ihtiyacı için yanımızdan 
ayrıldı. O sırada hummara denen bir kuş gördük, 
iki tane de yavrusu vardı. (Kuş kaçtı) yavrularını 
aldık. Kuşcağız etrafımıza yaklaşıp çırpınmaya, 
kanatlarını çırpıp havada inip çıkmaya başladı. 
Resulullah (sav) efendimiz gelince: “Kim bu za-
vallının yavrusunu alıp onu izdıraba attı? Yav-
rusunu geri verin!” diye emretti. Bir ara, ateşe 
verdiğimiz bir karınca yuvası gördü. “Kim yak-
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tı bunu?” diye sordu. “Biz!” dedik. “Ateşle azab 
vermek sadece ateşin Rabbine hastır” buyurdu.” 
(Ebû Dâvûd, Cihad, 122, Edeb, 176)

Ayrıca Peygamberimiz karınca, arı, hüthüt ve 
surad kuşunun öldürülmemesini salık vermiştir. 
Yine Peygamberimizden günahkâr bir kadının 
susuzluğunu gidermek üzere kuyuya inip su 
içerken kuyunun başında susuzluktan biçare 
düşmüş bir köpek gördüğü, kadının köpeğin ha-
line acıyıp ayakkabılarının içine su doldurarak 
köpeği suladığı, bu sebeple Allah Teâlâ’nın onu 
bağışlayıp cennete soktuğunu ifade ettiği (Müs-
lim, Tevbe,155, Selam,41), bir kediyi aç ve susuz 
bırakarak bilinçli bir şekilde ölümüne sebep olan 
bir kadının da cehennemlik olduğunu söylediği 
(Buhârî, Bed’ü’l-halk,16) rivayet edilmiştir. 

Rivayet edilen bir diğer hadis-i şerifte ise Al-
lah Resulünün hayvanların hem bedenlerinin 
hem de kaldıkları yerlerin temiz tutulmasını is-
tediği beyan edilmiştir. (İmam Mâlik, Muvattâ, 
II, 933; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 436). Pey-
gamberimiz, yük hayvanlarına kapasitelerinden 
fazla yük vurulmamasını, hayvanların da ilâhî 
bir emanet olduğu dolayısıyla onlara güzel mua-
mele yapılması gerektiğini tavsiye etmiştir. Ben-
zer şekilde (Ebû Dâvûd, Cihad, 55, 61) Peygam-
berimizin hayvanlarla ilgili olarak belirlediği bir 
diğer kural ise onların fıtrat ve yaratılış amaçla-
rından farklı bir alanda kullanılmaması olmuş, 
dövüştürmek üzere hayvanları birbirlerine kış-
kırtmayı yasaklamıştır.  (Ebû Dâvûd, Cihad, 51, 
56; Tirmizî, Cihad, 30). Bu nedenle horoz, köpek, 
koç, boğa gibi hayvanların sadece seyirlik zevk-
ler için birbirleriyle dövüştürülmesi İslâm açı-
sından uygun bulunmamış ve yasaklanmıştır. 

Aynı şekilde peygamberimiz hayvanlara mad-
di ve manevi olarak eziyet edilmesini, bedenle-
rine vurularak hayvanlara işkence yapılmasını, 
canlı hayvanların hedef alınıp atış yapılmasını 
yasaklamıştır.   (Müslim, Sayd ve Zebâih, 12, 59; 
Buhârî, Zebâih, 25). Rivayet edilen başka hadis-i 
şerif de ise kurban edilecek hayvanların en as-
gari acı duyulacak şekilde kesilmeleri istenmiş-
tir. (Müslim, Sayd, 11, 57; Tirmizî, Diyât, 14)
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Rasûlullah başka bir hadis-şerif de ise;

Bir Müslüman’ın diktiği ağaçtan veya ekti-
ği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri 
şeyler, o Müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, 
Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10) buyurmuştur. 

Peygamberimiz evinde küçük bir kuş türü 
besleyen Ebû Umeyr’e kuşun nasıl olduğuna 
dair soru sormuş (Buhâri, Edeb,81), ayrıca yal-
nızlıktan yakınarak evinde vahşi bir hayvan 
beslediğini söyleyen bir sahabeye güvercin veya 
horoz beslemesi tavsiyesi yapmış, (Müsned,VI, 
112) İslâm hukukçuları da bu bilgilerden hare-
ketle bakımını güzel bir şekilde gerçekleştirmek 
üzere evde kanarya, serçe vb. gibi kuşları bes-

lemenin uygun olduğuna dair hükümler çıkar-
mışlardır. 

Bu açıklamalar ve Peygamberimizin hayvan-
lar hakkında söylediği bu hadisler, onun hay-
vanları merhamet duyulması gereken varlıklar 
olarak telakki ettiğini göstermektedir.

Nassın hayvanlara yönelik yukarda andığı-
mız ilke ve tutumu İslâm hukukunda da hay-
vanlara yönelik özel uygulamalar ve düzenle-
meler yapılmasına sebep olmuştur. Kurban ve 
avla ilgili düzenlemeler Müslümanların hay-
vanlara yönelik tutumlarını belirleyici olmuş-
tur. Buna göre, İslâm hukuku güvercin, serçe, 
bıldırcın, sığırcık ve balıkçıl kuşların etlerinin 
yenilmesini helal, fakat yırtıcı kuşların etlerini 
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haram kılmıştır. Buna rağmen kırsal alanın dı-
şında zorunlu olmadıkça bu kuşların avlanma-
sı ve etlerinin yenilmesi nadiren gerçekleşen bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca İslâm 
hukukuna göre insan varlığına zararlı yırtıcı ve 
vahşi hayvanların dışında kanarya, güvercin, 
kartal gibi kuşların alınıp, kiralanıp ve satılma-
sında herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, böy-
lelikle kuş alışverişi şehirlerde kurulan hayvan 
pazarlarındaki yerlerini almıştır. 

Hayvanlara yönelik olarak Peygamberimizce 
sergilenen merhamet tavırları daha sonra Müs-
lümanlarca da devam ettirilmiştir. Hz. Ömer de-
vesine kapasitesinden fazla yük yükleyen bir ki-
şiyi azarlamış, Halife Ömer b. Abdulaziz ise dev-
let işlerinde kullanılan binek hayvanlarına yük-
lenecek yük miktarını bizzat mevzuatlaştırarak 
ilgililere bildirmiştir. 

İslâm Felsefesi 

İslâm düşüncesinde âleme bakışın çokluk 
içinde birlik arayışı olduğuna daha önce de-
ğinmiştik. Bu durum ana çizgileri itibariyle 
Yeniplatoncu-Aristoculuk olarak isimlendirilen 

İslâm felsefesinin fizik öğretisine ve tabiat hak-
kındaki spekülasyonlarına da sirayet etmiştir. 
Müslüman filozoflar Kindî’den başlayarak tabi-
atta birliğin bulunmadığı herhangi bir çokluğun 
olamayacağını ontolojik ve epistemolojik açı-
dan ispat etmeye çalışmışlar, fiziğe başlı başına 
çokluk içindeki birliği araştırmanın ilmi olarak 
bakmışlardır. Başta Fârâbî ve İbn-i Sîna olmak  
üzere Meşşâi ekolü fizik öğretisini doğada boş-
luğun olmayacağı, buna paralel olarak bu İlâhî 
örgü içerisinde tesadüf gibi görünen olayların 
gerçekte tesadüfen gerçekleşmiş olmayacağı il-
kelerine dayandırmıştır. İbn-i Sînâ doğa öğreti-
sinde nesnelerin ve parçaların çoğunda amaçla-
nan şeyin bileşik olduğu, dolayısıyla insanın da 
önce genel ve basit olanların bilgisi ile bu mu-
azzam düzeni öğrenmeye başladığı, bu öğren-
me serüveninin süreçsel bir şekilde türsel ve bi-
leşik olanların bilgisine doğru yükseldiğini ka-
bul etmekte, kâinattaki nesnelerin gâi sebeple-
rine sürekli bir iştiyak duyduğunu ifade etmek-
tedir. Bu anlayışı göz önüne aldığımızda İslâm 
filozoflarının ne türden bir mantıksal örgü ve 
sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kozmik düzeni 
ilâhî boyutlarıyla okudukları aşikâr olmaktadır. 
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İslâm düşüncesinde ilk defa sistemli bir siya-
set felsefesi yapan Fârâbî’nin erdemli insan ve 
erdemli şehir anlayışı bir açıdan bakıldığında 
insan toplumlarını, Tanrısal kanunlarla örülmüş 
İlâhî doğaya dâhil etme, her defasında insan 
toplumları nezdinde bozulan ve sekteye uğra-
yan kâinatın ahengine adapte etme tasavvuru 
ve çabasının bir ürünü olarak temayüz etmek-
tedir. 

İbn-i Tufeyl ise başta hayvanlara verilmiş olan 
düzenden yola çıkıp kâinattaki sırları ve ibret 
örgülerini okuyarak ilâhî kelâmın içerdiği ilke, 
kanun ve düzene ulaşma fikrini en güzel şekilde 
ada romanlarının da öncüsü olan Hayy b. Yak-
zan adlı eserinde göstermiştir. Bu eserde insa-
nın doğayı okuyarak kozmik düzende kendisine 
tahsis edilen yeri ve rolü nasıl belirlediğinin, ay-
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rıca aşkın olanı sezgisel metotlarla keşfetmenin 
müthiş bir öyküsünü bulabilmek mümkündür.

İhvanı safa ise insanın başlı başına bir evren 
olduğu anlayışını benimseyerek, insanın biyolo-
jik ve ontik yapısı ile kozmik düzenin nitelikle-
rini özdeşleştiren özgün bir yorum tarzı geliştir-
miş ve insanın kozmik düzenin özsel bir parçası 
olduğu anlayışını benimsemiştir. İhvan-ı Safa ri-
salelerinde bazı nitelikleri açısından bitki, hay-
van ve insan kıyaslamalara tabi tutulmuş, buna 
göre, kuşlardan güvercin ve papağanın zekâları 
itibariyle, sanatkârlık yönüyle de arı insan en 
yakın olan hayvanlar arasında zikredilmiştir.

İbn-i Rüşd ise Müslümanların varlığı araştır-
masını üzerlerine bir farz olarak telakki etmiştir.

İslâm düşüncesinin klasik dönemindeki koz-
mik öğreti şerhler, haşiyeler ve özgün telif eser-
lerle Osmanlı düşüncesinde de devam etmiş-
tir. Örneğin Ali Kuşçu’nun kozmik öğretisinin 
kâinattaki oluşumlara hayat veren, onları can-
landıran bir tür Evren Makinesi betimlemesine 
çıktığı bu nedenle mekanik bir evren anlayışı-
na sahip olduğu araştırmacılar tarafından dile 
getirilmiştir. Ayrıca bu dönemde Kınalızâde Ali 
Efendi Kanunî’nin Fârâbî’nin erdemli devletini 
gerçekleştirdiğini iddia etmekteydi.

İslâm medeniyeti olgunlaşma merhamet elle-
rini kâinatın güzellikleri karşısında kuşevlerini 
yapacak kadar inceltmişken hemen hemen aynı 
dönemde modern döneme de sirayet edecek şe-
kilde Batı dünyasında farklı bir evren tasavvuru 
ortaya çıkmıştır. Batı düşüncesinde yeni bir dö-
nemi başlatacak Descartes’in felsefi dünyasında 
hayvanların bir ruhu olmadığı kabul edilerek 
mükemmel makineler olarak telakki edilmiş ve 
doğadaki canlıların insana ilahi bir hediye oldu-
ğu anlayışı silinmeye başlamıştır. Ahlâk istenci-
nin en üst düzey filozofu olarak değerlendirilen 
Kant, hayvana kötü davranan insanın, insana da 
kötü davranacağından yola çıkarak, hayvanlara 
kötü muamelenin ahlâksız bir davranış olduğu-
nu vurgulamıştır. Fakat Kant’ın merkeze aldığı 
durum hayvanlar değil insanın içindeki vicdan 
duygusuydu.  
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İslâm Bilimi

İslâm düşüncesinde kozmik alanla ilgili fel-
sefi alanda bu tür yorum zenginlikleri gelişirken 
öte yandan yeryüzündeki nesne ve canlılara yö-
nelik bilimsel çalışmalar da kendisini hissettir-
meye başlamıştır. Bu alanlardan birisi de zooloji 
ve veterinerlik bilimidir. 

İslâm tarihinde genel olarak hayvanlar özel 
olarak da kuşlarla ilgili bilimsel çalışmalar Hicre-
tin II. yüzyılından itibaren başlamıştır. Zooloji ile 
ilgili olarak başta Aristoteles’in hayvanlarla ilgi-
li eseri olmak üzere antik Yunan düşüncesinde-
ki ve Fars-Hint literatüründeki eserler Arapça’ya 
çevrilmiştir. İslâm’ın yeryüzünde hızla yayılma-
sı ile farklı türden hayvan ve kuşlarla karşılaşıl-
mış ve bunları araştırmak entelektüel ilginin ko-
nularından birisi olmuştur. İslâm dünyasının bir-
çok yerinde şehirlerde müstakil olarak hayvanat 
bahçeleri kurulmuştur. Saray çevreleri ve varsıl 
aileler ise zenginliklerini bu alanda da göstere-

rek avamın ilgi duyduğu genel hayvanlardan zi-
yade farklı hayvan ve kuş türlerine yönelmişler, 
bahçelerinde, çiftliklerinde ve evlerinde bu tür 
hayvan ve kuşları beslemişlerdir. 

İslâm bilim tarihinde zooloji ile ilgili ilk bi-
limsel çalışmayı ise Kitâbü’l Hayevan adlı ça-
lışması ile Câhız yapmış, bu eserinde kuşların 
da önemli bir yekûn tuttuğu 350 kadar hayva-
nı tanıtmıştır.  Câhız bu eserinde hayvanlarla 
aynı zamanda kuşlarla ilgili anlatılan hikayeleri, 
Arap şiirinde hayvanlarla ilgili olan tardiye ve 
kasideleri, kuşların birer birer insan açısından 
pratik faydalarını, hayvan hastalıkları ve teda-
vilerini, birbirine dost ve düşman olan hayvan-
ların avlanma ve korunma şekillerini,  zararlı 
kuşlardan nasıl korunacağını ve başta güvercin-
ler olmak üzere bazı kuşların nasıl evcilleştirilip 
eğitilebileceğini anlatmıştır. Câhız’ın eseri ana-
litik olmaktan ziyade hem Aristotelesçi bilimsel 
anlayışın hem de hayvanlarla ilgili doğu tasav-
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vurlarının bir sentezi durumundadır. Ele alınan 
hayvanların bilimsel özellikleri, onunla ilgili an-
latılan öyküler ve konuyla ilgili olan ayetlerin 
bu açıdan yorumlanması eserin sentez özelliği-
ni daha fazla güçlendirmektedir. Öyle ki 6 ciltlik 
bu eserin 3. cildinin hemen hemen yarısı güver-
cinlere ayrılmıştır. Cahız’ın bu eserinden sonra 
İslâm düşüncesinin klasik döneminde İbn-i Ku-

teybe, Fârâbî, İhvan-ı Safa, İbn-i Sînâ, Bîrunî, 
İbn-i Bâcce ve İbn-i Rüşd hayvanlarla ilgili ola-
rak müstakil risaleler kâleme almışlar ve yazdık-
ları eserlerde kuşlara da önemli bir yer vermiş-
lerdir. 14. ve 15. yüzyıllardan sonra Ali er-Resûl 
ve Dâmirî gibi müellifler  hayvan hastalıkları ve 
tedavileri ile ilgili çeşitli eserler telif etmişler-
dir. 15. yüzyıla kadar devam eden bu çalışmalar 
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modern döneme kadar hayvanlarla ilgili başvu-
rulan temel eserler olmuştur. Fakat kuşlarla ilgi-
li olarak yazılan özel eserler kısıtlı kalmıştır. Fa-
kat bu eserlerde hayvanlarla ilgili olarak verilen 
bilgileri günümüzdeki bilimsel bilgiler perspek-
tifinden değil de dönemin anlam ve bilim dün-
yasına inerek algılamak ve incelemek daha sağ-
lıklı bir metot olacaktır. 

Kur’an-ı Kerim’de seher vakti Allah’ı tespit 
etmekle övünen insanların en güzel sesleri-
ni bu vakitte, yanı başlarında çıkaran ve yine 
Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle Allah’ı tesbih 
eden meslektaşlarına duyarsız kalmaları müm-
kün değildi. Kur’an-ı Kerim’de bütün varlıkların 
Allah’ı tesbih ettikleri bildirilmektedir. Bu ayet-
leri okuyarak dünyaya bakacak olan bir insanın 
nerede olursa olsun karşılaşacağı ilk varlık şüp-
hesiz kuşlar olacak ve Allah’ı tesbih eden varlık-
lar olarak ilk önce onlara yöneleceklerdir.

Kuşlarla ilgili remzler, temsiller ve edebî sa-
natlar Türk edebiyatında özellikle de şiirde bü-
yük yer tutmuştur. Osmanlı döneminde divan 
şiirinde, tasavvuf edebiyatında ve halk öyküle-
rinde bunların en güzel örnekleri sergilenmiştir.

İslâm Sanatı

İslam sanatı, İslamiyet’in başından (622) za-
manımıza kadar devam eden on üç buçuk yüz-
yıllık bir devrede İslam medeniyeti içinde vücu-
da gelmiş olan sanatların toplamına verilmekte 
olan bir isimdir.

İslam sanatını diğer sanatlardan ayıran en 
önemli özellik başlangıcından itibaren birbirine 
zıt sanat akımlarına yer vermeksizin tamamen 
belirli bir stilde olmasıdır. Ancak bu birliğin 
içerisinde müthiş bir çeşitlilik ve zenginlik baş 
göstermiştir. Bu bakımdan İslam sanatı kesret 
âleminde Tevhit’in tezahürünün bir sonucudur. 
Başka bir deyişle Tevhit’in altında çokluk, çe-
şitlilik ve güzelliğin bütün türleri bu sanatın en 
önemli özüdür. İslam sanatı bu çokluk ve çeşit-
lilik içerisinde insanın Allah’ı yani gerçek güzeli 
araması serüvenidir. Bu durumda İslam sanat 
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sonsuzluk duygusu oluşturmuştur. Bu durum 
Müslüman’ın taklitlerinden ziyade bizzat canlı-
lar âlemine yönelmesine sebep olmuştur. Çünkü 
askerdeki bir genç sevgilisinin resmine bakarak 
hasretlik duygusunu bir nebze dindirebilmek-
tedir. İslam’ın sanat anlayışı ise bizzat nesneye 
yönelmeyi, onu ıslah ve ihya etmeyi tasavvur 
etmiştir. Dolayısıyla kuşevlerini ortaya çıkaran 
estetik yöneliş de mücerret sanat anlayışının 
önemli bir payının olduğunu söyleyebiliriz.

Şehir Unutmaz

İslâm medeniyetinde, şehirler, insanların me-
tafizik ve ahlâki değerlerini yansıtan yerler ol-
muşlardır. İslâm medeniyetinin her dönemin-
de şehirlerde ücretsiz eğitim ve sağlık hizme-
ti bulabilmek mümkün olmuş ve vakıf medeni-
yetinin yansımaları bu alanda da hissedilmiş-
ti. Şehirde sosyal, ticari ve ilmi hayatın merkezi  

tarihi fâni hayat içerisinde ebedi hayatın sem-
bollerini keşfetme tarihidir.

İslam sanatını diğer dinsel sanatlardan ayıran 
bir diğer özellik ise sadece dinsel karakteri olan 
bir sanat olmamasıdır. İslam, sanatı kendini ta-
nımlama, tasvir ve tebliğ aracı olarak kullanma-
mıştır. İslam, Budizm ve Hristiyanlıkta olduğu 
gibi anlaşılmayacak bazı dini halleri resimleme, 
tasvir etme ve sanat diliyle geniş halk kitleleri-
ne açıklama gibi bir ilkeye sahip değildir. Ayrı-
ca Kutsal metinde geçen peygamberlerin, din 
adamlarının ve kahramanlarının resimlerinin 
yapılmasına izin vermemiştir. Bunun için İslami 
sanatta dini ikonografi hiç gelişmemiştir. 

İslam sanatında naturalizmin yerine styl- 
ization’un (üslupçuluk) geçmesi eskiden beri 
bu sanatın lehinde aleyhinde birçok yorumlara 
kapı açmıştır. Bazıları bunu İslam medeniyeti-
nin putlara karşı hücum ile, bazıları da taassu-
bun neticesinde bu sanatın plastik sahada son 
derecede fakirleşmeye düştüğü kanaati ile izah 
etmişlerdir. Fakat Hilmi Ziya Ülken’in de belirt-
tiği gibi bazı çağdaş sanat âlimleri de İslam dev-
rinin mücerret sanatı ile zamanımızdaki emp-
resyonistler gibi modern yeni soyutçuluk akımı 
arasında sıkı münasebet görerek yazı, nakış, 
minyatür tezhip gibi sanatların modern sanat 
anlayışlarının öncüleri olduğunu iddia etmişler-
dir. Bugün Hristiyan din adamları İslam sanatını 
çağrıştırdığı gerekçesiyle bilgisayar karması tez-
yinatların dahi mabetlerde kullanılmasına karşı 
çıkmaktadırlar. 

İslam sanatı, mücerret Allah inancı, derin te-
fekkürün teşvik edilmesi, dünya hayatının fâni 
olduğu anlayışı, ölümün kaçınılmaz olarak gü-
zel görülmesi gibi sebeplerden dolayı kendini 
mücerret bir şekilde temayüz ettirmiştir. Dola-
yısıyla salt bir natüralizm ve realizmden ziyade 
mücerretlik, üslupçuluk ve idealizm bu sanat-
ta hâkim unsurlar olmuş, bu da izleyen de bir 
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camii olmak üzere, camii meydanından özel ya-
şam alanlarına açılan dar, dolambaçlı ve sakin 
sokaklar yer almış, camiinin etrafında ise kü-
tüphane, hamam, kitapçılar, ciltçiler, hattatlar 
ve pazar yer almıştı. Sıcak iklimlerde yer alan 
şehirlerde gölgeden daha fazla yararlanmak için 
sokaklar dar bir şekilde inşa edilmişti. Camii-
nin avlusu sabah namazından yatsı namazının 
bitişine kadar Müslümanların buluşma meka-
nı olmuştur. Bireyde kamusal alan ile özel alan 
arasındaki ilişkileri İslâm hukuku düzenlemiş, 
buna göre de kişilerin hangi kökenden ve nere-
den geldikleri önemli görülmemiştir. 

Dolayısıyla şehrin mimari dokuları kurum-
larla bireyler arasındaki ilişkilerden ziyade ki-
şiler ile kişiler arasındaki ilişkiler üzerine inşa 
edilmişti. Bu nedenle şehirlerde kurumsal bi-
naların şehrin dokusuna hâkim olduğu anlayışı 
mümkün değildi. Bu durum bugün birçok dün-
ya toplumunun oluşturmakta zorlandığı sivil 
toplum anlayışına yol açmış ve sayısız vakıflarla 
bir vakıf medeniyetini ortaya çıkarmıştı. İnsan-
lar şehrin dokusuna iştirakte özgürdüler. 

İslâm etik değerlere bağlı kalarak ve etik yol-
larla insana tabiatla uğraşabilme ve onu değiş-
tirebilme izni vermektedir. Müslümanlar hem 
dünya algısı hem de teolojik kurgu açısından 
zihinlerdeki berraklığı yaşadıkları mekânlara 
da yansıtmışlar, şehirleri Kur’an-ı Kerim’deki 
cennet tasvirlerine özenerek her türden bitki ve 
çiçeklerle süslemişler özel mekânlar, bahçe ve 
çiftliklerinde ise kuşgillere yer açmışlardı. Gü-
vercin her kültürde olduğu gibi posta aracı ola-
rak kullanılmış, kartal ve şahinler ava yönelik 
olarak eğitilmiş ve çocukların hayvan sevgisi ile 
büyümesi için de ev içlerinde kanarya, papağan 
ve güvercin beslenmişti. Bu manzaranın renk-
leri kuşevlerinin getirdiği merhamet kültürü ile 
Osmanlı döneminde daha fazla koyulaşmıştı. 

Şimdi…

Bugün kuşevlerini uzak nostaljik bir unsur 
ve ruhumuzu okşayan bir haslet olarak hatırlı-
yorsak bu biraz da insana karşın şehirlerin bazı 
şeyleri unutmadığına güzide örnektir. İnsan 
unutkandır ve bir şeyi unutmak istediği zaman 
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adımları hızlanır. Ama bir şeyleri hatırlamak is-
tediği zaman adımları yavaşlamaktadır. Bugün 
kuşevlerinin bize baktığı mekânların önünde 
sanırım bir şeyleri hatırlamak için adımlarımı-
zı biraz yavaşlatmak, basiretli bir bakışla hem 
kuşlara yani kozmosun bize uzanan kanatlarına 
hem de kuşevlerine yani bir medeniyetin ince-
len ruhuna ibretle bakabilmeliyiz. 

Modernitenin geleneksel olan her şeyi yuta-
rak bir reaksiyon olarak ortaya çıkmasından son-
ra, Batı medeniyetinin, medeniyetimize yönelik 
tehditleri birçok özelliğimizi de bizden almış 
götürmüştür. Ülkemizin ve İslâm dünyasının bir 

asır önceki hali gerçekten içler acısıydı. Adeta 
imaret tarumar, kültür hercümerç olmuş, imar 
ve ıslah ettiğimiz bir toprak parçası elimizden 
çıkmış ve İslâm Türklerin nezdinde Anadolu’ya 
sıkıştırılmıştı. Bu toprakları o zamanlar milli şa-
irimiz Mehmet Akif Ersoy 

Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan muazzezdi

Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi

Şu kurbağalar seken vadide ceylanlar koşup gezdi

Şu coşmuş ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi

Bütün maziyi bir tufan fakat hep boğdu hep ezdi 

Kuş Takası, Urfa
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şeklinde tasvir ederken, aynı yerler için sürgün-
deki Rıza Tevfik Bölükbaşı memleket hasretini 
şu mısralarla dile getiriyordu,

Uçun kuşlar uçun burda vefa yok

Öyle akar sular, öyle hava yok.

Fakat bu sefer de ülkemizde bilinçsiz sanayi-
leşmenin, çarpık kentleşmenin ve köksüz eğiti-
min sefaleti sergilenir oldu. Ülkemize bilimsel, 
fikri ve teknolojik olarak bir tüketim çılgınlığı 
aşılandı. Ülkemiz milli, yerli ve köklü alanlara 
açılan makasların açısının her geçen gün daha 
fazla daraltıldığı bir üçüncü dünya çöplüğü ha-
line getirildi. Bireyler pozitivizmin ve batılılaş-
manın getirdiği buhranlarla savrulmalar yaşadı.

Bilimsel ve teknolojik gelişme aşamasında 
ülke topraklarının kobay olarak kullanılması 
coğrafyamızın dengesinin bozulmasına sebep 
oldu. Devraldığımız mirası en azından aldığı-
mız şekilde gelecek kuşaklara aynen bırakmak 
imkânsız hale geldi. Ama biz, bu durumlar hiç 
yaşanmamışçasına timsah gözyaşı döker gibi 
hayvan hakları ile ilgili söylemlerin üst dilden 
ve yapmacık bir şekilde yansıtıldığına da zaman 
zaman şahit oluyoruz. Oysa medeniyetimizin 
ince ruhunu en basit ve somut şekilde yansıtan 
kuşevlerini ortaya çıkaran yapının bu anlayış-
tan oldukça uzak olduğu bilinen bir hakikattir.

Hemen belirtmek gerekir ki kuşevleri insa-
na yönelik kusurlarını hayvanlara karşı sevgi 
göstererek gidermenin bir mahsulü değildi. Bu 
nedenle modern dönemde yapılan bazı kuşev-
lerine kuşların rağbet etmemelerini belki de bir 
tür niyet okuma olarak algılasak herhalde hak-
sız sayılmayız. Bugün dünyamızda ve ülkemizde 
birçok türünün yok olduğu, bazılarının da yok 
olmakla karşı karşıya kaldığı, yanlış tarımsal 
ilaçlar, zehirli gazlar ve tabiatın genleriyle oyna-
yan ideolojik bilimselliğin, yamaçları kekliksiz, 
ormanları ceylansız bıraktığı bir gerçektir. Biz-
lere küsüp kayboldukları bir dönemde kuşlarla 
insan arasında bir burukluktan öte daha fazla 
açılan bir mesafeden bahsetmek mümkündür. 
Bizimle iç içe olan, bizimle örtüşen, bizimle aynı 
yuvalarda yaşayan kuşları belki de alıcı kuşlar 

alıp meçhul diyarlara götürdü. Sanırım bu du-
rumu türküsünü sıkça duyup da öyküsünü oku-
maya fırsat bulamadığımız, yavuklusu sekiz yıl 
Yemen illerinde savaşırken alıcı kuşların kaptığı 
Hediye’nin şahsında şu mısralar daha manidar 
bir şekilde dile getiriyor.  

Gidiyom elinizden

Kurtulam dilinizden

Yeşil baş ördek olsam

Su içmem gölünüzden.

Kuş Takası 
Urfa
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İslamiyet’in evreni nasıl algıladığından 
başlayalım söze isterseniz...…

Allah, kâinat ve insan... Aslında bunlar İslam 
düşüncesinin, tasavvuf felsefesinin 3 temel te-
rimidir. İslam düşüncesi bir anlamda bu 3 konu 
etrafında döner dolaşır. Dolayısıyla bu düşün-
cenin temelinde Allah ve Allah’ın nasıl bir var-
lık olduğu sorusu yatar. Kâinatın Allah’la olan 
ilişkisi nedir? İnsan nasıl bir varlıktır? İnsanın, 
Allah ve tabiatla olan ilişkisi nedir? Yani insan-
Allah, tabiat-Allah ilişkisi etrafında derinleşen 
bir düşünce ve yorum söz konusudur. Bu aslın-
da bütün medeniyetler için böyledir. Biz diğer 
medeniyetleri şimdilik bir tarafa koyarsak, ge-
nel anlamda İslam düşüncesinin -tasavvuf dü-
şüncesini de içine alarak- döne dolaşa anlatmak 
istedikleri de bunlardır diyebiliriz. Kâinatı, bir 
başka deyişle eşyayı, tabiatı kavramak yani bu-
nun hakikatini anlamak çok önemlidir. Peygam-
berimiz bir Hadis-i Şerif’inde, eşyanın hakikati-
ni anlamak istediğini ifade ediyor, “Eşyanın ha-
kikatini bana öğret” diye dua ediyor. Demek ki 
gördüğümüz maddi şeylerin ötesinde daha de-
rin bir durum var. Buradan tasavvuf düşünce-
sinin kâinat izahına geçersek eğer; bu gördü-
ğümüz eşya, kâinat ve dünya Allah’a göre na-

Prof. Dr. Mustafa KARA: 

“Allah, kâinat ve insan...  
Aslında bunlar İslam düşüncesinin,  
tasavvuf felsefesinin 3 temel terimidir.”

Tahtakale Kahvehanesi, İstanbul
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sıldır, var mıdır, varsa O’na göre varlığı nedir, 
gerçek midir, yoksa gölge varlık mıdır? Tartış-
maları gündeme gelir. Konuyu özetlersek şöy-
le söylenebilir; Allah, kâinatın da, insanın da 
yaratıcısıdır. İnsandaki ve kâinattaki güzellikler 
O’nun güzelliğinden yansıyan şeylerdir. Dolayı-
sıyla buradan bir güzellik, estetik, sanat felse-
fesi üretilecekse yine o meşhur cümleyi hatır-
lamak gerekiyor; “Allah güzeldir, güzeli sever”. 
Kâinatta var olan her şey, dervişlerin ifadesiy-
le, O’nun tecellileridir. O’nun tecellileri olduğu 
için de güzeldir.… Canlı olanlara gereken, say-
gı, hürmet ve merhameti esirgememek gerekir. 
Çünkü hepsi O’nun yadigârıdır.

İslam’da eşyanın yokluğu tartışmasının, 
felsefi anlamdaki nihilizmle benzerliği ve far-
kı nedir sizce?

Aslında vurgulanmak istenen nihilizm değil 
ama felsefelerde hep bu tür geçişler, benzerlik-
ler vardır.

Vahdet-i vücut, vahdet-i mevcut mudur, yok-
sa vahdet-i vücut vahdet-i şuhut mudur? Fena 
fillah anlayışı nihilizm midir veya fena fillah 
anlayışı nirvana ile eşdeğer midir? Dervişlerin 
mantığıyla düşünürseniz, aslında onlar “Allah’ın 
varlığı o kadar hâkim ve güçlüdür ki, diğer var-
lıklar onun yanında yok hükmündedir” demek 
isterler. Bunun batıdaki nihilizmle bu anlamda 
bir ilişkisi yoktur. Yani Allah’ın varlığını öne çı-
karmanın getirdiği, anlayış yorum, duygu diye-
biliriz buna. Dervişlerin ve sufilerin hayatı bü-
yük oranda duygusal bir hayattır, kendi iç mü-
cahede ve riyazetiyle zihnini, aklını, beynini 
öyle bir noktaya ulaştırıyor ve Allah’la birlikte 
öyle bir hal içinde hissediyor ki kendisini diğer 
bütün canlılar flu halde kalıyor. Buna, bir yer 
de “yok” diyorlar, başka bir yerde “gölge varlık” 
ya da “vehim” diyorlar. Aslında bunların hepsi 
varlığı bütünüyle yok etmek değil, zihinleri, gö-
nülleri tamamıyla Allah’la dolu olduğu için di-
ğer eşyayı yok gibi mütâlaa ediyorlar. Netice-
de diyorlar ki “La mevcude illa hu” yani ondan 
başka varlık yoktur. Bu varlık meselesinde mu-
tasavvuflar vahdet-i vücut meselesini şöyle al-
gılıyorlar: “Varlık, var olması için başka varlığa 
muhtaç olmayan şeydir, o da Allah’tır”. Peki o 

Ayazma Camii  
Üsküdar / İstanbul 

zaman ben kimim, bu ağaç nedir, bu masa ne-
dir diye bir soru sorulduğunda, cevaben; “On-
lar için varlık kelimesini kullanmıyoruz, varlık 
bir tanedir, o da Allah’tır” diyorlar.

Ademoğlu’nun düşünceleri arasında her za-
man geçişler vardır, yani İslam düşüncesinin 
bazı görüş ve yorumları Uzak Doğu mistisiz-
miyle, batı felsefesiyle uyuşabilir, medeniyetler 
arası geçişleri kabul etmek gerekir. Çağdaş fi-
lozofların görüşlerinde de, beş asır önce yaşa-
mış bir filozofun görüşünde de bu olabilir. Me-
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olursa olsun, Ademoğlu’nun yüce fikir ve de-
ğerleri her zaman bizi besler. Doğu, batı, kuzey 
ya da güney de olabilir, bundan gocunmamak 
lâzım. Büyük fikirler hep büyüktür ve her za-
man müşteri bulurlar. Bir Müslüman Bergson’a 
bir Yahudi de İbn-i Arabi’ye ilgi duyabilir. He-
idegger ya da başka filozofların gerçekten bizi 
besleyecek çağdaş dertlere deva olacak fikirleri 
varsa, tabi ki onları da okumak, anlamak, tar-
tışmak gerekir. Çünkü “Hikmet mü’minin yitik 
malıdır”.  

Eşyanın hakikatini gören, anlayan bir top-
lum kendisini nasıl yapılandırır, ilişkilerini 
nasıl kurar?

Basit olarak söylemek gerekirse, özellikle ta-
savvuf psikolojisi açısından meseleye bakıldı-
ğında, bu hayatı yaşayanlarda Allah merkezli bir 
hal oluştuğu için bu hal diğer bütün eşyaya aks 
eder, yani Allah aşkını yaşayan bir insanın sal-

Süleymaniye Camii  
İstanbul 

seleye Ademoğlu bazında bakmak lâzım, hangi 
kültüre ya da medeniyete mensup olursak ola-
lım, ortak genlerimiz, (ortak) duygusal alanla-
rımız vardır. Bu türden benzeşmelerin hepsine 
taklit gözüyle bakmamak lâzım. Bir kısmı tak-
littir, doğrudur, insanoğlunu besleyen damarlar-
dan biri de taklit damarıdır, fakat tüm benzer-
likleri de taklitle izah etmemek gerekir. Bu ben-
zerliklere her zaman rahat ve soğukkanlı olarak 
bakmak lâzım. 

Müslüman gençlerin varoluşçuluk tarzı 
düşüncelere sempatiyle yaklaşmaları, örne-
ğin bir Heidegger sevgisinin ortaya çıkması 
aslında genlerindeki tasavvufa açık tarafla-
rından mı kaynaklanıyor?

Bir kısmının öyle olduğu söylenebilir. Mesela 
bu insanların bir kısmında felsefe, bir kısmında 
tasavvuf, bir kısmında kaçış ya da taklit psikolo-
jisinin getirdikleri mevcut olabilir, bilemeyiz. Ne 
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lanan bir ağacı seyredişi ona başka bir dün-
yanın kapılarını açar. O anda şu ayeti düşü-
nür: “Yerde ve gökte olan herşey O’nu tes-
bih ediyor.” Böyle bir hal içinde olan in-
san adeta kâinattaki varlıkların - bir ağa-
cın veya kumrunun- çıkardığı sesi doğrudan 
bir tesbih sesi olarak algılıyor. Yavuz Bülent 
Bakiler’in şiirinde dile getirdiği gibi:

Kumru sesindeki hû Yaylı tamburdaki sır   

Hep seni hatırlatır, hep seni hatırlatır…

Kâinatın canlı oluşu, sahibini zikredişi, 
tesbih edişi ve bunlarla birlikte bir duygu-
sal hayat,… bunlar insana bir iç huzuru, ufuk 
ve derinlik kazandırıyor, bir kısım insanlara 
da bunu yazma ifade etme nimeti veriliyor.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm 
seni

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlâm 
seni

Bazı dervişler duygularını bu şekilde ka-
leme döküyorlar. O kuşların sesi onun zik-

Ayazma Camii 
Üsküdar / İstanbul 
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ri oluyor, “Hak” diyor, “Allah” diyor. Böylece 
kâinatta bir bütünlük, vahdet, tevhid meydana 
geliyor. Bu hal onları tevhide ulaştırıyor. İnsan 
tabiatın zikriyle birlikte Allah’la adeta bütünle-
şiyor. Bu anlamda buradan tevhid, vahdet veya 
başka bir kelimeye geçilebilir. Neticede adeta 
“üçlü” ortadan kalkıyor tek bir gerçek tek bir 
hakikat var oluyor. “O’nun dışında her şey yok 
olucudur.”

Medine’nin adının Medine oluşundan 
Müslümanlar olarak neler çıkarmak müm-
kün? Medine’nin kuruluşu eşyanın hakikatini 
dünyada yaşatmaya yönelik bir girişim midir? 
Buranın “kent, şehir” adını alışı bugün için 
bize ne söyler? Köy-kent arasındaki ayrımda 
Müslüman nerede durur? 

Aslında işaret ettiğiniz gibi Medine ile me-
deniyet arasında tabi ki bir bağ var ve şüp-
hesiz medeniyet, insanların algı, yorumlama, 
yapma, inşa etme gücünü üst seviyelere taşı-
yan bir faaliyettir. İslam medeniyetinin nüve-
si, tohumu Medine’dir, oradan daha sonra bü-
yüyerek yükselecek ve diğer ilim, irfan ve sa-
nat dediğimiz ana dallarda kendisini göstere-
cektir. Buradan medeniyetle ilgili olarak de-
vam edersek eğer; Medine’de bu medeniyetin 

Ayazma Camii, Üsküdar / İstanbul 
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ilk kurumu Mescid-i Nebevi’dir. Bu mescid as-
lında, altı kum, üstü hurma dallarıyla örtülü bir 
yerdir. Şimdi bir de Süleymaniye Camisi’ni dü-
şünelim. Bu şekilde bir yükseliş var. Mescid-i 
Nebevi’den Süleymaniye’ye gelen çizgi işte o 
medeniyet dediğimiz şeydir. Bu felsefede de, 
sanatta da, tefsirde de, kelâm ve tasavvufta da 
vardır. Bizde şöyle sorular sorulur: Peygamber 
devrinde mezhep mi vardı? Tarikat mı vardı? 
Bunlar, doğru sorular değildir. O zaman şöy-
le sorabiliriz “Peygamber devrinde Süleyma-
niye Camisi mi vardı? “Yoktu, bidattir o za-
man yıkalım” diyen dar düşünceli insanlar az 
da olsa vardı, bugün de var, yarın da olacak. 
Ama aslında insanoğlunun genlerinde olan şey 
az önce bahsettiğim yürüyüş çizgisidir. Düne 
kadar yani Paris Eiffel Kulesi yapılıncaya ka-
dar dünyanın en yüksek en muhteşem yapıları 

Taşhan, Bartın

Taşhan, Bartın
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mabetlerdi. Maalesef bu kapitalist, materyalist 
yüzyılda insanlar kendilerini kandırıyorlar (oto 
kandırma). Tekrar Medine’ye dönersek, mede-
niyetlerde üçlü bir sacayağı vardır; ilim ve ir-
fan, fikir ve felsefe, güzel sanatlar bu bendeni-
zin yaptığı tasniftir, başka tasnifler de yapılabi-
lir. Bizim medeniyetimizde ilim ve irfan dünya-
sı, fikir ve felsefe dünyası ile güzel sanatlar at-
başı gitmiş ve medeniyetimizi oluşturmuştur. İs-
kelet bu üç ana konudan meydana gelir, diğer-
leri bunların alt başlıkları olarak ele alınabilir. 
Bu konuda şehirlerde var olan imkânlar köyler-
de olmadığı için bu sahalarda derinleşmek is-
teyenlerin şehirlere intikal etmekten başka ter-
cihleri yoktur. Bu, köyü küçümsemek anlamına 
gelmez. “Herkese hakkını vermek gerekir.”

Bir Müslümanın evini; hem kuşlar için hem 
estetik açıdan düzgün, hemde onun dünyaya 
bakışını ortaya koyan irfana yönelik kalbinin, 
zihninin açık olduğunu gösterecek şekilde 
inşa etmesi bir işaret olarak düşünülebilir 
mi?

Elbette. Evini, nerede, nasıl kaç kat yapmalı 
gibi sorular bir Müslüman’ın düşünmesi gere-
kenlerdendir. Fakat insanlar bugün bunları pek 

düşünmüyor düşünemiyor, ya gecekondularla 
birlikte bir yerlere sürükleniyor ya da gökdelen-
lerle birlikte sözüm ona bir yerlere çıkıyorlar. 
Aslında ikisi de sıhhatli değildir. Sağlıklı olan 
insanoğlunu tabii hayattan, topraktan koparma-
yan bir yoldur. Koptuğumuz an aslında damar-
larımızdan birini koparıyoruz demektir. Yaşadı-
ğımız travmaların en önemlisi de budur, tabî 
olandan uzaklaşmak... “Tabiattan uzaklaşmak, 
uzaklaşmaktır Allah’tan” diyordu ya şair, aslında 
meseleye bu şekilde de bakılabilir. Ama ne ya-
zık ki günümüz insanı böyle bir şanssız ortamla 
iç içedir ve tabiî ortamlarımızı kaybederek as-
lında bize ait olmayan yerlerde yaşamaya mah-
kum oluyoruz, bir anlamda gurbete düşüyoruz, 
menfi anlamda gurbete düşüyoruz, dolayısıyla 
sadece ruhi dengemizi değil, maddi dengemizi 
de, beden sağlığımızı da kaybediyoruz. Doktor-
lar öyle diyor: Kanserin %85’i çevreden oluşu-
yor.

Tabiî olan insanî olan ve fıtrî olanı bulduğu-
muz an Allah, kâinat ve insan arasındaki muh-
teşem iletişim kurulacaktır. Bu iletişimin sıh-
hatli olabilmesi için, insanî olana fıtrî olana, 
tabiî olana bakmak gerekiyor. Başta yiyecek-
lerimiz tabiî mecradan uzaklaştırılmıştır. Di-
ğer imkânlar, çağdaş kapitalizmin ve uluslara-
rası sermayenin getirdiği afetlerle birlikte hava, 
su, toprak ve nihayet insan kirlendi. Fakat bu 
kirlilik o kadar kuvvetli ki, fıtrî ve insanî olan 
nedir diye soramıyoruz, sadece sürükleniyoruz, 

Taşhan, Bartın
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oyalanıyoruz. Bu kirlilikten nasıl kurtulacağımızı 
kendimize sormamız gerekiyor. Göz göre göre 
gümüş gibi akan derelerimiz simsiyah oluyor, 
bu arada dünya çevre konferansları toplanıyor, 
fakat balık çeşitleri süratle yok oluyor, bunlara 
dur diyemiyoruz. Şu ilâhî uyarıyı duyamıyoruz 
“Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız”. 

Kaybettiğimiz şeyleri çağdaş telaşlardan do-
layı düşünemiyoruz. Kayıp olunan şey doğru 
tespit edilemediği için, öneri de sakat oluyor. 
Oturup sağlıklı bir kafa ile düşünmemiz gereki-
yor. Uluslararası sermaye dünyayı alabora edi-
yor ve hepimiz bu geminin içindeyiz, bu afet 
reklamla birçok şeyi ihtiyaç haline getiriyor ve 
biz o ihtiyaçların peşinde koşmaya başlıyoruz. 
Böyle bir dünya anlayışı mevcut maalesef. Tü-
ketim çılgınlığı birilerini büyütüyor, bizi tüke-
tiyor, yokediyor. Kendini düşünemeyen kuşları 
nasıl düşünsün! Kendi evini yapamayan kuşların 
evini yapabilir mi?

Bu kaybettiğimiz şeyler toplumsal hayat-
ta nelere karşılık gelir? İslam toplumunda in-
sanlar arası ilişki nasıldı mesela? İslam top-
lumunun önerdiği insanî ilişki nedir?

Aslında Müslüman bir zihin dünyayı Allah’ı, 
kâinatı nasıl algılıyor buna bakmak lâzım. Mesela 
terbiye olmuş bir Müslüman zihninin merhamet 
ya da hizmet merkezli olduğu söylenebilir. Me-
sela muhabbet merkezli bir zihin dediğimiz za-
man hemen o Ayet-i Kerime akla gelir. Kur-an’ı 
Kerim’de Allah Teâla en üst noktadaki mümin-
lerin özelliklerinden en üst noktayı yakalayan 
gönüllerden bahsederken “Allah onları, onlar da 
Allah’ı severler.” İşte bu muhabbet kelimesi ora-
da kullanılıyor. Dolayısıyla Allah’ı seven ve Allah 
tarafından sevilen insan tipinin başka insanları, 
kurdu, kuşu, canlıyı, cansızı nasıl seveceğini, 
tahayyül etmek gerekiyor. Çünkü onun hayatı 
aşk merkezli bir hayattır, kendisi için, aile efradı 

Sadr-ı Esbak Paşa Medresesi 
İstanbul



245

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Kervansarayı, İncesu / Kayseri

için, kâinat ve insanlık için böyledir, dünyaları 
sevgiden ibarettir. Saf muhabbet,…zerre kadar 
çıkar ilişkisi yok, haza aşk… Eşrefoğlu Rumî’lerin 
anlattığı gerçek aşklardır bunlar. 

Dünyayı hiçe satmaktır adı aşk

Döküp varlığı gitmektir adı aşk 

İslam medeniyeti bir merhamet ve rahmet 
medeniyetidir derseniz, bunun için yüzlerce 
vesika, belge, görüş, yorum, kitap konuya ışık 
tutmak için size yardımcı olabilir. Her şeyden 
önce merhamet ve rahmet, Peygamber efen-
dimizin temel özelliğidir. Yani bu medeniyetin 
kurucusu, ilk harcı koyan insan. Allah O’nun 
için rahmet kelimesini kullanıyor, bütün dünya-
lar için “Rahmetenlil âlemîn” diyor, yani alem 
bir tane değil, başka alemler var, O’nu bütün 
alemler için rahmet olarak gönderdiğini söylü-
yor, Kur’an için de rahmet ifadesini kullanıyor 
Allah. Dolayısıyla bir rahmet ve merhamet me-
deniyetidir İslam medeniyeti. Bu eğitimi alan 
insandan dışarıya taşan her şey de rahmet ve 
merhametten ibarettir. Bazı aşıklar ve merha-
met ustalarının bu aşkı başkaları için mayalama-
sı gerekir. Yani Kâinatın Efendisinin aşıladığını, 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Kervansarayı, İncesu / Kayseri
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ardından gelenlerin başkalarına aşılaması gere-
kiyor. Allah şöyle buyuruyor; “Eğer beni sevmek 
istiyorsanız, Peygamberi seviniz, ona tâbi olu-
nuz, Allah’ta sizi sever”,  Allah’a aşık olmak için 
Resulullah’a aşık olmak lâzım, peki Resulullah’a 
aşık olmak için ne yapmak lâzım? Resulullah’a 
aşık olanlara aşık olmak lâzım, çünkü maya on-
larda. Bir başka ifade ile aşk bir “mayalanma” 
işidir, bir “döllenme” işidir.

Doğduğumuzda bir kapasitemiz var ama 
bunu birilerinin harekete geçirmesi gerekiyor. 
İşte burada eğitim büyük bir rol oynuyor, ruh, 
gönül eğitimi ya da tasavvuf terbiyesi, adının ne 
olduğu önemli değil. Din eğitimi Allah’ı sevme 
eğitimidir, Allah’ı sevmek için de Peygamberi-
mizi sevmek gerekiyor, Allah öyle buyuruyor. 
Efendimiz “Âlimler, peygamberlerin mirasçıları-
dır.” diye buyuruyor. Yani Peygamberimizi bu-
labilmemiz için o mirasçıların yoluna girmemiz 
o mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuçta bir 
zenginlik ortaya çıkıyor. Bu zenginlik bize bir 
ufuk, derinlik, güzellik kazandırıyor. O zaman 
Yunus Emre gibi büyük bir coşku ve huzurla 
diyoruz ki;  

Ballar balını buldum,

Kovanım yağma olsun

Bu makama yükselen insanın ilişkileri de ir-
tifa kazanıyor. İnsan insanın kurdu değil dostu 
oluyor. Evliyaullah Allah’ın dostları demek.

Eşyanın hakikatini anlamaya yönelen, aşk-
la mayalanmış bir toplumda muhabbet, mer-
hamet üzerine ilişkiler kurulur ve bu ilişkile-
rin süreklilik sorunu vardır. Yeterli derecede 
eğitimli olmadığımız için mi insani ilişkilerde 
zaman zaman kötü durumda oluyoruz? Oysa 
bizim geldiğimiz gelenek çok daha doğru bir 
gelenek. Bunun tek sebebi aşkın mayalanma-
ması mıdır?

Tek sebebe indirgemek problemli olabilir. 
Ama meseleye vurgu yapabilmek için tek sebep 
budur diyelim şimdilik. Geleneğimizden koptuk 
fakat bir geleneğe oturamadık. Eskilerin “iki ca-
mii arasında beynamaz” dedikleri durum var-
dır ya, işte biz de o durumdayız. Özellikle son 
birkaç asırda, zorla, bazen baskıyla geleneksel 

dünyamızın uzağına düşürüldük. Bu uzağa dü-
şüşle birlikte adeta bir bombardımana uğradık. 
Bu bombardımana ben bazen, kapitalist, bazen 
modernist bazen de materyalist diyorum. Neti-
cede kendi köklerimizden koptuk, bilmediğimiz 
bir limana, tanımadığımız bir sahile gittik. Ken-
di zenginliklerimizi kaybettik, kendimize ters 
düştük. Bu da bizi günlük telaşlar içinde boğu-
lan bir noktaya taşıdı. Az önce de işaret etti-
ğim gibi, dünyayı altüst eden kapitalizmin işta-
hıyla birlikte ibadetimizi, beslenmemizi ve insa-
ni ilişkilerdeki dengemizi kaybettik. Sarhoş hal-
deyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eski dünya-
yı kaybettik, yeni dünyaya ısınamadık, alabo-
ra olmuş bir haldeyiz. Bu halde sıhhatli düşün-
mek mümkün olamaz tabi. Peki bu çıkmazdan 
ne zaman ve nasıl kurtuluruz? Her şeyden önce 

Saraçhane Camii, Bolu
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sağlıklı düşünmeye bağlı. Bu hengâme içinde 
bu da pek mümkün gözükmüyor. Bu karmaşayı 
Bursa, İstanbul gibi tarihî dokusu olan şehirleri-
mizin bugünkü mimarî yapısında daha doğrusu 
perişanlığında da rahatlıkla görürsünüz. Trafik 
diye bir derdimiz var mesela, bir türlü çözeme-
diğimiz, bugün dünyanın temel problemlerin-
den biri. Oturup ciddi olarak çözebilecek tek-
lifleri öne sürenleri de ciddiye alamıyoruz. Çev-
re kirliliği de aynı şekilde, bunun çaresini söyle-
yenler yok değil. Fakat o sesler çok cılız kalıyor. 
Afetlerin merkezinde duran asıl şey “kafa karı-
şıklığı”. Bunu halledemedikten sonra problem-
lerimizi halledemeyeceğiz. 

Kafamızı nasıl toparlayacağız? 
Kafamızı toparlamamızın yolu, yeniden tabiî 

ve fıtrî olana dönmektir. Gündelik hayatımız-
da tabî ve fıtrî olan nedir? Önce şunu söyleye-
lim: Bizim bulunduğumuz yer suni bir yerdir, 
öncelikle bunu kabul etmeliyiz, tıpkı 20. katta 
oturan insan gibiyiz. Bu yüzden öncelikle aşa-
ğı inmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı, toprağa 
değmeli sonra tabî olana dönmeye başlayacağız 
yavaş yavaş. Er geç yapacağımız budur, başka 
bir çıkar yol gözükmüyor. Dünya ve imkânları 
belli, olup bitenleri görüyoruz. Havasız, susuz, 
topraksız yaşayamayız ama hepsini kirletiyoruz. 
Nerede yaşayacağız? Bunları kirleten mekaniz-

maya aklıselimle bakmamız gerekiyor. Fabrika-
lar kirletiyorlar, bunların ne ürettiğine bakaca-
ğız. Uluslararası sermaye bundan kolay kolay 
vazgeçmeyecektir. Ama bu fabrika meselesini 
çözebilmek için insanın tüketim anlayışını de-
ğiştirmek gerekiyor. Şu anda insanlar tüketime 
tapıyorlar, “tüketim şehveti” diyorum ben ona, 
en güçlü şehvet şu anda. Bu kadar ters bir nok-
taya giden bir tüketim anlayışı için aslında “bir 
hırka, bir lokma” demek lâzım. Böyle bir pan-
zehire ihtiyacımız var. Yeteri kadar üretmek ve 
tüketmektir bu cümlenin anlamı. Hepimiz bu 
tüketim çarkının kurbanlarıyız, bu tüketim fel-
sefesine dayalı zihniyetimiz düzelmedikçe, fab-
rikalarla ve çevre kirliliğiyle hesaplaşmak müm-
kün değil. Er geç bu yolun çıkmaz olduğunu an-
layacağız. Şu anda anlayanlar var ama onların 
pek sesi duyulmuyor. Çünkü kapitalizm kasır-
gası öyle güçlü esiyor ki bu sesler duyulmuyor, 
fantezi olarak kalıyor. Ama gemimiz kayalıklara 
çarpıp parçalanmak üzere.

Rum Sûresinin 41. ayetinin Türkçe’sini oku-
ma zamanıdır: “Allah’ın buyruklarını umursa-
maz hale gelen şu insanların kendi elleriyle ya-
pıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde 
çürüme ve bozulma başladı. Bu şekilde Allah 
belki doğru yola geri dönerler diye yaptıkları-
nın bazı kötü sonuçlarını onlara tattıracaktır.”

Ulu Camii, Çorum
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Yeni Valide Camii 
Üsküdar / İstanbulKuşevleri örneğine dönecek olursak, bu 

çarenin bulunması noktasında göstereceği 
şey Mescid-i Nebevi’den Süleymaniye’ye ge-
len ilerleme olarak ifade ettiğiniz gelişimin 
yan ürünlerinden biridir kuşevleri. Modern 
teknolojinin getirdiği sıkıntıları aşmak İslami 
teknoloji anlayışıyla kuşevlerini bize imar et-
tiren anlayışa sarılmamızla mı mümkün?

Teknolojiye insanın sade ve tabi hayatını 
kolaylaştıracak mekanizmalar olarak almak, si-
lah üretme teknolojisi olarak almamak lâzım. 
Teknolojiyi insanın hayatını kolaylaştıracak bir 
alan olarak görmek gerekiyor. Bu derece insanı 
doğayı yok edici bir noktaya ulaşmadı teknolo-
ji daha önce. Dolayısıyla İslam medeniyetinde 
insan şüphesiz en üst noktadadır, ama diğer 
varlıklar da değerlidir, çünkü hepsi O’nun ema-
netidir ve hepsi Ondan bir şey taşıyor. İnsanlar 
bütün hayvanlarla iç içe, hayvanlarla, canlılar-
la tabiî bir ilişkisi var. Kuşlar ekstra örnektir. 
Kâinattaki bütün varlıklar O’nu tesbih edi-
yor. Neticede biz bütün canlılara ve varlıklara 
O’nun emaneti olarak baktığımız için kuşlar ya 
da diğer canlılar için vakıflar kuruyor, barınaklar 
yapıyoruz. Bunların hepsi kâinata yayılan mu-
habbet ve merhametin eserleridir. Adeta kendi-
mizin parçası olarak görüyoruz onları, dostluk 
kuruyoruz. Kuşevlerimiz de bizim o kâinata ba-
kışımızın fotoğrafı, belgesi olarak görülebilir. Bu 
sevgi medeniyetinin bir göstergesidir kuşevleri. 
Hayvanlara kuşlara gösterdiğimiz ilgi, sevgi ve 
muhabbetin işaretidir. Diğer hayvanlar için ku-
rulan vakıflar da aynı zihniyetin tecellileridir.

Mahabbetin simgesi
Meveddetin lüccesi
Merhametin bizcesi
Bizim kuşevleridir
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Prof. Dr. SEYYİD HÜSEYİN NASR:

“Herhangi bir yerde herhangi Müslüman bir 
mimar İslam mimarisinden esinlenerek bir 
şeyler yapmak istiyorsa kuş evlerinin, yel  
değirmenlerinin, su kaynaklarının ve kulele-
rin eşsiz tasarımlarını kullanmalıdır.”

Bir mimar, İslam mimarisinden esinlene-
rek bir şeyler yapmak istiyorsa kuşevlerinin, 
yel değirmenlerinin, su kaynaklarının ve ku-
lelerin eşsiz tasarımlarını kullanmalıdır.

Bu projedeki amacımız Müslüman toplum-
larda yüzyıllardır süregelen kuşevleri gibi mi-
mari yapıların arkasında yatan hem evrensel 
ve varlıksal hem de uygarlık temellerini anla-
maya çalışmaktır. Bazen kuş sarayları olarak da 
anılan, anlaşılması çok güç olan fakat çevre-
sindeki yapıların tamamlayıcısı olarak görülen 
kuşevleri Anadolu’da rastlanan İslam mimarisi-
nin geleneksel bir parçasıdır. İslam mimarisinde 
örnekleriyle artık çok nadir karşılaştığımız ku-
şevlerinin estetik anlamda aynı zamanda biçim-
sel ve mimari olarak da tekrar keşfedilmesi ge-
rekmektedir. Bu mimari yapılar sadece estetik 
kaygılar güdülerek yapılmamıştır; tam tersine, 
daha kapsamlı bir İslam geleneğinin ve dünya 
görüşünün devamı olarak değerlendirilmelidir. 

Yörük Köyü, Safranbolu
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Bu sebepten dolayı, diğer geleneklerden fark-
lı olarak, doğaüstü bir düzenin ve hayvanların 
algılanmasında farklı bir bakış açısının benim-
senmiş olması çok muhtemeldir. Örneğin, böyle 
eşsiz bir mimari yapıyı üretebilmiş olmak dün-
yayı farklı algılamaya sebep olan farklı bir varlık 
anlayışının göstergesi olarak düşünülebilir.

Bu çalışmadaki amacımız, yolumuzun tek-
rar kuşevleriyle birleşmesini sağlayan bu eşsiz 
varlık anlayışının arkasında yatan mantığın ve 
inançların keşfedilmesi gerektiğini ortaya koy-
muştur. Bir kuşevinin tekrar doğuşu, mümkünse 
bu yapının doğmasına etken olan fikirlerin ve 
inançların derinlemesine incelenmesi gerekir. 

Bu fikirlerin ve inançların derinlemesine in-
celenip takdir görmesi için zihnimizi bulandıran 
sorularımızı senelerini İslam’da varlık anlayışına 
ve metafiziğe vermiş bir şahsiyete yönlendir-
mek istedik. 

Anadolu İslam mimarisine ait olan kuşev-
lerinin ardında yatan fikir ve inançlar ne ola-
bilir? 

İslam mimarisi, şehir planlamacılığı ve Kur’an-ı 
Kerim ve İslam’ın öğretilerinin temeli olan me-
tafizik prensipleri arasında kesinlikle doğrudan 
bir ilişki vardır. Aslında, İslam mimarisi, İslam 
dininin çokluğun tek olana bağlılığını yansıtan 
metafiziksel prensiplerinin göze en çok hitap 
eden kristalleşmiş saf halidir. Bu cümleyi sarf 
ettiğimde, yaratılmış sistemde yer açan insanoğ-
lunun tek olandan, yaratandan önce doğal ışığı, 
havayı diğer yaratılanlara daha yakın olmak için 
kullanmış olmaları, çevreye karşı tutumları ve 
saygı anlayışları dahi bizleri birçok açıdan ay-
dınlatmaktadır.

Kığılı Camii 
Niğde
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Metafizik, mimari yapılar ve şehir planla-
ması arasında süregelen bir bağ görebiliyor 
musunuz? Metafiziksel inançlar şehir planla-
masını nasıl etkiler veya farklı mimari yeni-
liklere nasıl olanak sağlar? Kaaba ve İslam 
metafiziği arasındaki ilişkiye dikkat çeken 
ilk bursiyer olarak sizce ne tür metafiziksel 
inançlar kuşevlerinin inşasını etkilemiştir

İslam şehir planlarının dar sokaklarında ve 
merkezlerinde enerjinin korunması dahi göz 
ardı edilmemiştir ve bu yönde bizlere ışık tuta-
cak birçok konu kitap halini alıp okuyucularla 
buluşacaktır.

Siz şimdi benim İslam metafiziği ve Kaaba 
arasındaki ilişkiye dikkat çeken ilk bursiyer ol-
duğumu söylüyorsunuz. Ben İslam’ın metafizik-
sel prensipleri ve Kaaba arasındaki ilişkiye şim-
diki modern dünyada dikkat çekmeye çalıştım. 
Yüzyıllar önce Kadir Said Kummi İran’da yaşa-

Fatih Camii 
Çorlu
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mıştır. Kaaba’nın simgeciliği ile İslam metafizi-
ği arasındaki ilişkilere dayanan çok önemli bir 
kitap yazmıştır. Bu açıdan bakarsak ben ilk de-
ğilim. Modern dünyada bu Kaaba’nın biçimiyle 
İslam metafiziğini karşılaştıran ve gözler önüne 
tekrar çıkaran benim. 

Geleneksel İslam şehirleri hayvanların ve 
insanların hem öyle gerektiği için hem de İs-
lam dininin öğretileri sebebiyle iç içe yaşadığı 
yerleşim birimleriydi. Örneğin; eşekler, zama-
nında dar sokaklarda taşımacılıkta kullanılmış 
ve gerektiği önemi ve bakımı fazlasıyla görmüş-
tür. İlk bakışta bir av hayvanı olarak da görülen 
kuşların beslenmesi ve bakımı da değinilmesi 
gereken önemli bir noktadır. Zamanında Ara-
bistan Yarımadası’nda, İran’da ve bu topraklar-
da yaşamış eski insanların arasında, sonrasında 
Osmanlılar döneminde kuşların ve kuşevlerinin 
değeri hayli biliniyordu. 

Av kuşlarının ve kuşların av hayvanı olarak 
algılanması ile kendileri için özel yapılan ev-
lerde beslenmeleri, gereken bakımı almaları 
birbirinden farklı konulardır. Bakılan kuşların 
güzellikleri onların ev hayvanları olarak yapılan 
evlerde yaşamalarına olanak sağlamıştır. Tavus 
kuşlarından sülüne kadar farklı türde kuşları ba-
rındıran kuşevleri insanların oynamaktan zevk 

Darülhadis Camii 
Edirne 
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aldığı yerler olarak da bilinirdi. Kuşevleri kuşla-
rın beslendikleri ve içinde uyudukları evleridir. 
Bu kuşevleri, etrafında yaşayan insanların çatı-
larında ya da o yükseklikte inşa edilirdi. İnsan-
lar kuşlarını uçurup izlemekten zevk alırlardı. 
O zamanlar beyaz güvercinler çok ünlüymüş. 
Uçuşlarındaki beceriden tutun da, kendi güzel-
liklerine kadar verilen önemi hak eden türde 
olan bu kuşlar, insanların çatılarda beraber oy-
nadığı, uçurduğu canlılardı.

Kumar ve horoz savaşı gibi şiddet içeren 
oyunlar olsaydı, Şeriat rejimi bunu desteklemez-
di. Örneğin, Pers şehrinde Kaftar Bazi beyaz 
güvercini uçurur onunla oynar. Kaftar Bazi’nin 
o zamanlar ortaya serdiği davranış şekli toplu-
mun hoşlanmadığı kabul görmeyen bir tutum 
olarak görülür. Fakat aynı zamanda kuşlar, İs-
lam şehirlerine Tanrı’nın yarattığı güzelliklerini 
getirmek gibi çok önemli bir rolün sahibiydi-
ler. Mesela papağanlar Hindistan ve civarından 
gelmelerine rağmen İslam dünyasında üzerine 

hikayeler yazılacak kadar ün kazanmışlardır. Sa-
dece papağanlar mı? Her tür kuşla karşılaşmak 
olasıydı: Şahinler, kartallar gibi av kuşları, ötücü 
kanaryalar, muhabbet kuşları ve kuşların sesle-
rinden alınan o tat...…

Orta Doğu’da, İran’da ve Türkiye’de yer alan 
şehirlerdeki gibi kutsal İslam şehirlerinin hemen 
hepsinde kutsal mekânlara gittiğinizde çok bü-
yük kuşlarla karşılaşabilirsiniz. Beyaz güvercin-
ler, serçeler, kargalar her yandadır. Farz edin 
ki Eyüp Sultan’a gittiniz... Türkiye’ye son geldi-
ğimde her zamanki gibi Sultan Ahmet civarında 
kaldım. Odamın penceresi Sultan Ahmet’in sağ 
tarafına açılıyordu. Manzara inanılmazdı. Sabah 
4 veya 5 civarında sabah namazını kılmak için 
uyandım, pencereyi açtım, kuşların kubbenin 
etrafında tam anlamıyla Kâbe’de tavaf eder gibi 
döndüklerini gördüm ve bunların hepsi gecenin 
ışıkları altında olunca, birden o an hayatınızın 
en güzel dakikalarından biri oluveriyor. Kutsal 
olan korunuyor. 
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KUŞEVLERİ 
‘şefkat estetiği’

Bu yüzden kuşların bu varlığının onlara daha 
iyi bakım sağladığı, kuşları beslemek için in-
sanların erdemli davranışlar sergilediği düşünül-
müştür ve dolayısıyla kuşlar geleneksel İslam 
toplumunda diğer türler arasında daha ayrıca-
lıklı bir yere sahiptir.

Hayvanlara özellikle de kuşlara gösterilen 
bu saygı ve bakım nasıl algılanmalıdır? Bu 
anlayış herhangi bir bölgeye, İslami bir gele-
neğe ya da uygarlığa has bir yaklaşım mıdır?

İlk olarak, bir hayvana duyulan saygının 
gösterilmesi ve bakımının yapılması gerekliliği 
Kur’an-ı Kerim ve Hadisler’de geçmektedir. Ye-
rel bir şey değildir. Farklı bölgelerde farklı yo-
rumları yapılmıştır. Örneğin Sahra’da ya da Ara-

bistan çöllerinde yaşıyorsanız çevrenizde ne 
gibi hayvanlar bulunur? Atınız olur ya da de-
veniz, eğer prensesiniz şahininiz olur. Sanayi 
devrimi öncesinde Endonezya civarında yaşa-
saydınız binlerce hayvan türü olduğunu görür-
dünüz. Eskiden Hindistan’a gittiğimde 20.000’e 
yakın kocaman kuşların aniden havalandığını 
görürdüm. Oradaki durum farklı, o kadar fazla 
kuş var ki beslemeniz, bakmanız veya teker te-
ker ilgi göstermeniz imkânsız görünürdü. Kuşla-
ra karşı bambaşka bir tutum sergilenirdi. İslam 
medeniyetlerinin evrensel bir özelliğidir bu. 
Herkes çevrenin öneminden ve korunmasından 
bahsederken İslam, teoriden mimariye canlan-
dırabileceği bir birikime sahiptir. İslam medeni-
yetleri, doğal yaşamla yakın ilişkinin içtenliğini 
muhafaza etmiştir.
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Modern dünyada İslam mimarisini tekrar 
gün ışığına çıkarmak için ciddi bir çabanın 
varlığı görülüyor. Kuşevlerinin bu alanda sür-
dürülen çalışmalara olan katkısı estetik açı-
dan ve metafiziksel olarak ne olabilir?

Katkısını ölçemeyiz bence çünkü çağdaş bir 
İslam mimarisinden bahsedemeyiz. Mimarlar 
hep müşterilerin isteklerine göre çizerler. Bu 
müşteri birey de olabilir, hükümetler ya da bir 
şirkette. Size kuşevi yaptırmak isteyen bir müş-
teri bulma olasılığınız düşüktür. İslam mimari-
sinin tekrar doğuşu için, insanların bu çağdaş 
dünyada ihtiyaç duyduğumuz ve gereksinimle-
rimizi karşılayan ev, iş yeri, parklar gibi ana mo-
deller üzerine yoğunlaşması lâzım. 

Bundan dolayı İslam mimarisin tekrar doğa-
bileceği ihtimalini görüyorum. Sadece kuşevleri 
yapmak yetmez fakat bunların İslam mimarisi-
nin varlığını gösterir bir niteliğe sahip oldukları 
da su götürmez bir gerçektir. İran ve İran körfe-
zinde yer alan yel değirmenleri, kuleler çağdaş 
mimarinin dahi taklit etmek istediği özelliklere 
sahiptir ve İslam mimarisinin varlığını hissetti-
rirler. Kuşevleri de bu anlamda yel değirmenle-
rine benzer. Tek bir tipte kuşevi yapılmamıştır. 
Ortak İslami tarzları yansıtsalar dahi Türkiye’de, 

Pakistan’da ya da İran’da farklı kuşevleri gör-
mek mümkündür ve bir İslam medeniyetinde 
dolaşıyor olduğunuzu mesela İsveç’te olmadığı-
nızı hemen anlarsınız. Tabi ki onların ağaçtan 
kuşevleri var ama bizim için kuşevleri çok fark-
lı konumda. Bu yüzden herhangi bir yerde her-
hangi Müslüman bir mimar İslam mimarisinden 
esinlenerek bir şeyler yapmak istiyorsa kuşev-
lerinin, yel değirmenlerinin, su kaynaklarının ve 
kulelerin eşsiz tasarımlarını kullanmalıdır.

Yeni Valide Camii, Üsküdar / İstanbul
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