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ÖNSÖZ 

Din, sosyolojik bir gerçeklik olarak insan hayatında yer alan önemli bir olgudur. 

Günümüzde insanlar genellikle doğdukları yerlerdeki cemaat bağlarının “güvenli” 

ortamından ayrılarak kentin karmaşık yapısı içerisinde hayatlarını devam 

ettirmektedirler. Türkiye nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı da göz önüne 

alınırsa İslam’ın yeni ortama ve inananların ihtiyaçlarına göre yorumlanması da 

olağandır. Kentin anonim doğasında yalnızlaşan bireyin birçok ihtiyacını karşılayan dini 

oluşumların incelenmesi bu sebeple önem arz etmektedir. 

Bu araştırma, Ankara’da etkinlik gösteren bir Şii grubun toplumsal ve dini 

pratiklerini merkezine almaktadır. Şiiler, İstanbul Halkalı’da her yıl gerçekleşen Aşura 

merasimleriyle medyada kısa bir süre yer edinse de sonraki günlerde  “görünmez” hale 

gelmektedirler. Onların kendilerine ve Sünnilere yönelik düşünce ve beklentilerini de 

irdeleyen bu çalışmada Türkiye’deki çeşitli İslamlardan biri olan Şiiliğin, geleneksel 

unsurlarının modern olanla harmanlanma usulleri de değerlendirilmektedir. Böylece 

Türkiye’de yekpare bir İslam’ın olmadığı, birçok İslamların birlikte var olma 

deneyiminin imkânları sorgulanmaya çalışılmıştır. 

2018-2022 yılları arasında Ankara’da bir Şii grubun içerisinde katılımcı 

gözlemci olarak bulunarak gerçekleştirdiğim bu çalışmada, takdir edileceği üzere 

araştırmacı olarak deneyimlediklerim ve grup üyeleriyle girdiğim yoğun etkileşim göz 

önüne alınmalıdır. Böylece dâhil olduğum bu gruptaki varlığım çalışmanın gidişatını 

yönlendirmiştir. Çünkü etnografik desen ile yapılmış bu çalışmada en büyük veri 

kaynaklarından biri de araştırmacının “kendi” olarak varlığıdır. 

Sosyolojik olarak din kurucusunun vefatından sonra ana dinden bazı kopuşların 

meydana gelmesi olağan bir durumdur. Oluşan her dini grup, kendi inancının en 

“doğru” olduğunu iddia eder. Ancak Din Sosyolojisi “doğru” dinin hangisi olduğunu 
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araştırmaz; aksine “olanı” bilimsel yöntemler eşliğinde analiz eder. Bu sebeple “Bir tek 

İslam yok; birçok İslamlar vardır” düşüncesini bir kenara not ederek ilerlediğim bu 

çalışmada emeği geçen kişilere ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Öncelikle bu tezin en başından sonuna kadar bana hayatlarını açan değerli Şii 

katılımcılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çalışmaya en büyük emeği veren elbette 

değerli danışman hocam Prof. Dr. İhsan Toker’dir. Zira o, tezin başından sonuna kadar 

verdiği akademik desteğe ek olarak bu uzun ve zorlu yolda her tökezlediğimde veya 

ayağım takılıp da düştüğümde beni ayağa kaldıran, cesaretlendirerek yola tekrar koyan 

yegâne kişidir. Onun bana güven veren telkinleri ve yönlendirmeleri olmasaydı sanırım 

çalışma bu şekilde sonlanmayacaktı. Kendisine içtenlikle sonsuz teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

Bu çalışma sürecinde İlham Sogvatov’a tez arkadaşlığı; Zehra Bilge ve Esra 

Aktaş’a da “yol” arkadaşlıkları için şükran borçluyum. Değerli hocalarım Niyazi Akyüz 

ve Şamil Dağcı’ya destekleri için teşekkür ediyorum. 

Yazdıklarımı ilk okuyarak yorumlayan, uzun anlatılarımı bıkıp usanmadan 

dinleyen, doktora sürecinde bana sağladığı olanaklar ile önümü açan eşim İrfan’a ne 

kadar teşekkür etsem yine de eksik kalacaktır. 

Son olarak tez metnini en ince ayrıntısına kadar okuyup yorumlayarak 

eksiklerimi görmemi sağlayan, Zeynep Kurnaz’a ve Ayhan Tek’e olağanüstü 

katkılarından dolayı en derin minnettarlığımı ifade ediyorum. 

Eylül 2022, Ankara 

Figen BALAMİR 
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GİRİŞ 

Bu çalışma Ankara’daki bir Şii bir grup ile ilgili olup, araştırmacının dört yılı 

aşkın süreyle elde ettiği etnografik verilerden oluşmaktadır. Sünni bir çevrede Şii 

kimliğinin sürdürülebilme yolları, düşünceleri ve pratikleri bu çalışmanın içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu süreçte grup üyelerinin kendi ifadeleri ve eylemlerinin yanı sıra 

araştırmacının katılımcı gözlemci olarak sahadaki varlığı en önemli veri kaynağı 

olmuştur. 

Bir araştırmaya göre dünya genelindeki 1.57 milyar Müslüman'ın %10-13'ü Şii; 

% 87-90'ı ise Sünni Müslümanlardan oluşmaktadır.1 Bazı kaynaklarda da Şii grupların 

oranının % 15 civarı olduğuna dair bilgi bulunmaktadır. Tarihe bakıldığında Şii 

iktidarların İslam medeniyetine önemli katkıları bulunduğunu görmekteyiz. Özellikle 

Fatımiler, Büveyhiler ve Safeviler’in yanı sıra çeşitli bölgelerde etkili olan Şii 

yönetimler, sadece dini olarak değil kültürel açıdan da İslam medeniyetine etkileri 

olmuştur. Buna rağmen hem batıdaki hem de Müslüman ülkelerdeki Şiilik 

çalışmalarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.2 Çalışmanın ilerleyen 

kısımlarında da belirtildiği gibi bunun birçok nedeni olmakla beraber, öne çıkan bir 

sebep de araştırmacıların daha çok Ortodoks dini oluşumlara daha kolay erişim 

sağlamalarıdır. Mary Douglas’ın “kapalı alan3” olarak nitelendirdiği mezhep gibi 

oluşumları içeriden derinlemesine gözlemlemek için “orada” bulunmak zordur. Bu 

nedenle mevcut araştırmaların dışarıdan ve genel yorumlardan ibaret bir şekilde; yeterli 

analizden yoksun olduğu görülmektedir. 

                                                 

1Alan Cooperman vd., “Mapping the Global Muslim Population:  a Report on the Size and Distribution of 

the World’s Muslim Population” (Pew Resaarch Center, 2009), 1. 
2Farhad Daftary - Gurdofarid Miskinzoda, The Study of Shiʿi Islam: History, Teology and Law (London 

and New York: I.B. Tauris, 2014), xv. 
3Mary Douglas, Doğal Semboller: Kozmoloji Keşifleri, çev. Yavuz Alogan (2018: İthaki Yayınları, 2018), 

24-25. 
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Din gibi kompleks bir olgunun tarihten günümüze kadarki süreçte bir yandan 

çatışma sebebi; diğer yandan da aynı inancı benimseyenleri birleştiren yapıya sahip 

olduğu bilinmektedir. İslam toplumunda ise Hz. Peygamber’in vefatından itibaren iç 

huzursuzlukların yaşandığı; ilerleyen dönemlerde de Şii ve Sünni olmak üzere iki ana 

damara ayrılarak Müslümanların birbirini dışladıklarını tarihi kaynaklar göstermektedir. 

İnancın siyasetle harmanlanarak ihtilaf ve çatışma kaynağı olduğunun örneklerini 

görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Sünni ve Şii yazarlar tarafından yazılan tarihin 

bulanık içeriği, kitlelerin dini anlayışlarını sabitleyerek özellikle iktidar otoritesini 

arkasına alan dini anlayış sahiplerinin diğerini yok saydığı, küçümsediği, hatta zaman 

zaman şiddete maruz bıraktığı görülmektedir.  

Bu araştırmada Şii bir grubun Sünni çoğunlukla herhangi bir zıtlaşmaya 

girmeden, dini ve kültürel kimliklerini sürdürme becerileri üzerinden, bireylerin 

“birlikte ama farklı” olarak yaşama imkânı sorgulanmaktır. Aynı zamanda görünür 

olmayan bir grubun “burada” olduğunu ve genellikle de “ayrımız gayrımız yok” 

ifadesinde karşılığını bulan İslam’ı tek bir bütün olarak yorumlama çabasının yersiz 

olduğu görülmektedir. Zira böylesine tek tipleştirici bir yorum aslında ötekini daha da 

görünmez kılma çabasından başka bir şey değildir. 

Çalışmanın ilk bölümünde kısaca Şiilik ile ilgili tarihsel bir hatırlatma ve 

Türkiye’deki Şiilerin genel panoraması verilmiştir. İkinci bölümde “Bir Din ve Tarih 

Olarak Şiilik” başlığı altında alandaki veriler ışığında Şiiliğin İmamet merkezli yapısına 

yoğunlaşılmış, ardından onun genel olarak sorgulama, tebliğci yapısına odaklanılmıştır. 

Üçüncü bölümde “Teşeyyü” konusuna odaklanılarak Sünnilikten geçerek Şiiliği 

benimseyenlerin hikâyelerinden bahsedilmektedir. Dördüncü ve beşinci bölüm, Şii 

Eskatoloji anlayışı ve Şii Ritüelleri konusundaki gözlem verileri ve katılımcı 

görüşlerinden oluşmaktadır. Altıncı ve yedinci bölümde sırasıyla “Şii Sembolizmi” ve 

“Cinsiyet Tahayyül ve Pratikleri” başlığı altında bu iki konu derinlemesine 
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yorumlanmıştır. Son bölümde ise Şiilerin modern dünyaya bakışı anlaşılmaya 

çalışılmıştır.  

Araştırma sonunda Sünni çoğunluğun içerisinde Şii olarak var olmaya çalışan 

Şiilerin düşünce ve pratikleri, kendi söylemleri ve araştırmacının katılımcı gözlem 

verileri eşliğinde yorumlanmıştır. 

1.ARAŞTIRMANIN KONUSU 

“Toplumsal olarak kurulu dünyanın gerçekliğini koruma işlevi”4 olan dinin 

insanların gündelik hayatı başta olmak üzere tüm yaşam alanlarına ve kurumlarına tesir 

ettiği bilinen bir gerçektir. Klasik sekülerleşme paradigmasını savunanlara göre dinin 

insanların ve kurumların üzerindeki tesiri olmadığı düşüncesinin aksine, çağdaş 

sekülerleşme yaklaşımlarına göre, din varlığını kurumsal olmasa da bireysel dindarlık 

düzeyindee devam ettirmektedir. Özellikle Batıda ortaya çıkan yeni dini hareketler bazı 

klasik sekülerleşme teorisyenlerinin görüşlerini revize etmelerine neden olmuştur. Dinin 

bireyin hayatında anlam sistemi olarak yer aldığı ve onun toplumsal ilişkilerine de yön 

veren bir sembol sistemi olduğu da düşünüldüğünde Durkheim’ın vurguladığı gibi 

dinlerin bireyler için öznelliği de göz önüne alınmalıdır: “…esas itibariyle yanlış hiçbir 

din yoktur. Hepsi kendilerine göre doğrudur; hepsi de değişik yollarla da olsa, insani var 

oluşun belli koşullarına karşılık gelirler.”5 Buradan ilerlersek her dinin, kurucusunun 

ölümünden sonraki aşamasında bölünmelerle karşı karşıya gelmesi ve her grubun kendi 

yorumuna göre dine yaklaşması sosyolojik bir vakıadır. Recep Şentürk’ün ifade ettiği 

                                                 

4Peter Berger, Kutsal Şemsiye: Dinin Sosyolojisinin Ana Unsurları, çev. Ali Coşkun (İstanbul: Rağbet 

Yayınları, 2011), 108. 
5Emile Durkheim, “Din Sosyolojisi ve Bilgi Teorisi”, çev. Abdullah Topçuoğlu, Din Sosyolojisi, ed. 

Yasin Aktay, M. Emin Köktaş (İstanbul: Vadi Yayınları, 2017), 155. 
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gibi Din Sosyolojisi insanların din anlayışlarının onların hayata bakışlarını ve ilişkilerini 

nasıl kurduklarını inceleyen bilim dalı olarak bu görevi üstlenmiştir.6 

Türkiye, Ortadoğu’da resmi devlet ideolojisi olarak laikliği benimseyen bir ülke 

olup, resmi düzeyde başarılı olsa da laikliğin halk katmanlarındaki başarısından söz 

etmenin zor olduğuna dikkat çeken Özdalga, laisizmin dinin siyasi bir faktör olarak 

ortaya çıkmasına mani olamadığını savunmaktadır.7 Türkiye’de son yirmi yılı aşkın 

süredir İslami kimliğe sahip olduğu bilinen Ak Parti iktidarının varlığı, halkın en 

azından belli oranda dini değerlere karşı tutumunu göstermektedir. Özellikle 1980’li 

yıllardan itibaren kırsal alandan kente göç hızlanmış, bu süreçte şehirlerin çeperlerine 

yerleşen bu kesimler için dini gruplar dayanışma ağı işlevinin yanı sıra, onların dini 

ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik fonksiyon da üstlenmiştir. Bu süreci sadece 

“kentsel bir olgu”8 olarak bilinen tarikat ağları değil, Alevi, Bektaşi ve Şii gruplar da 

tecrübe etmiştir. Bu bağlamda yol aldığımızda Türk toplumu içerisinde Şii anlayışa 

sahip olan özel bir grubun İslam’ı yorumlama biçimleri ve ilişki ağlarının incelenmesi 

bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Türkiye’de Şiilik anlayışını, özel bir Şii grup üyeleri üzerinden analiz etme 

çabası olan bu çalışma, Şiilerin sosyal, kültürel ve dini olarak var olmaları; bu 

varlıklarını değişen zamana ve mekânlara uyarlayarak sürdürme becerileri ve stratejileri 

üzerine yapılandırılmıştır. 

Araştırmanın ana problemi, Ankara’daki belli bir grup Şiinin gündelik 

yaşamlarında dini devamlılıklarını nasıl sağladıkları, modern/Sünni hayata kendilerini 

nasıl adapte ettikleri çerçevesindedir. İlerleyen kısımlarda görüleceği üzere Türkiye’de 

                                                 

6Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri: Batı’da 1960 Sonrası Yeni Arayışlar (İzmir: İz Yayıncılık, 2017), 

43-44. 
7Elisabeth Özdalga, Modern Türkiye’de Örtünme Sorunu Resmi Laiklik ve Popüler İslam, çev. Yavuz 

Alogan (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1998), 23. 
8Abdallah Laroui, İslam ve Modernlik, çev. Ayşegül Yaraman-Başbuğu (İstanbul: Milliyet Yayınları, 

1993), 59. 
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Şiiler ağırlıklı olarak Iğdır’da yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra iş veya eğitim gibi 

sebeplerle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler veya diğer şehirlerde de ikamet 

etmektedirler. Ankara’da çalışma sahası olarak seçilen gruptakilerin bir kısmı, bilinçli 

bir tercih olarak Sünnilikten ayrılarak Şiiliği benimseyenlerden oluşmaktadır. Diğer 

kısım ise Iğdır, Kars Azerilerinden olan ve Şii değerlere karşı hassasiyet göstererek, Şii 

anmalara düzenli olarak katılan dindar Şiilerdir. Ankara’da şüphesiz Şiiler sadece bu 

sınıflandırmayla sınırlı değildir. Iğdırlı veya Karslı Şiilerin bir kısmı kendilerini Şii 

olarak tanımlasalar da Şii toplantılara katılmamakta, Şii yayınları veya medyayı takip 

etmemektedirler. Hatta onlar çalışma sahasındaki grubu “aşırı” olarak 

nitelendirmektedirler. Bu kesim herhangi bir Şii veya Sünni oluşuma dâhil olmayarak 

dine karşı mesafeli durmaktadırlar. Bu çalışmada son iki grubun aksine “dindar Şiilerin 

gündelik yaşam pratikleri, eğitim veya resmi kurumlarla iletişim kurma biçimleri, 

Sünniler ile birlikte yaşama deneyim ve tutumları, modern dünyayı yorumlama, dini 

kimliklerini muhafaza etme ve genç nesle aktarım biçimleri üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Tez konusunu belirledikten sonra doğrudan sahaya dâhil olmak, literatür 

taramak ve gözlem notları tutmak gibi etnografik çalışma eylemlerine eş zamanlı olarak 

başladım. Aslında çalışmam bütünüyle sahada şekillendi demek daha doğrudur. Suya 

atılan taşın neden olduğu halkalar gibi küçük bir başlangıç ile yola çıktığımda elimde 

malzemem yoktu. Ancak dört yılı aşkın süreç çerisinde zaman zaman bazı araştırma 

problemlerine yeni boyutlar ekleyerek ilerledim.  

Öncelikle literatüre baktığımda Türkiye’de Şiilik konusundaki akademik 

ilgisizlik başlangıçta oldukça şaşırtıcı olmuştu. Yapılan az sayıdaki nicel çalışma, 

dışarıdan ve makro düzeyde olduklarından, kişilerin iç dünyalarını, kültürel uyum 

stratejilerini izah etmenin çok uzağında bulunmaktadırlar.  

Şii dindarlığı genel olarak Sünni dindarlığından daha az akademik ilgiye mazhar 

olmuştur. Bunun nedeni Müslüman nüfusu içerisinde az yer kaplaması olabileceği gibi; 
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Şiilerin genellikle medyaya yansıyan şiddet içeren ritüellerine ek olarak Şiiliğin İran’a 

ait bir olgu olarak daha spesifik bir alana sıkıştırılması olabilir.  Diana D’Souza da 

bunun nedeninin Şiilerin dünyadaki Müslüman nüfusunun % 10-13’ü olarak 

bilinmesine değil, Batılı toplumların daha çok Sünnilerle yakın temasına ve Şii inanç ve 

pratiklerinin genel olarak küçümsenmesine bağlamaktadır. Ona göre daha çok İran 

devrimi, Irak ve Afganistan’ın Amerika tarafından işgali sonrasında meydana gelen 

mezhepsel bölünmeler Batılı akademisyenlerin Şiiliğe ilgi duymasını sağlamıştır.9 

Farhad Daftary, Batı’da Şiilik konusuna ilginin ancak 19. yüzyılda başladığını, bundan 

önceki dönemlerde genel olarak Batı’nın İslam’daki farklı din anlayışlarına ilgisiz 

kaldığını belirtir. Ona göre Batılılar ilk olarak İslamiyet’i Sünni bakış açısına göre 

yazılmış metinlerle tanımışlardır. Bu metinler genellikle Şiiliğe karşı olumsuz 

düşüncede yazılmış olup, Şiiliği “sapkın” olarak nitelediklerinden dolayı Batılı ilk 

araştırmacılar Sünni inancını “Ortodoks” bunun dışındaki Şii kollarını ise “Heterodoks” 

olarak nitelendirerek araştırmaya değer bir çaba içerisine girmemişlerdir. 19. yüzyıla 

gelindiğinde ise Batı’da Şiiliğe karşı az da olsa bazı araştırmacılar ilgi duymaya 

başlamışlardır.10 Daftary’in belirttiğine göre Batı’da ilk Şiilik çalışmaları Julius 

Welhausen (1844-1918) ve Ignaz Goldziher  (1850-1921)’e aittir. Ancak o Goldziher’in 

Şiiliği Sünni bakış açısına göre yorumladığını belirterek sonraki oryantalistlerden olan 

Louis Massingnon (1904-1944)’un daha geniş kapsamlı araştırma yaptığını, aynı 

zamanda onun, Henry Corbin (1904-1974) gibi birçok araştırmacıyı yetiştirdiğini de 

söylemektedir. Corbin’in çalışmasının, Şiilik hakkında entelektüel boyutuyla Avrupa’da 

yazılmış en önemli kaynak olduğu da bilinmektedir.11 

                                                 

9Diana D’Souza, Partners of Zaynab, A Gendered Perspective on Shia Muslim Faith (USA: The 

University South Carolina Press, 2014), 7-8. 
10Farhad Daftary, Şii İslam Tarihi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım (İstanbul: Alfa Yayınları, 2016), 15-43. 
11Daftary, Şii İslam Tarihi, 35-36. 
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Türkiye’de ise Muharrem ayı ile başlayan daha çok ana medyada İstanbul 

Halkalı’da gerçekleşen Aşura anmaları ile daha görünür olan Şiilik, bu anmaların sona 

ermesinden itibaren sanki ortadan kalkmış gibi dikkate alınmamaktadır. Türkiye ile 

kıyaslandığında İran veya başka ülkelerdeki Şii pratikler ve inanç yapıları ile ilgili daha 

fazla çalışma yapılmıştır. Türkiye’de ise yapılan birkaç yüksek lisans ile üç doktora 

çalışmasından biri olan Şaban Banaz’ın daha sonra kitaplaştırılan “Anadolu’da Caferilik 

ve Caferiler, Çorum Ehl-i Beyt Örneği” başlıklı çalışması bunlardan biridir. Mezhepler 

Tarihi alanındaki bu çalışmada Banaz, özellikle Alevilik’ten ayrılarak Caferiliği 

benimseyenlerin dini pratik ve inançlarını incelemiştir. Din Sosyolojisi alanında ise 

Keçiören’de gerçekleştirdiği doktora çalışmasında Ali Albayrak, nicel yaklaşımla 

Ankara’da bulunan Caferilerin inanç ve pratiklerine yoğunlaşmıştır. İlyas Üzüm’ün 

1993 yılında Mezhepler Tarihi alanındaki tezi ise konuyla ilgilenen tüm araştırmacıların 

faydalanabileceği veriler içeren, Türkiye’deki Şiiler ile ilgili yapılmış ilk doktora tezi 

olma özelliğini taşımaktadır. Bunlardan başka yüksek lisans düzeyinde Abdulkadir 

Yeler’in Halkalı’da Caferi’lerin dini ve sosyal alandaki varlıklarına dair nicel verilerden 

oluşan tezi bulunmaktadır. Ayşen Baylak da nitel yaklaşım ile yaptığı yüksek lisans 

çalışmasında gözlem ve mülakat verilerine dayanarak İstanbul Halkalı’daki Caferilerin 

Muharrem ritüelleri aracılığıyla kimliklerinin görünürlüğüne ve inşa sürecine 

odaklanmıştır.12 Şiilik ile ilgili çoğunlukla Mezhepler Tarihi alanında yapılmış başka 

yüksek lisans tezleri de bulunmaktadır.13 

                                                 

12Şaban Banaz, Anadolu’da Ca’ferîlı̇k ve Ca’ferîler (Çorum Ehl-İ Beyt Vakfi Örneğı̇) (Ankara: Sonçağ 

Yayınları, 2020); Ali Albayrak, Caferilerde Dini ve Sosyal Hayat (Ankara Keçiören Örneği) (Ankara 

Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, ts.); İlyas Üzüm, İnanç Esasları Açısından Türkiye’de Caferilik 

(İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1993); Abdulkdir Yeler, Türk 

Toplumunda Caferiler (İstanbul Halkalı Örneği) (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yülsek Lisans Tezi, 2006); Ayşen Baylak, Visibility Through Ritual: Caferi/Shiite Community 

in Turkey (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009). 
13Muhammet Vefa Şaş, Göçün Dı̇nı̇ Geleneklerı̇ Yaşama Üzerı̇ne Etkı̇sı̇: ‘Iğdır İlı̇nden İstanbul İlı̇ 

Halkalı’ya Göç Eden Caferı̇ler Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma’ (Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE, 

Sosyoloji, Yüksek Lisans Tezi, 2019); Kamile Karaağaç, Türkiye’de Caferilik ve Caferiliğe Yönelişin 

Nedenleri (İstanbul-Anadolu Yakası Örneği) (İstanbul: İ.Ü. Temel İslam Bilimleri ABD. Mezhepler 
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Türkiye dışında konuyla ilgili yapılmış alan araştırmaları da bulunmaktadır. 

Tezimde karşılaştırma yapmak amacıyla faydalandığım bu çalışmalardan biri, Bridget 

Bloomfield’in Amerika’da yürüttüğü etnografik alan araştırmasıdır. Burada Bloomfield, 

kendini alana dâhil ettirme, katılımcılarla iletişime geçme aşamalarını, Amerika’daki Şii 

kadınların dünyalarını düzenledikleri anma toplantıları üzerinden analiz etmektedir.14 

Yine Amerika’da Liyakat Takim, gerçekleştirdiği çalışmada Şiilerin Amerikan 

toplumuna entegre olma çabalarını, Sünni inananlar veya sonradan Şii olan siyahî ırkın 

aralarındaki ilişki biçimlerinden bahsetmektedir.15 “Performing Islam” adlı 

çalışmasında Azam Torab, etnografik alan notları eşliğinde İran’daki kadınların 

ritüelleri aracılığıyla var olma biçimlerini yorumlamaktadır. Oldukça değerli veriler 

sunan bu kitap, her ne kadar İran özelinde yapılmış olsa da bir yandan Şii kadınların 

dünyasına ışık tutarken, diğer yandan onların kendilerine ait alanlarda özgürlüklerine 

yer açtıklarını göstermesi açısından önemlidir.16 Benzer bir çalışma da Zahra 

Kamalkhani’ye aittir. Yazar İran’daki kadınların İslam’ı dini pratikler üzerinden inşa 

ettiklerini, yorumladıklarını, bu sayede yeni ifade biçimleri geliştirdiklerini göz önüne 

sermektedir.17 Lara Deeb de yaptığı araştırmada etnografik alan notlarına dayanarak 

Lübnan’da çeşitli sosyal organizasyonlara dâhil olmak suretiyle hayatın çeperinde değil 

de bizzat merkezinde bulunan Şii kadınlara odaklanmıştır.18 Diana D’Souza da bu 

                                                                                                                                                  

Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021); Yeler, Türk Toplumunda Aleviler; Hatice Bakırlı, Kars 

Caferilerinde Dini Hayat (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE,Felsefe ve Din Bilimleri ABD 

Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2019); Şaş, Göçün Dini Gelenekleri Yaşama Üzerine Bir Araştırma; Yavuz 

Yıldız, Gebze Caferı̇ Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı ( İnanç ve Değerler Bağlamında Alan 

Araştırması ) (İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009); Filiz Demirci, 

Caferı̇lerı̇n Dı̇nı̇ Örf ve Adetlerı̇ -Iğdır Örneğı̇- (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din 

Bilimleri ABD Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006); Yeliz Turmuş, Caferı̇lı̇kte Mersı̇ye 

ve Sı̇nezen (İstanbul: İTÜ, SBE, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Müzikoloji Programı, 

Yüksek Lisans Tezi, 2018). 
14Bridget Blomfield, The Language of Tears: My Journey into the World of Sh’i Muslim Women 

(Ashland, Oregon: White Cloud Press, 2015). 

               15Liyakat Nathani Takim, Shi‘ism in America (America: New York University Press, 2009). 
16Azam Torab, Performing Islam: Gender and Ritual in Iran (Leiden, Boston: Brill, 2007). 
17Zahra Kamalkhani, Women’s Islam: Religious Practice among Women in Today’s Iran (New York: 

Columbia University Press, 1998). 
18Lara Deeb, An Enchanted Modern, Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon (USA: Princeton 

University Press, 2006). 
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konudaki önemli çalışmasında toplumsal cinsiyet açısından kadın dindarlığını analiz 

etmiştir.19 Reinhold Loeffler ise bir İran köyündeki değişim üzerinden İran İslam 

Devrimi’nin izlerini yorumladığı etnografik çalışmasında devrim öncesi ve sonrası 

insanlardaki değişimi gözlemlemiştir.20 Karen Ruffle da Hindistan’daki Şiiler ile ilgili 

saha notlarında Şiiliğin oradaki algılanış ve yaşanış biçiminin kültürel farklılıkların Şii 

pratiklere yansıyan yönüyle ele almıştır.21 David Pinaut’un eseri de Haydarabat’taki 

Muharrem ayındaki Şiilerin pratiklerine dair saha araştırmasından oluşmaktadır.22 Diğer 

iki çalışmadan birisi Kamran Scot Aghaie’ye ait olup İran’daki Şii ritüellerine ait 

verilere dayanmaktadır.“Women of Karbala” başlıklı kitap da Aghaie’nin editörlüğünde 

bir araya gelmiş alandaki birçok araştırmacının makalelerinden oluşan zengin içerikli 

çalışmadır.23 Son olarak Toby Howarth’ın Hindistan’daki Şii anmalardaki vaazları 

gözlemleyerek Şiilerin ritüel performanslarının içeriğini analiz ettiği çalışma da 

ritüellerin anlatılar ile beslendiğini göstermesi açısından değerlidir.24 

Türkiye ve İran hem coğrafi hem de kültürel olarak birbirine yakın kadim 

geleneğe sahip olan iki ülkedir. Bu sebepledir ki Türkiye’de yaşayan Şiiler, dini 

kimliklerini çoğunlukla da mezhepsel bağlarından dolayı İran üzerinden 

şekillendirdiğinden, bu çalışmada İran özelinde yapılmış çalışmalardan da istifade ettim. 

Bilindiği üzere bilimsel araştırma, önceki araştırmalardan beslenerek ilerleyen bir süreci 

gerektirir. Yukarıda bahsettiğim literatürden ilkini oluşturan grup, çoğunlukla nicel 

verilerden faydalanılarak yapılmış çalışmalar olup, nicel çalışmalar yapısı gereği 

                                                 

19Diana D’Souza, Partners of Zaynab, A Gendered Perspective on Shia Muslim Faith (USA: The 

University South Carolina Press, 2014). 
20Reinhold Loeffler, Islam in Practice: Religious Beliefs in a Persian Village (USA: State University of 

New York Press, 1988). 
21Karen Ruffle, Gender, Sainthood, &Everyday Practice in South Asian Shiʿism (USA: The University 

of North Caroline Press, 2011). 
22David Pinault, Horse of Karbala: Muslim Devotional Life in India (England: Palgrave, 2001). 
23Kamran Scot Aghaie (ed.), The Women of Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in 

Modern Shi’i Islam (USA: University of Texas Press, 2005). 
24Toby M. Howarth, The Twelver Shi’a as a Muslim Minority in India: Pulpit of Tears (London and 

New York: Routledge, 2005). 
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insanların davranışlarının altında yatan nedenlerin kavranılmasına yeterince olanak 

sağlayamaz. Anket gibi sayısal verilere indirgenmeyecek kadar önemli bir olgu olan din 

ile ilgili araştırmaların daha incelikli yöntemler ile araştırılması, günümüzde kabul 

gören bir anlayıştır. Bu çalışma, alandaki bu eksikliğe bir nebze olsa da dikkat çekmeyi 

ve bundan sonraki çalışmaları özendirmeyi amaçlamaktadır. 

Diğer grupta ise bu konuda Türkiye dışında yapılmış kendi bağlamlarında 

oldukça değerli ve önemli araştırmalar bulunmaktadır. Türkiye’de ise Şiilik gibi 

Müslümanların içerisindeki en büyük “sekt” gruplardan biri ile ilgili Din Sosyolojisi 

alanında doktora düzeyinde sadece bir araştırmanın yapılmış olması, bu konudaki 

eksikliği gözler önüne sermektedir. “…bir halkın veya bir başka toplumsal grubun 

bütün bir yaşam biçimini kasteden”25 kültürün çok yönlü yapısından dolayı bir dinin 

farklı coğrafyalarda görünümünün de değişmesi doğaldır. Ahmet  Yaşar Ocak’ın da 

işaret ettiği üzere; “… bir dinin teorik yapısı, inanç esasları ne olursa olsun, halk 

arasında, o zamanla halkın toplumsal ve kültürel özelliklerini kazanır, o özelliklere 

uyarlanır, zamanla da onlarla özdeş hale gelir.”26 Böylelikle hem dinin kendisi hem de 

halk bu iç içelikten etkilenerek dinin kitabi yapısından uzaklaşır. Örneğin diasporadaki 

Şiilerin örgütlenme biçimleri ile İran’da varlık gösteren Şii oluşumun yapısı aynı 

olmayacaktır. Benzer şekilde Güney Asya veya Lübnan’daki Şiilerin ritüellere 

yükledikleri anlam ile Türkiye’deki anlam da değişecektir. Çünkü bu coğrafyalardaki 

halkın kültürel örüntüleri ve ülkelerin siyasi yapısı birbirinden farklıdır. Bunun 

bilincinde olarak söz konusu çalışmaları incelediğimde ortaya çıkan bazı soru işaretleri 

beni sahaya ulaştırdı. Gördüğüm manzara ile literatürde okuduklarımı karşılaştırmak ve 

aradaki farklılıkları analiz etmek, bu çalışmanın motivasyon kaynaklarından birisi oldu. 

                                                 

25Raymond Williams, Kültür, çev. Süavi Aydın (Ankara: İmge Yayınevi, 1993), 10. 
26Ahmet Yaşar Ocak, Türkler Türkiye ve İslam: Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri (İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2007), 58. 
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Sonuç olarak farklı coğrafyalarda ve tarihlerde yapılmış çalışmalar eşliğinde 

Türkiye’deki Şiileri, Ankara’daki küçük bir grubun özelinde anlamaya ve yorumlamaya 

çalıştım. Türkiye dışındaki çalışmalar bize Türkiye’de yaşayan Şiilerden ziyade; o 

coğrafyalarda bulunan Şiiler ile ilgili bir manzara sunar.  

Türkiye’deki Şiilerin dini, sosyal, kültürel kimliklerini sürdürme pratiklerini 

onların deneyimleri özelinde aktarmak için öncelikle Şii tarihi ile ilgili kaynakları 

taradığımda Şiilerin kendilerini kutsal geçmişe eklemleme çabasının tarihsel verileri 

bulanıklaştırdığını fark ettim. Bunu aşmak için Türkiye’de Şii tarihi ile ilgili kaynaklarla 

yetinmeyerek, bu alanda diğer ülkelerde yapılmış araştırmaları da inceledim.27 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmadaki amacım, Türkiye’de Sünni İslam’ın dışındaki yönelimlerden biri 

olan, varlığını canlı bir şekilde sürdüren; kendilerine mahsus dini alan, anlayış ve 

pratikleri bulunan Şiilerin kullandıkları söylemi, beslendikleri kaynakları ve ritüelleri 

bilimsel yöntem ilkelerine bağlı kalarak derinlemesine bir şekilde gözlemleyip analiz 

etmektir. 

Merleau-Ponty’in ifadesiyle “… gözlemde sınır yok, belli bir anda olduğundan 

daha eksiksiz ya da daha kusursuz bir gözlem”28 mutlaka olacaktır. Yine de araştırmacı 

devamlı tetikte olup, dikkatli bir şekilde etrafında olanları gözlemlemeli; olabildiğince 

nesnel bir şekilde saha notlarını kaydetmelidir. Susan Sontag “Fotoğraf Üzerine” adlı 

                                                 

27Yitzhak Nakash, The Shi’is of Iraq (USA: Princeton University Press, 1994); Heinz Halm, The Shi’ites: 

A Short History, çev. Allison Brown (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2007); S. Husain Jafri, The 

Origins and Early Development of Shi’a Islam (London and New York: Longman, 1979); Liyakat N. 

Takim, The Heirs of the Prophet Charisma and Religious Authority in Shiite (New York: State University 

of New York Press, 2006); Peter Chelkowski, Ta’ziyeh: Ritual and Drama in Iran (New York: New York 

University Press, 1979); Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism (London and New York: 

I.B. Tauris, 2009). 
28Maurice Marleau-Pounty, Algılanan Dünya: Sohbetler, çev. Ömer Aygün (İstanbul: Metis Yayınları, 

2020), 17. 
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kitabında “Bir şeyin fotoğrafını çekmenin o şeyi ele geçirmek olduğunu belirtir.29 Uzun 

süre sahada vakit geçirmiş olmak bana Şii kültürün en doğal halini yakalama fırsat 

verdiğinden, yaptığım şeyin “hayatın olağan akışında olanı resimlemek ve muhafaza 

etmek” olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Ancak araştırma sonunda geriye dönüp 

baktığımda sabit ve durağan bir şekilde olmayan, çoğunlukla zamana yayılmış bir 

yaşam örüntüsünün tasvirini yaptığımı, bu yönüyle de alanın “film şeridine kayıtlı” 

olarak önümde durduğumu gördüm. 

“Bir araştırmacı için aşina olduğu grubu araştırması maliyet ve zaman açısından 

avantajlıdır” şeklindeki danışmanımın sözünü bir kenarda tutarak sahaya adım attım. 

Her araştırma sürecinin başlangıcında bir hikâyesi mutlaka vardır. Bloomfield, İslam 

hakkında hazırlayacağı tez için Arapça öğrenmek amacıyla yolun sağ ve solundaki iki 

mescitten soldakini tercih etmesi neticesinde çalışmaya başladığını, daha öncesinde Şii 

ve Sünnilik arasındaki ayrımlardan haberdar olmadığını belirtir.30 

Beni bu çalışmayı yapmaya götüren süreçteki en önemli etken ise biyografim 

olmuştur. Çalıştığım okulda: “İslam Düşüncesinde Yorumlar”  ünitesine başlarken, 

öğrencilere Şii ve Alevi kelimelerini daha önce duyup duymadıklarını sormam ve 

sonrasında aldığım cevaplar, bu konuya ilgi duymamı sağladı. Çocukların çoğu bu 

kelimelerin ilkini duymamış, ikincisini ise “Ali’ye tapanlar” veya “kâfirler” olarak 

nitelendirmişti. Aynı ünitenin ilerleyen kısımlarında öğrencilerden birisi bana hangi 

mezhebe bağlı olduğumu sorduğunda ona doğrudan cevap veremeyip bir müddet 

duraksadım. Sonunda kısaca kendi geçmişimden bahsederek mezhep aidiyetinin dinin 

özünü ifade etmeyeceği gibi bir şeyler anlatmaya çalışsam da sonraki günlerde bu konu 

zihnimi oldukça meşgul etti.  

                                                 

29Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, çev. Osman Akınhay (İstanbul: Agora Yayınları, 2008), 3. 
30Blomfield, The Language of Tears, xiii. 
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Aradan geçen uzun yıllar Şii geçmişimden uzak kalmıştım. Akrabalarımdan bir 

kısmı Şiilikte devam etse de bazıları Sünni olmuş veya dine karşı mesafeli duruyordu. 

Bu ayrışmanın nedenlerine dair merakım ve son yıllarda toplumda görülen ırkçılık 

benzeri tutumlar, beni “Öteki kimdir?” sorusuna götürdü. Sonuçta toplumda birçok 

“öteki” den biri olan Şiilerin aslında “görünmez öteki”31 olabileceğini fark ettim.  

Şiilerin kimliklerini nasıl sürdürdükleri, nasıl aktardıkları, Şiiliği sosyo-kültürel 

pratikleriyle nasıl modern hayata uyumlu hale getirdikleri, modern dünyaya nasıl 

baktıkları, Sünni eko-sistemdeki varlıkları; problemlerle başa çıkma stratejilerini, kendi 

ifadeleri ve araştırmacının gözlemleriyle aktarmak, alana önemli katkılar 

sağlayabilecektir.  

3.SINIRLILIKLAR 

Türkiye’de çoğunluğu Iğdır ve Kars’ta yaşayan tahmini olarak 2-5 milyon 

arasında Şii bulunduğuna dair yorumlar yapılsa da32 alandaki katılımcılar Türkiye’de 

1,5 milyon Şii olduğunu düşünmektedirler. Peter Andrews, Iğdır ve Kars’ta yaşayan 

Şiilerin grup kimliğini, din ve mülteci olarak tarihsel geçmişlerinden kaynaklanan 

unsurların belirlediğini ifade eder.33 Bu çalışma, Ankara’da yaşayan doğuştan Şii olan 

Azeriler ve Sünnilikten veya Alevilikten ayrılarak Şiiliği tercih eden, “Müteşeyyi”34 

olarak adlandırılan kişileri kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle çalışma sahasını oluşturan 

grup Andrew’in belirttiği şekliyle mülteci kimliğinde değil, inanç paydasında birleşen 

Şiileri içermektedir. Çalışma 2018 yılının Temmuz ayından 2022 Haziran ayına kadar 

devam etmiştir. Şii ve Sünniler arasında bazı karşılaştırmalara bu tezin bazı kısımlarında 

                                                 

31Bu kavramı Takim’den ödünç alarak kullandım. Zira Türkiye’de İslam adına söz hakkına sahip olan 

Sünnilerdir. Şiilerin sesleri kısık bir şekilde yok sayılmış durumdadır. Örneğin medyada her yıl fitre 

miktarı Sünni Müslümanlara göre medyada yer almaktadır. Takim, Shi‘ism in America, 143. 
32Brenda Shaffer, Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity (Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 2002), 221. 
33Peter Alford Andrews, Turkiye’de Etnik Gruplar, çev. Mustafa Küpüşoğlu (İstanbul: Ant Yayınları, 

1992), 98. 
34 “Müteşeyyi” Şii mezhebine girmiş olan, teşeyyü eden anlamlarına gelmektedir. Bkz. Ferit Devellioğlu, 

Osmanlıca-Türkçe.Ansiklopedik Lugat, (Ankara: Aydın Kitabevi, 1996), 784 
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değinilse de, Sünni Müslümanlar ve Şii kökenli olsalar da Şii değerlere karşı hassasiyet 

göstermeyerek uzaklaşanlar bu çalışmanın kapsamı dışındadır.  

Son olarak bu çalışmanın bazı eksikliklerine de değinmek gerekmektedir. 

Öncelikle sahada bir kadın araştırmacı olarak erkeklere erişim problemi genellikle 

yaşamadım. Gerekli olduğunda onlarla iletişime geçebilsem de genel olarak kadınların 

arasında bulunduğum için gözlemlerimin ağırlık noktasını bu grup oluşturmuştur. Diğer 

bir eksiklik de imamların mezar ziyaretlerini elimde olmayan bazı sebeplerden dolayı 

gerçekleştiremediğim için bu konudaki gözlemlerim eksik kalmıştır. Genç kesimle fazla 

zaman geçirememem bu çalışmada bir diğer eksiklik olarak görülmelidir. Araştırma 

sırasında Şii gençler üniversitede öğrenim gördüklerinden veya sınavlara 

hazırlandıklarından, onlarla ortak bir mekânda buluşmak mümkün olamadı. Bunun 

yerine onları Vakıf’ta veya ev ziyaretlerinde gördüğüm kadarıyla gözlemleyerek veya 

sınırlı da olsa bazılarıyla konuşarak bu konudaki eksikliği gidermeye çalıştım. 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

“Olup bitenlere yakından bakmak, görünür ve duyulur mevcudiyete yönelik 

merak ve ilgi”35  ile başladığım bu çalışmada nicel yaklaşım tercih etmek, yüzeysel 

olma riski taşıyacak ve bu da “anlam”ın ortaya çıkarılmasında eksik kalacaktı. Nitel 

yaklaşım tercihimde Şii dindarlığının değişim biçimini derinden inceleme isteğim 

belirleyici oldu. Ayrıca hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayıp insanların eylemlerinin 

arkasında yatan nedenlerin ve yapıların öğrenilmesi, gerçeğe ulaşmada çok önemli bir 

etkendir. Bugün dini inanç ve pratikler derinlemesine içine girilip, bağlamında 

gözlemlenmeyince yapılan dışarıdan yorumların gerçeği göz ardı edeceği bilinmektedir. 

Böylesine yorumlar, yüzeysel ve özcü olacağından,  özellikle Şiilik gibi kapalı grupların 

                                                 

35Özgür Taburoğlu, Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları (İstanbul: Metis Yayınları, 

2008), 12. 
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içeriden gözlemlenmesi ve grup üyelerinin bakışından dünyanın nasıl algılandığı, nasıl 

sürdürülebilir bir kültür aktarımı yapıldığı hususunun analizi önemlidir.  

Nitel yaklaşıma göre bir bütün ayrıntılardan oluşur ve ayrıntılar da bütünün 

niteliğini belirler. Nitel araştırmada araştırma konusu olan şey, hem dışarıdan hem de 

aktörlere dönük tarafıyla içeriden anlaşılmaya çalışılır.36 Son yıllarda Din Sosyolojisi 

alanında da nicel araştırmalardan çok küçük ölçekli nitel çalışmalar tercih edilmektedir. 

Şüphesiz iki yöntemin de zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır. Her ne kadar dini 

hayatın incelenmesinde tercih edilen nitel yaklaşımlar bazı sosyologlarca “yavaş 

gazetecilik” olarak nitelendirilse de37 gerçeklik tek boyutlu olmadığı için “Nicel yolla 

ya da rakamların diliyle kültürel, dini ve sosyal tecrübenin ve daha derinde yatan anlam 

dünyalarının yeterince aktarılması mümkün değildir.”38  Başka bir deyişle kültürel bir 

grubun dinamik yapısını açıklamak, inanç, dil, davranış biçimleri, karşılaştığı güç, 

direnç ve egemenlik gibi sorunları keşfetmek39 için nicel yaklaşım yeterli olmayacaktır.  

Diğer yandan Spickard’ın da belirttiği gibi nicel veriler gerçekliği gruplandırarak 

örneğin Müslüman, Hindu veya Hıristiyan olarak sınıflandırabilmektedir.40 Hâlbuki dini 

kimlikler arasındaki sınırlar her zaman keskin olmayıp, özellikle günümüzdeki iletişim 

ağlarının yaygınlığı da göz önüne alındığında zaman zaman geçirgenlik söz konusu 

olabilmektedir. Dini gruplar arasındaki sınırların bulanık veya belirgin oluşu ancak 

derinlemesine ve uzun süreli çalışmalarla elde edilebilecek verilerle ortaya konabilir. Bu 

ayrıntıları anket gibi büyük ölçekli, derinlemesine analizden yoksun ve sayılara 

indirgenmiş verilerle anlamamız mümkün değildir.  

                                                 

36Asker Kartari, “Değini Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım”, 

Moment Dergi 4/1 (2017), 207-220. 
37James V. Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion: Phenomenologies, 

Interviews, Narratives, and Ethnographies”, The Sage Handbook of the Sociology of Religion, ed. James 

A. Beckfordand, N. J. Demerath (London: Sage Publication, 2007), 121. 
38İhsan Toker, Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din,-Başkent Kadın Platformu Örnek Olayı- 

(Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008), 11. 
39John W.Cresswell, Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma 

Deseni, çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Ankara: Siyasal Yayınları, 2016), 94. 
40Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion”, 122. 
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4.1.Niçin Etnografi? 

Nitel araştırmalarda araştırma problemine uygun olarak farklı araştırma 

desenleri tercih edilmektedir. Örneğin fenomenoloji, insanların öznel deneyimlerine; 

anlatı çalışması insanların bilinçli veya bilinçsiz eylemlerinin hikâyelerine 

odaklanırken, hermenötik desen ise deneyimlerin altında yatan anlamları inceler. Bir 

etnografın bakış açısından belirli bir ortamda ortaya çıkan sosyal davranışa odaklanan 

etnografik desen kültürlerin uzun süreli katılım yoluyla derinlemesine betimlenmesidir. 

19. yüzyılda Batı dışındaki halklar hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan 

etnografyanın günümüzde sorgulandığı bilinmektedir. Artık etnografya, araştırılan 

grubun farkında olmadan yaptığı davranış örüntülerinin altında yatan anlamı 

araştırırken, araştırmacının kendisini de araştırma nesnesi haline getirdiği refleksif bir 

süreci gerektirmektedir.41 

Geleneksel olarak Antropoloji disiplininin kullandığı etnografik yaklaşımdan 

sosyal bilimlerin diğer alanlarında yapılan nicel ve nitel çalışmalarda verilerin daha da 

netleşmesi için belirli bir noktada faydalanılmaktadır.42 Son yıllarda Sosyoloji disiplini 

içerisinde de bu düşünce kabul edilerek etnografinin kullanıldığı görülmektedir. 

Etnografik bir çalışmanın olmazsa olmazı olan katılımcı gözlem, araştırmanın tam 

merkezinde bulunmaktadır. Bilindiği gibi “Etnografi, parçaların birleştirilmesiyle 

ilerler. Resmi bir kerede vermez.”43 Bu nedenle araştırmacının uzun zaman sahada 

kalması; sonrasında dağınık olarak biriken verileri tıpkı bir “puzzle” gibi düzenleyerek 

ait oldukları yerlere yerleştirmesi gerekmektedir.  

                                                 

41Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion”, 123,134. 
42Bray, “Etnografik Yaklaşımlar”, 359. 
43Demet Ş. Dinler, İşçinin Varlık Problemi: Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler (İstanbul: 

Metis Yayınları, 2018), 55. 
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Genelde, davranışın kültürel bağlamını, bu bağlam içinde davranışın simgesel 

anlamını, önemini anlamak istediğimizde başvurduğumuz etnografi, bir keşif amacıyla 

yeni ve farklı olan bilinmeyen ile karşılaştığımızda oldukça kullanışlıdır. Özellikle 

etnografi, bir kültür ve sosyal sürece ilişkin kavrayışa ulaşmanın mükemmel yolu44 

olarak, hem aynı kültürü paylaşan bir grubun incelenme şekli hem de bir araştırmanın 

nihai yazılı ürünüdür. Dahası araştırmacının araştırdığı grubun günlük yaşamına dâhil 

olduğu ve grup katılımlarını gözlemleyip katılımcılarla mülakat yaptığı, geniş çaplı 

uzun süreli gözlemleri içerir. Bu amaçla aynı kültürü paylaşan grup üyeleri arasındaki 

davranış, dil ve etkileşimin anlamını inceleyen etnograflar45 alana çıkarak insanların 

gündelik yaşamlarına yakın olmalı, yani başkalarını gözlemleyebilmek ve anlayabilmek 

için insanların yaşamlarını geçirdikleri kilit önemdeki yerlerin tam ortasında bir 

konumda bulunmalıdırlar. Ayrıca etnograf çalıştığı grubun neleri anlamlı olarak 

yaşadıklarını kavraması için “içe dalma”lıdır. Bu şekilde “içe dalma” ile araştırmacı, 

başkalarının yaşamlarına dâhil olarak, onların gündelik yaşamlarını nasıl 

yönlendirdikleri ve sürdürdükleri, neleri anlamlı buldukları, bu anlamı nasıl 

oluşturduklarını içeriden görmüş olmaktadır.46 Bu yönüyle etnografi, Ahmet Kerim 

Gültekin’in belirttiği gibi özellikle sosyal bilimcinin yaşadığı kültürel deneyimlerden 

dolayı onları, kendi memleketlerinde hikâyelerin kahramanları haline getirmektedir.47 

                                                 

44Keith F. Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, çev. Dursun Bayrak, H.Bader 

Aslan Zeynep Akyüz (Ankara: Siyasal Yayınları, 2016.), 155. 
45W.Cresswell, Nitel Araştırma Yöntemleri, 90. 
46Robert M. Emerson vd., Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, çev. A. Erkan Koca (Ankara: 

Atıf Yayınları, 2015), 3. 
47Ahmet Kerim Gültekin, Tunceli’de Sünni Olmak: Ulusal ve Yerel Kimlik Öğelerinin Tunceli – Pertek’te 

Etnolojik Tetkiki (Ankara: Ankara Üniversitesi SBE Halkbilim ABD, Yüksel Lisans Tezi, 2007), 120. 



 

18 

4.2.Etnografik Mülakat 

Günümüzde birçok araştırmacı, zengin bir veri toplama aracı olan etnografik 

görüşmeyi tercih ederek doğrudan katılımcılardan ayrıntılı veriler elde etmeye 

çalışmaktadır.48 Çünkü aktörün eylemlerindeki kalıpları göstermek için gözlem önemli 

olsa da, onun düşüncesini, niyetini yakalamamız için bu yeterli değildir. Örneğin bir 

araştırmacı gözlemlediği birinin, kadınların sözünü kestiği halde erkeklerin sözünü 

kesmediğini gözlem notlarına yazabilir. Ancak kişinin bu davranışının nedenini sadece 

gözlemleyerek değil, bunu ona sorarak ve anlatmasını isteyerek keşfedebilir.49 Bunu göz 

önünde bulundurarak ben de sahada belirlediğim katılımcılarla etnografik görüşme 

yaparak, onların eylemlerine yükledikleri anlamları keşfetmeye çalışarak verilerimi 

zenginleştirmeye çalıştım. Bununla birlikte Glesne, etnografi çalışmalarının yüz yüze 

yapısı nedeniyle araştırmacının bir görüşme metni hazırlamasına gerek kalmadan, 

merak ettiği konularda katılımcıya soru sorabileceğini belirtmektedir.50 “Etnografik 

mülakat” olarak da bilinen bu gündelik sohbet mülakatı, gözlem sırasında gerekli 

olduğu durumlarda araştırmacının kullandığı çok önemli bir araçtır.51 Alandaki mülakat, 

her ne kadar “konuşma olayı” olsa da52 görüşmelerde çalışmanın amacını ve sınırını 

gözeterek mümkün olduğunca soruları genişleterek daha derine dalmaya çalıştım. 

Etnografik mülakatın açık uçlu yapısı, alanda geçirdiğim sürenin uzun olduğu 

düşünüldüğünde katılımcıların kendilerini daha rahat bir şekilde ifade etmelerini 

sağladı. Diğer taraftan yaptığım gözlemlere dair destekleyici açıklamalarını 

katılımcıların kendi ağızlarından aktarmak suretiyle kapalı kalması muhtemel konuları 

                                                 

48Barbara Sherman Heyl, “Ethnographic Interviewing”, Handbook of Ethnography, ed. Poul Atkinson 

(London: Sage Publication, 2007), 369. 
49Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion”, 122. 
50Corrine Glesne, Nitel Araştırmaya Giriş, çev. Pelin Yançınoğlu - Ali Ersoy (Ankara: Anı Yayınları, 

2000), 142. 
51Michael Quinn Patton, Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir 

Demir (Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2018), 342. 
52W.Lawrance Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, çev. Sedef Özge 

(Ankara: Yayınodası Yayınları, 2017), 2/586. 



 

19 

da açığa çıkarmaya çalıştım. Bu konuda William Foote Whyte’ın yaptığı gibi katılımcı 

gözlemde yoğun etkileşim içerisinde bulunulan insanlara özellikle bazı “hassas” 

oldukları konularda doğrudan soru sorulması, bu kez onlardan hiçbir konuda bilgi 

alınmaması sonucunu doğurabilir. Bu nedenle araştırmacının ancak sağlam ilişki 

geliştirdiği katılımcılara doğrudan soru sorması daha isabetli olur. Böylelikle alana iyice 

dâhil oldukça araştırmacıya veriler akacaktır.53 

Sahada bulunduğum süre içerisinde mülakatlarımın çok az kısmını ses kayıt 

cihazına kaydedebildim. Çünkü birçok katılımcının ses kayıt cihazının varlığından 

rahatsız olduğunu, bunu tavırlarıyla belli ederek, resmi tonda, söyleyeceklerini sanki 

zihinsel bazı süzgeçlerden geçirerek tutuk bir şekilde konuştuklarını fark ettim. Bu 

durum, onların gerçek fikirlerini aktardıkları konusunda şüphe duymama sebep olduğu 

için kayıt cihazını kapatmayı tercih ettim. En baştan kayıt cihazını reddedildiği 

durumlarda ise kısa notlar alıp, görüşme biter bitmez hafızama da kaydettiğim 

gözlemlerimi ve izlenimlerimi yazıya geçirdim. Çünkü Emerson’un da belirttiği gibi 

etnografide araştırmacının gözlemlerini, karşılaştığı olayları, durumları, mekânları tasvir 

etmesi kadar, insanların sübjektif tepkilerini ilk fırsatta yazıya geçirmesi de çok 

önemlidir.54  Ben de alandan ayrılarak eve vardığımda alan günlüğüme her şeyi 

kaydederek unutmaya karşı önlem aldım. 

Katılımcı gözlem, sadece yeni sosyal dünyaya dalmayı, keşfetmeyi değil, bu 

dünyanın çeşitli yönlerini de betimleyerek alan notları şeklinde yazarak diğerlerine 

(okuyuculara) aktarmayı içeren zengin bir deneyimden oluşmaktadır.55 Bu deneyimi 

bizzat yaşayarak raporlama işlemi ise ayrı bir çabayı getirmektedir. 

                                                 

53William Foote Whyte, Köşebaşı Toplumu: Bir İtalyan Kenar Mahallesinin Toplumsal Yapısı, çev. Dara 

Elhüseyni (Ankara: Heretik Yayınları, 2017), 427-428. 
54Robert. M. Emerson vd., “Participant Observation and Fieldnotes”, Handbook Of Ethnography, ed. Paul 

Atkinson (London: Sage Publication, 2007), 361. 
55Emerson vd., “Participant Observation and Fieldnotes”, 352. 
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Etnografinin gövdesi, etnografın incelenen insanlar hakkında ne gördüğü veya 

duyduğundan ziyade, onlar hakkındaki açıklamaları olarak okunmaktadır.56 Başka bir 

ifadeyle etnografik bir alan araştırması, sadece mevcut durumun yazıya geçirilmesinden 

ibaret olmayıp araştırmacının yorumlarının ve araştırmacıdaki izlenimlerin yazıldığı 

süreçleri de içermektedir.57  Herhangi bir grubun kültürel olarak anlamlı bir eylemini 

veya bir olayı anlamak için davranışın gerçekleştiği doğal ortamda, bu davranışla ilgili 

olan sembolik dünyaya atıfta bulunarak incelemek,58 kültürel örüntüyü anlamak ve yeni 

bir bakış açısı geliştirmek için kullanılan bu yol59 bir grubu anlamak için gösterilen 

önemli bir bilimsel çabadır. Grup üyelerinin kültürünü, aralarındaki ilişkiyi, onların 

gözünden anlamayı gerektiren bu çaba ile etnograf, dünyayı öznenin gözünden bakarak 

anlamlandırmak için onun kültürel kodlarını da öğrenmelidir. Bu nedenle grup 

üyelerinden alınan görüşler, yapılan gözlemler ve literatürden elde edilen verilerle 

sınanır. Gerektiğinde yeniden alana dönülüp tekrar veri toplanır.  

Görüldüğü gibi etnografi, araştırmacının bütün verileri yorumlayarak sonuca 

vardığı bir araştırma biçimi, nitel yaklaşımdaki tüm teknikleri de kullanabilen 

yöntemsel bir çerçevedir.60 Bu nedenle etnografik desen ile başladığım araştırmanın 

bazı süreçlerinde fenomenoloji ile anlam keşfi, bazen de biyografime müracaat ederek 

geçmiş tecrübelerime yaslanan “oto-etnografi” yapmaya çalıştığımı da belirtmeliyim. 

Tüm bunlar araştırma süreci içerisinde şekillendi. 

                                                 

56John Van Maanen, Tales of the Fields: On Writing Etnography (Chicago and London: The University 

of Chicago Press, 2011), 48. 
57Emerson vd., “Participant Observation and Fieldnotes”, 353. 
58Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş, 154. 
59Hymes Dell, Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Toward an Understanding of Voice 

(London, New York: Taylor & Francis, 2004), 6. 
60Kartari, “Değini Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım”, 217. 
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Bununla birlikte yetkin bir saha araştırmacısı alanındaki eylemleri ve ritüelleri 

raporlarken grubun anlam ve değer dünyasını aktarmada sorun yaşayabilir.61 Bu sorunu 

aşabilmesi için öncelikle araştırmacının çalıştığı gruba karşı önyargısını yenmesi 

gerekmektedir. Çünkü yapılanları gözlemleyip yazmakla, örneğin bir ritüel esnasındaki 

eylemler ve ifadelerin ritüeli yapanlar için ne anlama geldiğini tam anlamıyla anlamak 

farklı şeylerdir.62 Bu nedenle böylesine bir zorluğun farkında olarak, sahada “dışarıdan” 

bir gözlemci olarak değil, “içeriden” biri olmaya çalıştım. 

4.3.Yerli / Yabancı 

Etnografik bir çalışmada “yerli” ve “yabancı” şeklinde iki karşıt perspektif 

bulunmaktadır.  “Yabancı” başka bir kültürden gelen ve çalıştığı kültürle önceden aşina 

olmayan araştırmacının perspektifi; “yerli” ise, incelediği kültürün içinden gelen 

araştırmacının perspektifidir. “Yabancı” araştırmacı, o kültürün içinden olan birine göre 

alışıldık olan, dikkat edilmeyen tutum davranışlara karşı daha duyarlı bir bakışla, dikkat 

kesilerek gözlemler. “Yerli” araştırmacı ise içinden geldiği kültüre aşina olduğundan 

daha rahat bir çalışma ortamı bulabilmenin avantajına sahip olabilecektir.63 Ben bu iki 

konumun ortasında durmaya gayret ettim. Biyografimde Şii gelenek ile belli bir süre 

ilerlemiş olsam da, aradan geçen uzun yıllar beni bu geleneğin uzağına götürdüğünden, 

Şiiliğin çeperinde bir araştırmacı olarak da “yabancı” konumundaydım. Diğer taraftan 

ise Iğdırlı bir Azeri olarak sahip olduğum kültürel ve etnik aşinalığımdan dolayı da 

“yerli” konumundaydım. Bu yüzden bilmem gerekirken bilmediğim uygulama ve 

inançları sorduğum zaman gruptakiler bazen şaşkınlık, bazen de bana karşı örtük bir 

şüphe duyuyorlardı. “Yerli” olduğumu hissettiğim bazı durumlar da olmadı değil. 

                                                 

61Mircea Eliade, Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, çev. Cem Soydemir (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 

2017), 173. 
62

Victor Turner, Ritüeller: Yapı ve Anti-Yapı, çev. Nur Küçük (İstanbul: İthaki Yayınları, 2018), 18. 
63Tayfun Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati: Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği (İstanbul: Berfin Yayınları, 2011), 

327. 
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Örneğin, Şiilerle ilgili saha haricindeki ortamlarda bazı olumsuz ithamlar ile 

karşılaştığımda çalıştığım konu ile aramda oluşmuş bulunan bağ, beni bazen 

kendiliğinden onları savunmaya sevk ediyordu. İnsan geçmişiyle arasına ne kadar 

mesafe koyarsa koysun en ufak bir boşlukta bu mesafe kısalabiliyordu. Yerlilik ve 

yabancılık ikilemi her yerde karşıma çıkıyordu. Grup üyeleri sorduğum sorulara ve 

yabancı tavırlarıma bakıp bazen beni Sünni olarak farz ederek dışlayıcı ima ve ifadeler 

kullanırken; kendi çevremde Şii geçmişimi bilen tanıdıklarım ise (öyle olmadığım 

halde) Şii, hatta Alevi olduğumu zannetmekten asla vazgeçmediler.64 

Etnografi yolculuğu, aslında araştırmacının kendine yaptığı uzun bir yolculuktur. 

Bu yolculuk esnasında araştırmacı kimi zaman geçmişin ayrıntılarında, kimi zaman 

bugünün karmaşasında kendisine ait bir şeyler bulur. Tayfun Atay’ın da dediği gibi 

antropologlar araştırma süresince kişisel olarak öğrenme deneyimi yaşamak suretiyle 

“kendine ötekileşmekte”; “öteki”nde kendilerini bulmaktadırlar. Bu nedenle araştırma 

süreci araştırmacıya “insan olma” olanağını sağladığı için etnografi “deneysel” değil, 

“deneyimsel” bir yoldur.65 

Tez sırasında yaşadığım birçok zorluktan birisi de Iğdırlı olduğum için 

“dışarıdan” bir araştırmacıya göre grup tarafından kolaylıkla benimseneceğim 

şeklindeki bir yanılgıya düşmemdi. Ayrıca dini bir gruba katılarak araştırma yapmanın 

bazı düşünsel/ psikolojik ikilemlerini barındıran “bir grubun içinde olmak”, Glesne’nin 

de belirttiği gibi birinin özel mülküne giren işgalci durumunda bulunmak, kendimi 

fazlalık gibi hissetmeme66 neden oldu. İlerleyen yıllarda azalan bu hissin ilk başlarda 

zihinsel olarak beni oldukça yıprattığını ifade etmeliyim. Buna engel olmak ve kendimi 

toparlamak için alana girmeye kısa süreli molalar vermeye çalışıyordum. 

                                                 

64Benzer tecrübeleri Atay da yaşadığından bahsetmektedir. Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati, 327-329. 
65Tayfun Atay, “Sunuş”, Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri, ed. Rabia 

Harmanşah - Z.Nilüfer Nahya (İstanbul: Metis Yayınları, 2018), 12-13. 
66Glesne, Nitel Araştırmaya Giriş, 125. 
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Karşı taraftan bakıldığında “Sünni” olduğumu düşünen bazı Şiiler, bana şüphe 

ile yaklaşıyorlardı. Her ne kadar Şii geçmişimden dolayı alana kolay erişim sağlasam da 

araştırmaya başlamadan önce kendimi herhangi bir dini hareket içerisinde 

bulunmadığım ve dini inanç konularında özgürlüklerden yana tutumumun araştırma için 

avantaj olacağını düşünmüştüm. Ancak sahaya girdiğim ile sahadan ayrıldığım zaman 

arasında geçen uzun yıllar sonunda geriye baktığımda kendimi başlangıç noktasının 

uzağında görmek oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü tez konumdan ve sahadan etkilenmiş 

olarak saha dışında Şiilik veya İran ile ilgili bir konu geçtiğinde kendimi Şiilerin 

tarafında hissettiğimi fark ettim. Bu durumun tarafsızlığımı tehlikeye düşürmüş olacağı 

tedirginliğini yaşamama neden olduğunu belirtmeliyim. Bu durumlarda sahaya gitmeye 

bir müddet ara vererek alan dışı kitaplar okudum, kendi çevremden insanlarla vakit 

geçirdim. Bu bir zihin boşaltmaydı benim için. Kendimi hazır hissettiğim zaman tekrar 

kaldığım yerden devam ettim.  

4.4. Araştırmacının Durduğu Yer 

Etnograflar katılımcılarının dünyalarını hem içeriden hem dışarıdan tasvir 

etmeye çabalamaktadırlar. Bununla birlikte hiç kimse kendi sosyal kimliği ve bakış 

açısını temellendirdiği yerden kaçamaz. Bu durum etnografın kendisini genel 

manzaranın bir parçası olarak tasvir etmesini zorunlu kılmaktadır. Düşünümsel 

etnografi, etnograf ile yerli dediğimiz hedef kitle arasındaki dinamik ve çok düzeyli 

ilişkileri kullanır. Bunda da amaç, mümkün olduğunca sosyal manzaranın, sahnenin tam 

bir temsilini üretmektir.67 Aslında her araştırma ideolojiktir. Çünkü araştırmacı, sosyal 

çevresinden, okuduğu kitaplarından ayrı düşünülemez.68 Bu nedenle pozitivist 

                                                 

67Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion”, 139. 
68Gayle Letherby, Feminist Research in Theory and Practice (Buckingham, Philadelphia: Open 

University Press, 2003), 5. 



 

24 

yaklaşımın “nesnellik” iddiasının bireye temas eden araştırmalarda yerinin tartışmalı 

olduğu söylenebilir. 

Diğer taraftan etnografların sahadaki problemleri öznellik, dışarıdaki/içerideki 

araştırmacı kimliği ve sosyal güç sorunlarıdır.  Araştırmacının kendi gördüğü örüntülere 

bakıp gerçekliğin hangisinin doğru olduğunu ayırt etmemizi sağlayan nedir?69 Burada 

karşımıza çıkan düşünümsellik, araştırmacının araştırma konusu ve sahasına etki eden 

kişisel yatkınlıklarının farkına varmayı başardığı oranda nesnelliğini koruyacaktır. Bu 

şekilde düşünümsel bir bakış ile araştırmacının eleştirel bir farkındalık ile çalışmaya 

devam etmesi gerekmektedir.70 Bu noktada Donna Haraway’in “kırınım”(diffraction) 

kavramını takip ederek araştırma nesnesi ile araştırmacının ilişkisine bakış açımızı 

irdeleyebiliriz. Haraway, refleksivitenin “kendini görmenin” ötesine geçemediğini 

savunmaktadır. Onun kullandığı kırınım, fizik terimi olup, dalgaların karşılaştığı 

engelleri çeşitli yollarla örneğin bir yarıktan sızarak, aşarak yayılması demektir. Bu 

yönüyle kırınım kavramı refleksiviteden daha geniş bir bakış açısı sağlayan bir metafor 

olup, iç içe geçişin, farklılıkların etkilerinin görünürlüğünü meydana çıkarmaktadır.71 

Bu noktada ben de“etnografik kırınımları”72 takip ederek Şii grup içerisinde kendimi 

konumlandırmaya çalıştım. Kimi zaman “içeride”, kimi zaman da “dışarıda”, bazen de 

bu ikisinin dışından bakarak sahayı resmetmeye çabaladım. Bunu belirleyen çoğunlukla 

kişisel geçmişim ve şu anki Sünni tarafla yakın temasımdı. Glesne, araştırmacının 

                                                 

69Spickard, “Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion”, 135. 
70David Swartz, Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, çev. Elçin Gen (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2018), 372. 
71Donna J. Haraway, Başka Yer, çev. Güçsal Pusar (İstanbul: Metis yayınları, 2009), 274,136. 
72Meriç Kükrer, “Kovalamacanın Ortasında Bir Antropolog: Dilenci-Zabıta İlişkisine Eklemleme 

Hikâyesi”, Etnografi: Olağan-İçi Tecrübe, ed. Aslı Yazıcı Yakın, Meriç Kükrer (Ankara: Doğu Batı 

Yayıncılık, 2019), 56. 
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alanda yakınlık kurmak için içine girdiği grubun özelliklerini öğrenerek kendi 

davranışları ile grup arasında “kültürel köprü” kurulması gerektiğini belirtmektedir.73 

Alandaki vurgulanması gereken bir diğer nokta da, araştırmalarda ırk, cinsiyet 

eğitim durumu ve inanç farklılıkları gibi faktörlerden dolayı araştırmacı ile araştırma 

öznesi arasında güç ilişkisinin varlığıdır.74 Bunu en aza indirgemek için araştırmacı 

konumunda olarak, katılımcılardan edindiğim verileri kariyer amacıyla kullanan; 

öznelerin ise sadece sorulan sorulara cevap verdiği metinden oluşan bir ürün ortaya 

çıkarmak istemedim. Bunun yerine, sohbet yapılacak mekânın seçimi veya sohbet 

sürecinde konunun gidişatını katılımcıların da belirlemesine izin verdim. Yine de bu 

inisiyatif tamamen onlara bağımlı, pasif ve edilgen olduğum anlamına gelmemelidir. 

Çünkü istemediğim, rahatsız olduğum durumlarda bunu belli ederek, araştırma için 

“katlanmak”ta zorlandığım ortamları terk ettim. 

Bir araştırma, sadece araştırmacının nesnel olarak içine dâhil olduğu grubun tüm 

yaşamını orada bulunmayan okuyuculara tasvir ettiği metinlerden ibaret değildir. 

Örneğin Malinowski Trobriand adalarında, aralarında bulunduğu yerliler ile ilgili 

önemli veriler aktarmıştır. Ancak sonradan yayınlanan günlüklerine baktığımızda 

Malinowski’nin araştırma sürecinde “insan” olarak hissettikleri ve yerliler hakkındaki 

olumsuz ifadelerini görmekteyiz.75 Bu günlükler önemli bir dönüm noktası olarak 

araştırmacı ile araştırmanın nesnesi arasındaki ayrımı belirgin olmaktan çıkartarak, 

aslında araştırmanın içinde bir “insan” olarak araştırmacının bizzat kendisinin de 

yaşadıklarının yazılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. İşte araştırmacı refleksif olarak 

                                                 

      73 Corrine Glesne, Nitel Araştırmaya Giriş, çev. Pelin Yançınoğlu - Ali Ersoy (Ankara: Anı Yayınları, 

2000), 197 Alanla yakınlık ilişkisi kurmanın yolları hakkında bkz. 191-221. 
74Burcu Şentürk, “Mahalle Kahvesinde ‘Abla’ Kabul Günlerinde ‘Hanım’:Gecekonduda Kadın 

Araştırmacı Olmak”, Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri (İstanbul: Metis 

Yayınları, 2018), 70. 
75Bkz. Bronislaw Malinowski, A Diary in The Strict Sense of the Term (London: Athlone Press, 1967). 
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araştırma boyunca devamlı kendine dönüşlü bir perspektifle süreci yürütmesi 

gerekmektedir. 

Kısacası bu çalışma, karşılıklı bir ilişkisellik içerisinde ilerlemiş, sadece bir 

tarafın belirleyici olduğu bir süreçten bilinçli olarak uzak durulmuştur. 

4.5. Kuramların İzinde 

Nitel araştırmalar bir keşif olduğu için bir kuram ile çalışmaya başlamak 

gerekmese de bu tezde birçok kurama müracaat ettiğimi belirtmeliyim. Çalıştığım 

kültürün dinamiklerini bir tek kurama bağlı kalarak analiz etmek çalışmayı 

sınırlandıracağı gibi sığlaştıracaktı da. Bu nedenle İsviçreli Antropolog Barth’ın  “etnik 

sınırlar” kavramını kullanarak Şii kültürün Sünni florada diğerleriyle ilişkisini analiz 

etmeye çalıştım. Lave ve Wenger’ın “Durumsal Öğrenme”(Situated Learning 

)yaklaşımlarını; “Meşru Çevresel Katılım” (Legitimate Peripheral Participation) 

“Uygulama Topluluğu” (Communities of Practice) kavramlarıyla da Şiilerin dini 

pratikleri ve anlatıları aracılığıyla dini bilgilerini içselleştirdiklerini ve yeni nesillere 

aktarma biçimlerini analiz etmeye çalıştım. Miles’ın “İmagined other” “hayal edilmiş 

öteki” kavramı çerçevesinde Sünnilerin Şiilere bakışını değerlendirmeye çalıştım. Bu 

aşamada ise Will Kymlica’nın “iç kısıtlamalar ve dış korumalar” kavramları da 

çokkültürlü bir uzamda yaşamanın mümkünlüğü üzerinde düşünmemi sağladı.  

Goffman’ın “damga, stigma” kavramı izinden giderek toplumda Şiilerin dini inanç 

farklılıkları nedeniyle örselenmelere karşı geliştirdikleri pratiklere değinmeye çalıştım. 

Bu gibi kavramların Şii topluluğun anlaşılmasına ve nihayetinde birlikte yaşama 

deneyimine katkısı olacağını farz etmekteyim. 

Diğer yandan araştırmacı olarak konumumu ise Bourdieu’nun “refleksivity” ve 

Haraway’in “kırınım” kavramları ile izah ettim. Şiilerin kendi deneyimlerini kişisel 

tecrübelerim eşliğinde betimledim. Katılımcı gözlemci olarak çoğunlukla Ankara’da 
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bulunsam da karşılaştırma amacıyla Iğdır’da da bulundum. Buradaki amacım 

mobilizasyon veya coğrafi etkenlerin Şii pratik ve inançlarının güçlenmesine veya 

zayıflamasına olan etkilerini de görmekti. 

4.6. Araştırma Deneyimi ve Alan 

Yaklaşık yirmi yıldır Ankara’da yaşamama rağmen yakın akrabalarım dışında 

Şii birisiyle karşılaşmamış;  böyle arayışa da girmemiştim. Tez konusu belirledikten 

sonra ablamın Iğdır’daki arkadaşı aracılığıyla Ankara’da haftalık toplantıların 

yapıldığını öğrendim. Önceden de Keçiören’de Şii camilerinin bulunduğunu 

biliyordum. Başlama noktasının bu iki yer olması gerektiğinin alandaki kişilere ulaşmak 

açısından kolaylık sağlayacağını düşündüğümden Muharrem ayının başlamasından 

birkaç gün öncesinde Keçiören’deki camiye gittim. Oraya vardığımda öğle namazından 

çıkan yaklaşık on kişiden oluşan bir grup adamdan bir kaçı avludaki banklarda oturmuş 

sohbet ediyorlardı. Yaşları görünüş itibariyle 50 üstü olan bu kişiler sohbeti kesip 

merakla bana baktılar. Selam verip yanlarına yaklaşıp mollayla görüşmek istediğimi, 

Muharrem başladığı için toplantılara katılmak istediğimi ancak kimseyi tanımadığımı 

söyledim. Onlar akşamları toplantıların olduğunu, burada ve Kızılay’daki Vakıf76 

binasında toplanıldığını, mollanın ise camide olduğunu söylediler. Ben teşekkür edip 

caminin kapısına doğru yöneldiğimde kapıyı bir türlü bulamadım. Arkamdan yaşadığım 

kaybolmuşluğu fark eden bir adam bana seslenerek girişi gösterdi. Merdivenlerden 

yukarı doğru çıkarken sağ tarafta duran camlı bölme ve yerdeki halı dikkatimi çekti. Bir 

adam ayakkabısını çıkartıp orada kolları masaya dayalı bir şekilde sandalyede oturan 

mollanın yanına girdi. Onlar yaklaşık 20 dakika konuştuktan sonra baştan beri benim 

orada olduğumu gören molla, ayrılmak üzere ayağa kalkan adamla beraber kalktı ve 

                                                 

76 Şii grubun düzenli olarak etkinliklerine katıldığı bu yerin adını katılımcıların isteği üzere yazmadım.   

Bunun yerine çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sadece “Vakıf” kelimesini belirttim. 
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çıkış kapısına yöneldi. Bu sırada bir türlü yüzüme bakmıyor, adeta bir an önce oradan 

gitmemi tavırlarıyla söylüyor gibiydi. Ona doğru yönelerek selam verdim ve 

çalışmamdan ayaküstü birkaç cümle ile bahsetmeye çalıştım. Bana yardımcı olup 

olmayacağını sorduğumda bana “Bana soracağın neyse sor, camiyi merak ediyorsan git 

bak ve sonra da evine git.” şeklinde oldukça sert konuşunca ne camiyi gezmek ne de 

kendisiyle konuşmak istedim. Hatta tez konumun bile yanlış bir seçim olduğunu 

düşünerek, bu insanlarla iletişim kuramayacağım konusunda karamsarlığa kapıldım. 

Durumu danışman hocam İhsan Toker’e ilettiğimde kendisi, alanda bu tür sıkıntıların 

yaşanabileceğini anlatarak; vazgeçmeden grup ile temas etmek için başka kanallar 

aramam konusunda beni cesaretlendirdi. Bir süre düşündükten sonra güven 

sağlayacağına inandığım ablam ile beraber hafta sonu Kızılay’daki vakıf binasındaki 

toplantıya gittim. Iğdırlı olduğu konuşmasından belli olan ablamın orada bulunması, 

önceki kırılan cesaretimi toplamamı sağladı. Tez çalışmam bu aşamadan sonra yeni bir 

ivme kazandı. 

Nitel çalışmalarda sahaya erişim sancılı bir süreçtir. Pek çok araştırmacı bu 

aşamada sorun yaşayabilmektedir. Örneğin Aksu Akçaoğlu sahaya adım atmasının altı 

ay sürdüğünü belirtmektedir.77 Whyte’ın ise alana etkin bir şekilde dâhil olmasının bir 

yıl sürdüğünü görmekteyiz.78 

Bu noktada “sahada kadın olmak” konusuna değinmek yerinde olacaktır. Bu 

çalışmayı kadınlar özelinde yapmayı amaç edinmesem de çoğunlukla kadınlar arasında 

bulundum. Bunun için özel bir çaba sarf ettiğimi söyleyemem. Ancak etnografik 

çalışma yapan birçok araştırmacı da benzer bir şekilde cinsiyet bariyeriyle 

karşılaşmaktadır. Özellikle Müslümanlarla ilgili yapılan çalışmalarda bu konuda bazı 

                                                 

77Aksu Akçaoğlu, Zarif ve Dinen Makbul: Muhafazakâr Orta-Üst Sınıf Habitusu (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2018), 50-51. 
78Whyte, Köşebaşı Toplumu. 
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kısıtlılıklar bulunabildiğinden, Atay, Akçaoğlu, Torab ve Atacan gibi birçok araştırmacı 

genellikle hemcinsleri arasında katılımcı gözlem yapmışlardır.79 Burada Toker’in 

çalışmasını bir istisna olarak zikretmek gerekmektedir. Erkek araştırmacı olarak 

tamamen kadınlardan oluşan bir grubun içerisinde araştırma yapma deneyimi yaşamış 

olan Toker, araştırma süresi boyunca dini ortamlarda kadın-erkek cinsiyet farklılığına 

göre ayrı mekânlarda bulunma şeklindeki yaygın pratiğin aksine bir iki istisna dışında 

bir sorun yaşamadığını belirtmektedir.80 

Çalışma alanımda erkeklerle ilk karşılaşmam olumsuz olsa da araştırma 

sürecinde onlara ulaşma ve konuşma konusunda bariz bir zorluk yaşamadım. Haftalık 

toplantılarda doğal olarak kadınlar tarafında bulunsam da bazı günler toplantıdan birkaç 

saat erken gelerek erkekler tarafına geçtim. Böyle durumlarda başlangıçta benim orada 

bulunmamı umursamıyor görünen erkeklere önce selam verdim ve ardından 

kütüphanedeki kitaplara bakmak istediğimi söyleyerek orada bulunma sebebimi izah 

ettim. Sonraki günler artık erkekler varlığımı yadırgamamaya başladılar. Bu süreçte 

genellikle eşleri aracılığıyla tanıdığım erkeklerin eşlerinin daveti üzerine gittiğim ev 

ortamındaki kadınlara karşı tavırlarını görme fırsatı yakaladım. Örneğin Müge ile 

tanıştıktan bir müddet sonra beni bir öğle yemeği için evine davet etti. Gittiğimde oğlu 

ve kocasıyla beraber beni karşılayan Müge ile güzel bir öğleden sonra geçirerek alan 

notları tuttum. Bu arada “haremlik-selamlık” şeklinde bir ayrım yapmayarak aynı 

sofraya oturduk. Ancak yine de kadın araştırmacıya sahada hemen ailesiyle ilgili sorular 

sorulması Noriko Nakayama’nın dediği gibi hem ekonomik hem de cinsiyet bağlamında 

koruyuculuk durumuna işaret etmektedir.81 İlk kez karşılaştığımda hemen evli olup 

                                                 

79Tayfun Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati; Aksu Akçaoğlu, Zarif ve Dinen Makbul; Torab, Performing 

Islam; Fulya Atacan, Sosyal Değişme ve Tarikat: Cerrahiler (İstanbul: Hil Yayınları, 1990). 
80Toker, Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din, 18-19. 
81Noriko Nakayama, Köy Kadını, Modernite ve İslam: Bı̇r Antropoloğun Gözünden 1990’ların Türkiye’si, 

çev. Tolga Özşen (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2021), 70. 
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olmadığım, ardından nereli olduğum soruluyor, evli olmam özellikle ailelerinin içinde 

kabul görmem açısından kolaylık sağlıyordu. 

Aşura anmalarında veya pikniklerde kesin bir sınır ile ayrıştırılmayan kadın ve 

erkekler tamamen ayrı bir oturma düzeni ile oturmamaktadırlar. Bunun sağladığı 

imkânla katıldığım pikniklerde konuşmak istediğim bir erkeğin yanına kolaylıkla 

giderek soru sorabildim. 

Buna rağmen “saha da kadın olmak” kolay değildi. Örneğin oturduğum muhite 

uzak bir ilçe olan Keçiören’in ıssız sokaklarında gece yarısı birkaç kez kayboldum. 

Başka zamanlarda aynı bölgede oldukça dik olan yokuşlarda arabanın hâkimiyetini 

kaybederek geri gidip birkaç kez ciddi kaza tehlikesi atlattım.  

Sahaya adımımı ilk attığım anlarda kadın-erkek herkesle konuşma, kendimi 

kabul ettirme ve güven sağlama konularında endişelerim vardı. Zamanla kadınların 

bulunduğu ortama rahatlıkla girerken erkekler söz konusu olduğunda kültürel ve dini 

dünya görüşümden kaynaklanan unsurlar, onlarla kadınlar kadar rahat zaman 

geçirmeme engel oldu. 

Sonuç olarak sahada ilk karşılaştığım molla ile yaşadığım durumu ertesi hafta 

Vakıf’taki mollaya anlattığımda o gülümseyerek aslında kadınlarla veya önyargısız bir 

şekilde kendilerini tanımaya gelen herkesle iletişime açık olduklarını, herhangi bir 

konuda istersem bana yardımcı olabileceğini söyledi. 

Geçmişte araştırmacının kendi kültürü dışındaki bir kültürü araştırması tercih 

edilmekteydi. Bu tür bir tercih bazı yönlerden araştırmacı için daha kolaydır. Çünkü 

insan farklı bir kültüre girdiğinde daha dikkatli gözlem yapabilirken aşina kültür 

içerisinde önceden ne olduğuna dair bir bilgiye sahip olmak araştırmacının görüş açısını 

daraltabilir. Son yılarda “arka bahçe araştırması” olarak nitelenen çalışmalar, 

araştırmacılar için alana erişim veya maliyet gibi kolaylıklar sağlasa da bazı riskler de 



 

31 

barındırmaktadır.82 Karşılaştığım bu risklerden birisi de Şii kültürdeki önceden aşina 

olduğum bir takım ayrıntıların gözden kaçmasıydı. Ernst Bloch, “Bir şeyle aranıza 

mesafe girmesi onu daha iyi görmenizi sağlar. Yakın olmak meseleleri zorlaştırır; 

herhangi bir şey çok yakınınızdaysa, sizi körleştirir…” 83 demekle uzun süre araştırılan 

konuya maruz kalmanın konu hakkındaki ayrıntıların görülmesine engel olacağını kast 

etmektedir. Bu nedenle bakış açımı genişletmek ve Şükrü Argın’ın dediği gibi, bakmak 

amacıyla eğildiğim görüntüye araştırmacı olarak kendi gölgemi düşürerek görüntüyü 

bulandırma84 riskini bertaraf etmek için bazen kısa süreliğine de olsa geri çekilerek 

alana çıkmaya ara veriyordum. Diğer bir risk de yukarıda bahsettiğim gibi bazı Şiiler 

Iğdırlı olmamdan dolayı Şii olduğumu düşünüyor, benden Şiilikle ilgili uygulamalar ve 

dini bilgileri bilmemi bekliyorlardı. Bu düşüncelerini ortadan kaldırmak için araştırma 

için orada bulunduğumu, aslında Şiilikten oldukça uzaklaştığımı fırsat buldukça 

vurgulasam da çoğu zaman bu göz ardı edildi. Onlara bazı sorular sorduğumda ise bu 

kez onlar “doğru” bilgi için beni genellikle mollalara veya bilgili olarak tanıdıkları 

kişilere yönlendiriyor, yanlış bilgi vermekten çekindiklerini söyleyerek konuşmak 

istemiyorlardı. Bazı katılımcılar da Sünni tarafta konumlandırıyor aralarında bulunma 

sebebime karşı şüpheyle yaklaşıyorlardı. Beni zorlayan bir diğer konu da “gate 

keeper”ım olan arkadaşımın bazen görüşeceğim kişileri seçmem konusunda beni 

sınırlamasıydı. Örneğin ona bildirmeden biriyle konuşmak üzere evine gittiğimi 

öğrendiğinde bir miktar “bozuluyor” bu konuda “devre dışı” kalmış hissine kapılıyordu. 

Ondan bağımsız hareket etmemin alanı daha geniş görmemi sağlayacağını düşündüğüm 

için onunla arama çoğu zaman mesafe koymaya çalışmak ve onu idare etmek de benim 

açımdan yıpratıcı olmuştu. Çalışmada gruba dâhil olmamı sağlayacak fırsatları 

düşünürken, Safiye bu role uygun bir aday olarak öne çıkmıştı. Onunla çok sık 

                                                 

82Glesne, Nitel Araştırmaya Giriş, 55. 
83Ernest Block, “Edebiyatta Şimdiki Zaman”, çev. Kemal Atakay, Defter Dergisi Arşivi 37 (1999), 167. 
84Şükrü Argın, Nostalji ve Ütopya Arasında (İstanbul: Birikim Yayınları, 2003), 80. 
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görüştüğümüzden dolayı başlangıçta o önemli bir “gatekeeper”dı. Çünkü Vakıf’da 

herkes ile iletişimi iyiydi. İlerleyen yıllarda onun yardımına gerek kalmadan doğrudan 

onlarla iletişim sağlayabildim. 

Topladığım verilerle Sünni çoğunluk içerisinde azınlık olarak bulunan Şiilerin 

Sünnilerle temas biçimleri ve onlarla birlikte yaşama stratejilerini de anlamaya çalıştım. 

Mülakat, ses kayıt, onam formu gibi aşamalarda tek düze bir süreç takip etmedim. 

Örneğin katılımcılara yanımda taşıdığım onam formunu göstermedim. Böyle bir evrak 

prosedürünün ortaya çıkması, katılımcıların bana şüpheyle yaklaşmasına neden 

olabilirdi. Bunun yerine sözel olarak çalışmamdan bahsederek, istedikleri takdirde 

çalışmaya dâhil olmamayı tercih edebileceklerini söyledim. Yukarıda belirttiğim gibi 

ses kayıt cihazından genel olarak çoğu katılımcı rahatsız oldu. Iğdır’dakiler rahatsız 

olmadıklarını söyleseler de tavırlarında görünen resmiyetin ses kaydına ara verdiğim 

zaman kaybolduğunu, daha rahat konuştuklarını fark ettim. Bu nedenle kayıt cihazını 

katılımcıların tedirgin olduğunu hissettiğim durumlarda kullanmadım. Ankara’da ise 

katılımcılar açıkça kayıt yapmamdan rahatsız olduklarını, çok önemli bir kayıp 

olmayacaksa kayıt almamamı istediklerinden kısa notlar aldım. Mülakat veya gözlemler 

sona erdiğinde eve döner dönmez araştırma günlüğüme o gün olanları yazarak 

hafızamdan uçup gitmesine ve hafızamın yanıltmasına engel olmaya çalıştım. 

Uzun süre sahada kalmamın neticesinde onlarla aramda araştırmacı-katılımcı 

bağı dışında duygusal bağ da oluştu. Onların özel alanlarına girerek çocuklarının 

büyüdüklerine, bazılarının evliliklerine, ölümlerine, hastalıklarına, ameliyatlarına, özel 

sorunlarına şahit oldum. Araştırmaya başlamamın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, 

nihayet Şiilerle aramdaki ilişkinin daha samimi olduğunu fark etmiş, bu aşamadan sonra 

haftalık toplantılar dışındaki ev oturmalarında da birçok aileyle görüşmeye başlamıştım. 

Bu şekliyle yaptığım çalışma uzun sürece yayıldığından sadece sahanın “resmini 

çekmemiş” bir yönüyle de “filmini çekmiş” sayıldım. Çünkü araştırmaya başladığımda 
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hamile olanların çocukları dört yaşına ulaşmış, ilk tanıştığımdaki çocuklar büyümüş, 

bazı yaşlılar ise araştırma sonuna geldiğimde vefat etmişti. Aynı kişilerin hayatına dört 

yılı aşkın süre boyunca tanıklık etmek araştırmacı için tarifsiz bir duygudur. 

İmamların doğum anmalarında eğlenceye, ölüm anmalarında ise gözyaşlarına 

iştirak ettim. Fatıma’ya “Eyyamı Fatıma”da tevessül ettim. Kasım Süleymani ölünce 

onlarla beraber üzüldüm, yas tuttum, ardından dua ederek onlarla beraber onun için 

vahşet namazı kıldım. Vakfın başka bir binaya taşınma aşamasında onlara yardım ettim. 

En önemlisi de çok uzun yıllardan beri yapmadığım şekilde eli açık namaz kılarak, 

İmam-ı Zaman’ın dönüşünün çabuk olması için her hafta yapılan duaya onlarla beraber 

“âmin” dedim. Böylelikle onların yaptıklarını yapmaya çalışmak, Şii grubun “psikolojik 

dramasının bileşimine”85 katılmamı sağladı. Bunları yaparken etik kurallar gereği 

araştırma için orada bulunduğumu saklamayarak tüm yaptıklarını deneyimleyerek 

onlarla aramda ortak bağ kurmaya çalıştım. Gunter Wallraff’ın Almanya’daki Türk 

işçilerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek Alman kamuoyuna duyurmak amacıyla 

yaptığı çalışma, araştırmacının etik kurallara dikkat etmesi konusuna bir örnek 

verilebilir. Wallraff, çalışmasının önsözünde fiziksel görünüşünü değiştirerek Ali 

adındaki bir Türk olarak girdiği fabrikadaki deneyimlerini anlatır. Onun çalışma 

koşullarının kötülüğünden dolayı sağlığını tehlikeye atmasının bile asla bir Türk’ün 

yabancı bir toplumda “en altta” olarak hissettiklerini hissedemeyeceğini; bu çabalarının 

ancak onların konumuna yaklaşma denemesi olduğunu belirtir.86 Bu nedenle araştırmacı 

kimliği tamamen gizlenerek ibadetlere tam katılım sağlansa bile bir toplumda azınlık bir 

dini grup olmanın anlamını, bir araştırmacı tam olarak hissedemeyebilir. Yine de 

dışarıdan bir araştırmacıya göre benim birçok avantaja sahip olduğumu belirtmeliyim. 

                                                 

85Clifford Geertz, Kültürlerı̇n Yorumlanması, çev. Hakan Gür (Ankara: Dost Kitabevi, 2010), 451. 
86Gunter Wallraff, En Alttakiler, çev. Osman Okkan (Köln: Milliyet Yayınları, 1986), 9-10. 
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Gözlem notlarını yazmak için alandan uzaklaşmak gerekmektedir. Çünkü bu 

şekilde etnograf çalışma alanında hatırladığı sahneleri çevirir ve yaşanmış karmaşık 

deneyimi daha özlü stilize ederek metin haline getirir.87 Uzun süre beraber olduğum 

insanların hal hareketleri belli durumlara verdikleri tepkilerini günü gününe yazmak 

yetmeyerek, çalışma alanından uzaklaştığım an yazma eylemine başladığımda olayların 

bende bıraktığı izlenimleri de yorumlayarak aktarmam gerekiyordu. Bu şekilde zamanla 

elimde sayfalar dolusu gözlem notları birikmişti. Bu verilerin analiz süreci ise tezde ayrı 

bir dönüm noktasıydı. Zira bu kez mülakat verileri de eklenince verileri belli bir 

sistemde ayrıştırmak ve yerleştirmek gerekiyordu.  

Mülakat için kişileri belirlerken uzun süre gözlem yapmak, bu kişilerle yakın 

arkadaşlık kurarak güvenlerini kazanmak çok önemliydi. Farklı zamanlarda en azı iki 

buçuk saat, en uzun dört saat olmak üzere görüşmeler yaptım. Bunların az bir kısmını 

yukarıda bahsettiğim sebepten dolayı ses kayıt cihazına alabildim. Sharan B. 

Merriam’ın da işaret ettiği gibi gözlem esnasında ses kayıt cihazı kullanmak daha 

sonradan alan notlarını yazmada kolaylık sağlasa da bunun gözlem sırasında 

kullanılması katılımcıların dikkatini çekerek bazı olumsuzluklara yol açabileceği 

durumlarda kullanılmayabilir. Bu durumda araştırmacı hafızasına güvenmek 

zorundadır.88 

Mülakatlarda yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış sorular hazırlasam da 

bu sorulara bağlı kalmadım. Çünkü aksi durum konuşmaların derinliğini sığlaşabilirdi. 

Yapılandırılmamış, açık uçlu mülakat soruları, önceden belirlenmemiş, 

standartlaştırılmamıştır; bunun yerine görüşmeye başlamak ve görüşmeyi sürdürmek 

için genel sorular sorulur. Görüşmenin ilerleyen safhasında özgül sorular ortaya çıkar ve 

                                                 

87Emerson vd., “Participant Observation and Fieldnotes”, 357. 
88Sharan B. Merriam, Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, çev. Selahattin Turan 

(Ankara: Nobel Yayıncılık, 2018), 122. 
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bu soruların dile getirilmesi görüşmenin gidişatına bağlıdır.89 Yapılandırılmamış 

görüşme, sosyal araştırmalarda ve diğer araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılan 

zengin ve değerli veri elde etmeyi sağlayan güçlü bir araçtır. Başarılı bir derinlemesine 

görüşme, uzatılmış ve samimi bir sohbetin birçok özelliğini taşır.90 Buna dayanarak 

daha önce tanımadığım kişilerle ilk defa görüşürken resmi formda bir soru listesi ile ilk 

kez karşılaşmak samimi ve doğru bilgiyi almamı engelleyeceğini düşündüm. Bunun 

yerine daha önceden belirlediğim kişilerle bazen bir kafede veya restoranda, evimde 

veya onların evinde,  doğrudan görüşme talep ederek; eğer doğrudan tanımıyorsam bir 

tanıdığım aracılığıyla buluşup samimi bir ortamda, Şiiliği merak eden, aynı zamanda da 

tez yazan bir araştırmacı olarak sohbet cümlelerine yedirilmiş bir desen formatında 

soruları sordum. Bu şekilde bir araştırmada katılımcıların sohbet sırasındaki hal tavır ve 

davranışlarını da gözlemlemek, veri kaynağı olarak sonrasında not etmek, çok değerli 

bilgiler sağladı. Çünkü Miles ve Huberman’ın dediği şekliyle nitel bir araştırmada en 

önemli “ölçme aracı” sosyal hayatın ve bir sahanın bir kesitiyle yoğun etkileşim 

içerisinde uzun zaman geçiren araştırmacının bizzat kendisidir. Bu yüzden nitel 

çalışmalarda az standartlaştırılmış veri toplama aracı kullanılmaktadır.91 

4.7. Sahadan Ayrıl(ama)mak 

Etnografide sahaya dâhil olmak kolay olmadığı gibi, alandan ayrılmak da aynı şekilde 

kolay değildir. Zira araştırmacının sahada beraber olduğu kişilerle uzun zaman 

içerisinde samimi ilişkiler kurmuştur. Benim için de belirli düzeyde arkadaşlık 

kurduğum, aynı zamanda da kendimle çatıştığım dört yıllık süreci geride bırakarak 

ayrılmak kolay değildi. Tezimin sonuna yaklaştığımda sahadan ayrılmak ile sahada 

kalmaya devam etmek arasında tereddüt geçirdim. Sonuçta eğer istenilirse ayrılmak 

                                                 

89Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş, 166-167. 
90 Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş, 169. 
91 Matthew B.Miles - A. Micheal Huberman, Nitel Veri Analizi, çev. Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy 

(Ankara: Pegem Akademi, 2019), 6-7. 
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gerekmediği kanaatine vararak eskisi kadar sık olmasa da onlarla görüşmeye devam 

ettim. Etnografinin doğası gereği yüz yüze başlayan ve devam eden ilişkiler kolay 

başlayamadığı gibi kolaylıkla bitemediğini deneyimledim. Örneğin araştırmanın sonuna 

yaklaştığım ve sahaya çıkmayı sonlandırdığım bir akşam, Şii arkadaşım haftalık 

toplantıya gelmem için beni aradığında onu kıramayarak gittim. İçeri girdiğimde 

etrafımda beni görmekten mutlu yüzler, yokluğumda birbirine benim neden sık 

gelmediğimi sorduklarını söylediler. Ben bazı mazeretler öne sürsem de bunu kabul 

etmeyerek artık ara vermemem konusunda tembihlediler. Yaşadığım bu durum bana 

etnografik bir çalışmanın diğer bütün çalışma desenlerinden en önemli farkını gösterdi. 

Çünkü hiçbir araştırmada alan ile bu kadar iç içelik hali bulunmamaktadır. O akşam 

grubun bir parçası olduğum konusunda emin olduğumu hissettiğimden alandan 

tamamen ayrılmak zorunda olmadığımı düşündüm. Son olarak bu çalışmada uzun 

yıllara yayılmış birliktelikten kaynaklanan kişisel yakınlık kurduğum Şiilerin isimlerini 

saklı tutarak her birisi için farklı isimler kullandığımı belirtmeliyim.92 

 

                                                 

92 Doğrudan mülakat yaptığım katılımcıların isimlerini etik kurallar gereği değiştirerek tez metninde belirttim.    

Bunun dışında “bir kadın”, bir erkek, “bir katılımcı” olarak belirttiğim kişiler ise gözlem sırasında gerektiği 

zaman yanımda oturan veya bulunduğum ortamlarda kendisiyle kısa süreli iletişime geçtiğim kişilerdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Şii Tarihsel Arka Plan 

Şia, Arapçada “ş-y-a” kökünden gelen, “misafiri uğurlamak”, “peşinden 

gitmek”, “bir kimsenin taraftarı olmak”, “yardımcısı olmak”, “ayrılmak” ve 

“fırkalaşmak” gibi anlamlara gelmektedir. Şia, Hz.Peygamber’in vefatından hemen 

sonra Ali bin Ebu Talib’in imamet ve hilafetine inanıp da ondan sonraki Ehl-i Beyt 

imamlarına tabi olanlara denir.93  

Şiiliğin bir fırka olarak zuhuruna kadar,  “Şii” kelimesi taraftar anlamında Arap 

dilinde kullanılmaktaydı. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden kısa süre sonra, 

Emeviler’e karşı Hüseyin’in intikamını almak amacıyla ve Ali’nın soyunun haklarını 

arayarak onlara yardım edenleri, onlara taraftar olanları ifade etmeye başlamıştır. İlk Şii 

fırkaları da bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır.94 Oldukça bürokratikleşmiş 

egemen Sünniliğe karşı en etkili alternatif olan Şiilik bugün özellikle Ortadoğu’nun 

çoğu bölgesinde mevcut olan Ortodoks olmayan en büyük oluşumdur.95 Dünyadaki 

Müslüman nüfusun % 12-15’inin Şii olduğu bilinmektedir.96 

Şii kaynakların büyük çoğunluğu Şiiliğin doğuşunu Peygamber devrinde, bizzat 

onun vasıtasıyla başladığını belirtir.97 Örneğin Tabatabai, Şiiliğin Hz. Peygamber 

döneminde başladığını, onun vefatından sonra hilafetin Ali’ye ait olması gerektiğini, 

çünkü Ali’nin Hz. Peygamber’le olan akrabalık ilişkisi ve faziletleri nedeniyle bu 

                                                 

93Mehdi Aksu, İslam Tarihi’nde Gerçeğe Giden Yol (İstanbul: Kevser Yayınları, 2004), 84. 
94Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi Mezhepler Tarihi (İstanbul: Şa-to İlahiyat Yayınları, 2001), 133. 
95Charles Lindholm, İslami Ortadoğu: Tarihsel Antropoloji, çev. Balkı Şafak (Ankara: İmge Kitabevi 

Yayınları, 2004), 283. 
96Hasan Onat, Emevi Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2017), 134. 
97Mehmet Ali Büyükara, İslam Mezhepleri Tarihi (Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları, 2016), 96. 
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pozisyonu hak ettiğini belirtmektedir. Hz. Peygamber öldükten sonra Ali ve Abbas, 

Zübeyr, Selman, Ebu Zer, Mikdat ve Ammar gibi sahabeler Peygamber’in defin 

merasimi ile meşgulken, diğer grup halifeyi seçmişlerdi.98 Böylece Ali’nin hakkı olan 

halifeliğin Ebubekir’e verildiği Şii kaynaklarda vurgulanmaktadır. İlk üç halife 

döneminde herhangi bir şiddet içeren eyleme başvurmasa da Ali, Madelung’un tespitine 

göre hem dini yetkinliğini hem de çeşitli askeri başarılarına dayanarak halifeliğin kendi 

hakkı olduğunu dile getirmiştir.99 

İlk halifenin Kureyş’ten olması bu kabileye mensup olanlar için çeşitli 

ayrıcalıklar sağlarken Ehl-i Beyt’in mensup olduğu kabile olan Haşimoğulları’na maddi 

ve manevi kayıp meydana getirmiştir.100 Ancak Ömer ve Osman’dan sonra halife olan 

Ali’nin döneminde çoğunlukla iç savaşlar meydana gelmiş, bu dönemde Ali’ye destek 

olanlara “Şi’atü Ali” veya “Şia” denilmiştir. Peygamber’in damadı, kuzeni ve onun 

soyunu devam ettirecek olan Hasan ve Hüseyin’in öz babası olduğundan Ali, Şiiler için 

özel bir konumda bulunuyordu. Ali’nin 661 yılında vefatından sonra onun büyük oğlu 

Hasan halife olmuştur. Ancak Suriye valisi Muaviye çeşitli yollarla Hasan’ı hilafeti 

bırakmaya mecbur bırakarak yönetimi ele geçirmiş, hayattayken oğlu Yezid’i veliaht 

olarak belirleyerek 749 yılına kadar devam edecek olan Emevi saltanatını başlatmıştır. 

Hasan 670 yılında vefat edince kardeşi Hüseyin, Yezid’e biat etmeyerek onu iktidardan 

indirmek amacıyla Kufe’ye doğru harekete geçti. Kerbela denilen yerde Emevi ordusu 

tarafından ailesi ve beraberindekilerle 10 Ekim 680 tarihinde Hüseyin’in şehit edilmesi 

Şia için yeni bir motivasyon kaynağı olmuş;101 Kerbela faciasına kadar dini bir karakteri 

                                                 

98Tabataba’i Muhammad Husayn, Shi’ite Islam, çev. Seyyed Hossein Nasr (Albany: State University of 

New York Press, 1977), 41. 
99Bu konuda oldukça kapsamlı çalışma için bkz. Wilferd Madelung, The Succession to Muhammad:  A 

Study of the Early Caliphate (UK: Cambridge University Press, 2004). 
100Daftary, Şii İslam Tarihi, 45-46. 
101Mehmet Ali Büyükara, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kazım ile Ali Rıza Dönemi Şiiliği ve Abbasiler 

(İstanbul: İFAV Yayınları, 2010), 42-44. 
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olmayan Şiilik, bu olaydan sonra dini ve siyasi bir sekt halini almıştır.102 Oysa Maria 

Massi Dakake, çalışmasında Şiiliğin Kerbela’dan sonra değil, başlangıçtan beri dini 

karakterine vurgu yaparak Ali’nin Hz. Peygamber ile olan yakın ilişkisine dayanan 

karizması üzerine kurulu dini bir hareket olduğunu savunmaktadır.103 Tabatabai de 

Kerbela olayından sonra Şiiliğin özellikle Irak, Yemen ve İran gibi yerlerde 

yayılmasının hızlandığını belirtir.104 Ayrıca Ali’nin politik ve dini merkez olarak 

Kufe’yi tercih etmesi, Arapların buraya yerleşmesini sağlamıştı. Bu nedenle Şiilik ilk 

olarak Arap bir çevre olan Irak’da görünür olmuştur.105 Montgomery Watt da ilk 

Şiiliğin Fars inançlarıyla bağlantılı olabileceğine dair yorumların dikkatli bir 

incelemeyle gerçeği yansıtmadığını savunarak; o Şiiliğin daha çok Arap gelenekleriyle 

bağlantılı yapısına dikkat çekmektedir. Watt, Emeviler döneminde Ehl-i Beyt’in öcünü 

almayı hedefleyen isyanların tipik bir Arap düşüncesi olduğunu, Şiilikteki imamet 

inancının Haşimoğulları kabilesiyle bağlantılı, özel bir karizma olduğu anlamına 

geldiğini savunmaktadır106 

Emeviler döneminde Mekke yerine Şam ön plana çıkmış, karizmatik cemaat 

devri sona ererek pragmatizm, iktidar düşkünlüğü ve aşiretçilik, inancın yerini 

almıştır.107 Bu dönemde İslam toplumunda birçok iç karışıklıklar meydana gelmiş, 

Ali’yi lanetleme uygulamasına karşı çıkanlar cezalandırılmış veya öldürülmüştür.108 

Böylesine karışık bir ortamda küçük bir Şii grup tüm bu siyasi ortamdan uzak durarak, 

kendilerine Hüseyin’in hayatta kalan tek oğlu olan Zeynelabidin’i örnek almışlardır. 

                                                 

102Heinz Halm, Shi’a Islam: From Religion to Revolution, çev. Allison Brown (Princeton: Markus Wiener 

Publishers, 1997), 16. 
103 Maria Massi Dakake, The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam, (USA. State                                               

University of New York Press, 2007 
104Allame M. Hüseyin Tabatabai, Tüm Boyutlarıyla İslam’da Şia, çev. Kadir Akaras, Abbas Akyüz 

(İstanbul: Kevser Yayınları, 2005), 35. 
105Halm, The Shi’ites, 17; Hakkı Uygur, “İran’da Şii Düşüncenin Evrimi”, İran Düşünce Tarihi (Ankara: 

İRAM Yayınları, 2019), 195. 
106W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi, çev. Osman Demir (İstanbul: Ketebe 

Yayınları, 2021), 71,72. 
107Lindholm, İslami Ortadoğu, 154. 
108Onat, Emevi Devri Şii Hareketleri, 63-65. 
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Zeynelabidin’in oğlu Muhammed Bakır ve torunu Cafer-i Sadık da aynı şekilde siyasete 

karışmamış,109 ilmi faaliyetler ile meşgul olmuşlardır. 

Cafer-i Sadık’ın siyasetten uzak tutumu sayesinde bu döneminde Şiiliğin imamet 

gibi bazı temel doktrinleri oluşturulmuştur.110 Hicri üçüncü asırda Abbasi halifesi 

Memun döneminde Şiiler ilmi çalışmalara daha da ağırlık vererek Şiiliğin yayılmasını 

hızlandırmışlardır. Bu dönemdeki rahat ortamın sebeplerinden birisi de birçok felsefi 

eserin Yunanca ve Süryaniceden Arapçaya çevrilmesi; ayrıca Mutezili olan halifenin 

mezhepler ve dinler konusuna ilgi duymasıdır. Bu durum bir süre sonra sona ermiş, 

Memun’dan sonra iktidara gelen Mütevekkil döneminde yeniden Ali taraftarları baskıya 

maruz kalmışlardır.111 Diğer taraftan Memun tarafından veliaht olarak belirlenen İmam 

Rıza’nın Horasan’a getirtilerek buraya yerleşmesi de insanların Şiileşmesine katkıda 

bulunmuştur.  

İmam Bakır ve Cafer-i Sadık oluşturdukları eğitim ve ilim sistemiyle Şiiliği 

Sünni sentez içerisinde erimekten kurtarmıştır. Aynı zamanda Cafer-i Sadık takiyye 

ilkesini savunarak, dönemin baskı ve imha sürecinden takipçilerini korumayı 

başarmıştır.112 Cafer-i Sadık’dan sonra İmam olarak kabul edilen Musa Kazım da 

apolitik bir tutum sergilemesine rağmen Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından 

tutuklanarak önce Basra’ya, ardından Bağdat’a sürgün edilmiş, Bağdat hapishanesinde 

vefat etmiştir. Musa Kazım, Bağdat’ın kuzeyindeki Kureyş mezarlığına, daha sonra aynı 

isimdeki dokuzuncu imam da buraya defnedildiği için, yapılan türbeye Kazımeyn adı 

verilmiştir.113 Sekizinci İmam olan Ali er-Rıza Abbasi halifesi Memun tarafından 

veliaht olarak atanmış, bir süre sonra vefat edince Memun onu babası Harun Reşid’in 

                                                 

109Mehmet Ali Büyükara, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet, 45. 
110Momen Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam (USA: Yale University Press, 1985), 70; Liyakat 

Nathani Takim, Shi’ism in America, 2. 
111Tabatabai, İslam’da Şia, 2005, 36-37. 
112Daftary, Şii İslam Tarihi, 77,78,79. 
113Daftary, Şii İslam Tarihi, 83. 
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yanına defnetmiş, büyük bir türbe inşa ettirmiştir. Bu türbenin sonraki yıllarda yıkılması 

üzerine 14. yüzyılda Moğol hükümdarı Olcayto Şiiliğe geçince burada görkemli bir 

türbe yaptırmıştır. Safevi Şahı Süleyman buraya (Şehidin yeri anlamına gelen) 

“Meşhed” adını vermiş, sonraki dönemlerde türbe etrafına yapılan görkemli dini 

yapılarla Meşhed, önemli bir ziyaret merkezi haline gelmiştir.114 

Taki lakabına sahip dokuzuncu imam Muhammed Cevad, Halife Mutasım 

tarafından Bağdat’a getirilmiş, aynı yıl vefat edince dedesi Musa Kazım’ın yanına 

defnedilmiştir. Hilafet merkezi 836-892 yılları arasında Samarra olduğu için İmamlar 

sürgün olarak halifenin gözetiminde tutulmak üzere buraya getirilmişlerdir. 848 yılında 

Halife Mütevekkil, onuncu imam olan yirmi yaşındaki Ali Hadi’yi de Sammara’ya 

getirtmiş, ancak İmam vefat edince buraya defnedilmiştir. Şia bu dönemde de bir tehdit 

unsuru olarak görülmüş, hatta İmam Hüseyin’in mezarı Mütevekkil’in emriyle yerle bir 

edilmiştir.115 On birinci İmam Hasan el Askeri de babasıyla beraber halifenin 

Samarra’daki kışlasında yaşamaya mecbur bırakılmış olup o da 874 yılında vefat 

etmiştir. En eski Şii metinlerde on birinci imamın vefatından sonra imamlık ile ilgili bir 

karışıklık döneminden bahsedilmektedir. Bu dönemde Şiiler birçok bölünmelere 

uğramış, bunlardan bir grup imamların asla çocuksuz olmayacağını, on birinci imamın 

Muhammed adında bir oğlu olduğunu, ancak tehlikeden dolayı gizlendiğini 

savunmuştur.116 Bu gruba İmamların sayısını on iki ile sınırladıklarından ve bu 

imamların Allah tarafından belirlendiğine inandıklarından dolayı “on ikiciler” veya 

“İmamiler”; inanç ve ibadet gibi hükümlerde Cafer-i Sadık’ı takip ettiklerinden dolayı 

da “Caferiler”denilmiştir. 

                                                 

114Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam, 41-42. 
115Halm, The Shi’ites, 27-28. 
116Heinz Halm, Şiiler, çev. Muhammet Mertek (İstanbul: Runik Yayınları, 2020), 27-28. 
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10. yüzyıla gelindiğinde Irak ve İran Büveyhi, Suriye Hamdani, Mısır Kuzey 

Afrika Fatimi, Kuzey İran’ın bir kısmı ve Yemen ise Zeydi Şii egemenliğindeydi. Öyle 

ki bu döneme  “Şii Yüzyılı” denilmektedir. Özellikle Büveyhiler döneminde Şiiler 

Bağdat’da İmam Hüseyin anmalarını (Aşura anmalarını) ve Gadr-i Hum gibi anmaları 

başlatmışlardı. Bu dönemde halkın katılımını teşvik etmek için imamların türbeleri inşa 

edilerek imamlar adına şiirler ve mersiyeler yazılıp okunması teşvik edilmiştir.117 

Selçuklular döneminde ise İran ve Bağdat, Selçuklu egemenliğinde kalmış, bu dönemde 

Sufizm yayılarak Şiiliğin boşalttığı alanları doldurmuştur.118 

1501’de Safevi hanedanlığı dönemine gelindiğinde İran nüfusunun Şiileşmesi 

için yoğun bir propaganda yapılmış, imamların türbeleri yapılarak buralara ziyaretler 

teşvik edilmiş,119 aynı zamanda Şii din adamları, yönetimde oldukça etkin hale 

gelmişlerdir. Bu dönemde iki Şii gelenek olan ahbari ve usuli ekollerden rasyonelliği ile 

bilinen usuli ekol ön plana çıkarak Şiilik içerisindeki gulat ve tasavvufi unsurların 

ayıklanması sağlanmıştır.120 1794–1925 yılları arasında hâkim olan Kaçar hanedanı 

döneminde de etkinliğini devam ettiren ulema121 Humeyni ile beraber velayet-i fakih 

olarak on ikinci imam adına hüküm verici olarak kurumsallaşmıştır. Bugün dünyanın 

birçok yerinde ikamet eden Şii Müslümanlar Irak ve İran’da bulunan taklit merciilerini 

takip etmektedirler. 

18.yüzyılın sonları ve 19.yüzyıl boyunca Necef, Kerbela ve Samarra gibi 

imamların türbelerinin bulunduğu şehirler Şii Müslümanların eğitiminde öne çıkmaya 

                                                 

117Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam, 76,82. 
118Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam, 90. 
119Linda S. Walbridge, Without Forgetting the Imam: Lebanese Shi’ism in an American Community 

(USA: Wayne State University Press, 1996), 33. 
120Daftary, Şii İslam Tarihi, 80-135; Bu konudaki ayrıntılı analiz için bkz. Mazlum Uyar, Şii Ulemanın 

Otoritesinin Temelleri (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2004). 
121Liyakat Nathani Takim, Shi’ism in America, 5. 



 

43 

başlamıştır.122 Günümüzde İslam ülkelerinde yaklaşık olarak 120 milyon Şii yaşadığı 

tahmin edilmektedir.123 Moezzi ise dünya genelinde 200 milyon Şii olduğunu 

belirtmektedir.124 Bu nüfusun çoğunluğu İran’da olmakla beraber, Suudi Arabistan, 

Bahreyn, Irak, Afganistan, Lübnan, Yemen ve Pakistan gibi ülkelerde de 

bulunmaktadırlar.125 Özellikle İran İslam Devrimi’nden sonra Şiiler İran’dan Amerika 

ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç etmişlerdir.  

1.2. Şii İnanç ve İbadet Biçimleri 

Şiilikte dinin asılları (Usul-ü Din) beş kısımdır. Bunlar; 

1. Tevhid: Allah’ın bir olduğuna inanmak. 

2. Nübüvvet: Allah’ın insanların doğru yola ulaşmalarını sağlamak için 

Peygamberler gönderdiğine ve bunların sonuncusunun Hz. Muhammed 

olduğuna inanmak. 

3. İmamet: Nübüvvet inancıyla bağlantılı olan İmamet Tabatabai’nin belirttiğine 

göre Allah’ın Peygamber’den sonra Müslümanları lidersiz bırakmamasının 

bir gereğidir.126 

4. Mead: Öldükten sonra ahiret hayatının var olduğuna inanmak. 

5. Adalet: Allah’ın hüküm vermede adil olduğuna inanmak.  

                                                 

122Juan Cole, Sacred Space and Holy War: The Politics, Culture and History of Shi`ite Islam (London and 

New York: I.B.Tauris, 2002), 25. 
123Halm, The Shi’ites, 164. 
124Mohammad Ali Amir-Moezzi, “Foreword”, çev. Russell Harris., The Study of Shiʿi Islam: History, 

Theology and Law, ed. Farhad Daftary and Gurdofarid Miskinzoda (London and New York: I.B. Tauris, 

2014), xiii. 
125 Bkz. Juan R.I.Cole - Nikki R. Keddie (ed.), Shi’ism and Social Protest (New Haven and London: Yale 

University Press, 1986). 
126Tabataba’i Muhammad Husayn, Shi’ite Islam, 174-175. 
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Ethem Ruhi Fığlalı, Şiiliği Ehl-i Sünnet’ten ayıran bazı inançlardan bahseder. 

Bunların usulü dinden olmayan itikat konuları olan beda, rec’at ve takiyye konuları 

olduğunu belirtmektedir.127 

Füru-u Din: İbadetler ve muamelat ile ilgili olan konulardır. 

1. Namaz: Namaz kılmak farzdır. Şiiler öğle ile ikindi; akşam ile yatsı 

namazlarını cem etmektedirler. Namaz sırasında eller yana salınmış şekilde 

kılınan namazın sonunda sağ ve sol tarafa selam verilmez. Abdest sırasında 

ayaklar yıkanmayarak temiz ayağa ıslak elle mesh yapılmaktadır. 

2. Oruç: Ramazan ayında bir ay süreyle oruç tutmak zorunludur. 

3. Hac: Müslümanların ömründe bir kez Kâbe’yi ziyaret etmesi farzdır. 

4.  Zekât: Zengin sayılan Müslümanların mallarından belli oranlarda fakirlere 

vermesi farzdır. 

5. Humus: “Beşte bir” demek olan humus, Enfal suresi 41. ayete göre zekât 

alamayan Allah resulü ve yakınları bu ayete göre humustan pay 

alabilmektedirler. Bu paydan yaşıyorsa imama ve onun naibine 

verilebilmektedir.  

6. Cihad: Allah için İslam düşmanlarıyla savaşmaktır. 

7. Emr-i Bil maruf, nehyi anil münker: Müsüman’ın görevi iyiliklere teşvik 

etmek, kötülüklere de engel olmaktır. 

Tevella ve Teberra: Bir Müslümanın Hz. Muhammed’in soyunu sevenleri 

sevmesi, Hz. Muhammed ve ailesini sevmeyenlerden de uzaklaşması demektir. 

                                                 

127Fığlalı, Çağımızda İtikadi Mezhepler Tarihi, 182-184. 
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1.3.Türkiye’de Şiilik 

Yukarıda kısaca tarihsel arka planına değindiğim Şiilik, İran ve Irak sınırları 

içerisinde kalmamış, özellikle Safeviler döneminde Anadolu’ya da yayılmıştır. Çaldıran 

savaşından sonra Anadolu tarafında kalan Şiilerin İran’daki medrese geleneği ile bağları 

büyük oranda kesintiye uğramıştır. Bu konuyu İlyas Üzüm şu şekilde ifade etmektedir:  

Kızılbaş topluluklar İran’da yanlarına aldıkları siyasi destekle bir asır gibi kısa 

bir zaman içinde ‘kitabi İslam’ın Şiilik yorumuyla buluşup bir dönüşüm 

gerçekleştirirken, Anadolu’dakiler (Balkanlar da böyledir) siyasi şartlar ve bazı 

engeller dolayısıyla böyle bir İslam’la temasa geçme imkânı elde 

edememişlerdir.128 

Bugün Türkiye’de Alevilerin Şiiler’den en önemli tarihsel olarak farkı şu şekilde 

yorumlanabilir: Çaldıran savaşından sonra, Anadolu Aleviliği sözlü kültür ağırlıklı bir 

İslami yorum olarak kalırken, İran ile fiziksel teması daha yakın olan Iğdır ve 

çevresindeki Şiiler kitabi İslam’a daha sık temas imkânı bularak Şii olarak varlıklarını 

devam ettirmişlerdir. Alevilik sözlü kültüre dayalı bir anlayış iken Şiilik, İslam’ın kitabi 

yorumu olarak anlaşılmalıdır. Buna bağlı olarak iki anlayış arasında çok az benzer 

unsurlar bulunmaktadır. Üzüm de Şiilik ile Alevilik arasında birkaç istisna dışında 

herhangi bir benzerlik bulunmadığını belirtmektedir.129 

Türkiye’de ne kadar Şiinin yaşadığı konusunda net bir sayı vermek mümkün 

değildir. Bunun birçok nedeni olmakla beraber kanımca, Iğdır dışında yaşayan Şiilerin 

çoğunluğunun herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamak için Şii olduklarını 

gizlemeleridir. Bir diğer neden de Moojan Momen’in de belirttiği gibi Türkiye’de çeşitli 

sekterian grupların aralarındaki farklılıkların gözetilmeksizin Alevi olarak aynı grupta 

toplanılmasıdır. Bu şekilde bakıldığında Türkiye nüfusunun % 15’ini tüm Şii gruplar 

dâhil olmak üzere (7 milyon) Şii oluşturmaktadır. Bunun ise 1,5 milyonu Ortodoks Şii 

                                                 

 128İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik (TDV Yayınları, 2008), 57. 
129İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik (TDV Yayınları, 2008), 126-127. 
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olan130 Caferi olarak nitelendirilen Şiilerdir.131 Yukarıda ifade ettiğim gibi “Caferilik” 

Cafer-i Sadık’a fıhki olarak bağlılığı ifade eden bir kavramken, Caferilik yerine 

“İmamiye” veya “İsna Aşeriye” “On ikiciler” de kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

“Caferi” yerine “Şii/Şia” kavramını kullandım. Birinci neden, bunun Türkiye dışındaki 

literatür ile uyumlu olması, ikinci neden ise çalıştığım grubun kendilerini “Şia/Şii” 

olarak tanımlamalarıdır. 

Cemal Şener, Şiilerin sayısını Türkiye’de 1-3 milyon olarak belirtse de132 bu 

konuda net bir sayı vermek zordur. Tarihçi Bruinessen çalışmasında Anadolu’daki 

Aleviliği tüm Heterodoks unsurları bünyesinde toplayan şemsiye bir kavram olarak 

tanımlayarak, Şiileri de Alevilik çatısı altında olduğunu savunmaktadır.133 

Türkiye’de Şiilerin “anavatanı” olarak vasıflandırabileceğimiz Iğdır, Şiilerin en 

yoğun olarak yaşadığı bir ildir. Iğdır dışında Kars ve Arpaçay’da da Şiiler yaşamaktadır. 

Andrews, Kars’da yaşayan Şiiler ile ilgili olarak 1918-1929 nüfus mübadelesinden 

sonra Rusya’dan gelen Türklerden oluştuğuna dair bilgi bulunduğunu, öncesinde 1883 

yılına ait veriye göre Kars civarında 9.931 Şii ikamet ettiğini belirtir.134 

Türkiye’de Şiiler sadece Iğdır’da bulunmayıp, eğitim ve iş olanakları nedeniyle 

Türkiye’nin birçok şehrinde yaşamaktadırlar. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren büyük 

şehirlere göç ederek yerleşen Şiiler, ağırlıklı olarak yaşadıkları semtlerde camiler inşa 

etmişlerdir. Şaban Banaz Türkiye’de Şiilere ait 300 caminin bulunduğunu 

belirtmektedir.135 Bu camilerde görev yapan din görevlileri Türkiye’den İran’a giderek 

belli bir süre dini eğitim görüp geri dönenlerden oluşmakta ve maaşları cami cemaatinin 

bağışlarıyla karşılanmaktadır. Bunun dışında Şiiler şehirlerde çeşitli dernekler ve 

                                                 

130Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam, 271-272. 
131 Bu oranların 1985 yılına ait veriler olduğu göz önüne alınmalıdır. 
132Cemal Şener, Türkiye’de Yaşayan Etnik ve Dinsel Gruplar (İstanbul: Etik Yayınları, 2006), 76. 
133Martin Van Bruinessen, Türklük, Kürtlük ve Alevilik: Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri, çev. Hakan 

Yurdakul (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), 117. 
134Andrews, Turkiye’de Etnik Gruplar, 98,101. 
135Banaz, Anadolu’da Ca’ferilik ve Ca’feriler, 95. 
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vakıflar kurarak kültürel ve dini faaliyetler yapmaktadırlar. Örneğin Darıca’da 2006 

yılında dernek olarak faaliyet gösteren Caferi ve Ehl-i Beyt Vakfı, 2013 yılında vakıf 

statüsüne getirilmiştir. Diğer bir dernek ise kısa adı Ehla-Der olan Türkiye Ehl-i Beyt 

Âlimleri Derneği İstanbul’da 2012 yılında faaliyete başlamıştır. İnternet sitesinde 

kuruluş amacının Şiilerin dini sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek olduğu 

belirtilen bu derneğe Türkiye içerisinde 190 âlim üyedir.136 Bunun dışında Ankara, 

Urfa, Konya, Bursa, Çorum gibi şehirlerde benzer dernek ve vakıflar bulunmaktadır. 

Banaz Türkiye’deki Şiileri şu şekilde sınıflandırmıştır: Azerî Ca‘ferîler. (Zeynebiye 

Grubu), Ca‘ferîleşen Alevîler.(Çorum Ehl-i Beyt Vakfı),  Ca‘ferîleşen Şâfiîler. ( Taha 

Haber Grubu),  Ca‘ferîleşen Hanefîler. Banaz, bu son grubun herhangi bir dini gruba 

bağlı olmadıklarını belirtmiştir.137 

Türkiye’de iki ana Şii grubun olduğundan bahseden Baylak da Banaz’a benzer 

şekilde Şii kökenlilerin daha çok Zeynebiye grubuna bağlı olduğunu, Müteşeyyilerin 

isei Kevser grubu daha çok ilgi gösterdiklerini belirtmektedir. Baylak, Zeynebiye 

grubunun Türkiye yanlısı; diğer grubun ise daha radikal olduğunu ve İran yanlısı 

faaliyetler yaptığını ifade etmektedir. Ayrıca bu grupların farklı dergiler çıkardıklarını, 

Muharrem anmalarının açık alanda yapılmasını teşvik eden Zeynebiye grubunun aksine 

Kevser grubunun daha çok kapalı mekânlarda bu anmaların yapılmasını onayladıklarını 

belirtmektedir.138 

Zeynebiye olarak bilinen grup, kendisini Türkiye Caferileri Lideri olarak 

tanımlayan Selahattin Özgündüz’ün yönlendirmeleriyle yapılmış bir camiden adını 

almaktadır. Iğdır’dan göç ederek İstanbul Halkalı’ya yerleşen Şiilerin katkılarıyla inşa 

                                                 

136https://www.ehlibeytalimleri.com/hakkimizda.php (Erişim tarihi:22.07.2022) 
137Banaz, Anadolu’da Ca’ferilik ve Ca’feriler. 
138Baylak, Visibility Through Ritual, 54-55. 
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edilmiş Zeynebiye Camii etrafında oluşmuş bu grup, ana medyada geniş kapsamlı ve 

halka açık olarak yapılan Aşura anmalarıyla adından söz ettirmektedir. 

Kevser grubu olarak nitelendirilen Şii grup ise, özellikle doksanlı yıllardan 

itibaren Şiilerin ihtiyacı olan dini metinlerin Türkçeye tercüme edilerek yayınlanması 

amacıyla kurulmuş bir yayınevinin adına istinaden bu şekilde isimlendirilmiştir. Bu 

yayınevi sonraki yıllarda İran’da ileri düzeyde eğitimli kişilerin yazdığı eserleri de 

yayınlamaya başlamıştır. İki grubun birbirinden ayırıcı en önemli farkı, Kevser 

grubunun sadece Şii kökenlilerin değil, Müteşeyyi olanların da tercih ettiği bir 

yayınevine dayalı bir oluşum olmasıdır. Örneğin bir katılımcı bana Şiilik ile ilgili bir 

bilgiye ulaşmak istediğimde Kevser yayınlarının onayından geçmiş olanları tercih 

etmem gerektiğini tembihlemişti. Araştırma sahasında da çoğunlukla bu yayınevinin 

kitaplarının okunduğunu gözlemledim. Molla bu isimlendirmenin “ikilik” olarak 

algılanarak iki grup arasında bir husumet varmış gibi gündeme gelmesinin gereksiz 

olduğunu, çünkü herkesin kendince “iyi Müslüman” olmaya çalıştığını ifade etti.  

Diğer yandan Özgündüz’ü çalışma sahasında kimse önder olarak kabul 

etmemektedir. Bu çalışmanın muhtevasına bakıldığında da görüleceği üzere Türkiye’de 

“Şiilerin Önderi” ifadesi oldukça sığ bir nitelendirmedir. Çünkü Şiilerin takip ettiği 

yaşayan bir müçtehit varken onlar başka bir kişiyi önder olarak görmemektedir. 

İstanbul’da el-Mustafa Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliği 2010 yılında 

açılmıştır. Üniversitenin internet sitesinde kurulma amacı şu şekilde ifade edilmiştir: 

Türkiye’deki Üniversiteler ile iyi işbirliği içerisinde olan Temsilcilik, ortaklaşa 

konferanslar, seminerler, webinarlar vb. ilmi çalışmalar yapmaktadır. Bunun 

yanı sıra öğrenci değişimi ile yabancı dil öğrenme, yurt dışında eğitim görme, 

önyargılarla mücadele etme ve farklı kültürleri tanıma fırsatları doğmaktadır.139 

                                                 

139https://www.elmustafa.com.tr/kurumsal/uluslararasi-el-mustafa-universitesi/16 
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Mezhepler Tarihi alanında yaptığı yüksek lisans çalışmasında Feyza Yaşa, bu 

üniversite gibi başka kuruluşların uluslararası çapta yürüttüğü eğitim faaliyetlerine 

değinmektedir. O, El-Mustafa Üniversitesi’nin Şiilik propagandası amacıyla 

kurulduğunu savunmaktadır.140 Ancak bilindiği üzere bir dini inanca sahip bireylerin 

kendi inanç ve pratiklerine uygun eğitim almaları ve bu doğrultuda bilgiye ulaşma 

olanaklarının kolaylaştırılması temel bir hak olarak görülmelidir. Bu durumun bir tehdit 

olarak algılanması yerine çokkültürlü bir ülkede yaşamanın gereği olarak algılanılması 

daha makul bir yaklaşım olacaktır. Bu kanaldan ilerlersek El-Mustafa Üniversitesi 

bünyesinde yayınlanan “Misbah” adlı bir dergiye baktığımızda orada propaganda yerine 

Şii Müslümanlar’ın kendilerini ifade etme, bilgilenme ihtiyacının karşılanmaya 

çalışıldığını görülebilir.  

Çalışma alanımı oluşturan gruptaki ilk kuşak Şiilerin birçoğu çocukluğunu 

taşrada geçirmiş, daha sonra Ankara’ya göç ederek yerleşenlerden oluşmaktadır. İlk 

yerleştikleri yerler daha çok Mamak, Altındağ ve Keçiören’deki gecekondu bölgeleri 

olup, günümüzde buralar kentsel dönüşümle apartmanlar ve lüks siteler haline gelmiştir. 

Katılımcıların memleketlerinde bulunan yakınlarıyla iletişimi devam etmektedir. 

Örneğin Keçiören Şii camiinin tam karşısında Kars yöresel ürünleri satışı yapan dükkân 

sahipleri, haftalık toplantılarda katılımcıların sipariş ettiği ürünleri sonraki hafta 

sahiplerine teslim ediyorlar. Aynı zamanda burası, namaz veya anma toplantıları 

sonrasında camiden çıkanların her zaman uğradığı bir yerdir. Iğdır ve Kars’daki 

akrabaları aracılığıyla bu dükkâna getirilen ürünlere Şiiler oldukça talep 

göstermektedirler.  

                                                 

140Feyza Yaşa, İran İslâm Devrı̇mı̇ Sonrasi Güney Afrı̇ka Cumhurı̇yetı̇’nde Şı̇ı̇lı̇k (Ankara: A.Ü.SBE, 

Temel İslam Bilimleri (Mezhepler Tarihi) ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2021), 64-67,70-80. 
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“İlk kuşak” olarak vasıflandırdığım 60 yaş üstü Şiilerin bir kısmı Şii kökenli 

Azeri, bir kısmı ise hayatının ilk dönemlerinde Sünni olanlardan oluşmaktadır. Otuz 

yaşından daha küçük olanların hepsi ebeveynleri Müteşeyyi olanlardan veya Azeri 

Şiiler’den oluşmaktadırlar. Bu iki kesimin birbirini destekleyen tavır ve tutumları 

sayesinde Şii kimliği Sünni ve modern şehir hayatın cezbedici yönlerinden 

korunmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Şİİ DİN TAHAYYÜLÜ 

2.1.İmamet Merkezli Bir Din Olarak Şiilik 

Şiiliğin inanç esaslarından biri olan imamet, nübüvvet ile bağlantılı olması 

yönünden Sünnilik ile Şiilik arasındaki en önemli ayrım noktasıdır. İmamın nass ve Hz. 

Peygamber’in sözleriyle belirlendiğine inanan Şiilere141  göre Hz. Peygamber’in 

kendisinden sonra ümmetinin yanlış yollara sapmaması için bir vasi belirlemesi, onu 

ataması gerekmektedir.142 Şii metinlerde imamın, hem dünyevi hem dini alanda 

Müslümanlara rehber olduğu şu şekilde belirtilmektedir:  

Uyumlu bir şekilde yaşayan bir toplumun, devletin, şehrin, köyün, kabilenin ve 

hatta birkaç kişiden oluşan bir ailenin veli ve başkanı olmadan sosyal hayatına 

devam edemeyeceğini, bu başkanın irade ve istekleri diğer şahsi iradelere hâkim 

olmadıkça ve onları kendi içtimai görevlerine sevk etmedikçe ayakta 

duramayacağını, kısa bir süre içerisinde bölünüp yok olacağını, herkes fıtratıyla 

hiçbir şüpheye yer vermeden anlar. Dolayısıyla toplumun (küçük ve büyük) 

bekasını düşünen veli ve başkan, geçici ve devamlı olarak toplumundan 

ayrılmak isterse kuşkusuz kendi yerini boş bırakıp toplumun beka ve zevaline 

göz yumamaz. Buradan hareketle Şia düşüncesinde toplumun başıboş 

bırakılmaması zorunlu bir gereklilik olduğundan bile orduyu savaşa 

göndereceği zaman birkaç tane komutan gönderir, ki biri şehit olursa diğeri 

onun yerine geçsin diye. Bunun dışında Medine’den ayrılınca da yerine birini 

yönetici olarak bırakan Peygamber, dünyadan göçeceği zaman yerine halife 

bırakmayıp Müslümanları başıboş bırakması düşünülemez. Bu yüzden 

peygamber hadisler ve ayetle yerine halife tayin etmiştir.143 

Şii inancına göre “imamet” kelimesi fikri, siyasi ve sosyal alanlarda önderlik 

anlamında olup, Müslümanların dini ve siyasi lideri olan İmamlar Kur’an’ı Kerim’e ve 

dini hükümlere derinlemesine hâkimdirler. Onlar aynı zamanda ahlaki eksikliklerden 

                                                 

141Metin Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru: 4. ve 5. Asırlar (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2007),    

40. 
142Muhammed  eş-Şehristani, Milel ve Nihal: Dinler, Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi, çev. Mustafa 

Öz (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017), 154. 
143Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai, İslam’da Şia, çev. Mustafa Yalçın (İstanbul: Kevser Yayınları, 

2018), 89-92. 
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uzak, temiz ve iffetli ailelerden dünyaya gelmişlerdir.144 İnsanların hatalarını düzeltecek 

ve onlara doğruları bildirecek olan imamlar tabii olarak da her türlü hata ve günahtan da 

uzak olmalıdır. Aksi durumda yani imamın günahsız olmaması, kendisinin de hatalarını 

düzeltecek birinin olmasını gerektirdiğinden; bu zincirlemenin sonucunda da mutlaka 

yine bir peygambere veya günahsız bir imama ihtiyaç olacaktır. Hz. Peygamber 

hayattayken ortaya çıkan sorunlara göre hükümler veriyor, bunları Müslümanlara izah 

ediyordu. Onun vefatından sonra hayattayken değinmediği konularda icma yapacak 

kişiler hata yapabilir.145 Bu nedenle imam olacak kişinin belirlenmesi insanların 

tercihine bırakılacak bir konu değildir.146 Nübüvvetin devamı ve uzantısı olarak görülen 

imamet inancında imam da Hz.Peygamber’le aynı vazifeden sorumludur. Hz. 

Peygamber 250 yıl yaşasaydı nasıl davranırsa onun vasi ve naibinin davranışları da aynı 

doğrultuda olmalıdır. Bu nedenle imamlar İslam’ı dinamik bir din olarak korumak ve 

onun nasıl korunacağını gelecek nesillere iletmek için çabalamışlar, bu uğurda çeşitli 

zorluklar çekmişlerdir.147 

Tarihi geçmişine baktığımızda imamet inancını ilk olarak öne sürenin Hişam b. 

Hakem olduğunu görmekteyiz. Başlangıçta mitolojik unsurlar barındırmayan bu inanç 

zamanla büyük ölçüde değişerek; gizli, aşikâr olan, her türlü bilgiye sahip, günahlardan 

arınmış bir imam algısı ortaya çıkmıştır.148 İmametin sonraki imama devri konusu, 

imamların vefat ettiklerinde yerlerine kendi çocuklarını eğiterek onların imam 

olacakları öngörüsüne dayansa da, dokuzuncu İmam olan Muhammed Cevad’ın babası 

vefat ettiğinde henüz herhangi bir ilim alamayacak kadar küçük yaşta olması sorun 

olmuştur. Şii âlimlerin bir kısmı, buna çözüm olarak imamların da peygamberler gibi 

                                                 

144Seyyid Ali Hüseyni, İmam Sadık ve Fikri Akımlar, çev. Hamza Aydın (İstanbul: Kevser Yayınları, 

2001), 71,72. 
145Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 197,198. 
146Milel ve Nihal, 141. 
147 Hüseyni, İmam Sadık ve Fikri Akımlar, 19,21. 
148 Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru, 153,154. 
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gayb âlemiyle irtibat kurduğunu belirtmişlerdir.149 Bu durumda imam olarak 

benimsenen birinin çocuk yaşta olması bir sorun olmaktan çıkmış oluyordu. 

Diğer taraftan Şii âlimlerin Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetleri imamet doktrinini 

kanıtlayacak doğrultuda yorumladıkları görülmektedir.150  Moezzi’nin de belirttiği gibi 

bu inanç Kur’an’ın ezoterik ve egzoterik yorumuna dayalı olarak ilk dönem Şii 

alimlerce oluşturulmuştur.151 Örneğin Nisa Suresi 59. ayetteki “Ulu’l Emr” kavramı da 

Peygamber’den sonra onun yerini alacak olan her türlü günah, yanlışlık ve hatadan uzak 

(masum) olan imamlar olduğu şeklinde yorumlanmıştır.152 Çünkü nübüvvet, imamet ile 

tamamlanmazsa kesintiye uğrar ve bu durumda İslam da tamamlanmamış olur.153 

Şii metinlerde belirtildiği şekliyle imamet inancına bağlı olan katılımcılar bu 

konuda herhangi bir şüphe duymadıklarını ifade ettiler. Bir erkek katılımcı imamet 

inancını şu şekilde savundu: 

Allah içinizden emir sahiplerine uyun diyor. Kim bu emir sahipleri, elbette 

Allah’ın seçtiği imamlardır. Allah emir sahibi çizgisi, iradesi Allah ve 

peygamberin iradesidir. Emevilerin düşündüğü ve dikte ettiği bir emir sahibi 

değil, imamlarımızdır. Aşura’da imam canını vermeseydi Allah’ın nuru 

sönecekti. Dini imam Hüseyin canını vererek İslam’ı kurtardı. Allah bu dini biz 

indirdik ve onu biz koruyacağız diyor ya, Allah’ın Kur’an’ını Allah’ın imamları 

korumuştur. Allah’ın imamları dini korumuş, Kur’an’ın değiştirilmesini 

engellemişlerdir. Ulu’l Emr’e itaat konusunda emir sahibini Allah belirler. O da 

imamlardır. İmam (Hüseyin’i kastediyor) Kerbela’da şehit olmasaydı bugün 

Sünnilik de olmayacaktı. Sünniler de imama çok şey borçlu. Kur’an’ı Ehl-i 

Beyt’ten ayırınca IŞID, Vehhabilik ortaya çıkar işte. Allah’ı tanıyan Allah’ı en 

doğru anlatır. Nehc’ül Belaga’yı okumak lazım. Onu okuyup gereği gibi 

anlarsanız yazıyor her şey zaten. Nehc’ül Belaga’yı okuyan gerçeği görür zaten. 

 İmamların ilahi emir ile görevlendirildiğine inanmak, doğal olarak Sünni 

düşüncenin iddialarını da bir Şii mümin için geçersiz kılmaktadır. Çünkü ilahi 

görevlendirme sadece imamlar için geçerlidir. Aksini düşünmek Şiilere göre Emevi 

                                                 

149 Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru, 115,116. 
150

 Nisa Suresi 59. Ayet buna örnek olarak verilebilir. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin ve 

peygambere ve sizden Ulü’l Emr’e itaat edin.”  
151 Mohammad Ali Amir-Moezzi, The Divine Guide in Early Shi‘ism: The Sources of Esotericism in 

Islam, çev. David Streight (USA: State University of New York Press, 1994). 
152 Mehdi Aksu, 205, 206 
153 Hamid Dabashi, Shi’ism: A Religion of Protest (London: Harvard University Press, 2011), 84. 



 

54 

düşüncesi olup, kargaşa ve zulüm sebebidir. Bir katılımcı  “İmamların düsturu ile 

yorumlanmayan Kur’an,“IŞID gibi din anlayışlarını ortaya çıkarır.” şeklindeki 

düşüncesine şu şekilde devam etti: 

Şimdi Peygamber’in yolunu onun en yakınında olan mı iyi bilir yoksa Ömer 

Osman mı? Peygamber kendisinden sonra birini atamış mı atamamış mı? 

Elbette atamış. Osmanlı padişahı kendinden sonra birini atıyor da Allah yirmi 

üç yıl boyunca türlü zahmetlere katlanarak bir dini tebliğ eden Peygamber 

öldükten sonra Allah birini atamayacak mı onun yerine? Bu mümkün mü? Önce 

Şiiliğin mantığını bileceksin. Gadr-i Hum154 ayetinde yüce Allah diyor ki: “Ey 

Peygamber sana indirilen emri tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen peygamberliğini 

yerine getirmemiş olursun. 

 

Buna benzer düşünceleri çalışma alanımdaki tüm katılımcılar dile 

getirmektedirler. Onlara göre Ehl-i Beyt Allah’ın lütfu olarak hata yapmaktan uzaktırlar. 

İmamlar peygamberler gibi masum olmak zorundadırlar. Onlara göre bu inancın en 

önemli dayanağı şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Bozan’ın da belirttiği gibi Şii âlimler 

birçok ayeti imamet ekseninde yorumlamıştır.155 Bu konuda Tabatabai şunları 

belirtmektedir: 

İlahi lütuf nasıl insani görevleri, beşeriyet vasıtasıyla alıp topluma öğreten 

şahısların olması gerektiriyorsa, aynen bu semavi ve insani görevleri, beşeriyet 

dünyasında devamlı korumak ve gerektiği zaman topluma öğretmek amacıyla, 

dini bilen bir takım şahısların da olmasını gerektirir. Nasıl ki vahiy ruhunu ve 

nübüvveti üstlenip, Allah tarafından semavi şeriatları ve hükümleri alıp topluma 

duyurmak görevini teseddi edene “Nebi” denir. Semavi dinleri korumayı 

üstlenip Allah tarafından bu makam için seçilen kimseye de “imam” denir. 

Peygamberlerin masum olmasını ispat eden delil, imamın masum olmasını da 

ispat eder. Çünkü Allah(c.c), tüm zamanlar için dini tahrif olmadan 

bildirmelidir ve bu, ilahi masumiyet ve ismet olmaksızın gerçekleşmez.156 

 

Görüldüğü gibi Şiilere göre insanların davranışlarına yön veren ve yanlış yollara 

sapmaktan alıkoyarak onlara ilahi hükümleri hatırlatan imamlar, zorunlu olarak her 

türlü hatadan ve yanılmadan uzak olmalıdır.  

                                                 

154Gadir-i Hum ile ilgili geniş değerlendirme için bkz. Maria Massi Dakake, The Charismatic 

Community: Shi’ite Identity in Early Islam (USA: State University of New York Press, 2007), 33-48. 
155Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru, 155-156. 
156Allame M. Hüseyin Tabatabai, Tüm Boyutlarıyla İslam’da Şia, çev. Kadir Akaras, Abbas Akyüz 

(İstanbul: Kevser Yayınları, 2005), 95. 
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İmamet inancı Şii inananın hayatına yön veren, ona belirli bir dünya görüşü 

kazandırmak suretiyle dünyevi alana da tesir eden dinamik bir yapıya sahiptir. Basitçe 

“imamların masum olması”ndan ibaret olmayan bu inanç, masumiyet üzerine inşa 

edilen geniş bir anlam dünyası barındırmakta ve onların hem dünyevi hem de uhrevi 

alanı belirleyen tek otorite olduğunu tescillemektedir. Şii imamet teorisini oldukça 

kapsamlı izah ettiği çalışmasında Corbin, Şii düşüncede imamın yerini şu şekilde 

açıklamaktadır: “Din (Nur Yüzünün) Mahlûkatın Tanrıya dönük yüzüdür. İmamlar 

Tanrının eşikleri olduklarından, müminin Tanrıya dönük yüzleridir.”157  Böylelikle 

Şiilikte imamlar Tanrı’nın kendileri aracılığıyla insana baktığı; insanın da aynı şekilde 

imamların zatı aracılığıyla Tanrı’yla iletişim kurduğu kişilikler olarak görülmelidir. 

 Aşağıda görüleceği gibi Şiiliğin sürekliliğini ve canlılığını sağlayan önemli bir 

kurum olan “taklit mercii” imamet inancıyla irtibatlı olup Şiilerin dini merkezlerle de 

bağını sağlamlaştırmaktadır. 

2.2. “Tek Doğru Yol” Olarak Şiilik 

Katılımcılar Şiiliği diğer mezheplerden biri olarak değil, “mektep” olarak 

tanımlamaktadırlar. Bu nedenle onlar, “Dört Hak Mezhep” ifadesini reddederek 

kendilerini “tek doğru yol olan Ehl-i Beyt yolu” üzerinde yürüyen ve imamlara sadık 

müminler olarak tanımlamaktadırlar. Onlara göre Ehl-i Beyt Mektebi’ne ait olmak, 

imamların ahlakı ile ahlaklanmayı, imamlara sadakati, hak, adalet, tevazu ve ilim sahibi 

olmak gibi erdemleri benimsemeyi gerektirmektedir. Bu sayede kendilerini gerçek “Şia” 

olarak tanımlayarak Şii ümmete bağlılık oluşturmaktadırlar. Dakake, erken dönem Şii 

toplumunun kimlik oluşumunu incelediği eserinde belirttiğine göre Şiiler, “karizmatik 

bir toplum” olarak tanımlanabilir. Sadece liderliğin aşkın olarak verildiği için değil, o 

                                                 

157Henry Corbin, Tanrının Yüzü, İnsanın Yüzü, çev. Kübra Gürkan, Burag Garen Beşiktaşlıyan (İstanbul: 

Pinhan Yayıncılık, 2016), 222. 
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topluma dâhil olan kişiye de Müslüman toplumun geri kalanından ayırıcı olarak 

hiyerarşik bir güç verdiğine inanıldığı için bu şekildedir.158 Buna göre Şii toplumun 

üyesi olmak, seçkin bir topluluğa aitlik hissi de sağlayabilmektedir. 

Bir katılımcı bu düşünceyi açık olarak şu şekilde ifade etti: 

Biz mezhep olgusunu kabul etmiyoruz. “Dört hak mezhep” şeklinde bir ifadeyi 

kabul etmiyoruz. Bu ifade Ehl-i Beyt’e düşman yönetimler olan Emevi ve 

Abbasiler zamanında kullanıldı. Ehl-i Beyt’e en çok muhalefet edenin daha 

makbul olduğu dönemler bunlar. Ehl-i Beyt’e en çok muhalefet eden Hanefi 

mezhebidir. Ebu Hanife mezhep kurmamış ki. Ondan sonra gelen Ebu Yusuf ve 

Ebu Muhammed Hanefilik adından birer mezhep kurmuşlar. Bir olayı 

araştırırken o olayın geçtiği tarihi şartları iyi öğrenmemiz lazım. İmam Ali’nin 

bir sözü var. “İmam Ali diyor ki, bir insan gözünde dikenle nasıl sabrederse 25 

yıl öyle sabrettim.” Bir insan niye bu şekilde sabretmek zorunda kalır. Demek ki 

çok eziyet çektirmişler Müslümanlar’a, Ehl-i Beyt’e. Bu yüzden biz mezhep 

diye bir tanımı reddediyoruz. Peygamber bir gün bir çizgi çizmiş ve “bu doğru 

yoldur.” demiş. Kenarına da küçük küçük çizgiler çizmiş. Bunlar da sapıkların 

yollarıdır” demiş  

 Katılımcı “mezhep” yerine “mektep” kelimesini kullanma nedenini mezheplerin 

hakikatin karşısında açılmış alternatif yollar olduğu düşüncesine dayandırmaktadır. 

Mezhep denilirse Şiilik de diğerlerinden biri olarak algılanacağı için Şiiliğin başlı 

başına “mektep” olduğunu söyledi. Bu kelime Şiilerin kendilerini diğerlerinden 

ayrıştırma stratejilerinden biri olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde bir diğer kavram da 

“Caferilik” ile ilgilidir. Çalışma alanımdaki Şiiler kendilerini “Caferi” olarak değil, 

doğrudan “Şia” olarak tanımlamaya dikkat ediyorlardı. Cafer-i Sadık, dönemin siyasi 

ikliminden uzak durarak ilim ve eğitim faaliyetiyle meşgul olmuş, bu şekilde 

takipçilerini dağılmaktan korumayı başarmıştır.159 Şiiliğin gulat unsurlarından 

arındırılmasında ve bugünkü şekline ulaşmasında önemli rolü bulunduğu için 

“Caferilik” onun ismine istinaden bugün kullanılmaktadır. Özellikle Iğdır’da yaşayan 

Şiiler kendilerini “Caferi” olarak tanımlamaya özen gösterirken, müteşeyyiler ve 

alandaki Şiiler başka bir nitelemeye başvurmaksızın doğrudan “Şii/Şia” olduklarını 

                                                 

158Dakake, The Charismatic Community, 7. 
159Najam Haider, The Origins of the Shi’ia: Identity, Ritual, and Sacred Space in Eighth-Century Kufa 

(USA: Cambridge University Press, 2011), 13,14,15. 
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ifade ettiler. Gözlemlerime göre de “Şiilik” kapsayıcı ve çoğunlukla İran’a ait ideolojik 

çağrışım yaparken “Caferilik” daha estetize edilmiş ve esnek bir kavram olarak Şiileri 

“diğerleri” nezdinde daha kabul edilebilir bir forma sokmaktadır. Bir erkek katılımcı bu 

konudaki görüşünü şu şekilde belirtti: 

Bazı Ehl-i Sünnet kaynaklarında Caferilik de hak mezhep olarak beşinci 

mezhep olduğu şeklinde söylemler var. Bunu kabul eden Şialar da var. Biz bunu 

kabul etmiyoruz. Biz beşinci bir mezhep değiliz. Biz İslam’ın özüyüz. Mektep 

tabirini kullanıyoruz. Biz Şii mektebindeniz. Mektep demek, bir öğrenme yeri, 

okul demek. Oysa mezhep demek imamların dükkânının karşısına açılan 

dükkânlardır. Orada imamlar var ve insanlar gidip alternatif dükkân açmış. İşte 

İmam Malik olmuş, İmam Şafi olmuş. Şafilik, Malikilik v.s mezhep diye bir şey 

yok aslında. Bize Caferi denmesinin sebebi ise imamlarımızın her zaman büyük 

baskı altında olması ve imam Cafer Sadık zamanında da Emevi ve Abbasilerin 

birbiriyle çekişme halinde olmasından dolayı İmam Caferi Sadık’ın bundan 

istifade ederek ilimle meşgul olmasıdır. Onun etrafına talebelerin toplanıp 

onlara ilim öğretmesinden dolayı sonradan “Caferilik” diye bir kavram ortaya 

çıkmıştır. Yoksa bu bir mezhep değil. Biz “Caferi” değil, Şii’yiz, Şia’yız. 

Şia’nın büyük bölümü kendini Caferi mezhebinin üyesi olarak değil, Şia olarak 

kabul eder. Ama literatüre girmiş bir kere Caferilik. 

 

Müteşeyyi olan Saniye, Şiiliğin olarak tanımlanmasını, ilk zamanlar anlamakta 

zorlandığını söyledi: 

Eşime ilk başlarda “Ne bu Caferilik, mezhep mi din mi, nedir?” diye ısrarla 

sorardım. O zamanlar o da “Hayır mezhep değil.” derdi. Şiiliğin mezhep 

olmadığını anlamam biraz zaman aldı. Şiilik tek hak yoldur, mekteptir. 

Merve de Sünni Şii olduğunda akrabalarının ve arkadaşlarının “Şia” kelimesine 

önyargısından dolayı, kendisini onlara “Caferi” olarak tanıttığını, bu ifadenin daha 

yumuşatılmış, kulağa aşina olduğunu, Sünniler’in bu kavrama daha tepkisiz baktıklarını 

ve onlar onlar tarafından daha kabullenebilir olduğunu söyledi: 

Şiiliği dört mezhebin beşincisi değil, tek doğru yol olarak görüyorum. 

Tamamen bağımsız bir yol. Asıl İslam’ın kökü, kaynağıdır. Ama kendi inancımı 

yakınlarıma tarif etmek “Caferi” kelimesini kullanıyorum sadece. “Şia 

mektebindenim” deyince anlamıyorlar. Duyanlar “Aa kâfir misin, o ne?” diye 

şaşırınca ben de “Caferi mezhebindenim” diyorum. O zaman daha 

kabulleniyorlar. “Tamam, o zaman” diyorlar.” 

Selda ise “mektep” kavramının içeriğini şu şekilde doldurdu: 

Sürekli bir şey öğretildiği, ilme çok önem verildiği için mektep diyoruz. 

Sünniyken şöyle düşünürdüm: Hani peygamberimiz diyor ya: “Ben ilmin 

şehriyim Ali de onun kapısıdır.” O zamanlar bu hadisi okuyunca madem 
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peygamberimiz böyle demiş, Hz. Ali’den ilmi öğrenmemiz gerektiğini 

söylemişse niye hiç Hz. Ali’den hadis rivayet yok da, Ebu Hureyre’den çok var. 

Bunu kendi kendime soruyordum ama hocalara sormaya cesaret edemiyordum. 

Hocalar bilmiyorlar. Sormaya kalktım aslında. Geçiştiriyorlar ve cevap 

vermiyorlar. Saygısızlık yapıyormuşum gibi algılıyorlardı. Hâlbuki Şii olduktan 

sonra buranın gerçekten bir okul, mektep olduğunu, sorularımın cevapsız 

kalmadığını anladım. 

Yeni girdikleri bu yolda sürekli yeni bilgiler öğrenmenin heyecan ve merak 

duygusunu tetiklediğini ve her defasında doğru yolda olduğu duygusunu pekiştirdiğini 

söyleyen Sevim’e göre mektep şu anlama gelmektedir: 

Mektep tabii ki. Şimdi mezhep dediğimiz zaman o dört tanesinin beşincisi 

olarak kabul etmiş oluruz. Onların da doğru olduğunu kabul etmiş oluruz. Niçin 

mektep diyoruz? Çünkü her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Kendimizi 

yeniliyoruz. Bu yüzden mektep. İlim öğreniyoruz burada. 

Hz.Peygamber’den beri var olan tek doğru yolun Şia mektebi olduğunu, Şiilerin 

bu yüzden cennete gideceklerine inandığını söyleyen Hasan da sözlerine şu şekilde 

devam etti: 

Biz zaten Şia’nın yolunun tek doğru yol olduğunu Hz. Peygamber’den itibaren 

onun tebliği ile sabit olduğunu biliyoruz. Ama diğer mezhepler sonradan, yani 

Hz.Peygamber öldükten sonra ortaya çıkmıştır. 

Özellikle Iğdır’da yaşayan Şiiler araştırma yaptığımı öğrenince konuşmalarının 

içeriğini yavaş yavaş imamet konusuna dönüştürüyorlardı. Bu durumun farkına 

vardığımda onlarla aramda soru soran, gözlem yapan “aktif” araştırmacı ile sadece 

sorduğu sorulara cevap veren, konuşmaların seyrine müdahale edemeyen pasif “yerli” 

hiyerarşisi kurmak istemediğim için müdahale etmemeye çalıştım. Bu sayede onların 

konuşmanın seyrini imamete çekerek neyi amaçladıklarını veya sorulmadıkça bu 

konuyu açmayan Ankara’daki Şiilerin bu tercihlerinin nedenini görme fırsatı yakalamış 

oldum. Aynı zamanda Iğdır’da Sünni olduğumu varsayan bu Şiiler bana tebliğ yapmaya 

çalışıyorlardı. Bunu yaparken de coşkulu bir şekilde Şii tarihini en ince ayrıntısına 

varıncaya kadar anlatıyor, anlattıklarını çoğunlukla ayetler ve imamların sözleriyle 

destekliyorlardı.  Onları dinlerken kendimi oldukça “cahil” olarak görüyordum. Çünkü 

bazen sözlerine ara veren katılımcılar İslam tarihindeki herhangi bir olay hakkında bana 
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soru soruyor, çoğunlukla cevabını bilemediğim bu sorular karşısında susuyordum. 

Bazen de özellikle ayetleri imamet inancını desteklemek yönünde yorumladıklarından 

onlarla herhangi bir tartışmaya giremiyordum. Bu benim için zor bir durumdu. Çünkü 

beni hem “Sünni” hem de “cahil” olarak konumlandırdıklarını söz ve tavırlarından 

anlıyordum. İmamların hayatı gibi birçok konuda oldukça ayrıntılı bilgileri anlatan 

katılımcılar arasındaki bu durumumun ilerleyen süreçte avantaj olduğunu gördüm. 

Çünkü bilmediğimi farz ettikleri birçok ayrıntıyı bana anlatıyor, öğretmeye 

çalışıyorlardı. 

Statik bir doktrin olmayan imamet, günümüzde Şiilerin dini ve sosyal alandaki 

sorunlarının cevaplarına ulaşmalarında çok önemli bir yere sahiptir.  Taklit Mercii, 12. 

İmam olan Mehdi adına Şiilerin her türlü sorularına cevap veren bir kurum olarak 

oldukça canlı bir dini alan sunmaktadır. Selma bu canlılığı şu şekilde anlattı: 

İmamet gereklidir bize göre. Çünkü Peygamber’den sonraki nesiller olarak 

bizler kıyamet günü Allah’a şöyle diyemez miyiz: “Allahım önceki nesillere 

peygamber gönderdin. Ama benim suçum neydi de bana bir uyarıcı 

göndermedin.” Her peygamberin yaşadığı dönemdeki sorunlar ile şimdiki 

sorunlar aynı değil. Bugünün sorunlarına cevap verecek bir önder gereklidir.  

Kuran’da Allah diyor ki, “Kıyamet günü ben her bir ümmeti imamlarıyla 

çağıracağım.” Buradaki imam, “önder” demektir. 

Muhammed, imamların varlığının İslam için gerekli olduğunu, dini metinleri 

insanların anlayacağı şekilde açıklığa kavuşturmanın başka türlü olamayacağını 

düşünmektedir: 

Hadis yaşayan, konuşan bir şey mi? Hadisi sünneti bize yorumlayacak, 

hayatımıza uyarlamamıza yardımcı olacak imamlar gereklidir. Hadis konuşan 

bir varlık değil, hadisi zamana uyarlayacak özel seçkin bir lider olması lazım. 

Allah’ı tanıyan bize tanıtması lazım Bu da imamlarımızdır. Onlar Allah’ı en iyi 

şekilde imamlar bilir. 

Görüldüğü gibi katılımcılar Şii metinlerle birebir uyumlu olacak şekilde imamet 

inancını savunmakta ve onun nübüvvetin devamı olan bir inanç olduğunu, bunu inkâr 

etmenin de Allah’ın emirlerini inkâr etmek anlamına gelebileceğini düşünmektedirler.  
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Bir diğer dikkate değer konu da Şii katılımcıların görüşlerine göre Şiiliğin, 

İslam’ın ana bünyesinden ayrılan bir dal olarak değil, bizzat “dinin kendisi” olduğunun 

vurgulanmasıdır. Diğer bir ifadeyle Şiilere göre Şiilik bir mezhep değil, İslam’dır. 

Şiiliğin katılımcıların görüşlerine ve gözlemlerime dayanarak, kökeninin Hz. 

Muhammed’e ve ondan kutsal bir zincirle imamlara aktarılan “özel bir inanç biçimi” 

olduğu söylenebilir. 

2.3. Hz.Peygamber ve İmamlar 

On dört masum hiyerarşisinde en üst makamda olan Hz.Peygamber’in dini 

pratiklerdeki yerine baktığımızda onun doğum ve vefat anmalarının atlanmadığını 

söyleyebiliriz. Anma toplantılarındaki anlatılarda Hz.Peygamber, daha çok imamlara 

tesir eden yönüyle ön planda tutulmaktadır. O imamların varlığına kaynaklık eden, 

onlara bazı olağanüstü vasıfları aktaran, bu sayede onların varlığına meşruiyet sağlayan 

bir kişiliktir. 

Haftalık toplantıların birinde günler öncesinde Hz.Peygamber’in vefat anmasının 

yapılacağına dair haber mesaj yoluyla bildirildi. Bu haber, pandemi nedeniyle yaklaşık 

iki yıldır ara verilen bu toplantıların yeniden yapılacağı için WhatsApp grubundakilerce 

sevinç ve şükürle karşılandı. Belirtilen tarihte gittiğimde orada otuz kadar kadının 

bulunduğunu gördüm. Kadınların çoğunluğu siyah renk giyinmişti. Ancak imamların 

vefat anmalarındaki alışıldık yas havasının yokluğu göze çarpıyordu. Her zamanki gibi 

önce cemaatle namaz kılındıktan sonra yemek yenildi. Yemeğin sonuna doğru molla 

salâvat getirerek konuşmaya başladı. İmamlardan nakledilen hadisler eşliğinde fıkhi 

konudaki anlatımına devam etmeye çalışsa da kadınların ve çocukların seslerinden 

anlattıkları oldukça zor duyuluyordu. Bunun üzerine molla sert bir tonda kadınlar 

tarafındaki gürültünün derhal sona ermesini isteyince bu kez kadınlar sustu. Tüm ışıkları 

kapattırıp duygusal yoğunluğu artırmayı amaçlayan molla,  Hz. Peygamber’in zorlu 

çocukluk yılları, peygamberlik süresince çektiği sıkıntılar, maruz kaldığı kötü 
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muameleyi düz bir ses tonuyla anlattıktan sonra, Arapların Hz.Peygamber’e karşı 

olumsuz tavırlarından bahsetti. Medine döneminde ise sıkıntıları devam eden Hz. 

Peygamber, Yahudi bir kadının getirdiği yemeği yedikten sonra rahatsızlanmış, hasta 

yatağındayken bazı isteklerini yazmak üzere yanındakilerden bir kâğıt istemiştir. Bunu 

ciddiye almayan Ömer ( molla burada isim vermeden ikinci halife olduğunu söyledi) 

Hz. Peygamber’e kâğıt getirilmesine engel olmuş ve Hz. Peygamber, Ali’nin halife 

olacağına dair vasiyetini yazamamıştır. Bunun dışında babasının öleceğini anlayan 

Fatıma, ona sarılarak ağıt yakmış. (Bu konudan bahsederken ses tonu değişen molla, 

ağlayarak mersiye okumaya başladı.) Mersiyede anlatım yaparken, ağlamasına kısa bir 

ara veriyor; sadece ağlamaklı bir tonda anlatıyordu. Bu arada dinleyenlerin duygularını 

yoğunlaştırmaya az sonra artıracağı ağıtın dozuna bağlı olarak dinleyenlerin daha çok 

ağlamalarını teşvik etmeye çalışıyordu. Bir ara kadınlara seslenerek: “Haydi hanımlar! 

Var mısınız bugün Hz. Fatıma’nın acısına ortak olmaya, onunla beraber ağlamaya?” 

diyerek onları da ağlamaya teşvik etti. Molla bir müddet sonra Hz. Peygamber’in 

hayattayken Hüseyin için ağıt yaktığını, ağladığını anlatmaya ve Hüseyin’in başına 

gelenler ile Hz.Peygamber’in çektiği sıkıntılar arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı. Bir 

süre sonra mersiyeyi sonlandırarak dua kısmına geçti. Genel olarak siyer anlatımıyla 

başlayan vaaz, ortalardan itibaren genişleyerek Ehl-i Beyt’i de kapsayan bir içeriğe 

dönüştü. Böylece Hz. Peygamber ile imamlar birbirine eklemlenmiş oldu. 

Hz.Peygamber’in doğum ile vefat anmalarındaki anlatımlar kıyaslandığında 

doğum anmasının, daha zengin içerikte sunulduğunu söyleyebiliriz. Sünni ve Şii 

gelenekte genel olarak popüler anlatılarda Hz.Peygamber’in doğumu esnasında 

gerçekleştiğine inanılan olağanüstü hadiseler birbiriyle benzerlik arz etmektedir. 

İmamların annelerinin cennetten melek tarafından getirilen özel meyveyi yedikten sonra 

ana rahmine düşmeleri, kan gibi insani kirlerden arınmış olarak doğmaları ve doğum 

sancısı çekmeyen annelerden dünyaya gelmeleri, yaşamları boyunca kötülerle mücadele 
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etmiş, bu uğurda öldürülmüş olduklarına dair Şii anlatılar, Peygamber ile ilgili olanlarla 

benzerlik göstermektedir. Bu, onların Hz. Peygamber ile aynı öze sahip olduklarına dair 

inancı sağlamlaştırmaktadır. Bu durumda Hz. Peygamber sanki imamlarla bağı 

nedeniyle üzerinde durulması zorunlu olan, imamların bir adım gerisinde “gölge 

peygamber” olarak durmaktadır. Ancak konuştuğum Şiiler Hz.Peygamber’in imamların 

gerisinde olmadığını, aksine ona en çok kendilerinin sahip çıktığını ve ona çok değer 

verdiklerini ifade ettiler. Bunlardan birisi olan Göktuğ şunları söyledi: 

Peygamber’in doğumunun “Vahdet Haftası” olarak tüm dünyada kutlanması için 

Humeyni ön ayak olmuştur. Ehl-i Sünnet ile aramızda Peygamber inancında bir 

fark farkı yoktur. Ancak imamlardan dolayı onlarla aramızda fark var. Aslında 

yirmi üç tane imamın doğumunu kutladığımızdan dolayı sanki imamlar ön planda 

görünüyor.  

Bir defasında genç bir kadın, WhatsApp durum kısmında üzerinde “Ya Mehdi” 

yazısıyla süslediği bir pasta resmi paylaştı. Aynı gün başka bir kadın da on iki adet 

küçük pastayı 12 İmam’ın ismi yazılarak süslemiş ve resmini paylaştı. Kadınlardan 

biriyle sonraki günlerde görüştüğümde bu şekilde süslenmiş pastayı ilk defa gördüğümü 

ve beğendiğimi söyledim. Çoğunlukla zorunlu olmadıkça doğrudan soru sormuyor, 

konuyu dolaylı bir şekilde öğrenmek istediğim mevzuya çekiyordum. Böylelikle onların 

daha uzun ve daha rahat bir şekilde konuşmalarını sağlıyordum. Burada da önce 

pastasını beğendiğimi ve daha önce hiç düşünmediğim bir süslenme karşısında 

şaşırdığımı söyledim. Kadın bunu duyduğuna sevindiğini söyledikten sonra 

“Çocuklarıma imamları tanıtmak ve hatırlatmak için yaptım.” dedi. Başka bir ortamda 

otuz yaşlarında bir kadın da aynı şekilde imamların doğum günlerinde pasta aldığını 

veya kendisinin yaptığını; evde ailece onların doğum günlerini kutladıklarını, böylelikle 

imamları çocuklarının unutmalarına engel olduğunu söyledi. 

Doğum günü kutlamaları, gibi uygulamalara Batı kökenli olmaları nedeniyle, 

muhafazakârların genellikle mesafeli durduğu bilinmektedir. Ancak gördüğümüz gibi 

bunu reddetmeyerek hayatından çıkarmayan Şiiler, doğum günü kutlaması ve pastadaki 
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mumları üfleyerek dilek dileme gibi uygulamaları dini olanla entegre ederek özellikle 

çocukların imamları tanıması için pedogojik bir hale getirmektedirler. Bu türlü pratikler 

de göz önüne alındığında çalışma alanımda imamlarla ilgili pratik ve anlatıların Hz. 

Peygamber’e nazaran daha ön planda ve yoğun olarak bulunduğu söylenebilir. 

Şii metinlerde imamlar fazilet açısından birbirlerine eşit olsalar da, ilim, cesaret, 

siyasetle ilgili tutumları açısından birbirlerine eşit olmadıkları, ilim yönünden en fazla 

Cafer-i Sadık’ın ön planda olduğu görülmektedir160 Zira Cafer-i Sadık siyasetten uzak 

durmayı tercih etmiş bir imam olarak takipçilerini bir arada tutarak onları gelebilecek 

zararlardan korumuştur. Bu nedenle de o, Şii fıkhının kurucusu olarak kabul 

edilmektedir. O, hadisleri toplamış, yorumlamıştır. Bugün Şiiler genellikle ona atfen 

kendilerini “Caferi” olarak da tanımlamaktadırlar.161 

Şii metinlerde ve yaptığım mülakatlarda imamların birbirine üstünlüğünün 

olmadığı vurgulansa da anmalar, dualar ve tevessül gibi pratiklerde bazı imamların 

adının daha çok ön plana çıktığını gözlemledim. Sözgelimi Sahib-i Zaman’ın devamlı 

olarak zuhur edeceğine yönelik ifadeler ağırlıklı olarak günlük dilde kullanılmakta, 

namazlarda onun bir an önce zuhur etmesi için Allah’a yakarılmaktadır. Ali ise ilmin ve 

cesaretin sembolü olarak birçok anlatı ve ondan nakledilen hadisler ile toplantılarda ön 

plana çıkmaktadır. İmam Rıza, türbesi ziyaret edilince veya kendisine tevessül 

edildiğinde duaların kabulü için aracı olacağına inanılan güçlü bir sembol kişiliktir. 

Hüseyin ise trajedinin kahramanı, haksızlığa boyun eğmemenin sembolü olarak, 

yokluğu Şiilik için düşünülemeyen bir kişiliktir. Çünkü o, anlatılardaki acının, 

haksızlığın, başkaldırının merkezinde duran bir kişiliktir. Özellikle çok ibadet ettiği 

anlatılan İmam Seccad da züht ve takvasıyla Şiilere örneklik oluşturmaktadır.  

                                                 

160Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru, 111. 
161Heinz Halm, Shiites: A Short History, çev. Allison Brown (Princeton: Markus Wiener Publishers, 

2007), 22,24. 
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İmamların ilmi kaynakları nakli ve gaybi olarak iki şekilde tasnif 

edilmektedir.162 Şii metinlerde bu konuda Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden birçok 

delil sunulmaktadır. Buna göre imamlar doğumlarından itibaren Allah tarafından 

kendilerine bahşedilmiş özel bilgiyle donatıldıklarından, meleklerle ve kutsal kişiliklerle 

iletişime geçebilmektedirler.163 Bir katılımcının belirttiği gibi “İmamlar istedikleri 

takdirde yeryüzünün her türlü zenginliğine sahip olabilecek zatlar olup, aynı zamanda 

her türlü gizli bilgiye de sahiptirler.” 

İmamların ilahi olarak “arınmış, temizlenmiş” vasıfta olmaları, onların verdikleri 

hükümler ve istikametlerinin de “dosdoğru” olduğu anlamına gelmektedir. Şiilere göre 

bu istikametin dışında bulunmak, yanlış yöne gitmek anlamına da gelmektedir. 

“Zihinsel ötekileştirme” kavramıyla ifade edebileceğimiz bu durum, görünür olmayan, 

örtük bir şekilde varlığını hissettiren bir tutumu işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle bu 

ötekileştirme, diğerlerinin doğru yolda olmadığını, onların inancını “itibarsızlaştırma”164 

ve geçersiz sayma olarak da düşünülebilir. Bu düşünce açıkça, olmayarak daha örtük bir 

şekilde  “gömülü” durduğunu gözlemdim. Zira Dakake, çoğunluk dini kültürün 

içerisinde başkalarını dışlayarak daha çatışmacı söylemlere başvuran azınlık dini 

grupların varlıklarını sürdüremeyeceğinden hareketle, Şiilerin kendilerine karşı tehdit 

unsuru oluşturmayan Şii olmayanlara karşı kapılarını araladıklarından bahseder.165 

Elbette hâkim Sünni kültürün içerisinde yaşayıp “diğerlerini” dışlayıcı söylemler 

kullanmak Şiilere fayda yerine zarar verir. Şii olmak imamların velayetine inanmayı 

gerektirmektedir. Bu da Şii olmayanlarla Şiilerin aralarındaki en önemli farkı 

                                                 

162Bozan, İmamiye Şiasının İmamet Tasavvuru, 127. 
163Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai, İslam’da Şia, çev. Mustafa Yalçın (İstanbul,: Kevser 

Yayınları, 2018), 71-73; Seyyid Muhammed Musevi, Peşaver Geceleri:Şiilik Sünnilik Üzerine Münazara, 

çev. Komisyon (İstanbul, Kevser Yayınları, 2011), 639, 645, 646. 
164Harold Garfinkel, “Başarılı Bir İtibarsızlaştırma Töreninin Koşulları”, çev. Begüm Mengü, Yabancı: 

Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, ed. Levent Ünsaldı (Ankara: Heretik Yayınları, 2019), 109. 
165 Şiiliğin ilk dönem “Karizmatik toplum” yapısıyla alakalı ayrıntılı çözümleme için bkz. Maria Massi 

Dakake, The Charismatic Community: Shi’ite Identity in Early Islam (USA: State University of New 

York Press, 2007), 189. 
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işaretlemektedir. Aşağıda görüleceği gibi bu “elit” tutum, diğerlerini de çeşitli 

kategorilere hasretmeyi gerektirir. Örneğin mustazaf ve mugassir gibi kavramlar Şiilik 

dışındaki Müslümanların durumunu imler. 

Bir ev ziyareti sırasında bir kadına “Hz. Ali’nin velayetine inanmayan bir 

müminin durumu sence nedir?” diye sorduğumda o, şu şekilde cevap verdi: 

Molladan bir hadis duydum. “Bir adam yürüyerek hacca gitse, Uhut dağı kadar 

altını olsa bunu fakirlere sadaka verse, Safa- Merve tepeleri arasında say 

yaparken şehit olsa bile, İmam Ali’nin velayetini kabul etmiyorsa boşuna. 

Böyle yani. 

Halil de Şiiliğin geçmişinin Hz. Peygamber’e dayandığı konusunda beni şu 

şekilde ikna etmeye çalıştı: 

Şia Peygamber zamanından itibaren var olan bir yoldur. Bize göre Şia, 

“Peygamberden sonra gelecek 12 imamların Allah tarafından tayin edilen, 

peygamber tarafından ise insanlara belirtilen imamlar olduğuna inanan ve onları 

takip eden taraftarlar.” demektir. Bu konuda da Peygamber “Ey Ali sen ve 

Şia’ların cennettesiniz” buyuruyor. İmam Ali Hz.Peygamber’in ocağında 

büyümüştür. O, ne öğrendiyse Peygamber’in ona öğrettiğini söylemiştir. Hatta 

ilk vahiy geldiğinde şeytan ümitsizliğe kapıldığından bir feryat ediyor. İmam 

Ali de bu feryadı duyuyor. “Ya Resulullah bu ses de nedir?” diye soruyor. 

Peygamberimiz “Sen de mi duydun bu sesi?” diyor. O da “Evet, ben de 

duydum.” diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Benim duyduğumu sen de 

duydun, gördüğümü sen de gördün” diyor. Allah ile olan en mahrem konularda 

bile İmam Ali Peygamber’den habersiz değil. Onun elinde büyümüş, 

eğitiminden geçmiş İmam Ali’nin biz de takipçileriyiz. Bir insan Şia ise 

Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini takip eder. Ali’yi takip etmek, Peygamber’i takip 

etmektir. Bu aslında zincirleme bir yoldur. Dolayısıyla iyi bir Şia Peygamber’in 

Ehl-i Beyt’ini takip eden, ibadet, sosyal konularda da onların izinden gidendir. 

Örneğin Selman-ı Farisi ile çölde yürüyen İmam Ali dönüp geriye baktığında 

bir tek ayak izi görünce diyor ki “Niçin arkamızda tek ayak izi var? O da diyor 

ki “Ey Ali, sen nereye bastıysan ben de oraya bastım.” Bu olay güzel bir 

örnektir bize. Yani Şia, iman, siyaset, sosyal her konuda Ehl-i Beyt’in yolunda 

yaşayan kişiye denir. Bu konuda yazılmış kitaplarda belirtilen inanç, ibadet ve 

sosyal konularda tümüne uyanlar gerçek Şialardır. Bu durum bir kuşun kanadı 

gibidir. Nasıl ki tek kanatlı bir kuş uçamaz ise, bunlardan biri eksikse iyi bir Şia 

da olunmaz.  Bunlara ne kadar uyarsak o kadar Şia, ne kadar uymazsak o kadar 

Şialıktan uzaklaşmış oluruz. 

 

 Katılımcının ifade ettiği gibi, Hz.Peygamber’in Allah tarafından gönderildiğine 

inanmanın zorunlu sonucu Ali’nin imametine de inanmaktır. Şii düşünceye göre İmam 

dini ve dünyevi alanı yönetme yetkisini Allah’tan aldığı için hilafet ile imamet 
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birbirinden ayrılmaz bütündür. Aşağıda görüleceği gibi Şiiler inancı önceleyen İmamet 

konusuna hilafetten daha fazla önem vermektedirler. 

Hilafet siyasi erki; imamet ise daha çok dini alanı çağrıştırsa da esas olarak bu 

iki kavram Şiilerin ifadelerinde iç içe geçmiş şekildedir. İmamlardan bahsederken 

hilafet konusunun gündeme gelmesi konusunda elli yaşındaki bir katılımcı, hilafet ile 

imameti birleştirerek aslında tartışılan konunun imamet olduğunu savundu: 

Biz aslında hilafeti konuşmuyoruz. İmameti konuşuyoruz. Literatürde hilafet 

olarak geçtiği için öyle deniyor. Aslında içerik olarak biz imameti savunuyoruz, 

anlattığımız odur. Peygambere peygamberlik geldiği zaman Allah buyurmuş ki 

“Ey resulüm kalk ve uyar. Uyardıktan sonra akrabalarına bir yemek ver, 

görevini onlara anlat.” O da Allah’ın ona dediğini yapıyor. Yemekten sonra 

kalkıyor Allah’ın kendisine verdiği görevden bahsediyor. Diyor ki “Benim bu 

yolumda bana kim yardımcı olacak?” Kimse ses vermiyor. Oradan bir tane 

küçücük çocuk kalkıyor. “Ben yardımcı olacağım” diyor. Peygamberimiz ona 

oturmasını söylüyor. Üç kez Peygamber’in sorusuna İmam Ali cevap verince 

artık Peygamberimiz diyor ki “Ali benden sonra sizin velinizdir” İşte 

Peygamber İmam olarak Ali’yi zaten tayin ediyor. Yoksa bizim derdimiz bu. 

Bizim birinci, ikinci halifeyle bir derdimiz yok. Nasıl ki İsa’nın havarileri varsa 

Peygamber’den sonra da onun mesajlarını sürdürecek vasiler olmalıdır. Sünniler 

diyor ki: “vasi falan bırakmadı Peygamber.” E öyle dedikleri için ümmet şimdi 

bu durumda. 

 İsa’nın havarilerle,  Musa’nın da Harun ile desteklenmesi örneğinden yola 

çıkarak, Hz. Peygamber’in de Ali ile desteklenmesi gerektiği birçok Şii kitapta 

vurgulanmaktadır. Buna göre Musa, kendisine yardımcı olmaya kardeşini herkesten 

daha layık ve üstün gördüğü için Allah’a dua etmiş, onu kendisine yardımcı kılmasını 

istemiştir.  Hz. Muhammed de ümmeti arasında bu makama İmam Ali’yi layık görerek 

Allah’tan aynı talepte bulunmuştur.166 “İmamet ve Aşura bizim inancımızın bel kemiği, 

vazgeçilmezimizdir.” diyen Muhammed’e göre halifelik seçiminde Allah’ın iradesine 

karşı gelen Ömer, Ebubekir ve Osman günahkâr olup asırlardır devam eden 

adaletsizliklerin kapısını aralamışlardır. Şii inananların İmamlara bağlılığının bir diğer 

anlamı ise, imamların iktidara gelerek Müslümanları yönetme yetkisini ellerine 

alamamış olmaları, Şiilerin onları lider olarak tanımalarına engel değildir. Onlar 

                                                 

166Seyyid Muhammed Musevi, Peşaver Geceleri: Şiilik Sünnilik Üzerine Münazara, çev. Komisyon 

(İstanbul, Kevser Yayınları, 2011), 178. 



 

67 

iktidarda olsun veya olmasın yönetme yetkisini en yüce makam olan Allah’tan almış 

seçkin kişilikler olarak görülmektedir. 

Araştırma yaptığımı öğrenen bazı tanıdıklarım başlangıçta yanlış bilgi 

verecekleri endişesiyle benimle konuşmak istememişlerdi. Şiiliği doğru anlatması için 

beni daha bilgili oluğunu düşündükleri kimselere yönlendiriyorlardı. Özellikle Iğdır’da 

bu durumla çok sık karşılaşıyor, onlara bir türlü araştırmamın amacının “doğru bilgi” 

olmadığını, tam da aradığımın onların dini olduğunu anlatamıyordum. Bu nedenle de 

tanıdıklarım Şiiliği “en doğru” olarak tanıtma çabası içine giriyor, beni derhal “Sünni 

araştırmacı” olarak konumlandırıyor, bana “doğru tebliğ” yapacak en yetkin kişi 

arayışına giriyorlardı. Bu vasıflara uyan birçok kişi ile tanışmama rağmen araştırmam 

için onların yerine daha “sıradan” olanın gerekli olduğunu etrafımdakilere anlatma 

konusunda çok zorlandığımı belirtmeliyim. Onların nazarında “kitap yazan” biri 

olduğum için doğrusunu yazmalıydım. İşte Selma ile tanışmam tanıdıklarımın “doğru 

Şiiliği” anlatan birini bulma arayışının neticesinde gerçekleşti. 

Otuz beş yaşında Iğdırlı bir öğretmen olan Selma, aynı zamanda İran’daki bir 

üniversiteden uzaktan Farsça eğitimi aldığını söyledi. Anlattığına göre kendisi gibi eşi 

de üniversite için gittikleri şehirde bir müddet Sünni olmuşlar. Kendi ifadesine göre 

“Sünnilerin bazı inanç ve uygulamalarındaki tutarsızlıklarını” fark edince tekrar önceki 

inançları olan Şiiliğe dönmüşler. O, bana Şiiliği anlatmaya imamet konusundan başladı:  

Asırlardır insanlar yeryüzünde yaşıyor. Allah yüz yirmi dört bin peygamber 

göndermiştir. En sonuncusu da Hz. Muhammed’tir. Allah beni sorguya 

çektiğinde ben Allah’a şu şekilde demem gerekmez mi? “Allah’ım ben 1400 yıl 

evvel gelen peygamberi görmedim. Benim suçum ne?” Hâlbuki Allah 

Kur’an’da diyor ki: “Her ümmet kendi imamıyla haşrolunacaktır.” Beni 

koruyacak imanımı sürdürecek, sorunlarıma çözüm sunacak hüküm verecek 

kimse olmalı. Örneğin 1400 sene önceki sosyal şartlarla şimdiki şartlar bir 

değil. Bugün kadının çalışması gibi güncel meselelere çözüm üretecek imam, 

önder gereklidir. İnancımıza göre imamlarımız ve son imamımızın temsilcisi 

müçtehitlerimiz var. Onlar çağımızın sorunlarına çözüm bulabilir, beni 

aydınlatabilir. Ehl-i Beyt’i bir okul olarak düşün, bu okulda bir tane hoca yok, 

birçok hoca var. Bu hocalar Ehl-i Beyt’ten kaynağını aldıkları, oraya müracaat 

ettikleri için herhangi bir Ehl-i Beyt müçtehidine uymamız yeterli. Sistani’ye 

veya Hamaney’e de uymamız fark etmiyor. Ehl-i Beyt mektebinde bir tane hoca 



 

68 

yok ki. Dünyaya Ehl-i Beyt mesajını yaymak istiyorsa birçok hoca yetiştirmesi 

gerekiyor. Bir tane hoca yok. Bu hocaların yetiştirdikleri de insan yetiştirecek. 

Bu böyle sürüp gidecek. Allah hiçbir kavmi imamsız öndersiz bırakmaz. İşte 

imamet bugünümüze böyle hitabediyor. 

Buna göre sıradan halkın dini metinleri okuyarak anlaması mümkün değildir. Bu 

nedenle halkı her yönden eğitecek, onların sorularına cevap verecek hem zahir hem 

batın bilgiye sahip “örnek alınacak rehbere, taklit merciine” ihtiyaç vardır.167 Taklit 

Mercii çalışma sahasındaki Şiilerin dini ve sosyal hayatlarında oldukça etkilidir. 

2.4. Dinin Anlamı: Şeriat Tasavvuru 

Son yirmi yıldır İslami söylemlere sahip bir parti iktidarda olsa da genel olarak 

Türkiye, dine mesafeli kanunların yürürlükte olduğu seküler yapıdaki ülkelerden biridir. 

Şiilerin günlük konuşmalarda ve sosyal medya gibi iletişim kanallarında şeriat talebi 

içeren herhangi ifadeleri bulunmamaktadır.  Haftalık toplantılarda molla da bu konuya 

değinmemeye özen göstermekte, özellikle siyasi konuların uzağındaki daha çok bireysel 

dini alan ile ilgili konuşmaktaydı. Takim’in Şiilerin önceliğinin başkalarına yönelik 

doğrudan propaganda olmayıp, Amerikan kültüründen izole olarak İslam’a sadık 

kalmaları168 şeklindeki tesbitinin çalışma alanımda geçerli olduğu görülmektedir. Şiiler 

dini varlıklarını muhafaza etmeye yönelik “içe dönük” olarak öncelikle grubun varlığını 

sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. Şeriat taleplerinin olmamasının sebeplerinden biri de 

kanımca budur. Halm’ın da belirttiği gibi tarihteki birçok dönemde Şia muhalif bir 

azınlık olarak bulunmuş,169 yapılan araştırmalarda Şiilik “protest bir din” veya “Sosyal 

protest” olarak vasıflandırılmıştır.170 Tarihsel süreçte her ülkenin siyasi, tarihsel, 

kültürel ve etnik yapısından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle çeşitli çatışmalar 

meydana gelmiştir. Bu çatışmaların tek sebebini Şiiliğin protest yapısına bağlamak 

                                                 

167Lindholm, İslami Ortadoğu, 299. 
168Liyakat Nathani Takim, Shi‘ism in America (America: New York University Press, 2009), 187. 
169Halm, Shiites, 89. 
170 Hamid Dabashi, Shi’ism: A Religion of Protest (London: Harvard University Press, 2011); R.I.Cole - 

Keddie, Shi’ism and Social Protest. 
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kanımca doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çalışma sahasındaki grubun ileride de 

görüleceği üzere politik bir hareket olmadığı söylenebilir. 

İran’da gerçekleşen devrime kadar Şiiler (12 İmam Şiiliği) siyasi açıdan pasif bir 

tutum takınmışlardır. Bu konuda yapılmış çalışmalara baktığımızda On İki imam 

Şiiliğinin tarihsel süreçte yönetimlere karşı isyan ve şiddet içeren eylemlere 

katılmadığını; önceki kısımlarda belirttiğim gibi Cafer-i Sadık ve Muhammed Bakır’ın 

çevresinde toplanan İmamilerin apolitik bir tutum içerisinde olduklarını görmekteyiz. 

Louër de İmami Şiiliğin bu vasfına dikkat çekerek onların şiddet içeren radikal bir 

harekete dönüşmediğini savunmaktadır.171 Bu pasif tutumun sebeplerinden birinin de 

Mehdi’nin zuhuruyla gerçekleşecek olan ütopik bir gelecek tasavvuru olduğu 

düşünülebilir. Bunun en önemli bileşeni, Şiilerin tarihsel süreçlerde maruz kaldığı baskı 

ve adaletsizliğin sona erdirilmesine yönelik nihai bir adalet tezahürüne olan umutlarının 

canlılığıdır. Şiilerin şeriat konusundaki bu tutumlarının bir başka ve belki de en önemli 

nedeni olarak da Türkiye’nin dini yapısı ve dinin Türkiye’deki macerası olarak 

görebiliriz. 

2.5. Türkiye’de İslam’ın Serüveni 

Batı kültüründe Hıristiyan halkın eski Germen, Keltler ve Slav izlerini taşıyan 

dini inançları ve pratiklerine resmi kurumlar kuşkulu yaklaşmamaktadır. Tam tersine 

Türkiye’de İslam öncesi dinlerin izlerini taşıyan halk inançlarına karşı resmi kurumların 

kuşkuyla yaklaştıkları bilinmektedir.172 İslam Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 

devlet tarafından bir tehdit unsuru olarak görülerek çoğunlukla kontrol altına tutulduğu; 

dini oluşumlara karşı mesafeli durulduğu savunulmaktadır.173 Ancak halk nezdinde din 

                                                 

171Laurence Louër, Sünniler ve Şiiler: Bir İhtilafın Siyasi Tarihi, çev. Barış Özkul (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2022), 28-29. 
172Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna (Ankara: Arkadaş Yayınları, 

2008), 24. 
173Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 542-572; Ayrıca bakınız Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, 99,119. 
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önemini yitirmemiş, çeşitli inanç biçimleri şeklinde varlığını devam ettirmiştir. Mardin, 

halkın tutunduğu ezoterik inanç biçimlerinin, Anadolu’da katı Sünni ortodoksinin 

karşısında özgür bir dini alan açmasına ve devletin denetiminin uzağında kalmasına 

bağlamaktadır. Batı’daki halk inanç biçimlerinin özel politik ekolojisi ile Orta Doğu 

toplumlarının yapısının farklı olması nedeniyle İslam toplumlarında dini oluşumların 

iktidarı doğrudan ele alma girişimleri olmuş, devlet ile dini oluşumlar doğrudan karşı 

karşıya gelmişlerdir.174 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi de, dini yapıların 

devlet kurumlarına egemen olması tehdidi, dini gruplara karşı önceden var olan 

kuşkunun artmasına neden olmuştur.175 Türkiye’deki dini grupların birbirini dışlayıcı 

yapısını da düşündüğümüzde176 İslami bir devlet düzeninin hâkim olma düşüncesine 

Şiilerin mesafeli yaklaşmalarının sebebini daha iyi anlayabiliriz. Diğer taraftan 

Diyanet’in konumu hem Alevi hem de seküler kesim tarafından da eleştirilmektedir.177 

Örneğin Alevi’lerin cem evlerinin ibadet statüsü kazanmasına yönelik taleplerinin 

karşılanmayarak Diyanet’e bütçe ayrılması ve Sünni Müslümanları gözeten politikaları 

Aleviler tarafından eleştirilmektedir. Özellikle Ak Parti dönemindeki dini 

faaliyetlerinden dolayı Diyanet kurumu, eleştirilerin odağında olmuştur.  

Mardin, Türk toplumunda İslam’ın insanların bakış açılarına göre değişik 

anlamlara sahip olduğunu, bu nedenle 1940’lardan sonraki dönemde “İslami canlanma” 

nın her kesim için farklı anlamlar çağrıştırdığını belirtmektedir. Örneğin, Diyanet İşleri 

Başkanlığı çalışanları ve radikal dini gruplar için olumlu çağrışımlar yaparken, bu 

durumu Şii-Aleviler dini kimliklerine bir tehdit olarak algılamaktadırlar.178 Alevi 

                                                 

174Şerif Mardin, “Türkiye’de Dini Sembollerin Dönüşümü Üstüne Bir Not”, Türkiye’de Din ve Siyaset 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 21. Basım., 2017), 200-201. 
175Selman Yılmaz, Türkiye’de Toplumsal ve Dini Değişimin İzleri: Ak Parti İktidarında Nereden Nereye 

(Öğretmenler Üzerinden Bir Değerlendirme) (Ankara: Grafiker Yayınları, 2019), 239. 
176Bkz. Nazırhan Şener, Türkiye’de Dinin Selefi İnşası (Ankara: Gazi Kitabevi, 2020). 
177İştar Gözaydın, Diyanet: Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009), 

288-300. 
178Şerif Mardin, “Modern Türkiye’de Din”, Türkiye’de Din ve Siyaset (İstanbul: 

İletişim Yayınları,21. Basım., 2017), 83. 
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kimliğine daha da sıkı sarılmalarına neden olan bu tehdide karşı Alevilerin bu 

reaksiyonu dini değil, daha çok seküler karakterdedir.179 

Şehirleşmeyle beraber kamusal alanlarda Sünnilerle doğrudan temas eden 

Şiilerin ise Diyanet’e karşı tutumunu yekpare olarak anlamlandırmak kanımca doğru bir 

yaklaşım değildir. Çünkü doğuştan Şii olanların bir kısmı seküler yaşam tarzını tercih 

ederek dini değerlere mesafeli bir tutum takınmaktadırlar. Bazı Şiiler Sünniliği tercih 

ederek bu yönde bir yaşam benimsemekte olup, bir kısmı ise herhangi bir toplantı ve 

anmaya katılmayarak sadece özel alanında Şiiliği sürdüren “Kültürel Şiilerdir.”. 

Çalışma sahasındaki katılımcılar Şii değerlere sadık olan ve onu sürdüren kesim olup, 

bunlar Sünni dindarlaşma karşısında kendi içlerinde kenetlenmektedirler. Bunlar daha 

çok Certau’nun belirttiği gibi kendilerine egemenler tarafından dayatılan ritüeller, 

uygulamalar veya inançları dönüşüme uğratarak egemen sisteme uyumluymuş gibi 

görünerek bir çeşit “oyun oynamış”180 kesimdirler. Şiilerin kültürel ve dini olarak 

varlıklarını sürdürme stratejisi bu yönde olup, egemen Sünni kültüre karşı görünür bir 

çatışmaya, zıtlaşmaya girmeden kendi kültürlerini sürdürme taktikleri geliştirmişlerdir. 

Bu şekilde davranmayan Şiiler Sünni kültür içerisinde asimile olarak, Şii kimliklerini 

kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Ezra Park, asimilasyonun yoğun sosyal temas ile alakalı bir durum olduğunu, 

özellikle birincil ilişkilerin hâkim olduğu aile aracılığıyla hızlı bir şekilde 

gerçekleştiğini savunmaktadır. Temasların yüzeysel ve mesafeli oluşundan dolayı aile 

dışındaki kurumlar asimilasyonda fazla etkin değildir.181 Şiilerin Sünnilerle ortak 

kamusal alanlarda birbirileriyle temas noktaları sınırlı olsa da yok değildir. Bunun yanı 

                                                 

179Rıza Yıldırım, “Geleneksel Alevı̇lı̇kten Modern Alevı̇lı̇ğe: Tarı̇hsel Bı̇r Dönüşümün Ana Eksenlerı̇”, 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Araştırmaları Dergisi 62 (2012), 142. 
180Michel de Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi I: Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları, çev. Lale Aslan 

Özcan (Ankara: Dost Kitabevi, 2009), 1/46,47. 
181 Robert Ezra Park, Ernest W. Burgess, Asimilasyon ve Sosyal Kontrol: Sosyoloji Bilimine Giriş-II, çev. 

Pınar Sayar Kızılçalı (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017), 14,12. 
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sıra aynı siyasal otoriteye tabi olduklarından ve fiziksel olarak birbirinden izole 

yaşamadıklarından kültürel ortaklıklar da bulunmaktadır. Ancak böyle olması, Şiilerin 

tamamının Sünni kültür içerisinde asimile olacağı anlamına da gelmemelidir. Çünkü 

Park, asimilasyonu, bir grubun diğerine ait anıları, davranış kalıplarını benimseyip, 

deneyimlerine samimi olarak katılması, birbirinin kültürünü paylaşması ve iç içe geçme 

hali olarak tanımlamaktadır.182 Buna göre Şii ve Sünnilerin birbirinin kültürünü “içten”  

bir şekilde paylaşmadığı, kültürlerine tamamen dâhil olmadıkları söylenebilir. Yukarıda 

bahsettiğim gibi aile içerisinde Şii değerlerin sıkı bir şekilde aktarıldığı, haftalık 

toplantılar veya özel alanda gerçekleştirilen çeşitli pratikler Şii kimliğinin devamlılığını 

sağlayarak asimilasyonun önünde “kalın bir set” oluşturmaktadır. Bundan yoksun olan 

veya bu pratiklere bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde uzak duran Şiiler ise herhangi Sünni 

oluşuma dâhil olmayarak çoğunlukla seküler bir yaşam sürdürmektedirler. Bunun 

farkında olan özellikle kentlerdeki Şii otoriteler çeşitli vakıf, dernek veya medya 

aracılığıyla Şiileri bilinçlendirmeye çalışmaktadırlar. 

Şiilerin günlük hayatlarında, imamet inancının tesirini görmek oldukça zordur. 

Onlar, dini alanın dışında alışveriş, evlilik ve boş zaman faaliyetlerinde imamların 

belirttiği istikamet doğrultusunda davranmaya özen gösterseler de genel olarak onların, 

Şii oldukları ne sözlerinden ne de fiziksel görünüşlerinden anlaşılmaktadır. Oysa 

Türkiye’deki bazı dini oluşumlara mensup kadın ve erkeklerin kıyafet tarzına bakılarak 

hangi gruba ait olduğu tahmin edilebilir. Çarşaflı kadınlar, sarık takan erkekler özellikle 

büyük şehirlerde zaman zaman göze çarpmaktadır. Çalışma alanımda erkek ve 

kadınların kıyafetinin belirgin bir işaret taşımadıkları ve kamusal alanda açık bir tebliğ 

faaliyetleri içerisinde bulunmadıkları için Şii olduklarına dair bir belirti yoktur. 

Böylesine bir manzaraya bakıldığında Şiilerin modern hayatın içerisinde oldukça 
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uyumlu, bireysel dindarlığa yönelik olarak dini inançlarını yaşamaya çalışan bir grup 

oldukları söylenebilir. 

“’Din devleti’ görüşüne karşı ‘ulus devleti’ görüşünün zaferi”183 olarak görülen 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetim biçiminin Şiilerin baktığı yerden nasıl göründüğünü 

anlamak, onların genel olarak Cumhuriyet’e karşı mesafeli veya yakın olma durumlarını 

anlamamızı kolaylaştırabilir. Böylesine  “çetrefilli” bir konuyu doğrudan sıradan bir 

sohbete dâhil ederek sormak kolay olmadı. Çünkü Şiiler apolitik göründüklerinden 

onların siyasi fikirlerini öğrenmek için uygun zamanı beklemek gerekiyordu. Özel 

toplantılarda İran’daki kadınlar ile Türk kadınlarının hakları ve kısıtlılıkları ile ilgili bir 

konuda devam eden konuşmanın gidişatını değiştirmeyecek naiflikte “sohbete 

yedirmek” suretiyle; nadir olarak ise yakın bulduğum veya önceden tanıdıklarıma 

doğrudan sorarak siyasi konularda merak ettiğim bazı hususları öğrenmeye çalıştım.  

Genel olarak çalışma alanımda Şiiler, dindar olmayan insanlardan değil de daha 

çok Sünni dindarların tutumlarından rahatsızlık duymakta ve kendilerini bu kesim 

karşısında güvende hissetmemektedirler. Bu durum birlikte yaşama kültürünün ne kadar 

kırılgan bir zeminde bulunduğunu; farklı inançlara sahip insanların birbirine karşı 

şüpheci tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Güvensizlik “öteki”den korkmayı 

da beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle korku, Sara Ahmed’in işaret ettiği gibi 

“öteki”nin bir tehlike olarak inşa edilmesini de sağlayan bir duygudur. Ayrıca korku 

incinme beklentisi de içererek aslında gelecekte yaklaşmakta olana bir tepkidir.184  

“Türkiye Şeriat ile yönetilmeli mi?” sorusu karşısında onlar, dini bir yönetimi 

arzulayabileceklerini ancak Türkiye’de selefi veya tarikat grupları baskın olduğundan 
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kendilerine yaşam alanı tanınmayacağını söyleyerek laik bir yönetimi tercih ettiklerini 

söylediler. 

Elli yaşında bir kadın öğretmen, önce dini bir yönetime sıcak bakabileceğini, 

bunun iyi olabileceğini söyledikten sonra kısa bir tereddüt ederek, ardından 

düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Eğer tarikat veya IŞİD zihniyeti olacaksa elbette 

laikliği tercih ederim. Kâbus olur, düşünmek dahi istemem. Cübbeli, tarikatlar falanın 

ülke yönettiğini. Düşünemiyorum böyle şeyleri.” 

Bu şekilde düşünen birçok katılımcıya göre Emevi zihniyeti tarih boyunca Ehl-i 

Beyt dostlarına haksızlık ve zulüm yapmıştı. Hatta istisnasız tüm imamlar bu zihniyet 

tarafından suikast sonucu şehit olmuşlardı. Günümüzde de Emevi düşüncesinin devamı 

olarak gördükleri IŞİD, selefiler, tarikatlar gibi dini yapıların tıpkı geçmişte Şiilere 

yaptıkları gibi, kendilerine de yaşam hakkı tanımayacaklarını düşünüyorlardı. Buna 

göre “Emevi zihniyeti” tarihte kalan bir düşünce şekli değil; hala canlı bir şekilde 

harekete geçeceği zamanı bekleyen “potansiyel tehlike” dir.” Ahmed’in de belirttiği 

gibi, “Korku, ötekilerin hareketi ya da genişlemesiyle bazı bedenleri sınırlamaya 

çalışır.185 Bu konuda 2020 yılının ortalarında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen 

Ahmet Mahmut Ünlü’nün basında çıkan “Selefi tarikatların silahlandığı” şeklindeki 

sözlerini örnek verebiliriz. Onun bu sözleri Türkiye’de geniş bir etki uyandırmıştı. Bir 

katılımcı, Şiilerin de bir gün aynı şekilde hedef gösterileceğinden endişelendiğini, 

araştırmamın dikkatleri bu kez kendilerinin üzerine çekebileceğini, sonuçta kendilerinin 

hedef gösterilebileceğini söyledi. Bunun üzerine ben ona, mahremiyetlerine dikkat 

ettiğimi; güvenliklerini tehlikeye atacak herhangi bir bilgiye yer vermeyeceğimi 

söyledim. Bir kadın da önceki yıllarda yapılan Aşura toplantısında polisin intihar 

                                                 

185Ahmed, Duygularin Kültürel Polı̇tı̇kası, 92. 
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bombacısını fark ederek yakaladığını, zaten uzun zamandır Şiilerin hedefte olduğunu 

anlattı. 

Türkiye’de Şii olarak yaşamak çeşitli güçlükleri barındırsa da Şiiler, “Türkiyeli 

Şii” olarak bilinmek, ayrımcılığa uğramadan, dışlanmadan, yaşamayı arzulamaktadırlar. 

Bunun yanı sıra duygusal, dini ve ideolojik olarak İran’dan beslendikleri için ideal 

yönetim ve yaşantının orada olduğunu bazen aşikâr, bazen örtük olarak ifade ettiler. Ali 

Hamaney ve Ali Sistani ile internet ve çeşitli medya vasıtalarıyla irtibat halinde 

olmaları, imamların mezarlarına yapılan ziyaretler de İran ile ilgili olumlu düşüncelerini 

beslemektedir. Örneğin İran’daki İslami düzeni hatırlatan bazıları, kadın hakları ve eşit 

vatandaşlık, adalet bakımlarından Türkiye ile İran’ı kıyaslayarak, Türkiye’de adaletin 

sağlanmadığını, suçlulara hak ettikleri cezanın verilmediğini dile getirdiler. Halbuki 

Roschanack Shaery-Eisenlohr, Lübnanlı Seyyid Fadlallah grubunun Şii Arap üyelerinin 

İran’daki Şiilerin dil veya belirli ritüellerdeki tutumlarını eleştirdiğini belirtmektedir. 

Fadlallah grubu İranlıların kutsal mekânlara sahip olmakla ve buraların bakımını 

üstlenmekle dini temsiliyetlerini meşrulaştırdıklarını düşünmektedir. Ayrıca İran 

Şiiliğinin İslam öncesi inançlar ve sufi etkilerle zedelendiğini, “Hakiki Şiiliği” İran’ın 

değil de kendilerinin temsil ettiklerini düşündüklerini aktarmaktadır.186 Araştırma 

sahamda ise İran ile ilgili olumsuz düşünceye sahip olan Şii bulunmamaktadır. Bilakis 

Şiiler dini, kültürel, siyasi, sosyal hayat ve kadın hakları gibi konularda İran’ın oldukça 

iyi seviyede olduğunu düşünmekte ve İran’ın tek başına tüm İslam düşmanlarına karşı 

İslam’ı savunan ideal İslam devleti olduğunu savunmaktadırlar. 

Genç bir kadın İran’da ideal şeriat yönetimi olduğunu, orada adaletin 

sağlandığını, suçluların cezalandırılma veya affedilme şekli üzerinden şu şekilde 

açıkladı: 

                                                 

186Roschanack Shaery-Eisenlohr, “Imagining Shi‘ite Iran: Transnationalism and Religious Authenticity in 

the Muslim World”, Iranian Studies 40/1 (Şubat 2007), 35. 
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İran’da vatan hainleri affedilmiyor. Diğer katiller için de kan parası dediğimiz 

bir uygulama var. Bu da yaklaşık 500 bin TL civarına denk gelen bir miktar. 

Çoğunlukla aileler kan parasını talep ediyor katilin idamından ziyade. Eğer 

maktulün ailesi kan parası falan istemeyip idam talep ediyorsa idam ediliyor. 

Şeriatın adaletinin gereği bu tabiî ki. Mesela bir tanıdığımın çocuğunu okul 

çıkışı hızlı giden kadın sürücüsü ezdi. Çocuk öldü. O kadın katletmekle 

yargılandı bir süre. Sonra aile kan parası talep etmiş idam yargılanmasından 

vazgeçmiş. Ama Türkiye’de katiller serbest bırakılıyor. 

Türkiye’de Müslümanların özgür bir şekilde inançlarına uygun yaşayıp 

yaşamadıkları konusundaki düşüncelerini sorduğum Yunus, Türkiye’de ne adaletin ne 

de gerçek anlamda insanların özgür olduğunu, dindarları örnek vererek şu şekilde 

açıkladı: 

Müslüman olmayanlara özgürlük var burada. Başörtüsünün serbest olması 

ülkede dindar olanların özgürce yaşadığı anlamına gelmez. Türkiye’yi İslam 

ülkesi olarak görmüyorum. Dindarlar burada özgür değil bence. Örneğin 

İstanbul’un gerçek adı aslında İslambol’dur. Böyle bir şehre sahibiz.  Ama kaç 

sene öncesine kadar ülkede baş örtmek yasaktı. Burası İslam’ın yaşanabileceği 

bir yer değil. Müslüman olmayanlar daha özgür. Sadece Şii olanlar için 

eşitsizlik yok burada. Bu ilk aklıma gelen bariz bir örnek. Bir Müslüman ülkede 

başörtüsü bile yasaksa bu nasıl Müslüman ülke olabilir. Şu an tabi ki başörtüsü 

serbest ama içki de serbest. Müslüman ülkede içkinin satılmaması lazım mesela. 

Aşağıda görüleceği üzere sözlerinin devamında Yunus şeriatın burada yanlış 

tanıtıldığını, Türkiye’de gerçek şeriat eğer uygulanırsa önce dindarların bunu 

reddedeceğini söyledi. Özellikle gerçek şeriatta adalet olduğunu, bu nedenle 

günümüzdeki dindarların adaletin vuku bulmasının aleyhlerine olacağından bunu 

istemeyeceklerini söyledi. Sonra bu konuyu Ali’nin hilafetine bağlayarak şu şekilde 

devam etti:  

Şeriatı hem dindarlar hem de dindar olmayanlar yanlış anlıyor. Çünkü 

Müslümanların yanlış uygulamaları yüzünden, Emevi zihniyetinin yanlış 

uygulamaları yüzünden, insanlar şeriatı çağ dışı olarak biliyor, yanlış anlıyor. 

Şeriat var mı sence? Müslüman ülkelerde uygulanan recim cezası var 

biliyorsun. Ama şu anda uygulanan recim cezası İslam dünyasında sadece 

kadınlara uygulanıyor. Erkek egemen bir toplum olduğu için İslam dünyası 

sadece kadınlara uygulanıyor recmi. İşte şeriat denince bu haksızlıklar akla 

geliyor. Dindarlar da şeriatın ne olduğunu bilmezler. Şia olmadan önce 

savunduğum bir görüş vardı. Hala bunu savunuyorum. “Bu ülkeye şeriat 

gelecekse ilk önce dindarlar buna karşı çıkar derdim. Çünkü şeriat adalettir. 

İnsanların çoğu adaleti sevmez. İnsanlar adaleti sevseydi İmam Ali’den daha 

adaletli biri mi vardı? Şeriat da adalettir. Bu insanlar da adaletin yanında 

durmayacağı için şeriatı reddedecektir. Şeriat Arabistan’da kesinlikle yok. 

İran’da şeriatla yönetim var. Şeriat ise Allah’ın kanunlarının uygulanması 

demek. Mahkemede hâkim karar verirken Kur’an ve sünnete göre hüküm verir. 
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İran’da vatana karşı işlene suçları devlet affetmiyor. Örneğin yol kesmiş, terör 

eylemlerine katılmış, askerleri öldürmüş, bombalı eylemlerde bulunmuş kişileri 

devlet idam ediyor, affetmiyor. Dış ülkelerdeki medya ise işlenen suçu değil 

idam olayını haber yapıyor, yanlış algı oluşturuyor. Medya, sosyal medya falan 

insanları yanıltıyor. Sonuçta Kur’an ne diyor: “Kısasta hayat vardır”  

“Gerçek adalet” ifadesini duyduğumda bunun Mehdi inancıyla bağlantısı 

olabileceğini düşündüm. Çünkü Şiilerin sözlerinde oldukça yoğun tonlarda adalet 

vurgusunun bulunması, ardından Mehdi inancı ile ilgili sözlerin geleceğinin 

habercisiydi. Yunus sözlerine şu şekilde devam ederek “gerçek adalet”in ancak 

Mehdi’nin zuhuruyla gerçekleşeceğini vurguladı: 

Gelecekte İmam Mehdi zuhur ettiğinde gerçek adaleti uygulamaya başladığında 

Müslümanların çoğu bunu kabul etmeyecek. Çünkü biz öyle bir İslam yaşıyoruz 

ki nefsimize uygun bir İslam yaşıyoruz. Yarın bir gün şeriat veya gerçek adalet 

gerçekleştiğinde bunu reddedecek Müslümanlar. İnsanın zoruna gider bu 

yüzden adaletli olmak. 

Diyanet’in konumu konusunda ise Hasan, Türkiye’de dinin bağımsız olmadığını, 

iktidarın emrinin dışına çıkamayan, onun doğru yanlış her görüşünü destekleyen 

Diyanet’in muhalif bir çizgiye geçemediğini İran ile kıyaslayarak şu şekilde söyledi: 

Din boyunduruğa girdiği an Türkiye’de olduğu gibi iktidarın dediklerini 

yapmak zorundadır. Din özgür olmalı. Özgür olmak için ekonomik olarak da 

bağımsız olmalı. İran’da Hums var. Bu dine özgürlük sağlıyor orada. 

Katılımcı, Türkiye’de İslam’ın durduğu konumu Cuma vaazlarını örnek vererek 

şu şekilde açıkladı: 

Türkiye’de din siyasetin emrindedir. Ama bizde, Şiilerde, din özgür olmalı. 

Örneğin Türkiye’de Cuma vaazlarını iktidar belirliyor. Bazen siyasi içerikli 

vaaz da verilebiliyor. Bu iktidar dini temsil etmese bile iktidarın istediği 

vaazları verebilmektedir. 

İran’da din adamları teolojik ve fiziksel olarak devlet ile bağımlı değildir. İslam 

coğrafyalarında zamanla Sünni ulema iktidar egemenliğinde kalarak  “kirlenirken” Şii 

ulema devlet boyunduruğuna girmemiştir. İran’daki seküler yönetimler, ulemanın dini 

ve maddi özerkliklerini sağlamak suretiyle sorun çıkarmalarına engel olmak zorunda 

kalmıştır. Bu şekilde bağımsız örgütlenme içerisinde olan Şii ulema halkın desteğini 
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alırken, devlete bağımlı olan Osmanlı Sünni ulema halka karşı mesafeli olmuştur.187 

Türkiye ile İran’daki din devlet ilişkileri veya din adamlarının konumu farklı 

olduğundan iki ülkenin birbirine benzemesi gelecekte de mümkün görünmemektedir. 

Çünkü Halm’ın belirttiği gibi İran’da ulema gücünü gaybetteki imamdan almakta ve 

günümüze kadarki süreçte İran’daki iktidar yapıları din adamlarının gücünü kısa 

dönemler hariç, çoğunlukla kırmayı başaramamışlardır.188 İran’daki dini otoritelerin 

özgür olduğunu düşünen katılımcılar, İran’daki bu yapıyı onaylamakta ve Türkiye’deki 

devlete bağımlı dini yapıyı sorunlu görmektedirler. 

2.6. Sorgulama Yönelimli Bir Din Olarak Şiilik 

Şii gelenekte iki ekol bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ahbari ekolün kısa bir 

dönem egemenliği dışında günümüze kadar usuli (fıkhi hükümlerde akla önem vermeyi 

ve içtihadı önceleyen) ekol hâkimiyetini sürdürmüştür.189 Şii düşünceye göre sadece 14 

Masum dışında ulema dâhil olmak üzere herkes yanılabilir. Halm’ın da dediği gibi bu 

yanılabilirlik, Şii ulemaya belirli bir oranda hareket ve esneklik sağlamakta bir 

müçtehidin verdiği kararı başka bir müçtehit gözden geçirebilmektedir. Anlaşıldığı 

üzere vefat etmiş müçtehidin fetvası geçerli olmayıp, yaşayan bir müçtehidin verdiği 

hükümler bağlayıcıdır.190 Şii metinlerde ve katılımcılarda görülen akla ve sorgulamaya 

dair vurgularının nedenlerinden birisi de budur. Çünkü yaşayan ve güncel meselelere 

çözüm sunan ve bir mercii akla daha yatkın gelmektedir. 

Şii metinlerde doğuştan insana verilen akıl yeteneğinin doğru bilgiyle 

geliştirilmesi ve Kuran-ı Kerim’in bu doğrultudaki yol göstericiliğine güvenilmesi 

                                                 

187Lindholm, İslami Ortadoğu, 301-302. 
188Bkz. Halm, Shiites, 89-161. 
189Bkz. Uyar, Şii Ulemanın Otoritesinin Temelleri. 
190Halm, Şiiler, 60,61,65. 
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gerektiği vurgulanmaktadır. 191 Tabatabai de önce iman edip ardından akılla hakikati 

aramanın İslam’a uygun olmadığını, aksine araştırma neticesinde iman etmenin 

Kur’an’da teşvik edildiğini belirtmektedir: 

Akli delil sonucu, maarifi elde edip sonra kabullenin. İslami davetten 

işittiklerinizi, duyduklarınızı sadık şahit olan varlık dünyasından araştırıp tasdik 

edin. Kısaca ilk önce iman edip de sonra ona uygun olanı delil getirmeyin. 

İmanı ve tasdiki, delil sonucunda elde edin.192 

Büşra’ya göre bir insan aklını kullanmalı ve bir inanca körü körüne bağlanmamalıdır: 

Bence inancı sağlamlaştırmak için sorgulanmalı. Ama “Namaz niye dört rekât, 

niye eli açık kılıyoruz gibi emirlerin sorgulanması yanlış, ama nübüvvet, 

imamet gibi inanç konuları imanı sağlamlaştırmak için sorgulanıp ikna 

olunmalı. Bir kere o güven, inanç başta yerleşmişse bir daha onu tekrar 

sorgulamıyorsunuz. Bir kere bir sıralamaya göre sorgulanmalı. Önce tevhitten, 

sonra nübüvvetten, sonra imametten başlanıp sorgulanıp ikna olunmalıdır. 

Gerçek iman bu şekilde oturur. 

Ona göre ibadet ile ilgili konular değil,  inanç konuları sorgulanmalıdır. 

Müteşeyyi olan bir kadın, Sünniyken aklına takılan bazı soruları sormak için Sünni 

hocalara ulaştığını, ancak yeterli cevap alamadığını anlattı: 

Sahabeler konusu da bir şüphe ve güvensizlik hissettiriyordu. Mesela 

Ebubekir’in Ömer’i seçmesi, Ömer’in de Ebubekir’i halife yapması. Ona bu 

hakkı kim veriyordu ki. Sen sahabe isen başka bir sahabe de başkasını 

seçebilirdi. Bu olay günümüzdeki gibi siyasi olay değil rahmani bir olaydı. 

Allah seçmişti Hz.Ali’yi hâlbuki. Bunun gibi konuların çok aklını karıştırdığını, 

kartopu gibi arka arkaya sorgulamaların devam etti. 

Başka bir kadın da anlattığına göre sorgulamalar neticesinde Şii olmuş ve “doğru 

yol”a ulaşmış: 

Beni rahatsız eden en önemli şey, nasıl oluyor da Peygamberin evinde yetişen 

İmam Ali gibi Müslüman’ın, yine peygamberin evinde yetişen Aişe’nin savaşa 

tutuşması ve bu ikisinin savaşının neticesinde ölen Müslümanlar için Sünni 

insanların “Aişe’nin tarafından ölenlere iki; Ali’nin tarafından ölenlere bir 

sevap verileceği” inancının haksızlık olduğunu düşünüyordum. Niçin diğer 

taraftan ölenlere iki sevap verileceği şeklinde bir sorumun cevabını hiçbir kişi 

ikna edici şekilde bana söyleyemiyordu. Bu konunun peşine düştükçe yolum Şii 

kitaplarına düştü.Bu sorumun cevabı net ve ikna ediciydi. İşte bu! dedim. 

Aradığım cevapları bulmuştum nihayet. 

                                                 

191Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli, Hüseyni Kıyam ve Akıl, çev. Cafer Bayar (İstanbul: Kevser 

Yayınları, 2012), 93-100. 
192HüseyinTabatabai, Tüm Boyutlarıyla İslam’da Şia, 46. 
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O, bu sözlerini bir örnekle açıklamaya devam etti. Ona göre insanlar evlerine bir 

eşya alırken araştırıyorlar ama inançlarını sorgulamadan, araştırmadan körü körüne 

devam ettiriyorlar: 

İnsanın içinde mutlaka var olan araştırma duygusu merakını açığa çıkarması 

lazım. İçindeki o sese kulak vermesi lazım. Öbür dünyada bu mektebi 

tanıyamadım şekilde bir mazeretimiz olmayacak. Bir buzdolabı alırken 

araştırıyoruz en iyisini almak, parayı çöpe atmamak için. Ahiretimizi 

etkileyecek bir inancı iyice araştırmalıyız. Körü körüne inanmamalıyız. 

Bir sohbet sırasında kadınlardan biri, Sünni olduğumu farz ederek beni şaşırtan 

bir ifadeyle şöyle söyledi: “Sünniliği ispat et, Sünni olayım. Ben ayetlerle delil getirerek 

Ehl-i Beyt mektebinin hak olduğunu ispat edebilirim. Bana Sünniliği birisi ispat etse 

Sünni olacağım. Ama Sünniliğin ispat edilecek bir tarafı yok ki.” O, sözlerinin 

devamında Sünnilikteki şüphelerin kendisini araştırmaya yönelttiğini anlattı. Bu kadın 

zamanla kendisini yanlış bir inancın içinde olduğunu hissederek arayışa girdiğini ancak 

mektebe ulaşınca tüm sorularına cevap bulduğunu anlattı: 

Şüphelerime Sünnilikte cevap bulamıyordum. Bana gerçek değilmiş gibi 

geliyordu. Mesela en başta “Dört mezhep niye var?” sorusunun cevabını 

bulamıyordum. Peygamber efendimiz dört tane ayrı şey mi söylüyordu ki? 

Kendimi bir doğrunun içinde hissetmiyordum. Orada bir güven görmüyordum 

bilgilerine. Hak olan bir olmalı diye düşünüyordum. Allah’ın son gönderdiği 

peygamber bir doğru getirmiş olmalıydı. Şia olduktan sonra Sünniliğin yanlış 

olduğunu anladım. Eskiden katıldığım tarikatlarda Aşura ve Cemel olayını 

soruyordum. Aldığım cevaplar beni bir türlü ikna etmiyordu. Aşura kadermiş, 

olması gerekiyormuş yaşandı. Fazla sorgulamaman gerekiyormuş. Fazla 

kurcalamamam gerekiyormuş şeklinde telkinler alıyordum. Bu ifadeler beni 

ikna etmiyordu. Şia olunca ikna oldum. Sünnilikte mesela İmam Hüseyin’in 

çocukluğu ile ilgili bir bilgi yok. Mesela geçen gün On4 TV’de bir yarışma 

programında imam Hüseyin’in iki yaşına kadar konuşmadığı anlatıldı. İmam 

sonra Peygamberimizin yanına gelip onunla namaza durmuş. Peygamberimiz de 

onu fark edince o konuşsun söylesin diye Allahu Ekber’i yedi kez söylemiş. 

Bize de sünnet olarak kalmış. Sonra da konuşmuş imam Hüseyin. İmamların her 

yaşantısı bize örnek. 

Büşra, Ehl-i Sünnet’in sorgulanamazlığı üzerinden Ehl-i Beyt mektebinin her 

türlü inancı sorgulamaya izin verdiğini, en başta Allah inancının bile aslında Ehl-i 

Sünnet’te sorunlu olduğunu söyledi: “Bizim Allah inancımız bile Ehl-i Sünnet’in Allah 

inancından farklı aslında. Ehl-i Sünnet inancındaki Allah sorgulanamayan bir çeşit 
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“eksik, aciz” gibi. Mesela Ehl-i Sünnet’ten olan bir hocaya gidip ‘Allah neden var’ diye 

soramazsınız.” 

Genel olarak konuştuğum Şiiler, kendi inançlarında sorgulanamayan hiçbir konu 

olmadığını belirttiler. Başta Allah’ın zatı ile ilgili olmak üzere her türlü konu hakkında 

Şiilikte konuşmanın bir sınırı olmadığını savunmaktadırlar. Molla ile bir defasında 

konuşurken ona Şiilikteki bazı hususlara inanmadığımı, ancak bunları kendisiyle 

konuşup konuşmada çekincelerim olduğunu söyledim. Bunun üzerine Molla, Mektep’de 

her türlü konuda rahatça konuşulduğunu, böyle bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını 

ve rahatlıkla kendisine soru sorabileceğimi belirtti.  

2.7. Şii Tebliğ 

Her dini grup yeni üye kazanmak arzusundadır. Köse, İngiltere’de mühtediler ile 

ilgili yaptığı çalışmada Müslümanların tebliğ metotlarından bahsetmektedir. Buna göre 

genelde ilk nesil Müslümanlar, dini yaymadan çok dini yaşamayı amaçladıklarından içe 

dönük pasif yapıdadırlar. Bunlar “dolaylı tebliğ” yaparak diğer din mensupları ile ortak 

noktaları ön plana çıkarmışlardır.“Doğrudan tebliğ” metodunu ise yeni nesil 

Müslümanlar tercih etmişlerdir. Çünkü bunların İngilizlerle teması, önceki nesle göre 

daha yoğundur.193 Benzer bir tesbiti Takim, Amerika’ya göç etmiş Şiiler için de 

yapmıştır.194 

Çalışma alanımdaki Şiiler herkesin “hidayete ermesini” arzulamaktadırlar. 

Ancak Sünni çevrede yaşadıklarından dolayı tebliğ yapmak, hem Şii inancının 

yapısından kaynaklanan takiyye kültürü hem de dışlanma endişesi nedenleriyle çeşitli 

zorlukları da barındırmaktadır. Bu nedenle Şiiler bazı stratejilerle bunun üstesinden 

gelmeye çalışmaktadırlar. Örneğin bazıları Whatsapp durum kısmına Şii takvime göre 

                                                 

193Ali Köse, Neden İslamı Seçiyorlar? Müslüman Olan İngilizler Üzerine Psikososyolojik Bir İnceleme 

(İstanbul: İz yayınları, 2012), 58-59. 
194Bkz. Takim, Shi‘ism in America. 



 

82 

önemli tarihlerde hatırlatıcı resim, yazı; bazıları ise“talebe göre tebliğ”olarak 

vasıflandırdıkları kişinin ait olduğu inancını sorgulamasını tetikleyici bir soru 

yönelterek tebliğ yapmaktadır. 

Bu yöntemleri “Şii Tebliğ Stratejileri” olarak vasıflandırmak mümkündür. 

Çünkü tek tip olarak açıktan değil, duruma ve kişiye göre örtük bir tebliğ söz 

konusudur. 

Şiiler genellikle kendilerine bir soru sorulmadıkça inançlarıyla ilgili bilgi 

vermemektedirler. Haftalık toplantılara zaman zaman Sünni birileri geldiğinde onlara 

özel olarak ilgi göstermiyor, hatta çoğu zaman görmezden geliyorlardı. Bazen orada 

bulunanların tanıdıkları dışında birisi geldiğinde önce kim olduğunu öğrenmek için 

birkaç kişi yanına gidip tanışıyor, bunun dışında herhangi bir iletişime girmiyorlardı. 

Haftalık toplantıların birinde birkaç yıldır Şii olan bir kadın ile konuştum. Benim 

konuştuğumu gören birkaç tanıdık kadın da gelerek onunla tanışmak istedi. Yeni gelene 

önce merhaba diyerek kendisini tanıtan bu kadın: “eşlerimiz erkekler kısmında 

tanışmıştır belki” dedi. Diğer kadın “hayır erkekler öyle yeni gelen biriyle hemen 

tanışmazlar. Biz kadınlar daha meraklıyız. Hemen gelir, yanına oturur, sohbet etmek, 

konuşmak, hatta vakıf dışında evlerde de görüşmek isteriz.” dedi. Sonra, eşlerinin de 

tanışması için toplantı çıkışında evlerine arabayla bırakabileceklerini söyleyince o da 

kabul etti. Çıkışta onların beraber ayrıldıklarını gördüm. Vakıf’ta genellikle Şiiler 

birbiriyle tanışıyorlardı. Ama genel olarak Sünni olan biriyle doğrudan tanışılsa bile 

yakınlık göstergesi olarak telefon numaraları almak, eve davet etmek gibi yakın iletişim 

kurulmayıp, daha genel konulardan konuşulmaktadır. 

Şiilerin temkinli tavırlarıyla tez çalışması için alana çıktığım ilk zamanlarda yüz 

yüze geldim. Onlara dini bir konuda soru sorduğumda cevap verseler de akabinde “yine 

de sen mollaya sor” diyerek beni mollaya yönlendiriyorlardı.  
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Aybala, bir gün beni arayarak çalışmamın nasıl ilerlediğini, molla ile görüşüp 

görüşmediğimi sordu. Henüz mollayla görüşmeye hazır olmadığımdan görüşmediğimi, 

ancak ilk fırsatta onu arayacağımı söyleyince o, “Görüşmediğini bilseydim tezin ile 

ilgili sana yardımcı olmazdım. Önce mollanın onayını almalıydın.” diyerek sitem etti. 

Ertesi hafta mollayı arayarak uygun bir zaman ayarladık ve görüştük. Görüşme talebimi 

hiç geri çevirmeyen ve birçok kez konuştuğum molla ile iletişime geçmek diğer Şiilerle 

iletişime geçmekten daha kolaydı.  

Şiilerin gözünde birinin molla ile görüşmesi onun Şiiliğe ilgi duyduğunu, 

önyargısız bir şekilde araştırırsa gerçeği bulacağı anlamına geliyordu. Aynı zamanda bu 

durum Şiilerin arasındaki varlığımı da onaylanmasını sağlıyordu. Mollayla iletişimimin 

artması sahada daha rahat hareket etmemi sağladı. 

İlk nesil ile üniversite veya lisede okuyan genç Şiiler arasında pasif, dolaylı ve 

doğrudan tebliğ şeklinde bir ayrım yoktur. Her iki grup da aynı tebliğ metodu olan 

“pasif tebliğ” metodunu uygulamaktadırlar. 

 Zarife bu konudaki yöntemini göre şu şekilde anlattı: 

Sünnilere bir şey anlatmamayı zamanla öğrendim. İmam Rıza filminde birisi 

ona bir soru soruyor. İmam ona diyor ki “Başka zaman bunun cevabını sana 

vereyim.” Sonra soru soranı başka bir yerde cevabını veriyor. Diyor ki “Bu 

soruyu sen sordun. Kalabalık bir yerde ilgili olmayan kişilere bu bilgiyi 

taşıyacak kişiler veya taşıyamayacak kişilerin yanında ulu orta bilgi verirsem 

onlar sorumlu olacaklar. Başbaşayken soruna cevap vereyim istedim.” demiş. 

İmamlar zaten mollamız gibi genele ders veriyorlar. Âlimlerimiz diyor ki 

“imamlarımızın bilgileri sözleri çok değerlidir. O bilgileri sözleri ulu orta 

saçmayın.” Ondan dolayı tebliğ yapmak için dikkatli olmalı, sadece isteyene 

bilgi verilmeli. Sormadan ihtiyaç hissetmeyene bir şey anlatmamalıyız. 

Sünnilerin kendi inançlarının farkına varmalarını sağlamak için çoğunlukla 

imalarda bulunmak, tercih edilmektedir. Bazı Şiiler de ilk soruyu karşı taraftan 

beklemektedirler. Örneğin, “Niçin eli açık namaz kılıyorsun?” diye soran bir Sünniye, 

“Sen niçin eli bağlı kılıyorsun?” şeklinde bir soruyla karşılık verdiğini söyleyenler 

olduğu gibi çoğunlukla sessiz kalarak, Sünnilerle herhangi bir münakaşaya girmekten 

kaçınanlar çoğunluktaydı. 
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Sibel Özbudun, Din Antropolojisi’nin “insanın insanı anlama yolundaki 

çabalarının bir durağı”195 olduğunu dile getirmektedir. Ben de geçmişimde benzer 

sıkıntıları yaşadığım için onların neden pasif kalarak gerilimden uzak durmayı tercih 

ettiklerini anlayabiliyordum. Çünkü bana göre bir Şii, hâkim Sünni kültürün içinde “öz 

inanç savunuculuğu” yapmanın bedelini karşılayabilecek güçte değildir. 

  Hasan’ın “Kime ve nasıl tebliğ yapılmalı?” şeklindeki soruma verdiği cevap şu 

şekildedir: 

Bu konuda kalkıp birine “sen yanlış yoldasın” demek yerine onun inançlarını 

sorgulamasını sağlamak. Karşıdakinin kendini sorgulamasını sağlayacak bir iki 

soru kafasına atarsak o sorgulayarak sonunda doğruya ulaşacaktır. Birine hemen 

“sen yanlış yoldasın dersek” o önyargıyla bize bakar. İmamlarımız bize rehber 

bu konuda. Peygamberlerin ve imamların özellikleri, insanların kapasitelerine, 

akıllarına göre konuşması hitap etmesidir. Mesela biri gelip İmam Sadık 

Aleyhisselam’a şöyle bir soru sormuş: “Allah bir yumurtayı büyütmeden, 

dünyayı küçültmeden dünyayı o büyüklükte o yumurtanın içine sokabilir mi” 

diyor. Bakıyor imam soru soran bunu anlayabilecek kapasitede değil. Ona onun 

anlayabileceği şekilde anlatıyor. Diyor ki: etrafına bak bir. En fazla nereye 

kadar görebiliyorsun?  O da on kilometre uzağa kadar görebiliyorum” demiş. 

İmam demiş ki Allahu Teâlâ ki bu gördüğün on kilometre içinde dağlar taşlar 

bitkileri sığdırmış. Allah bunu da yapmaya kadirdir. Bu kişi iman ediyor.  (Bu 

Hişam) Başka birisi ona aynı soruyu sorduğunda imam ona bunun mümkün 

olmadığını söylüyor. Çünkü mevcut büyüklüklerinde kalarak yumurtanın aynı 

küçüklükte, dünyanın da aynı büyüklükte olduğu halde yumurtanın dünyayı 

içine alması tenakuzdur, zıtlıktır. Başka bir örnek ile açıklarsak: Şu bardağın 

mevcut ebatı ile sürahiyi içine alması mümkün değil. Bu zıtlıktır. Allahu 

Teâlâ’nın bunu yapmaya kudreti var. Ama varlıkların bunu anlamaya kabiliyeti 

yok. (Yine önünde duran bardağı göstererek) Ben bir sürahi suyu şu bardağa 

boşaltabilirim benim için sıkıntı değil. Ama bardak bunu alamaz. Peygamber ve 

imamlar da insanların kabiliyetine anlama kapasitesine göre hitap etmiş onlara. 

Bir kadın, “konfor bozulması”nın önemine değindi. Ona göre konfor içerisinde 

rahat yaşayan bir insan inancını sorgulama ihtiyacı hissetmeyecektir. Tebliğ için önce 

bunu bozacak sorular sorulmalıdır. İnsan ancak bundan sonra bir arayışa girişecektir: 

Biz mektebe geçince abim merak ve ilgiyle soruyor mektep hakkında bilgi 

edinmek istiyordu. Biz doğrudan bilgi vermiyor, onların araştırıp öğrenmesini, 

kafalarındaki soruların artmasını, kendilerini huzursuz hissetmelerini sağlamak 

istiyorduk. Çünkü aramayan bulamaz. Halinden konforundan memnun olan bir 

değişiklik peşinde de koşmaz. Örneğin sen oturduğun evinin konforundan 

memnunsan evini değiştirmeye veya tadilat yaptırmaya çalışmazsın. Eğer 

                                                 

195Sibel Özbudun, Anropoloji Gözüyle: Sınıf, Kültür ve Kimlik Yazıları (Ankara: Ütopya Yayınları, 2010), 

316. 
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memnun değilsen ya tadilat yaptırır evine eklemeler yapar daha kullanışlı hale 

getirirsin. Bunu yapamıyorsan farklı bir ev arayışına başlarsın değil mi? İşte 

insanlar bulundukları mezhebi hiç sorgulama gereği duymamış, olduğu gibi 

kabullenmiş ve bu şekilde mutlu bir şeklide yaşıyorsa başka bir mezhebi 

araştırmayı bırak, adını bile duymak istemezler. İşte ben huzursuzdum. 

Kafamda bazı sorular vardı. Bu soruların cevabını bulamıyordum. Mektebe 

geçince her şeyin mantıklı bir cevabının olduğunu gördüm. Benimle aynı 

soruları taşıyan abime doğrudan biz gidip anlatmadık. Sadece onu yönlendirdik 

okumaya araştırmaya. Neden böyle yaptık? Çünkü insanlar hazır bulduğu 

bilginin kıymetini bilmediklerini fark ettim. Zaten imamlarımız kendilerine ait 

bilgilerin öyle gereksiz ve sahiplenilmeyen ortamlarda dile getirilmemesini 

buyurmuşlar. Bu yüzden Sünni birisine soru sorma imkânı verip soru sormaları 

sağlandıktan sonra ancak Şiiliği ona anlatmalı. 

Yunus, Şii olduğunda ilk heyecanla öğrendiği yeni bilgileri yakın çevresinden 

başlayarak herkese anlatmaya çalışmış. Ancak daha sonra bunun yanlış bir yöntem 

olduğunu fark etmiş: 

“Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder” demişler. Şiiliğe ilk başta 

geçtiğimde tebliğ yapıyordum. Şimdi bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü bir insan tebliğ yapacaksa karşıdaki insan istiyor mu istemiyor mu ona 

bakması lazımdır. Karşıdaki insanın din ile ilgili bir derdi var mı yok mu, 

dininden memnun mu değil mi ona bakmak lazım. Eğer dini ile ilgili bir 

problemi yoksa hâşâ ona Allah’ı da göstersek ona yine inanmaz. Çünkü 

memnun zaten hayatından. Ama kafasında soru işaretleri olan, araştıran ve derdi 

olan insana anlatılır. Nereden başlanırsa başlanılır ama bir yerlerden başlayıp 

anlatmak lazım böyle insana. 

Konuşmanın devamında müteşeyyi olmanın verdiği ilk duygusal coşkuyla her öğrendiği 

bilgiyi diğer insanlara anlatmaya çalışmanın onların imanını da tehlikeye atacağını 

söyledi. Çünkü ona göre “doğru” yoldan haberdar etmek onlara sorumluluk 

yükleyecekti. 

Selda Sünnilikten ayrılarak Şii olduğu ilk başlarda herkese yeni inacını 

anlatmaya çalıştığını, ancak kimsenin onu anlamadığını söyledi: 

İnsanlar beni dinliyor ama dediklerime bir türlü inanmıyorlardı. Bana “sen 

Şiilerden çok etkilenmiş, onların kitaplarına çok kapılmışsın” diyorlardı. 

Kerbela’yı biliyorlar, öyle bir şey olduğunu, ama çoluk çocuğun katledildiğini 

bilmiyorlar, inanmıyorlardı. Tarihi yönden bilmedikleri için Şiilerin bunu 

uydurup destan haline getirdiğini söylüyorlardı. Bir ağıt haline getirdiği, Şiilerin 

sahabeye iftira attığını söylüyorlardı. Bir yıl boyunca anlattım anlattım. Ama 

bana bir kişi bile inanmayınca artık bıraktım anlatmayı. İhtiyacı olmayana 

anlatmamak lazım. Aksi taktirde o kişiyi mesul duruma düşürmüş oluruz..İlk 

başlarda hep anlatıyordum. Sonra anladım ki ihtiyacı olmayan sormayana bir 

şeyler anlatınca kıymeti olmuyor anlattığın değerli bilginin. Boşu boşuna onu da 

sorumlu hale getiriyoruz. Başlarda bu hatayı yaptım. Artık sormayana 

ilgilenmeyene bir şey anlatmıyorum. 
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Hasan insanların durumuna ve içinde bulunduğu koşula göre tebliğ yapılması 

gerektiğini şu şekilde açıkladı: 

Mustazaf dediğimiz bir kesim var ki, öğrenme imkânı yok. Gerçek kendisine 

ulaşmamış hakkı bulmaya imkânı olmayan kimselerdir. Mugassır dediğimiz 

diğer kesim ise, bu kesim bile bile öğrenmeyip kulak tıkayan kimselerdir. 

Bunlar sorumludur. Ahirette Ehli Beyt’e tabi olmamanın cezasını çekerler. Ama 

ilk grup eğer ibadetleri ve inancı da varsa Ehl-i Beyt’e uyma imkânı da 

olmamışsa Allah’ın onları affedeceğini umuyoruz. Burada tebliğ çok önemli 

işte. Örneğin birisi güzelce ibadetlerini yapıyor ama Ehl-i Beyt’in haberi hiç 

ulaşmamış kendisine. Bir Şia da ona tebliğde bulunuyor. O da gerçeği 

görmesine rağmen bir türlü kabul etmek istemiyor. İşte o kişi bu durumda 

mustazaflıktan çıkıyor. Büyük bir mesuliyet altında kalıyor. Bu durumda hiç 

kabul etmeyecek birine tebliğde bulunmamak gerekir. 

 

Çalışma sahasında kendileriyle görüştüğüm tüm Şiiler, yukarıda alıntıladığım 

katılımcılara benzer şekilde görüşlerini bildirdiler. Buna göre, Şiiliği hiç 

bilmeyen birine doğrudan anlatılmamalı, ancak merak ve ilgi duyuyor ve bir 

arayış içerisinde bulunuyorsa tebliğde bulunulmalıdır. 

2.8. Gizleme Yönelimli Dindarlık 

Şiilerin dindarlık şekillerini “temkinli sıkı dindarlık” olarak tanımlamak 

mümkündür. Bu dindarlık tipi, Türkiye’deki genel olarak dine karşı tutumla ve Şii-

Alevi kimliğine yönelik negatif algıyla alakalı olabilir. Bu dışlayıcı tutum nedeniyle 

Şiiler, dini kimliklerini rahatça ifade edememektedir. İnanç ve ibadetin aşikâr olarak 

değil, derin ve sessiz olarak yaşanmasından dolayı tebliğ de örtük ve dolaylı yapıya 

bürünmektedir. Simmel’e göre “gizli toplum her yerde despotluk ve polis kontrolünün 

sonucu”196 olarak ortaya çıkan bir oluşumdur. Günümüzde farklı etnik ve dini grupların 

birçok ülkede ayrımcılığa maruz kaldığı, bu nedenle kimliklerini saklamaya çalıştıkları 

bilinmektedir. Bir araştırmada Sünni katılımcıların Aleviler ile bir arada yaşayabilmeleri 

için kendileri gibi olmaları üzerinden onların homojenize olarak “biz”e dâhil 

                                                 

196Georg Simmel, Gizliliğin ve Gizli Toplumların Sosyolojisi, çev. İdil Dündar (İstanbul: Pinhan 

Yayıncılık, 2019), 33. 
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edebildikleri görülmektedir. 197 Bir Şii veya Alevi’nin inancını özgürce yerine getirmesi 

bu “homojen” görüntüyü bozan bir eylem olup dışlayıcı tutum sebebi olabilmektedir. 

Bir kadın, kamu kurumlarına memur alımı için yapılan yazılı sınavda oldukça 

yüksek puan alan oğlunun mülakatta elenme sebebini Şii olmasına bağladı. Ona göre Şii 

birisi ne kadar güzel ahlak sahibi olursa olsun sırf Şii olduğu için dışlanacaktır. Kabul 

görmesi için Sünni olmalı ya da Şii olsa bile namaz kılmamalı, mezhep, din gibi 

şeylerden uzak durmalıdır. Yunus “Bir Şiiinin güzel ahlakıyla çevresinde tanınmasının 

onun Şii kimliğinin kabul görmesini kolaylaştırır mı? şekindeki soruma o, Mekkeli 

müşriklerin Peygamberimizin güzel ahlaklı olduğunu bilmelerine rağmen onun 

çağrısına uymayarak reddettiklerini; aynı şekilde Şii birisi ne kadar güzel ahlaka sahip 

olursa olsun insanların onun ahlaklı olmasıyla ilgilenmeyerek doğrudan dışlayacaklarını 

söyledi: 

Güzel ahlak önemli ama yeterli değil bence. Çünkü Peygamber güzel ahlakı ile 

örnek olmasına rağmen İslam’ı anlattığında yine inanmamışlar müşrikler. Bir 

tanıdığım ile ilgili bir örnek anlatayım. Bir tanıdığım Şii erkek evlenmek 

istiyordu. Kız tarafı Sünniydi. Çalıştığı kuruma gidip sormuşlar nasıl biri diye. 

Bu aday Şii olduğunu saklamıyordu. Çalıştığı kurumdakiler onu iyi, doğru 

dürüst olarak anlatmışlar. Niçin araştırdıklarını söyleyince ise “ondan uzak 

durun o Şiidir” demiş iş yerindekiler. İnsanlar inanmıyorsa güzel ahlak da işe 

yaramıyor. 

 Yunus, Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklere İslam’ı tebliğ ettiğinde onlar 

Hz.Peygamber’in güzel ahlak sahibi olduğunu bilmelerine rağmen Müslüman olmayı 

reddettiklerini örnek göstermektedir. Ona göre bir Şii ne kadar güzel ahlaka sahip olursa 

olsun Sünniler tarafından ayrımcılığa maruz kalacaktır. Bu şekilde düşünenler genellikle 

Iğdır dışındaki kamu kurumlarındaki memurlardır. Konuştuğum bazı memurlar iş 

yerlerinde Şii olduklarını gizlemek zorunda kaldıklarını söylediler. Bu konuda 

katılımcıların mahremiyetini ve güvenliğini gözeterek ayrıntıya girmemeyi bilinçli 

olarak tercih ettim. Bir katılımcı çalıştığı kurumda Şii olduğunu saklamayarak 

                                                 

197Hatice Çoban Keneş, Yeni Irkçılığın “Kirli” Ötekileri: Kürtler, Aleviler, Ermeniler (Ankara: Dipnot 

Yayınları, 2013), 157. 
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namazlarını düzenli olarak kıldığını, bu nedenle baskıya maruz kaldığını, en sonunda 

emekli olmak zorunda kaldığını anlattı. Gözlemlerime göre bir Azeri, Şii olduğunu belli 

edecek şekilde dini pratiklerini yerine getirirse ayrımcılığa maruz kalırken, dini 

pratiklerini yapmazsa herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadır.   

Büşra Şiiliğin aşikâr olarak yaşanmasının zor olduğunu ve çevrenin tepkisine yol 

açtığını teyzesini örnek vererek anlattı: 

Benim teyzem de bekârken Şii oldu. Biz o zamanlar gizli gizli haftalık 

toplantılara gidiyorduk. Akrabalarımız dedemler duymasın diye. Orada birisi 

teyzemi görüp beğendi oğlu için. Teyzemin evlendiği kişinin Iğdırlı olduğunu 

yakın çevremize söylemedik. Soranlara Siirtli diyorduk. Iğdırlı desek Şii olduğu 

anlaşılacaktı çünkü. Biz tanıdıklarımıza Ankara’da düğün olmayacağını 

söyledik. Ardından camide toplanıp gizlice düğün töreni yaptık. Anneannem 

teyzemin evliliğine Şii olduğu için itiraz etmişti ancak çok aşırı tepki 

vermemişti. Teyzem düğünden sonra İran’a gidince eniştemin Şii olduğunu 

akrabalarımız artık öğrenmiş oldu.  

Yukarıdaki ifadelerde aynı toplum içerisinde “birlikte ama farklı” olarak var 

olmanın güçlüklerini ve bu konuda Sünni ve Şiiler arasında aşılması gereken 

bariyerlerin büyüklüğünü görmekteyiz. 

Şii olarak Sünni bir ekolojide yaşamanın zorluklarını “Müteşeyyi olmak” 

kısmında daha detaylı olarak açıklamaya çalıştım. “Takiyye” kavramı ilk bakışta 

sahadaki kişileri etiletleyerek ötekileştirmeyi çağrıştırsa da, bu kavram Şii metinlerde 

kullanılmakta ve dini otoriteler tarafından gerektiği zaman uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Şiilerin tarihte maruz kaldıkları baskılar ve imamların suikasta uğradığına 

dair anlatılar, günümüzde takiyye kültürünün kökenini oluşturmaktadır. Şiiler özellikle 

büyük kentlerde küçük yaşlardan itibaren kendilerine ebeveynleri tarafından telkin 

edilen “görünmez Şii olmayı” kanıksamış durumdadırlar. Aksi durumda çocuklar, 

okullarda öğretmenlerinin ve arkadaşlarının çeşitli olumsuz davranışlarına maruz 

kalmaktan endişe duymaktadırlar. Simmel, gizli toplumların çocuklarına gizlilik 

sanatını öğretmeleri gerektiğini vurgular. Ona göre zihinsel yapıları gereği grup sırlarını 
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ifşa etmeye meyilli olduğundan çocuklara sessizliğin öğretilmesi gerekmektedir.198 

Çalışma alanımda aileler çocuklarına bu yönde bir telkinde bulunarak onların 

öğretmenleri veya arkadaşları tarafından kötü muameleye maruz kalmalarına engel 

olamaya çalışmaktadırlar. 

Şiilerin kamusal alandaki takiyye davranışları Goffman’ın “damganın idare 

edilişi”199 olarak belirttiği bir takım stratejileri anımsatmaktadır. Goffman toplumda 

çeşitli damgalara sahip olanların “normal” insanlarla karşılaşmalarında çeşitli uyum 

stratejileri geliştirerek yaşadıklarından bahsetmektedir. O, bedenlerinin çeşitli 

bölgelerinde damga bulunanlar dışında, ait oldukları gruptan dolayı kenara itilenleri de 

“damgalı” olarak vasıflandırmaktadır. Takiyye, Şiilerin de Sünni çevrede dışlanma 

endişelerinden dolayı Şii olduklarını gizlemeye yönelik bir davranışıdır. Goffman’a 

göre “normal” olanlar tarafından“damgalı” kişiye hem herkes gibi olduğu hem de 

herkes gibi olmadığı söylenir.”200 Bu çelişik durumu aşmaya yönelik olarak Şiiler 

kamusal alanda herkes gibi olduklarını göstermek amacıyla takiyye yaparak yine 

Goffman’ın ifadesiyle “mış, miş gibi yapmak veya bir kisveye bürünmek”201 suretiyle 

kendilerini denetlemektedirler. Örneğin bir imam hatip lisesinde öğrenim gören on altı 

ve on yedi yaşlarında iki kız kardeş, arkadaşlarına ve öğretmenlerine Şii olduğunu 

söylemediklerini, zaten düzenli olarak namaz kılmadıkları için kimsenin dikkatini 

çekmediklerini, anne ve babalarının böyle yapmalarını tembihlediğini anlattılar. 

Kızların annesi bu temkinli tutumun sebebini şu şekilde izah etti: “İmamlarımız takiyye 

yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi ne gerek var durup dururken Şii olduğumuzu söyleyip 

önyargı oluşturalım kendimize. Çocuklarıma diyorum her zaman. Kendinizi belli 

etmeyin. Ne öğretiyorlarsa öğrenin ama kendi inancımızdan da vazgeçmeyiz.” 

                                                 

198Simmel, Gizliliğin ve Gizli Toplumların Sosyolojisi, 34-35. 
199Bkz. Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, çev. Ş. Geniş, 

L.Ünsaldı, S.N.Ağırnaslı (Ankara: Heretik Yayınları, 2022). 
200Goffman, Damga, 173. 
201Goffman, Damga, 181. 
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Kızlardan biri okulda Şiilere yönelik arkadaşlarından veya öğretmenlerinden 

olumsuz bazı ifadelerle karşılaştığını, bu durumda onlarla tartışmaya girmeyerek sessiz 

kaldığını söyledi: 

Hocalar veya arkadaşlarımla asla tartışmaya girmiyor, yanlış bilgiyi düzeltmeye 

çalışmıyorum.  Ama mesela namaz kılarken de eli bağlı kılmadım asla.  Hocalar 

bizi mescide namaz için götürdüklerinde hep hasta olduğumu söyleyip 

atlatıyordum. Nihayet bir gün mescitte bir kedi ölüsü bulununca korktuğumu ve 

bir daha mescide giremeyeceğimi söyledim. Bu bahane ile eli bağlı namaz 

kılmaktan da kurtuldum. 

Bu şekilde çifte-kimlikli bir yaşantı sürmek zorunda olan Şii çocuklar yetişkin 

oluncaya kadar baskın Sünni kültürün içinde homojenize gibi görünüp, kendi kısıtlı özel 

çevrelerinde gerçek kimliklerini olabildiğince özgür bir şekilde açığa çıkartmaktadırlar. 

Goffman’ın işaret ettiği gibi, bireyler farklı çevrelerde kendine özgü farklı biyografiler 

ile var olurlar.202 Örneğin Iğdır’da bir devlet lisesinde öğrenim gören Nehir, 

arkadaşlarıyla beraber Muharrem ayında müzik derslerinde Sünni öğretmenlerine 

Hüseyin için yas tuttuklarını, bu nedenle kendilerine saygı gösterilmesini belirttiklerini 

anlattı: “Önceki öğretmenimiz çok anlayışlıydı. Ama yeni gelen dikkat etmedi. Derse 

katılmamızı istiyordu.” Şii olduğunu gizleme ihtiyacı hissetmeyen Nehir, bu konuda 

herhangi bir kısıtlama veya dışlamaya maruz kalmadığını anlattı. Bu durum Şii 

çoğunluğun içerisinde olmanın doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Hâlbuki yukarıda 

aynı yaşlarda olan Şii kızlar Ankara’da tam tersi bir durumla yüzleşmek 

durumundadırlar. Buradan yola çıkarak dinin çoğunluk/azınlık ortamlarındaki 

tezahürünün de farklı olabileceği sonucuna varılabilir.. 

Bir erkek katılımcı kimliğini açıkça ifade edememesinin nedenini Sünnilerin 

Şiiliği anlayamayacağı olarak görmektedir: “Ben Sünni birisini iyice tanıdıktan sonra 

ancak Şii olduğumu söylüyorum. Bunun dışında asla kendi inancımdan bahsetmiyorum. 

                                                 

202Goffman, Damga, 117. 
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Çünkü anlamazlar. Sünniler daha kendi mezheplerini bilmiyor ki Şiiliği anlasın. 

Sünnilerin kültürel seviyeleri Şiiliği anlamaya uygun değil.” 

Ahmet Türkiye’de kamu kurumlarında herhangi bir memur olabilmenin yolunun 

dini kimliğini saklamaktan geçtiğini düşünmektedir: “Takiyye gerekli günümüzde. 

Örneğin IŞİD’in hâkim olduğu yerlerde takiyye yaparak insan canını kurtarabilir. Şu an 

Türkiye’de takiyye yapabilirsem ancak devlette görev alabilirim. Mühendis öğretmen 

v.s olabilirim. Her konuda bir Şiinin elini kolunu bağlıyorlar.” Şii kimliği sadece 

kamusal alanda değil, Sünni yakın çevrede de saklanmalıdır. Örneğin Sevim, çocuğuna 

isim verirken karşılaştığı zorlukla şu şekilde başa çıkmış: 

 Peygamberimiz bir hadisinde “mutlaka bir evin içinde benim adım olsun.”diyor 

ya. Kayınpederimin adı Ali’ydi. Hz.Ali’nin adını koyduğumuzda Herkes 

kayınpederimin adını koyduğumuzu zannetti. İmamlarımızın arasında da bazı 

farklar var ya, mesela sevdiğim olarak da farklı. Ben İmam Hasan ve İmam 

Hüseyin’i çok seviyorum. Hasan ismini koymayı çok istedim ama nasip olmadı. 

Hüseyin Seccad ismi koydum. Hasan ismimi vermeme kaynanam sebep oldu. 

Ben Hasan Hüseyin koyacaktım. Bunu da söyledik ona. “Aa çok iyi Hasan da 

benim babamın ismi” deyince biz de değiştirdik. O anda ona bir şey söylemedik 

de daha sonra biz Hüseyin Seccad ismini tercih ettik. İlk oğlumun adı da 

Kayınpederimin ismi olduğu için verdiğimizi zannediyor.  Ama ben İmam 

Ali’den dolayı Ali koydum. Sonuncusunu da o şeklide tercih ettik. 

Bu konuda oğlumun öğrenim gördüğü İmam Hatip Lisesi’nde yaşadığı tecrübe 

iyi bir örnek olacaktır. Anlattığına göre ders sırasında öğretmen Şiilerin “gerçek” 

Müslüman olmadığını, kıldıkları namazın geçersiz olduğunu söylemiş. O zamanlar daha 

dokuzuncu sınıfta olan oğlumun kafası iyice karışmış. Kendisi Şii olmamasına rağmen 

Şii akrabalarını düşünerek üzülmüş olsa da, derste öğretmen ve arkadaşları tarafından 

“yanlış” anlaşılacağı için konuşmamayı tercih etmişti. Sonuç olarak Şiiler, Sünnilerle 

beraber bulundukları kamusal alanda hem tarihten tevarüs eden travmaların hem de 

konjonktürün etkisiyle genellikle dini kimliklerini gizleyerek özel alana 

ertelemektedirler. Türkiye’de Aleviler ile ilgili yapılan çalışmasında Shankland, 
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Aleviliğin ibadetlerinin esnek yapısından dolayı Şiiler gibi takiyye yapmaya ihtiyaç 

hissetmediklerini, bu nedenle Sünni çevrede daha rahat yaşadıklarına dikkat çeker.203  

                                                 

203David Shankland, The Alevis in Turkey: The Emergence of a Secular İslamic Tradition (London and 

New York: RoutledgeCurzon, 2003), 85. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şİİ DİNDARLIK VE TEŞEYYÜ 

3.1. Şii Oluş-Hikâyeler 

İnsanların ideolojilerin, kurumların, beklentiler ve yönelimlerin de dönüştüğü 

dinamik bir süreç olan din değiştirmenin bir tek nedeni ve sonucu olmayıp, bağlamsal 

olarak olayların, ilişkilerin ve beklentilerin matrisinden etkilenmektedir. Böylece din 

değiştirmek insan hayatını birçok yönden etkileyebilen yavaş gelişen karmaşık bir süreç 

olup, basit bir olay değildir.204 Loffland ve Skonovd’un yaptığı ayrıma göre din 

değiştirmenin çeşitli motifleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan entelektüel motife 

göre kişinin bireysel ilgisi neticesinde yaptığı araştırmalar, okuduğu kitaplar, izlediği 

televizyon programları gibi alternatif yollar din değiştirmesine neden olan önemli 

araçlardır. Mistik motife göre bireyin aniden yaşadığı mistik bazı rüyalar veya işaretler 

onun din değiştirme sebebi olabilir. Diğer ise deneyimsel motif (experimental) kişinin 

şahit olduğu somut bazı göstergeler neticesinde din değiştirmesidir.205 

Din değiştirme ile ilgili akademik çalışmalar,1900’lü yıllarda başlamıştır. 1950 

ve 1960’larda ise İslam için “ihtida”, Hıristiyanlık için kullanılan “conversion” 

kelimeleri “yeni dini hareketler” ile ilgili çalışmalarda yetersiz kalmaya başlamıştır. 

Çünkü aynı din içerisinde bir gelenekten diğerine geçiş söz konusu olduğunda bu durum 

                                                 

204Rambo, Lewis R., Understanding Religious Conversion (New Haven and London: Yale University 

Press, 1993), 5,10. 
205John Lofland - Norman Skonovd, “Conversion Motifs”, Protest: Studies of Collective Behavior and 

Social Movements (London and New York: Routledge, Taylor Francis, 1985), 160-171; ayrıca bkz. 

Rambo, Lewis R., Understanding Religious Conversion, 12-13. 
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için hangi kavramın kullanılacağı hususunda anlam karmaşası var gibidir. Ancak bu 

durum din değiştirme olarak tanımlanabilir.206 

Din değiştirmenin birçok bireysel ve toplumsal sebepleri bulunmaktadır. 

Chrysides’in de belirttiği gibi din değiştirme ne ani bir olaydır ne de tesadüfen 

gerçekleşmektedir. Bireyin daha yoğun bir manevi arayış içerisinde bulunması 

neticesinde, bu arayışını karşılayacak uygunlukta bir oluşumla karşılaştığında dikkatini 

çeken bu oluşuma dâhil olabilmektedir.207 

Çalışma yaptığım grup Şii kökenliler ve Sünnilikten vazgeçerek Şii olmayı 

tercih edenlerden oluşmaktadır. Sonradan Şii olanlar ile ilgili özellikle doğuştan Şii 

olanlar “hafif” alay içeren “dönme” ifadesi kullansalar da, ben onlar için “Müteşeyyi” 

kavramını kullanmayı tercih ettim. Hikâyeleri ve dini geçmişleri birbirine benzeyen 

müteşeyyiler ile gözlem dışında yaptığım görüşmelerde onlar hayatlarındaki değişimden 

memnun olduklarını ifade etmiş, önceki inançlarıyla ilgili olarak “Allah affetsin” 

diyerek “ihtida” etmiş gibi önceki-sonraki hayatları arasına bariyer koymuşlardır.  

Kapsamlı ve müstakil bir araştırmayı hak edecek ölçüde önemli olan bu konuyla 

ilgili Türkiye’de yapılmış çalışma yetersizliği sebebiyle burada “din değiştirme” 

“conversion” çalışmalarında kullanılan terminoloji ve bulgulardan faydalandım. 

Müteşeyyilerin dönüşüm hikâyelerine bakıldığında genellikle herbirinin benzer 

süreçlerden geçtikleri anlaşılmaktadır. Örneğin katılımcılar öncelikle Sünniliği çeşitli 

yönlerden eleştirerek sorguladıklarını belirtmişlerdir. Dönüşüm sürecinin başlangıcında 

Sünni inancıyla ilgili yoğun şüphe duygusu içerisinde bulunan katılımcılar, bu süreçte 

bazıları Şii birisiyle tanışmış, bazıları Şiilik ile ilgili kitaplar, radyo veya televizyon 

aracılığıyla Şiiliğe tamamen geçmişlerdir. 

                                                 

206Kirman, “Din Değiştirme Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım”, 77. 
207George D. Chryssides, “Conversion”, The Oxford Handbook of New Religious Movements, ed. James 

R. Lewis - Inga B. Tollefsen (USA: Oxford University Press, 2016), II/26,34. 
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Bu bölümde farklı yaş ve cinsiyette kadın ve erkeklerle farklı ortamlarda 

yapılandırılmamış görüşmeler yaptım.  Görüşmelerde rastgele ve plansız olarak değil, 

başlangıçta hazırlamış olduğum sorular doğrultusunda sohbetin gidişatına göre, bazı 

soruları atlayarak, bazılarının içeriğini genişleterek ilerledim. Mülakat esnasında 

sorulara sıkı bağlı kalmasam da elimdeki soru listesi, konuya belirli bir eksen 

oluşturmamı sağlasa da bu sorulara bağlı kalmadım. Zira bir soru listesine bağlı kalmak 

doğal ortamda başlayan konuşmaların gidişatını bozabilir veya sınırlandırabilirdi. 

Tez çalışmasına başladığım 2018 yılından beri Şiilerle daha önce hiç olmadığı 

kadar iletişim sağlamıştım. Hayat hikâyelerini gözlem süreci boyunca öğrendiğim 

müteşeyyilerle ve Şii kökenlilerle ev, kafe ve piknik gibi ortamlarda bir araya geldim. 

Bu araştırmada katılımcıların kendi beyanlarını doğrulayacak kesin bir veri 

olmamakla beraber, kendileriyle uzun zaman geçirdiğim için, beyanlarıyla gündelik 

hayatlarının bana görünen kısmıyla karşılaştırma yapmaya çalıştım. Böylece bir kez 

mülakat yaptıktan sonra katılımcılarla kurduğum arkadaşlık ilişkileri devam ettiği için 

mülakatlarda belirttikleri düşüncelerini teyit etme fırsatım oldu.  

Hz. Peygamber ve on iki imamın yolunu takip ettiklerini düşünen müteşeyyiler, 

kendilerini imamlar aracılığıyla Hz. Peygamber’e bağlayarak diğer Müslümanlardan 

ayrı bir konumda durduklarını ifade etmektedir. Özellikle müteşeyyilerin “gerçeği 

bulma, en doğruya ulaşma, hidayete erme” şeklindeki ifadeleri bu durumu 

vurgulamaktadır. Bazıları Şiiliği tercih etmeyi, “Elhamdülillah hidayeti buldum.” 

şeklinde ifade ederken, bazıları ise yeni tercihini “doğruya ulaşmak” olarak 

tanımlamaktadır. 
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Bauman bir kişinin ait olduğu yerden emin olmadığında kimliği hakkında 

düşünmeye başladığını söyler.208 Müteşeyyilerin hikâyelerine baktığımızda öncelikle 

Sünniliği sorgulamakla başladıklarını ve yanlış yolda olduklarına dair düşünce 

içerisinde ilerlediklerini görmekteyiz.  

Halası vasıtasıyla tanıştığım ve birçok kez görüştüğüm 23 yaşındaki Büşra, 6 

yaşlarındayken anne-babası Şiiliği tercih ettiğinden, kendisini kısmen Müteşeyyi olarak 

görse de Sünni yakın akrabalarının ebeveyni üzerindeki baskısına bizzat tanık olmuş. Şii 

olan teyzesi ve eniştesi vasıtasıyla tanışarak evlendiği eşiyle birlikte İran’a yerleşmiş. 

Eşi Kum’da medresede; kendisi de çeşitli dini kurumlarda eğitim almış. Covid 19 

salgınından dolayı İran’dan Ankara’ya dönerek ailesinin yanında kalmaya başlamışlar. 

Oldukça samimi ve sıcak bir şekilde kapıyı açan Büşra ile uzun bir sohbet 

gerçekleştirdik. Ondan izin alarak görüşmemizin bir kısmını ses kayıt cihazına 

kaydettim. Daha sonra bu görüşmeleri yazıya geçirdim. Büşra hikâyesini şu şekilde 

anlattı: 

Ben altı yaşında iken annem babam Şii olmuşlar. Ben hem doğuştan Şii 

sayılırım hem de sonradan Şii olmanın tüm zorluklarını yaşadım. Altı yaşından 

beri Şii bir aile ortamında büyüdüm. Örneğin dedem ve anneannem eve geleceği 

zaman mühürleri saklıyor, duvarlardaki Ehl-i Beyt’e ait tabloları kaldırıyor, 

kısaca evde Şii olduğumuza dair hiçbir işaret bırakmamaya çalışıyorduk. 

Ailemin bana bu tür telkinleriyle büyüdüm.  Dedemler geldiği zaman onların 

yanında namazlarımı eli bağlı kılmam tembihlenirdi bana. Onlar gittikten sonra 

tekrar namazımı kılmam, ev dışında Şii olduğumu asla söylememem, inancımı 

tamamen saklamam telkiniyle büyüdüm. 

Abisi de aynı şekilde yetişmesine rağmen üniversiteye gidince Şiilikten 

vazgeçmiş. Özellikle annesinin Ehl-i Beyt’in yolunu terk etmesinden dolayı çok 

üzüldüğünü, gördüğü rüyalardan aldığı mesaja dayanarak bir gün tekrar Şiiliğe geri 

döneceğine inandığını anlattı. Kent hayatının yaşam şartlarına bağlı olarak din, birincil 

ilişkilerin hâkim olduğu aile içinden öğrenilerek yaşanan ve onların kontrolü ile 

benimsenmeyerek tercih edilen ve gerektiğinde ise terk edilebilen bir olgu haline 

                                                 

208Zygmunt Bauman, “From Pilgrim to Tourist or a Short History of Identity”, Questions of Cultural 

Identity, ed. Stuart Hall - Paul Du Gay (London: Sage Publications, 2003), 19. 



 

97 

gelmiştir. Büşra’nın abisi aile bağlarının daha gevşek olmasından istifade ederek 

ailesinden aktarılan Şii değerlerden zamanla uzaklaşmıştır. 

Haftalık toplantılara düzenli katılan lise mezunu Sevim, Açık Öğretim 

Fakültesi’nde öğrenim görmektedir. İleride bir işe girerek çalışmayı planlıyor. Haftalık 

toplantılara düzenli olarak iki küçük çocuğu ve eşiyle beraber katılıyor. Sahaya çıktığım 

ilk günlerde tanıştığım Sevim’in Keçiören’deki evine görüşme yapmak için gittiğimde 

bir arkadaşıyla beraber beni karşıladı. Yaklaşık dört saat boyunca sohbet ortamında 

onun Şii olma sürecini dinledim. Hikâyesi de dinin bireysel bir seçim olarak tercih 

edildiğinin güzel bir örneğini göstermektedir:  

Dine hep bir merakım ve ilgim vardı. Şii olmadan önce birçok dini gruba 

girdim. Nakşibendîler, menzilciler gibi. Ama Allah yardım etti de Fetullahçılara 

katılmadım. Aslında beni almadılar aralarına. Benim ablam ve eşi Şii olmuşlar 

meğer. Ben bunu o zamanlar bilmiyordum. Yıllarca benden saklamışlar. Bir gün 

bir konuşmamız sırasında sahabelerden konu açılınca eniştem bana: “Aman 

onlardan mı bana bahsediyorsun?” dedi. (İlk üç halifeyi kastettiğini söylüyor) 

Ben o zamana kadar sahabelerle ilgili olumsuz bir söz hiç duymamıştım. Çok 

şaşırmıştım. Ablama eniştemin neden böyle konuştuğunu sorunca o, bana her 

şeyi anlatmaya başladı. Yani Şiiliğe uzun yıllardır geçtiklerini, çevrelerinin 

tepkisinden çekindikleri için bunu söylemekten kaçındıklarını söyledi. Ablam 

sahabelerin aslında zannedildiği gibi mükemmel olmadıklarını söyledi. Aslında 

benim de o zamana kadar bazı şüphelerim vardı sahabeler hakkında. Ama 

sonradan suçluluk duyarak  “Allahım beni affet” diye dua ederdim. O sıralarda 

eniştem bana “Bir kitap var, okumak ister misin?” dedi. Ben de “tabi okurum” 

deyince “Doğruya Doğru” adlı bir kitabı bana verdi. İki gecede okudum. 

Bitirince düşünüyorsun yazılanları çok mantıklı geliyor. Mesela farklı 

tarikatlara girdim. Tüm tarikatlar aynı gibi geldi. Ama bu Şiilik çok farklıydı. 

Farklı geldiği için “Acaba bu doğru yol olabilir mi?” diye düşünmeye başladım. 

Kitabı bitirdikten sonra eniştem “Ne düşünüyorsun?” dedi. Ben mantıklı 

geldiğini söyledim. Ama insanın şimdiye kadar süre gelen hayatını değiştirmesi 

zor tabi. Annem babam namaz kılan, sıradan geleneksel Müslümanlardı. Ben de 

liseden beri namazlarımı kılıyordum ama başım açıktı. Ablam bir gün 

Kırıkkale’de bulunan vakfın sohbetine giderken beni de götürdü. Ben de gittim 

onunla. Orada mollanın eşi gibi dindar kadınlar benim Şii olmamda çok etkili 

oldular. Dikkatimi çeken bir şey olmuştu burada. O zamana kadar gittiğim 

tarikatlarda hemen daha oturur oturmaz bağış toplarlardı. “Gönlünden ne 

kopuyorsa” diye. Burada ilginç bir şey olmuştu. Mollanın karısı bana kalkıp 

kendisi Kur’an verdi. Hâlbuki yanıma ben bozuk para almıştım bunlar da para 

toplar diye. Kur’an dağıtması beni çok etkiledi. Genelde tarikatlarda kıdemliler 

oturur, diğerleri böyle işleri yapardı. Vakfın mollasının eşinin kalkıp bize 

alçakgönüllü bir şekilde Kur’an dağıtması ve burada para toplanmaması çok 

hoşuma gitmişti. Ondan bir süre sonra (6-7 ay sonra) nişanlandım. Eşim 

Sünniydi. Tabi ben mekteple yeni sayılırdı tanışmam. Mektebe yakınım ama 

hala sahabelere tam toz konduramıyorum ama namazı falan eli bağlı kılmaya 

devam ediyordum. Nişan ve evlilik sürecinde vakfa gelmedim. Eşim Sünni ama 

eniştemin farklı olduğunu fark edince bana sordu kaç kez. Ben onun ne tepki 

vereceğini bilemediğimden geçiştiriyordum cevabı. Evlendikten sonra bir yıl 
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kadar Kırıkkale’de oturup ardından İstanbul’a taşındık. İmam Ali Cami’nin 

yanında oturuyorduk. Rabbim beni oraya çekti. Bilerek değil, orada ev bulduk. 

Bir gün ezan sesi eşimin dikkatini çekti. “Bak farklı bir ezan sesi geliyor” dedi. 

Ben ona Şiilik hakkında biraz bildiğim kadarıyla bir şeyler anlattım. Özellikle 

sahabeler hakkındaki anlattıklarımın ona mantıklı geldiğini söyledi. O 

ortaokuldan beri namaz kılıyormuş. O zamanlardan beri eşim niye dört mezhep 

olduğunun cevabını bir türlü bulamadığını namazlarında  “Allah’ım beni doğru 

yola ilet Allah’ım beni doğru yola ilet” diye dua ettiğini anlattı. Bu çok ilginçti. 

Çünkü ben de aynı duayı yıllarca yapıyordum. Birbirimizden habersizce aynı 

duayı etmişiz meğer. Doğuştan Şii olanlar Sünnileri zaten biliyor ve “Tamam 

onlar öyle biz de böyleyiz” diyor sorgulamıyorlar. Ama Sünni birisine Şiilik 

çok değişik geliyor. Çünkü daha önce hiç bilmediği bir şey. Bir süre sonra eşim 

dedi ki. “Ben caminin hocasıyla konuşayım” O gün geç geldi eve. Ne yaptığını 

sorunca o: “Ben Şia oldum.” dedi. Çok şaşırmıştım. Ben de “Tamam” dedim. 

Ben de aslında Şii olmak istiyordum ama senden çekiniyordum.” dedim. Çok 

mutlu olmuştum. Bizim mollalarımız gerçekten çok sıcaklar insana. Ama Sünni 

imamlar çok soğuklar. Onlar devlet memuru olduğundan mı, nedendir 

bilmiyorum. Oysa bizim mollalarımız daha içten. Mesela cemaat namazına eşim 

giderdi camiye. Eşim eli bağlı bir şekilde arkada kılmasına rağmen cemaatten 

kimse veya molla bir şey demezdi. Eşim de mollayla konuştuğunu mollanın çok 

rahat ve sıcakkanlı olduğunu söyledi. 

Bir kitapçıda çalışan 45 yaşındaki Yunus’un hikâyesi ise şu şekildedir: 

Önceleri benim küçük bir bakkalım vardı. Aynı zamanda da arada bir kitapçıda 

çalışıyordum. Kafama bazı sorular takılıyordu. Diyordum ki: Biz kitapçıyız ama 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le alakalı hiçbir kitap bizde yok. Kimse 

bahsetmiyordu. Bir gün radyoda bir araştırmacı yazar konuşmacı gazete okuyup 

yorumluyordu bu adam. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu kadar kitap 

okuyan biri olmama rağmen bu adam dışında Ehl-i Beyt’ten bahseden kimseyi 

duymamıştım. Adam her gün dua okuyor, duanın sonunda da devamlı Ehl-i 

Beyt’ten bahsediyordu. Onunla bir şekilde tanışmıştık. Ona bunu sormayı karar 

vermiştim. Ona “Ehl-i Beyt nedir?” diye sorup bana anlatmasını isteyecektim. 

Ama bugünkü düşünceme göre “İyi ki de sormamışım” diyorum. Teyzemin 

oğlu Almanya’ya gitmişti genç yaşta. O Almanya’da Ehl-i Beyt ile tanışmış. 

Teyzemin oğlu ile kardeşi kaza geçirince hastanede yoğun bakımda yatarken 

onunla çok konuştuk. O bana bazı sorular sordu. Ben ona bazı sorular sordum O 

konuşmalar neticesinde kafamda bazı sorular oluştu. O Almanya’ya gitti bir 

süre sonra geri geldi. Bana İzmir Caddesi’nde bulunan vakıftan bir kitap verdi. 

Hiç unutmam “Siyasal İslam” diye. Cafer Subhani’nin. Benim için çok önemli 

bir kitaptı. İtilaflı meselelere kısa ve öz cevaplar veriyordu. Ben o kitabı 

okudum. Not aldım. Başka çok kitap okudum. Kitapçı olmam nedeniyle 

kaynaklara ulaşma imkânım vardı. Bana tavsiye ettiği birçok kaynağa ulaştım. 

Birkaç ayın sonunda ben mektebe girdim. 

Selda ile haftalık toplantıların birinde tanıştık. Onunla evimde dört saat kadar 

çay eşliğinde görüştük. Onun hikâyesi diğerleri gibi başlamış olsa da bazı farklılıklar 

barındırmaktadır: 

Çocukluğumda yaşlıların namaz kılması çok hoşuma giderdi. Hiç kimse bana ne 

namaz kıl, ne de örtün dedi. Dine ait birçok bilgiyi evlendikten sonra öğrendim. 

Önceden kimse bana ne mezhepten ne dinden imandan bahsetmişti. 

Bilmiyordum. Bir gün Kur’an-ı Kerim’in mealini okurken başörtüsünün farz 

olduğunu öğrendim. Başörtüsü örtünce, ailem karışmadı ama işyerinden çok 
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eleştiri aldım. Çok kınadılar. “Sen modern bir insandın, neden kendini bu kılığa 

sokuyorsun?” gibi şeyler söylediler. Ben çok açıktım önceden. Annem bana hep 

mini etekler dikerdi. Babam sinemacıydı. Annem ev hanımıydı ama filmleri 

seyretmeden mi bilmiyorum çok modern bir kadındı. Annem Ankara’ya gelin 

gelmiş. Ben Ankara’da büyüdüm. Annem makyajı, güzel giyinmeyi, gezmeyi 

seven, son derece modern bir kadındı. Ben o zamanlar namaz kılıyorum ama 

başörtüsünü örtmeye çalışıyorum ama sürdürmekte zorlanıyordum. Bir de dua 

ediyordum. “Allah’ım başımı örtmemi sağlayacak birisiyle beni karşılaştır” 

diye. Yunus Emre’yi çok severdim. Masamın üstünde hatta bir kitabı hep durur 

onu hep okurdum. Hatta dua etmiştim ki: “Allah’ım soyadı Emre olan biriyle 

evleneyim”  Gün geldi evlendiğim kişinin soyadı Emre. (Gülüşmeler) Bir şey 

yapıyorsun, arayarak bir şeyleri buluyorsun ya. Allahu Teâlâ’nın daha çok 

hoşuna gidiyor demek ki. Ben dualarla her şeyin gerçekleşeceğine hala 

inanırım. Dua ederek şu ağacın yerinden oynayacağına inanırım hala. Oynamaz 

belki ama bunu düşünür ve inanırım buna. Benim kızlar da bana çekmemişler. 

Daha karamsar ve ümitsizler. Ben daha olumlu düşünürüm hep, sabır ve duaya 

sarılırım. Evlendikten sonra eşim Şafi ben ise Hanefi olduğumdan abdest 

konusunda hep sorun çıkıyordu. Ben Hanefiliği bilmem, mezhebi bilmem ama 

Hanefiyim işte. Çocuğu alırken verirken işten gelince elindekini alınca falan 

sürekli abdesti bozulduğundan sorun çıkıyordu. Bu yüzden ben de Şafi olmaya 

karar verdim. En azından kendi abdestimi korurken onun abdestini de 

bozmamış olacaktım. O yüzden mezhepler tarihi kitapları okuyarak Şafiliği 

öğrenmeye başladım. Okudukça düşündüm: “Niye Şafii, Hanefi neden bu 

ayrımlar olmuş. Peygamberimizin zamanında yokmuş böyle bir şey.” 

Halifelerin zamanında da yokmuş. Çok sonraları çıkmış. Kendi kendime 

düşündüm bunları. Alevileri çok seviyorum ama namaz kılmıyor, başlarını 

örtmüyorlar ya. Ben başımı örtüp namaz kılıp aynı zamanda Alevi de olmak 

istiyorum.  Ama böyle bir grup yok ki takılayım. Sonra Sünni bir kadın hocamız 

vardı Nakşibendî tarikatına bağlı. Onun kız kardeşine bakmaya gidiyorum o 

zamanlar. Yemeğini işini falan yapıyorum. Ben evlendikten sonra çalıştığım 

devlet kurumundaki işimi bırakmıştım. Başörtüsünden dolayı.  Bu hasta kadının 

yanına giderken bir gün otobüste Kerbela anma konferansı diye bir ilan gördüm. 

Eşim de sonradan öğrendim 15 yıldır Şii olmuş ve bana söylememiş.  Bu 

konferanstan sonra bir gün eşimi elleri yanda namaz kılarken gördüm. Neden 

böyle kıldığını sordum. Dedi ki: “Aslında ilk namaz kılınış şekli böyleymiş.” 

Aslında eşimi daha önce de namaz kılarken görmüştüm ama o zaman ellerini 

bağlıyordu. 2006 yılında ilk kez onu bu şekilde gördüm. Aslında 15 yıldır vakfa 

falan gelmiş, Şia olmuş ama namazını değiştirmemiş o zamana kadar. 

Sünniliğin bazı şeylerinden daha vazgeçememiş. Mesela bazı halifeler için 

söylenen olumsuz şeyleri kabullenememiş. Namazı böyle kılma sebebini de Hz. 

Ali Ehl-i Beyt aslında böyle kıldığı için demişti. Dedim ki: “Sen bilmiyor 

musun benim Hz.Ali’yi sevdiğimi? Bana neden söylemedin?”  O da daha 

kafasında tam olarak bazı şeyleri oturtamadığı için bir de bana söyleseymiş ona 

itiraz edeceğimi düşünmüş meğer. Vakfa gelen arkadaşlarının eşleri itiraz etmiş, 

Şiiliği benimsememişler. O, benim de itiraz edip reddedeceğimi düşünmüş. 

Konferansa dönecek olursam, konferansta Ehli Beyt’ten haberdar olduktan 

sonra eve gelip bütün Ehl-i Beyt ile ilgili kitapları edinip okudum, okudum, 

okudum. Her şeyi öğrendim. O yıl öğrendiğim bilgileri insanlara anlatmak için 

kapı kapı dolaştım. Bu yüzden o sene 56 kiloya kadar düşmüştüm. Herkese, 

arkadaşlarıma anlattım öğrendiklerimi. Anlatırken ağlıyordum sürekli. Ehl-i 

Beyt’in çektiklerinden dolayı çok acı çekiyordum. 

Her şeyin merakla başladığı bu dönüşüm öyküsünde Selda’nın Ehl-i Beyt’e olan 

bağlılığını ifade edişindeki içtenliği beni çok etkilemişti. Onu dinlerken kendimi ve 

Iğdır’daki Şii çevremi düşünüyor, hiçbirimizin hayatımızın hiçbir döneminde Ehl-i Beyt 
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için bu denli bir duygu yoğunluğu yaşamadığımızı düşündüm. Bu açıdan o bizden çok 

uzak bir yerde duruyordu. Diğer taraftan da anlattığına göre o, Ehl-i Beyt’in yaşadıkları 

sıkıntılarını öğrendikçe kendi sorunlarının bir gün düzeleceğini umuyor, yaşadığı 

zorlukları Ehl-i Beyt’in başına gelenlerle kıyaslayıp teselli buluyordu. Dualarında onları 

aracı kılarak ruhu huzur buluyordu: 

Ben Peygamberimizi çok seviyordum. Hep onu öğrenmek istiyordum. Onu bana 

tam anlatacak kişiler istiyordum. Gerçekten Ebubekir, Ömer falan 

Peygamberimizi gereği gibi anlatamıyor. Ebu Hureyre anlatamıyor. Esas Ehl-i 

Beyt peygamberimizi anlattığı için çünkü onlar onun kanı, canı, onlar en yakını. 

Allah’a nasıl ulaşacağımızı peygamberimizden öğreniyoruz. Allah’ın sıfatları 

fiilleri gücü falan peygamberimize ulaşmak için de Ehl-i Beyt’i bilmeliyiz. 

Onları tanımalıyız. Girdiğim hiçbir tarikat beni Peygamberimize ulaşma hissini 

vermedi. Kendimi ulaşmış hissetmedim. Ama Ehl-i Beyt’in dilinden biri İmam 

Ali’yi, Fatıma annemizi anlattığı zaman peygamberimizi daha iyi anladım. 

Birçok tarikata gittim ben. Hepsinde peygamberimizi bırakıp Ebu Bekir, 

Osman’ı falan anlatıyorlardı. Hiçbir zaman peygamberimizi anlatmadılar. Her 

seferinde diyordum. “Bu sefer gideyim belki anlatırlar” desem de yine elim boş 

dönüyordum. Aişe validemizi anlatırlardı. Onun bile kıskançlıklarını 

anlatırlardı. Ben anlamıyorum kıskançlığın neresi fazilet. Hem kıskançlığını 

anlatıyorlar hem de fazilet olduğunu söylüyorlar. Güya ilmimizin yarısını 

Aişe’den öğrenmişiz. Sünniler bir de şöyle anlatırlardı: Güya Fatıma annemiz 

Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’i dövmüş. Peygamberimiz demiş ki. Bunları dövme 

bunlar benim oğullarım. Ben buna da inanmıyorum. Fatıma annemiz 

çocuklarını dövmesi mümkün değil. İnsanların en zekisi, en akıllısı en 

merhametlisinin kızı çocuğunu dövecek. Bu mümkün mü? 

 

Şiiler dini motivasyonlarını maziden sağlayarak ilerlerken Sünniliğin Şiilere 

karşı dışlayıcı tutumları onları hem birbirine hem de inançlarına daha sıkı 

bağlamaktadır. Nitekim Stark’ın da dediği gibi, dini ve kültürel süreklilik, grubun 

dışarıdakilerle kendileri arasındaki düşmanlıkla orantılı olarak artar. Grup dayanışması 

baskıdan ve zulümden beslenen bir durumdur.209 

İmamların doğum günü anmasında tanıştığım 55 yaşında olan Hatice’yi kısa bir 

süre sonra başlayan yaz tatili ve sonraki aylarda ortaya çıkan Covid salgınından dolayı 

uzun süre görememiştim. Sonraki, görüşmemizde kendi ifadesiyle “koyu bir Nakşibendî 

                                                 

209Rodney Stark, Tek Gerçek Tanri: Tektanrıcılığın Tarihsel Sonuçları, çev. Çiğdem Özüer (İstanbul: 

Literatür Yayınları, 2005), 224. 
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tarikatı” bağlısıyken Şii olmuş. Ancak adaptasyonu anlattığına göre zor olmuş. Oğlu ve 

eşi Şii; kızı ve kendisi Sünni olarak uzun süre devam etmişler: 

Eşim görevi gereği Fransa’ya gittiği sırada mekteple tanışıp Şii olmuştu. Ama 

benim babam imamdı ve ailece Nakşibendî tarikatına bağlıydık. Çok kafam 

karışıktı. Bu inancımdan vazgeçip Şii olmak istemiyordum. Oğlum da Şii olmuş 

hatta ben namaz kılarken getirip secde etmem için önüme mühür koyar, ben de 

onu alıp kenara iter, yine de alnımı koymazdım ona. Ama şimdi o mührün 

anlamını çok iyi anlıyor, yaptığım için pişmanlık duyuyorum. 

Hatice Şii olma sürecinde yaşadığı ikilemi şu şekilde anlattı: 

Uzun süre kafamı kurcaladı bazı şeyler. Bu yüzden ne Şiiliğe ne de Sünniliğe 

yakındım. Çok kitap okuyordum. Özellikle hadisler çok kafamı kurcalıyordu. 

Mesela Ebu Hureyre’nin bu kadar nasıl olup da çok hadis nakletmesine rağmen 

İmam Ali’den çok az vardı. Aişe nasıl oluyor da bu kadar kapris yaparken 

Sünniler tarafından övülebiliyordu. Hâlbuki o Hatice annemizi bile kıskanıp 

onun için “yaşlı” demiş. Hâlbuki peygamberimiz onu, Hz.Hatice’yi çok severdi. 

Sonra aşurenin niye mutlu olmak için bir sebep olduğu, o gün özellikle bereket 

olsun diye alışverişe çıkıldığı gibi şeyler çok çelişki oluşturdu kafamda. Şii 

olduktan sonra Aşure günü Sünni tanıdıklarım bana aşure getirdiklerinde geri 

çeviriyor ve “Biz yemeyiz böyle bir günde bunu” diyorum. Onlara şunu da 

anlatıyorum: “Diyelim ki beş çocuğun var. Bunların her birinin doğum gününü 

kutluyoruz. Ama bir tane çocuğun aynı tarihte (doğum günü kutladığın tarihte) 

öldürülmüş. Ölüm tarihinde yas mı tutar, o feci ölümü mü anarsın yoksa doğum 

günü mü kutlarsın?” Cevap veremiyorlardı. Sünni akrabalarımla çok 

tartışmalarımız oldu. Asla uzlaşamadık. Sonunda sadece mecburi akrabalık 

ilişkilerimizi sürdürüyoruz maalesef. Artık bu tür mezhep tartışmalarına 

girmiyorum. Sünni olup da dindar olanları ikna etmek çok zor. Asla kabul 

etmiyorlar. Hâlbuki akıl ve mantık var ortada. 

İmam Hüseyin’in vefatının 40. günü anmasının olduğu bir akşam Vakf’a erken 

bir vakitte gittiğimde Safiye ile 30 yaşında, lise mezunu, ev hanımı olan Gülşen, 

büyükçe bir tencerede bulunan un helvasını tabaklara yerleştiriyorlardı. Safiye Gülşen’i 

kastederek “Bak bu da dönmelerden” dedi. Şii kökenlilerin, Müteşeyyi birini tanıtırken 

“Dönme” diye tanıştırmaları, her defasında gülüşmelere sebep oluyordu. Gülşen Şiilikle 

tanışmasını şu şekilde anlatmaya başladı: 

Ben çok tarikatların toplantılarına katıldım. Hepsi para peşinde. Her gittiğimde 

hep para isterlerdi ve ben bundan çok rahatsız olurdum. Sanki bizi para için 

oraya çağırıyorlar gibiydi. Burası öyle değil. Hiçbir maddi beklentisi yok 

mektebin bizden. İsteyen verir bir şeyler, isteyen hiç vermez. Ayrıca o tarikatlar 

çok ürkütücü zikirler yapıyorlardı. Çok korkuyordum. Benim ailem Sünni. 

Kayınpederim buraya gelip gidiyordu. Bir gün beni de getirdi. İlk günü 

unutamıyorum. Herkes ağlıyordu. “Nereye düştüm ben” dedim kendi kendime. 

Meğer imamın şehadetiymiş. Sonraki gelişlerimde alıştım ağlamalara. Burası 

daha içten, sıcak ve daha gerçek. Diğerleri yapay, yapmacık olduğu gibi ilişkiler 

de yapmacık. 
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65 yaşındaki Nurgül’ü her hafta aynı yerde oturmuş bir şekilde görüyordum. 

Gelini, kocası ve oğullarıyla beraber düzenli olarak buraya gelirdi. Gelini de hamile 

iken ve doğumdan iki-üç aydan itibaren devamlı toplantılara katıldı. Nurgül de eşinin 

araştırması sonucunda Şii oluşunu şu şekilde anlattı: 

Eşim dini bir yere bağlanmak için araştırıyordu. O mu, bu mu derken mektebi 

bulmuş. Bir gün geldi bana da anlattı ve dedi ki: “Gel hanım onlardansa 

(tarikatları kastediyor) bu mektep daha doğru” Ben de geldim, tanıştım 

buradakilerle. O gün bugündür buradayım. Beş oğlum var. Onlar da burada ve 

Şii oldular. 

Saniye, Kastamonulu muhafazakâr bir ailede büyümüş. Erken yaşlardan itibaren 

başını örtüp namaz kılmaya başlamış. Onu Şii olmaya yönlendiren en önemli etkenin 

Sünnilerin sorularına yeterli cevap verememesinden kaynaklanan yaşadığı huzursuzluk 

olduğunu söyledi: 

Beni rahatsız eden en önemli şey, nasıl oluyor da Peygamberin evinde yetişen 

İmam Ali gibi Müslüman’ın yine peygamberin evinde yetişen Aişe’nin savaşa 

tutuşması ve bu ikisinin savaşının neticesinde ölen Müslümanlar için Sünni 

insanların “Aişe’nin tarafından ölenlere iki Ali’nin tarafından ölenlere bir sevap 

verileceği” şeklindeki bir inancın haksızlık olduğunu düşünüyordum. Niçin 

diğer taraftan ölenlere iki sevap verileceği şeklinde bir sorumun cevabını hiçbir 

kişi ikna edici şekilde bana söyleyemiyordu. Bu konunun peşine düştükçe 

yolum Şii kitaplara düştü. Şii kitaplarda bu sorumun cevabı net ve ikna ediciydi. 

İşte bu! dedim. Aradığım cevapları bulmuştum nihayet. Bir süre sonra hacca 

gittim eşim ile beraber. Orada Arapların Kunut duası okuma şeklinin farklı 

olduğunu fark ettim. Peygamberimiz kendilerine İslam’ı öğretmesi için hafız 

göndermesini isteyenlerin tuzak kurarak yetmiş kadar hafızın şahadetinin 

arkasından ellerini açarak beddua okuması üzerine Kunut okunduğunu 

öğrenmiştim. Ancak Sünniler kunutta beddua okumuyor, başka bir şey 

okuyorlardı. Dua ederken ellerimizi yukarı açmamız gerekiyor ama niçin 

kunutta elleri önce açıp sonra bağlıyoruz? diye düşündüm. Arapların da Şiiler 

gibi kunut yapması dikkatimi çekmişti. Döndükten sonra vakıftaki 

arkadaşlarımla daha sık görüşmeye başladım. Artık emindim. Şimdiye kadar 

sıkı sıkıya bağlandığım ve doğru olduğuna içten inandığım onca şeyin 

birdenbire yanlış olduğunu, yok olup gittiğini, bir hükmünün, kalmadığını, tek 

doğru yolun imamların yolu olan mektep olduğunu artık biliyordum. 

Müteşeyyilerin buraya kadarki hikâyelerinde Sünnilikte kendilerini ikna 

etmeyen bazı hususların zaten var olduğu göze çarpmaktadır. Zaten bir arayış içinde 

olan kişi,  bir inanç biçimi ile karşılaştığında onu araştırmaya başlıyor. Nitekim eskiden 

beri dini bir ortamda bulunan İnci, keşfettiği  “yeni dünyada” kendisine yeni bir yaşam 

kurmuş. Eşi de onun gibi Şiiliği benimsemiş. 
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Zarife haftalık toplantılara her zaman katılan 45 yaşında bir kadındır. Büyükçe 

bir başörtüsü ve yerlere kadar inen koyu renk pardesö giyer. Birçok kez bazen kendi 

evimde, bazen de onun evinde görüştük. Kimi zaman da onunla başka evlere oturmalara 

gittik. Ev hanımı olan Zarife Çankırılı ama çocukluğundan beri Ankara’da yaşıyordu: 

Çocukluğumda buralarda mahalle yaşantısı vardı. Herkes birbirini tanıyordu. 

Güzel bir komşuluk ilişkisi vardı anlayacağın. Şimdiki gibi değildi. Aleviler 

buralarda çoğunluktaydı. Bu yüzden mahallemizde hiç cami yoktu. Nihayet bir 

hayırsever arsasını cami için bağışlayınca bütün mahalleli el birlik olup cami 

için çalıştık. Cami yapıldı nihayet. Evimiz camiye çok yakındı. Ben de 

korktuğum için okula gitmek istemedim. Babam da mahalle camisindeki Kur’an 

kursuna göndermek istedi. Ben de buna son derece istekliydim. Kursta 

Nakşibendi tarikatına mensup ablalarla tanıştım. Zaten dini içten yaşamaya çok 

istekliydim. Ablalardan öğrendiğim bilgilerle dinimi iyi yaşamak için elimden 

geleni yapmak istiyordum. Mesela yüzümü de kapatmak istiyordum. Bir süre 

sonra düğünlere ve ev gezmelerine gitmekten kaçınır olunca ailem aşırı bir dini 

hayat yaşamamdan endişelenip tarikatla bağımı koparmamı istediler. Nihayet 

tarikat ile yollarımı ayırınca dini bir arayışa girmiştim. Babam bu arada caminin 

yapımıyla ilgilenmiş biri olarak cami inşaatı bittikten sonra da ilgilenmeye 

devam etti. Eşim de mahalleden tanıdığım biriydi. Namaza başlamış olması ve 

önceki dine ilgisiz tavırlarını terk edince cami imamının ve zaten cami 

cemaatini iyi bilen babamın dikkatini çekince benim duyacağım şekilde evde 

sık sık eşimden bahsedilir olmuştu. Ben yirmi yaşına geldiğimde evlendik. 

Eşimin Almanya’da olan kuzeni ilk defa mektepten bahsedince eşim Şiilik 

hakkında bilgi edinmek amacıyla kitaplar okumaya başladı. Okudukça ilginç 

gelen veya yeni öğrendiği bilgileri bana da anlatıyor, benim de okumaya teşvik 

ediyordu. Nihayet biz mektebi tercih etmeye karar verdik. 

Eşiyle birlikte araştırmaları neticesinde Şii olmaya karar verdikten sonra 

Vakıf’la bağlarını hiç koparmamışlar. 

Nadide ile kendi evimde bir görüşme yapmak üzere sözleştik. Otuzlu yaşlarında 

uzun boylu bir kadın olan Nadide, şık kıyafetine uygun başörtüsü örtmüştü. Başlangıçta 

çekingen olan bu kadın, bir süre sonra sorularıma rahat cevaplar vermeye başladı. 

Anlattığına göre, üniversitede okurken öğrenci değişim programı ile yurt dışına gitmiş. 

Müslüman olan tek kız olarak Nadide’nin başının açık olması orada bulunan Filistinli 

bir öğrencinin dikkatini çekmiş. Bu genç, ona Müslüman olduğunu, başını örtüp namaz 

kılması gerektiğini, aksi takdirde diğer din mensupları ile bir farkının olmayacağını 

söyleyerek Nadide’nin hayatını sorgulamasına yol açmış:  “Daha önce hiç aklıma 

gelmeyen şeyleri düşünmeye, Müslüman kimliğimin olduğunu sorgulamaya başladım. 
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Hâlbuki annemlerin inançlarını eleştirir, küçümserdim. O zamanlar solcuydum. Haliyle 

de dine dini şeylere çok iyi bakmıyordum.” 

Nadide, her ne kadar dini kimliğinden sıyrılmış olsa da Müslüman bir ülkede 

doğması ve bu kültürle sosyalleşmesi nedeniyle dışarıdaki dünya onun inkâr ettiği 

kimliği ile yüzleşmesine sebep olmuş. O günden sonra bu konu ile meşgul olmaya 

başlayan Nadide, Türkiye’ye döndüğünde “doğru din”in hangisi olduğu sorusunun 

cevabını aramaya başlamış: 

Türkiye’ye döndüğümde okumaya, araştırmaya başladım. O yıllarda soru 

soracak kimse yoktu. Bu yüzden sık sık Diyanet’e gidip, sorularıma cevap 

aramaya çalışıyordum. Çok mutsuzdum, bir türlü huzur bulamıyordum. Ancak 

sorduğum hiçbir sorunun yanıtını alamıyordum. Hocaların verdiği cevaplar 

kalbimi mutmain etmiyordu. Mesela hiçbir hoca niçin dört hak mezhep 

olduğunu ve bunların niçin ve birbirinden farklı hükümler verdiğinin cevabını 

alamıyordum. Cevap bulamayınca dine karşı şüphelerim artıyordu. Annem 

Nakşibendî tarikatına bağlıydı. Her hafta arkadaşlarıyla toplanıp zikir 

yapıyorlardı. Ben o zamanlar sol görüşlü olduğumdan bu tür şeylere de 

karşıydım. Aynı zamanda toplumdaki hak adalet hukuk gibi eksikliklere çok 

kafa yoruyordum. İslam’ı araştırınca bunların İslam’da da olduğunu öğrendim. 

Aslında hala aynı düşüncedeyim. 

Burada Nadide konuşurken hikâyesinin başka dinlerden ayrılarak İslam’a geçen 

“mühtedi” hikâyeleriyle benzerliği dikkatimi çekti. Esra Özyürek’in Alman mühtediler 

ile ilgili çalışmasında belirttiğine göre İslamiyet’e geçen Almanlar da benzer süreçler 

yaşamışlardır.210 Buna göre ihtida edenlerin din değiştirdikten sonra hayatlarında ve 

sosyal çevrelerinde meydana gelen değişimler ile çalışma alanımdaki müteşeyyilerin 

yaşadıkları benzerlik göstermektedir. Örneğin Özyürek, mühtedi Almanların din 

değiştirdikten sonra içlerinde doğup büyüdükleri toplumun kendilerine “yabancı” 

muamelesi yaptıklarını belirtmektedir.211 İleride görüleceği üzere benzer dışlanmayı 

Şiiliğe geçenle de yaşamışlardır.  

                                                 

210Bkz. Esra Özyürek, Müslüman Olmak Alman Kalmak: Yeni Avrupa’da Millet, Din ve Din 

Değiştirme (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015). 

 211Esra Özyürek, Müslüman Olmak Alman Kalmak: Yeni Avrupa’da Millet, Din ve Din Değiştirme 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 71. 
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Nadide sözlerini şu şekilde tamamladı: 

Artık huzurluydum. Uzun zamandır aradığımı bulmuştum. Namazlarımı 

kılmaya başlamıştım. Bir eksiklik kalmıştı geriye. Başımı örtmem gerekiyordu. 

Ancak yakında sınavını kazanmış olduğum ve başlama emrini beklediğim 

devlet memurluğuna veda etmem gerekti. Çünkü 1998 yılında başörtülü 

çalışmak mümkün değildi.  

Nadide, huzursuz bir şekilde arayışına devam ederken bir gün fakülte 

kütüphanesinde Şii olan eşi ile tanışmış. Kendisini tanıştıran arkadaşı, onun dindar 

olduğunu ve sorularını ona rahatlıkla sorabileceğini söyleyince o da uzun zamandır 

kendisini meşgul eden soruları ona sormuş. Aldığı cevaplar ve okuduğu kitaplar 

neticesinde tek doğru yolun Şiilik olduğuna karar vererek Şiiliği benimsemiş. 

3.2. Şii Oluştaki Etkenler ve Müteşeyyilik Sonrası Yaşam 

Sünnilikten ayrılanların en görünür sebebi çeşitli konulardaki şüpheleridir. 

Örneğin sahabeler konusunda bazı şüphelerinin kendisini Şiiliğe yönlendirdiğini 

söyleyen Selda şunları anlattı: 

Sahabeler konusu da bir şüphe ve güvensizlik hissettiriyordu. Mesela 

Ebubekir’in Ömer’i seçmesi, Ömer’in de Ebubekir’i halife yapması. Ona bu 

hakkı kim veriyordu ki? Sen sahabe isen başka bir sahabe de başkasını 

seçebilirdi. Bu olay günümüzdeki gibi siyasi olay değil, rahmani bir olaydı. 

Allah seçmişti Hz.Ali’yi hâlbuki. Her düşünüyordum ki: Peygamberimizin 

kızı dururken niye hep Aişe anlatılıyor. Hiç mi kızı ile ilgili bir şey yaşamadı 

Peygamber. Hiç mi bir olay olmadı Fatıma annemiz ile ilgili. 

 

Bir kişi herhangi bir arayış içerisinde değilse veya bulunduğu inanca bağlıysa 

başka bir din arayışında bulunmayacağı bilinmektedir.212 Sünnilikten ayrılanlar da 

Sünnilikteki bazı uygulama ve bilgilerin doğruluğundan şüphe duyarak eleştirme 

sonucunda başka arayışlara girmişlerdir. 

                                                 

212Ali Köse, Neden İslamı Seçiyorlar?, 146. 
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Ablası ve eniştesinin Şii olmasından etkilenen Sevim, ilerleyen zamanda 

sorgulamalara devam ettiğini söyledi. Çünkü Köse’nin belirttiğine göre insanın sevdiği 

birinin inancını kabullenmesi de din değiştirmede etkili bir faktörlerden biridir.213 

Ablam ve enişteme soruyordum. Zaten ilk başlarda çok bilgiye dayalı sorular 

soramıyorsun. Mesela sahabelere neden olumsuz baktıklarını, neden Hz. Ali’yi 

sevdikleri gibi sorular soruyordum. Aldığım cevaplar ikna edici geliyordu. 

Çünkü İmam Ali Peygamber’in evinde büyümüş, onun en yakınındaki 

olmasından dolayı bu sevgi beni ikna ediyordu. Onun çocukluktan itibaren 

Müslüman olmasına karşın diğer halifelerin çok geç zamanda Müslüman 

olmasının aradaki farkını anladım beni ikna etti. Mesela Sünniler Ebu Talib’in 

Müslüman olmadığından ama Müslümanlara yardım ettiğinden cehennemde az 

kalacağından bahseder. Bu kafama takılıyor mantıksız geliyordu. 

Zarife bu durumu şu şekilde anlattı: 

Öncelikle aile ilişkilerim ve akrabalarım ile bağım olumsuz etkilendi. Benden 

sonra abim ve ablamın Şii olması özellikle de abimin mektebe geçmesi babamı 

çok sinirlendirdi. Bizi yıllar geçmesine rağmen asla affetmedi. Uzun zaman bizi 

görmek istemedi. Eşimle beraber Şia olmaya karar verdiğimizde abim bizi 

anlayışla karşıladı. Ama anne babam bizi görmek dahi istemedi.  Ablam ve 

diğer akrabalarım, bize aşırı tepki gösterdiler. Uzun yılar bu böyle devam etti. 

Hala da böyleler. 

 Aşağıda görüleceği gibi ortak geçmişe ve yaşanmışlıklara sahip olan 

akrabalarına aşırı tepki gösteren Sünniler, Müteşeyyileri “Alevi” olarak vasıflandırarak, 

onların yoldan çıktıklarını, sapık olduklarını düşünmüşlerdir. Yapıcı’nın dediği gibi, ana 

bünyeden ayrılanlar geride bıraktıkları oluşumun dini otoriteleri tarafından “din dışı” 

“sapık” şeklinde nitelendirilmeleri yaygın bir tavırdır.214 Müteşeyyilere bu 

nitelendirmeleri en yakınları yapmıştır. Elbette kişilerin önyargı ve dışlayıcı tutumlarını 

ana dini bünyedeki başka inançlara olan genel tutumundan ayrı düşünemeyiz. 

Selda Şii olduktan sonra ailesinin farklı tepkiler göstediğini aktardı: 

Şia olduğumda babam ölmüştü annem ise çok tepki gösterdi. Annem Alevi 

olduğumu zannetti. Hani Türkiye’de Alevilerin yemeği yenmez, kestikleri 

yenmez ya, annem ondan tepki gösterdi. Kardeşime anlattım. O bana inandı. 

Gönülden Hz.Ali’nin hilafetine inandığını, ama “Kimseye bir şey anlatamam, 

kimsenin de benim dini kimliğimi de öğrenmesini istemem.” dedi ve namazını 

Sünniler gibi kılmaya devam etti o. Kızlarım beni dinledi, inandılar 

dediklerime. Ama eşleri müsaade etmedi Şii olmalarına. Damatlarıma da 

                                                 

213Ali Köse, Neden İslamı Seçiyorlar?, 152. 
214Asım Yapıcı, Din, Kimlik, Önyargı: Biz ve Onlar (Adana: Karahan Yayınları, 2004), 113. 
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anlattım. Onlar Şiilerin uydurmaları olduğunu söylüyor, açıp okumuyorlar, 

çünkü okusalar bilgileri sarsılacak bu yüzden ne okudular araştırdılar, ne de 

bana inandılar. 

Yunus da kendi ailesinden değil, eşinin ailesinden oldukça fazla tepki aldığını, 

uzun yıllar geçmesine rağmen bu tavırlarının hala devam ettiğini söyledi: 

Kayınbiraderime de anlattım mektebi o kabul etti. Kendi anne babam ve aile 

çevrem için hiçbir zorluğum olmadı. Şii de olmadılar ama kötü de 

davranmadılar. Maalesef eşimin anne babası yıllar geçmesine rağmen hala 

bize tavır takınıyor, bizi reddediyorlar, dışlıyorlar. 

Müteşeyyi olmadan önceki ve sonraki inanç ve yaşantı biçimlerinde değişiklikler 

yaşayanlardan biri olan Selda, önceki hayatını “kayıp yıllar” olarak nitelendirdi: 

Şia olmadan önceki yıllarım kayıp yıllar benim için. O yüzden herkesi 

uyarmaya çalıştım.  Bir kadın hocam vardı Sünni iken. Onu da çok severdim. 

Hiçbir hocayı değil de onun peşine gidiyordum. O Nakşibendî tarikatındandı. O 

da Peygamberimizden daha çok bahsederdi. Onun sohbeti olduğu zaman herkesi 

haberdar ederdim. Şia olduktan sonra o hocaya çok anlattım Ehl-i Beyt’i. O beni 

aşağılayarak çok üzdü. Bana: “Sen Şiilerin ağzıyla konuşuyorsun, gerçekleri 

değil.” dedi ve kaybedenlerden oldu bence. Bana acı bir söz dedi bir gün. Ben 

İmam Hüseyin’in başına gelenlere ağlıyordum ya. Bana dedi ki “İmamlara 

ağlayacağına otur da kızlarına ağla. Onlar şimdi dedelerinin yanında 

cennetteler.”  Dedim ki: “Kerbela olmasaydı onlar dedelerinden ayrı yerde mi 

olacaklardı? Yine orada olacaklardı. Niye unutayım ki bu katliamı? 

Yunus yeni ve temiz bir sayfa açtığını, yeni hayatında artık sevdikleri ve 

sevmediklerinin de değiştiğini, geçmişini düşündüğünde birçok yanlış gördüğünü 

Sünnilerin hala bu yanlışı sürdürdüklerini anlattı: 

Müteşeyyilik sonrası yaşamımı tarif edecek olursam “yeni bir sayfa açmak” da 

diyebilirim. Müteşeyyi olunca sevdiğim sevmediğim kişiler tamamen değişiyor. 

Özellikle tarihteki kişiler. (yani Ömer Osman’ı kastediyor) Önceliklerim değişti. 

Eski inanç ve düşüncelerimi hatalı görüyorum şimdi. Özellikle günümüzdeki 

“din(i)dar” diyorum. Dindar değil de dinidar olanların uygulamaları dinden de 

dindarlardan da nefret ettiriyorlar. Müteşeyyi olmak yanlışların farkına varmamı 

sağladı. Eğer farkına varmasaydım onların yaptıklarını İslam’dan bir parça 

zannedecektim. Ama artık ben biliyorum ki onların dedikleri İslam’dan değil, 

adam bir karış sakalıyla, cübbesi, takkesiyle Allah’a Peygamber’e isyan eden 

din adına yapılan uygulamalar var. Bunları görüyorsun. Dolayısıyla bunlar dine 

ve sosyal hayata bakışını değiştirdiği için bende kökten değişiklikler oldu. 

Selda ise yeni hayatında birçok değişiklik meydana geldiğini anlattıktan sonra en 

çok ibadetlerini daha kolay yaptığını ve kul hakkına daha çok dikkat ettiğini şu şekilde 

anlattı: 
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Kul hakkından daha çok korktum. İmam Hüseyin diyor ya. “Üzerinde hak olan 

bizden uzağa gitsin.” diye. Ben de hakka daha çok riayet ettim. Namazlarımı 

zaten ilk fazilet vaktinde kıldığım için daha dikkat ettim. Geciktirmiyorum 

namazlarımı. Bir yere gittiğim zaman Sünniyken ayak yıkamak zor geliyordu. 

Ayağımı zaman zaman yıkamıyor, mesh ediyordum. Bir de ayak yıkayınca 

banyo daha çok kirleniyor. Ama ayak mesh ettiğim için banyo daha temiz 

kalıyor. Mektebe geçtikten sonra aşırı ağlayan bir insan olup çıkmıştım. Artık 

çocuklarım da rahatsız olmaya başlamışlardı. Ehl-i Beyt’in yaşadığı zulümleri 

unutamıyordum. Ehli Beyt’in yaşadıkları bütün yaşam sevincimi aldı elimden. 

Sürekli ağlamam çocukları olumsuz etkiledi. Yeni yeni 2-3 yıldır normale 

dönmeye çalışıyorum. 2006 yılından beri Şiiyim. Yaklaşık on yılımı sürekli 

ağlayarak geçirdim. Ehl-i Beyt’i en iyi anlayan ona en çok bağlı olandır. 

Zarife benzer şekilde da ibadetlerini daha kolay yerine getirdiğini “nefsin 

yorulması” olarak nitelendiriyor: 

Nefsin yorulması denilen bir şey var. Namazların birleştirilmesiyle hızlı 

yaşadığımızı hayatlarımızı daha düzene koyuyoruz Bir de ikindi ile öğlenin 

yatsıyla akşamın vakitleri o kadar da ayrı değil. Biz aslında zaten fazilet 

vaktinde namazlarımızı kılıyoruz. Son vakte bırakmıyoruz. İbadetlerin nefsimizi 

yormasına izin vermeyerek daha sürekli ve dikkatli olarak yapıyoruz. 

Selda, Şiiliğin daha basit, kolay uygulanabilir olduğunu, içinde karmaşık bir şey 

barındırmadığını söyledi. Sünniyken her şeyin çok karışık olduğunu ve şimdi aklına 

geldikçe “İyi ki de kurtulmuşum o safsatalardan diyorum.” dedi ve şu şekilde devam 

etti: 

Şii olmak hayatımın en kolay şeyi. Abdest almak, ayak yıkamamak, namazları 

birleştirmek gibi. Sünnilerde aslında namaz kılmak sıkıntılı. Öğlene kırk beş 

dakika kala öğlene 45. dakika kala namaz kılınmaz. Kerahat vakti diye bir şey 

var. Benim en çok kızdığım şey, sabah namazının farzından sonra namaz 

kılamazsın. Hâlbuki ben namaz kılmak istiyordum. Çok kısıtlayıcıydı Sünnilik. 

 Sevim ise Şiiliğin kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu, namazları 

birleştirerek kılmanın hayatını kolaylaştırdığını dini açıdan kendisini tembelleşmiş 

değil, aksine daha dindar hissettiğini şu şekilde anlattı: 

Bana göre Şiilik yeni bir hayatı ifade ediyor. Çünkü yeni evlendiğimde Şiiliğe 

geçmiştim. Şia olmak bana yeni bir hayat başlattı. Mesela başörtüsüne Şia 

olunca daha fazla dikkat ettim. Namaza daha çok titizlik gösterdim. Sonra 

mesela eskiden namazı ikindi,  yatsı gibi ayrı ayrı kılmak çok zor geliyordu. 

Ama şimdi birleştirince namaz kılmak hiç zor gelmiyor. Daha kolay oluyor artık 

namaz kılmak. Tembelliğe sevk etmiyor beni. Tembellik demeyelim de boş 

zaman da kalıyor. Eskiden öğleni kıldım. “Amaan bir de ikindi geldi.” falan 

diye düşüncem olabiliyordu. Nefsime biraz zor geliyordu. Mesela annem biz 

gittiğimizde kalabalıkta akşam geçti, yatsı kaçtı gibi bir endişeli oluyordu. 

Dedik ki: “anne birleştir namazlarını.” Şimdi annem biz gittiğimizde o kargaşa 

kalabalıkta namazlarını birleştiriyor. 
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Ayrıca Şii olduktan sonra Ehl-i Beyt’in hayatını öğrendikçe ve Şiiliği tanıdıkça 

duygu yoğunluğunun aşamalı olarak arttığını, kendisini birdenbire değil, ancak zamanla 

Şia olarak hissettiğini söylüyor. Ona göre Şia olmak birdenbire gerçekleşmez: “Mektebe 

geçince birdenbire aydınlanmıyorsun.”  

Elim açık olduğu için namazda duygusallık hissedemiyordum ilk başta. Normal 

sanki öylece duruyormuş gibi hissediyordum. Sonra zamanla imamları, mektebi 

tanıdıkça kendimi daha bağlı hissettim. Kendimi daha dindar hissettim. 

İmamlar, Fatıma annemiz daha çok anlatıldıkça, onun çektikleri daha çok 

anlatıldıkça -ki Sünnilerde Fatıma annemiz hakkında bir şey anlatılmıyordu- 

kendimi Şia hissetmeye başladım. İnsan daha çok öğrendikçe anladıkça 

hissediyor. İlk başta bir şey bilmeyince duygu da olmuyor. Zamanla öğrendikçe 

duygu artıyor ve kendimi daha Şia hissediyordum. 

 

Katılımcıların anlattıklarına göre onlar Şiiliği benimseyince öncelikle yakın 

çevrelerinden tepkilerle karşılaşmışlardır. Bunun dışında ibadetlerini daha kolay 

yerine getirmişler, öncesinde yaşadıkları şüphelere Şiilikte cevap bulmuşlardır. 

3.3. Sünni Olanla İlişki 

Müteşeyyi olmak, sadece eski inançlarla yolların ayrılmasını değil, önceki sosyal 

çevreyle de keskin bir kopuşu ve ayrışmayı da beraberinde getirmiştir. Bazıları uzun 

zaman geçmesine rağmen hala Sünni akrabalarından tepki ve dışlayıcı tavırlara maruz 

kalmaktadırlar. Buna rağmen yeni inançlarından vazgeçmemiş, bilakis ona daha sıkı 

bağlanmışlar. Müteşeyyiler yaşadıkları bu zorluklarla kendilerine göre geliştirdikleri bir 

takım stratejilerle inançlarını devam ettirmektedirler. Barth’ın dediği gibi, eğer insanlar 

kendilerini akrabaları olan B grubuna değil de başka bir grup olan A’ya ait 

hissediyorlarsa buna kimse engel olamaz. Burada bireyin kimliğini tanımlarken 

kullandığı unsurların ne olduğu önemlidir.215 Şiiler kendi kimliklerini Şii değerlere bağlı 

olmalarına göre belirlemektedirler. Bu kimlik kan bağına dayalı olan yakınlığın önüne 

                                                 

215Fredrik Barth (ed.), Etnik Gruplar ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu, çev. 

Ayhan Kaya - Seda Gürkan (Ankara: Bağlam Yayınları, 2001), 18. 
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geçmektedir. Sünni akrabaların Şii olanlara karşı tutumlarının etkisini de yok saymamak 

gerekir. 

Diğer taraftan Sünnilik, Şiilikle arasındaki farklılıkları öne çıkartmak suretiyle 

sadece Şiileri değil, benzer din anlayışlarını da din dışı saydığı bilinmektedir.216 

Sünnilerin Şiilerin sapkın olduklarına dair düşünceleri çoğunlukla araştırmaya dayalı 

olmayan “imgesel cehalet”217 olarak tanımlanabilen bir tutum gibi görünmektedir. Şiiler 

de Sünnilerin aşikâr olmamak suretiyle “doğru” İslami çizginin dışında olduklarını 

düşünmektedirler.  Böylelikle Barth’ın belirttiği gibi aidiyet ve dışlama mekanizmasıyla 

grup üyeleriyle birliktelik ve dayanışma sağlanarak, grup dışındakilerle kendileri 

arasında farklılıkla bulunduğu ve ortak değerlerin çok az olduğu da vurgulanmış olur.218 

Böyle bir düşünce, bulanık olduğu düşünülen “sınırları belirginleştirme” çabası olarak 

okunabilir. Bu konuda Özbudun şunları vurgulamaktadır:  

Etnik gösterenleri vurgulama, cemaatler arasında sınır çizme ya da kendini 

'geniş toplum'dan ayırma eğilim ya da kararı, bir etnik grubun mensupları 

tarafından tek başına alınmış bir karar değil, madun grupla grupla hâkim grup 

arasındaki etkileşimin niteliği tarafından belirlenen, yani etkileşimsel ama 

eşitsiz bir süreçtir.219 

Sınırların belirginleştirilmesi tek yönlü bir çabanın değil, karşılıklı ilişkisellik 

içerisinde ve zaman içinde gerçekleşir. Büyük kentlerde farklı dini ve kültürel grupların 

üyelerini bir arada tutabilmek için geliştirdikleri bir stratejidir. Bu durumda “biz” 

karşısında “onlar” olmalıdır. Çünkü Öncü’nün de belirttiği gibi, kent yaşamındaki 

kültürel aidiyetler, “biz” ve “ötekiler” arasındaki sınırlar sayesinde korunmaktadır. 

                                                 

216Yapıcı, Din, Kimlik, Önyargı, 114. 
217Daftary, Şii İslam Tarihi, 22. 
218Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, 18. 
219Özbudun, Sınıf Kültür, Kimlik Yazıları, 57. 
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Bunlar kimlik talepleri sebebiyle değil, hiyerarşik ilişkileri oluşturan iktidar mücadelesi 

sonucunda oluşmuş, yaşam alanı mücadelesidir.220 

Örneğin Büşra, Sünni birisinin Ehl-i Beyt inancını tercih etmesinin Sünniliğin 

sessizce reddedilmesi, onun yanlış bir yol olduğunun ilanı olduğu için Sünni yakın 

çevresinin aşırı tepki gösterdiklerini düşünmektedir: 

Bence biz Şii olarak onların inancının yanlış olduğunu ve bu yüzden kabul 

etmediğimizi onlara hissettirdiğimiz için tepki gösteriyorlar. Yani bizim Şii 

olmamız onların inancının yanlış olduğunu söylememiz anlamına geliyordu. 

Çünkü dedem diyordu ki, “Ne vardı ki biz de namaz kılıyorduk. Yani biz 

cennete gitmeyecek miyiz? Siz mi gideceksiniz?” 

Bu ayrışma zamanla Sünni yakın çevreyle ilişkilerin azaltılarak, onlarla mecbur 

kalınmadıkça görüşülmemesi halini almaktadır. Sünnilerle herhangi arkadaşlık dostluk 

ilişkisine girmeyenlerden biri de Yunus’tur: “On yıldan fazla zaman oldu. Kimseyle 

mezhep tartışmasına girmiyorum. Sünniler ile de çok samimi olamıyorum. Sadece 

merhaba şeklinde asgari düzeyde ilişki içerisindeyim. Sünniler ile bu düzeyde bir 

ilişkim olunca da mezhep tartışması gibi bir konuşma yapmıyorum.” 

Sünnilerle dostluk kurulamamasının veya belirli bir aşamadan sonra başlamış 

ilişkilerin yarım kalmasının nedenini Sevim Sünnilerin dışlayıcı tutumuna bağladı:  

Sünnilerle dostluk bir yerde tıkanıyor. Sünni olup da benim inancımı bilip de 

bana saygı duyan samimi arkadaşın dostum olmadı hiç. Eşimin akrabalarından 

da hiç olmadı bir dost, arkadaş. Eşimin ailesinden bir ortama girdiğimizde bir 

aşağılama mı desem, ne desem buna benzer bir tavır var. Bunu hissettiriyorlar. 

Bir konu açılmadığı müddetçe biz bu konuları konuşmuyoruz. Sormadıkları 

müddetçe cevap vermiyoruz. Benim ailemden de amcalarım falan daha 

bilmiyorlar Şii olduğumu. Söylemedim. Abim, ablalarım halamın kızları 

biliyor. Lise arkadaşlarım vardı mesela. Onlar da Şii olduğumu öğrenince bir 

anda ilişkilerini kestiler. Hâlbuki Sünniyken çok samimiydik. Eşimin akrabaları 

özellikle bayramlarda onu çok dışlıyorlar. Eşim diyor ki “Ben kenarda 

kalıyorum.” Özellikle erkekler siyaset konusu açılır ya, kadınlar siyaset 

konuşmadığından şanslıyım (gülüşmeler). Eşim siyaset ile ilgili konuştuğunda 

anında gerginlik oluyor, ipler anında kopabiliyor. Kadınlarda da bir soğukluk 

var bana karşı. Ama siyaset konuşulmadığı için tartışma boyutuna gelinmiyor. 

Dini bir konu açıldığında ise sıkıntı oluyor tabi. Oralara hiç girmiyorum onlarla. 

                                                 

220Ayşe Öncü - Petra Weyland, “Giriş: Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanlan ve Kimlik Mücadeleleri”, 

çev. Leyla Şimşek, Nilgün Uygun, Mekân, Kültür ve Iktı̇dar, ed. Ayşe Öncü, Petra Weyland (İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2013), 27-28. 
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Selda Şii olunca Sünni arkadaşlarına ve akrabalarına olan duygularının 

değişmediğini, ama onların kendisine karşı davranışlarının oldukça değiştiğini söyledi: 

Benim sevgim çok fazla değişmedi de onların bana bakışı sevgisi değişti. 

Örneğin ben hocamız olan o kadını çok seviyordum. Onu terk edip de Şii 

olunca Sünni arkadaşlarım “bak onu ne kadar seviyordun ama terk ettin onun 

yolunu. Bir gün Şialığı da bırakacaksın” dediler. Benim Şiiliği 

sürdüremeyeceğimi düşündüler. 

Zarife Şii olduktan sonra eski arkadaşları ve akrabaları ile zorunlu olmadıkça 

görüşmemeyi tercih ettiğini söyledi: 

Benim bekârlıktan çok samimi olduğum iki arkadaşım vardı. Muhtemelen bu 

sebepten benimle görüşmüyorlar. Yüzüme gelip bana açıkça söylemiyorlar ama 

biliyorum böyle olduğunu. Akrabalarımız ise bizimle görüşüyor ama -mış gibi 

yapıyorlar. Zorunlu olarak akrabalık ilişkilerini zoraki sürdürüyorlar. Sünni 

arkadaşım ise yok maalesef. Hâlbuki çok arkadaş edinmeyi, sohbet etmeyi 

severim. Ama Sünniler ile ilişkim hep bir noktada kalıyor. Daha ileriye 

gidemiyor. Eski kaldığım binada komşu kadınlar Kur’an okuma günü yapalım 

diye beni de davet ettiler. Ama çok yavan geçiyor, bir bilgi falan 

öğrenilmiyordu. Gelenler de zoraki geliyordu. Böyle sırf yapmış olmak için 

yapılan şeyleri sevmiyorum. Onlardan uzak duruyorum. Binanın girişinde 

banklara kadınlar oturuyorlar. Gelen geçen erkeklerin önünde oturuyorlar. Beni 

de davet ediyorlar. Ben nasıl öyle ayakaltına oturayım. Uzak duruyorum o 

yüzden. Hem Sünnilerin arkadaşlığına da ihtiyaç hissetmiyorum. Hatta öyle bir 

aşamada duruyorum ki, vakıfta bile kiminle görüşüp görüşmeyeceğime ben 

karar veriyorum. Yani o kadar geniş bir seçeneğim oldu ki artık arkadaşlarımı 

ben seçiyorum. Sünniler ile inanç anlamında anlaşamadığımdan dostluk da 

geliştiremiyorum. 

Zarife sözlerinin devamında Şii olduktan sonra artık Sünnilerle ortak noktasının 

kalmadığını fark ettiğini, Vakıf’taki kadınlarla tanışarak onlarla yeni arkadaşlıklar 

kurduğunu, böylelikle inancını rahatça ifade edemeyeceği ortamlardan ve insanlardan 

uzaklaştığını anlattı. Görüldüğü gibi “grup içi dayanışma gruplar arası anlaşmazlığı 

beslemeye hizmet edebilir.”221 Başka bir ifadeyle bir gruba sıkı bağlı olmak grup 

üyelerini hem birleştiren hem de onları diğerlerinden ayrıştıran bir etki yapabilmektedir. 

Şii olunca yeni arkadaşlar edinen Selda, Aşura anmasında ilk kez tanıştığı Şii 

kadınlarla yıllardır bağını koparmayarak, Şiilerden oluşan yeni bir arkadaş grubu 

oluşturmuş: 

                                                 

221Amartya Sen, Kimlik ve Şiddet: Kader Yanılsaması, çev. Ahmet Kardam (Türk Henkel Yayınları, 

2006), 21. 
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Mekteptekiler Sünni akrabalarımla kıyaslayınca bana daha yakın tabi ki. 

Mektebe geçince arkadaş çevrem çok değişti, çevrem genişledi. Oradaki 

arkadaşlarımı çok seviyorum. Şia olduktan hemen sonra Vakfa gitmeye 

başladım. İlk olarak gittiğim konferansta yanına oturduğum kadınlar bana 

Vakıftan bahsetti. O gün bügündür devam ediyor. 

Zarife Şii olduktan sonra mektep kardeşliğinin akrabalarından daha öncelikli 

olduğunu söyledi. O kendi durumunu ilk Müslümanların durumuna şu şekilde benzetti: 

Ben mektep kardeşliği önce gelir diyorum. Çünkü ailemden abimin ailesi (eşi 

ve çocukları) dışında kimseyle ilişkim iyi değil. Eşimin de ailesi aynı şekilde 

onu ve beni dışlıyor. İnanılmaz bir şey. Tıpkı peygamberimiz İslam’ı anlatırken 

dinlememek için veya dinleyenlerin dinlemesine engel olmak için ellerinden ne 

geliyorsa yapıyorlardı ya aynı şekilde bize de yapıyorlar. Asla dinlemek 

istemiyorlar. Biz de onlarla dostluk nasıl kuralım. Çok şükür aynı inançta olan 

mektepteki arkadaşlarımız en yakın aile üyelerimizden bile daha içten. Sonuç 

olarak kan bağı olması önemli değil, mektep ve din bağı önemli bence.  

Görüldüğü gibi genellikle Sünni yakın çevreden kaynaklı dışlayıcı tutumlar 

sebebiyle başlayan Sünnilerle ilişkilerdeki kopukluk, bir süre sonra Şii gruba dâhil 

olunca grup içindeki arkadaşlık ilişkileri Sünni çevrenin boşalttığı alanı doldurmaktadır. 

Bu kez de Sünni çevrenin “ayartmalarına” karşı grup içi bazı önlemler alınmaktadır. 

Bunun dışında Şiiler kamusal alanda da Şii olarak varlık göstermede çeşitli 

zorluklar yaşamaktadırlar. Katılımcılardan biri olan Büşra’ya göre Türkiye’de dindar 

Sünniler de özgür değildir. Türkiye’de sosyal alanda özgürce dini yaşamak resmi olarak 

yasak olmasa da insanların ön yargısından dolayı bunun zor olduğunu düşünen Büşra, 

başörtüsünden dolayı kendisini ev dışında rahat hissedemediğini düşünüyor: 

Sadece Şiiler değil, Sünniler de eşit değil dindar olmayanlarla. Yani, 

Müslümanlar Müslüman olmayanlarla eşit haklara sahip değil. Sünniler de 

özgür değil Türkiye’de. Yönetim olarak zaten İslam ülkesi olmadığını, laik 

olduğunu söylüyor yönetim şekli. Halk bazında baktığımız zaman, insanlar dine 

ait şeylere tepkililer. Ben bir sanatsal faaliyete katılmak, örneğin tiyatroya 

gitmek isterim. Ama gidemiyorum. Bu örttüğüm eşarpla bana çok tuhaf 

bakıyorlar, rahatsız oluyorum bakışlardan. Eşimle birlikte biz sahaflara gitmeyi 

severiz. Sahafa girdiğim an satıcı, dini kitaplar şurada diyor. Beni başka yöne 

yönlendiriyor. Ben Suç ve Ceza, Küçük Prens okuyamaz mıyım? Ben bir 

edebiyat eseri arıyor olamaz mıyım? Bence geçmişten daha fazla insanlar dine 

tepkililer. Bir yerde bir kadınla tanışmıştım. Benim başörtülü olup güncel 

siyaset gibi konuşmama şaşırdığını söylemişti. Sanki dindar olmak dünyadan 

bağı koparmakmış gibi. Başını örtme şekline göre bile insanları etiketliyor, bu 

tarikatçıdır falan gibi önyargı taşıyorlar. 
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Büşra yerlere kadar uzanan siyah pardesö ve omuzlarını aşarak dirseklerine 

uzanan siyah veya koyu yeşil başörtüsü ile yaşından daha olgun görünüyordu. Onu 

birçok kez Vakıftaki anmalarda veya pikniklerde bu kıyafetiyle gördüm. O bu 

kıyafetinin Ankara’da veya tatil için gittikleri yerlerde yadırgandığını söyledi. 

Selda ise, Sünnilerin ve Alevilerin bile Şiilerle kıyaslayınca daha özgür 

olduklarını düşünmektedir: 

Bence Sünniler özgür. Ama Ehl-i Beyt mektebindekiler özgür değil. Sünniler 

bir dönem kısıtlanmışlar ama şu anda özgürler bence. Bir Şii işyerinde özgürce 

söyleyemez Şii olduğunu. Benim kızım “Şiiyim” demiyor.” “Ben Aleviyim” 

diyor.  Alevi demesi ile daha kabul edildiğini söylüyor.  

Sevim, Sünniler ile Şiilerin hiçbir şekilde eşit olmadığı görüşünü şu şekilde 

devam ettirdi:  

Bir Şii mümkünse görünmez olmalı. Çünkü hiçbir şekilde Şiiler ile Sünniler eşit 

değil. Ama birinin Şia olduğunu bilmezlerse sıkıntı çıkmıyor. Ama ucundan 

kıyısından biraz haberdar olsalar sorun çıkabiliyor. Çocuklarıma bile bu 

yansıyor. Türkiye’de zor bence Şiiliği yaşamak. Biz Sünni camisinde rahat bir 

şekilde namaz kılıyoruz.  Ben üst katta, eşim alt katta Sünnilerle beraber 

kılıyoruz. Bunda bir sıkıntı yok: Ama sorun onların tavırlarında. İlk başlarda, 

ilk Şia olduğumuzda, bakışlardan falan rahatsız oluyorduk da, artık takmıyoruz 

tavırları bakışları falan. Şiddete başvurulmadığı müddetçe sıkıntı yok bizim 

için. Bir gün Kırıkkale’de pikniğe gitmiştik. Kalabalıktı namaz kılınan yer. Hiç 

kimse bir şey demedi ama o kalabalığın içinde bir kadın kalktı bize: “Namazı da 

oyuncak yaptılar. O ne öyle. Öyle namaz mı kılınır? İyice yeni adet çıkarttılar. 

Namaz ne hale getirmişler” diye bağırdı, çağırdı. Biz bir şey demedik. 

Yunus komşu iş yerlerindeki Sünnilerin kendisinin Şii olduğunu bildiklerini ama 

hiçbir şekilde kendisiyle açıkça bu konuda konuşmadıklarından rahatsızlık duyuyor: 

Etrafımda dindar olan Sünniler, selefiler ve tarikatçılar var çoğunlukla. Yüzüme 

karşı bir şey demiyorlar ama gıyabımda konuştuklarını biliyorum. Bazen 

çalıştığım yere gelen Azeri kökenliler çevredeki kitapçılarda mühür 

bulamadıkları zaman bu selefi veya tarikatçı esnaf bana yönlendiriyor bunları. 

Ben de anlıyorum ki benim Şia olduğumu biliyor ama bir münakaşaya 

girmiyorlar.  

Sözlerinin devamında Yunus bir Şii’nin Sünni camisine gidip çevredekilerin bakışından 

rahatsız olmadan namaz kılmasının Almanya’da Müslüman olarak yaşamaktan daha zor 

olduğunu söylüyor: 
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Elbette zor. Bence Almanya veya yabancı bir ülkede Müslüman olmaktan 

Türkiye’de Şii olarak yaşamak daha zor. Mutaassıp Hıristiyan tüm 

Müslümanlara mesafelidir. Tamam, orada camiler uzakta olabilir veya 

olmayabilir. Bunlar yoksunluktur kabul ediyorum. Ama Türkiye’de herhangi bir 

camide gidip bir Şia mührünü koyup eli açık bir şekilde namaz kılamaz. Çekinir 

korkar. Hatta tarikatlıların camisine gidip de namaz kılmaya kalksa bu şekilde 

sorun bile yaşayabilir saldırıya bile uğrayabilir. Tekfircilerin olduğu camide 

zaten kılamazsınız. 

Kişisel kimliğimizi başkalarına kabul ettirme konusunda özgürlüğümüz çoğu 

zaman sınırlıdır.222 Çünkü kendimizi olduğumuz gibi dış dünyaya kabul ettirmemiz 

çoğunlukla da konjoktürel koşullara bağlıdır. Türkiye’de Sünniler dışında farklı 

inançlara sahip olanlar da dini inançlarını ve kimliklerini açıkça ifade 

edememektedirler. Örneğin Erol’un çalışmasında işaret ettiği üzere özellikle kent 

hayatının anonim yapısı içerisinde sosyal hayata daha iyi uyum sağlamak amacıyla,  

etno-dinsel bir grup olan İstanbul Süryani cemaati üyeleri isim değiştirmek suretiyle 

kimliklerini gizlemektedirler.223 Birey ve toplumun başkalarınca tanınması hep kimlik 

ile ilişkili olmuştur.224 Her birey toplum içerisinde ırkı, dini ve cinsiyet ayrımına 

uğramaksızın kendi eşsiz kimliğine diğer insanlarca saygı gösterilmesini bekler.225 

İnsanlar hem bireysel kimlik hem de ait olduğu gruba ait göstergeleri ayrımcılığa 

uğrama endişesi taşımadan aşikâr bir şekilde dış ortama yansıtmak ister. Çünkü 

Appiah’ın da belirttiği gibi bireyin kimliğinin iki boyutu bulunmaktadır. Birisi kişisel 

olarak sahip olduğu zekâ, hırs ve akıllılık gibi özellikleri; diğeri ise kolektif boyut olan 

bireyin başkalarına yönelik olan toplumsal kategori oluşturan yönüdür.226 İnsanlar 

bireysel özelliklerinden dolayı değil; ait oldukları ve kimliklerinin inşa edildiği toplum 

içerisindeki kimlikleriyle toplumsal kategori oluştururlar. Charles Taylor, bu konuda 

                                                 

222Sen, Kimlik ve Şiddet, 26. 
223Su Erol, Mazlum ve Makbul: İstanbul Süryanilerinde Etno-Dinsel Kimlik İnşası ve Kimlik Stratejileri 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2016), 312. 
224Mesut Hazır, Amerikan Çokkültürlülüğü ve Meluncan Kimliği (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010), 80. 
225Amy Gutmann, “Giriş”, çev. Özcan Kabakçıoğlu, Çokkültürcülük: Tanınma Politikası (İstanbul: Yapı 

Kredi Yayınları, 1996), 28. 
226K. Anthont Appiah, “Kimlik, Sahicilik, Hayatta Kalma: Çokkültürlü Toplumlar, Hayatta Kalma ve 

Yeniden Üretim”, çev. Nazlı Ökten, Çokkültürcülük, ed. Amy Gutmann (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 

1996), 148. 
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bireyin kimliğini her zaman diğer insanlarla diyalog veya çatışma içerisinde 

tanımladığını ifade eder.227 Bu nedenle birey, kişisel kimliği kadar içerisinde 

sosyalleştiği grubun değerlerinin de başkaları tarafından tanınmasını bekler. Taylor, 

insanın kimliğinin mutlaka öteki ile kurduğu ilişki ile  “diyalojik” olarak kurulduğunu, 

toplumsal olarak inşa edilen kimliğin topluma bağımlı olduğunu belirtir. Bu da her 

bireyin diğerlerince tanınmaya muhtaç olduğunu imler.228 İnsan, toplum içinde bu 

tanınmışlık ile huzur bulur ve ötekilerin onaylaması ile toplum içinde yaşar. Bu durum 

gruplar için de geçerlidir.229 

Küreselleşme ve göçler nedeniyle yeryüzünde homojen bir ülke 

bulunmamaktadır. Türkiye’de farklı ırk ya da dini anlayışta olan insanları “ortak kültür” 

çerçevesinde birleştirmeye çalışmak yerine, ancak onların farklılıklarını kurumsal 

düzeyde kabul ederek, kimliklerini tanıyarak çokkültürlü ülke haline gelinebilir. Aksi 

takdirde farklı olanı “aynı” sayarak, görünmez kılarak çokkültürlü bir toplum mümkün 

görülmemektedir. 

50 yaşında bir öğretmen olan Sedef, Türkiye’de kamu kurumlarında başörtülü 

olarak çalışmak yasaklanınca ailesiyle beraber İran’da yaşamaya başlamış. Başörtüsü 

yasakları ortadan kalktığında geri dönerek mesleğine tekrar başlamış. Aleviyken Şii 

olmaya üniversite eğitimi sırasında eşiyle tanışınca karar vermiş. Bu kararından dolayı 

anne-babası ve diğer yakınlarının kendisine karşı oldukça tepkili davrandıklarını ve 

kamusal alanda karşılaştığı zorlukları şu şekilde ifade etti:  

Şii olmama Sünnilerin verdiği tepki eğitim durumuna göre değişiyor. Örneğin 

bir gün namaz kılarken mescitteki bazı kadınlar hemen tepki gösterip “Bu da ne 

böyle? Ne biçim namaz bu? diye namazda olmama rağmen yüksek sesle tepki 

verdiler. Kendilerinden olanlar namaz kılarken birbirinin önlerinden geçmezken 

benim önümden geçip durdular. Kıldığım namazımı namazdan saymadılar. 

Oysa işyerimde Şii kimliğimi açıklamakta sakınca görmüyorum. Namazımı 

                                                 

227Charles Taylor, “Tanınma Politikası”, çev. Yurdanur Salman, Çokkültürcülük, ed. Amy Gutmann 

(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996), 48. 
228Taylor, “Tanınma Politikası”, 49-50. 
229Hazır, Amerikan Çokkültürlülüğü ve Meluncan Kimliği, 86. 
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mühürle kılabiliyorum. Soranlara anlatıyorum. Gayet anlayışlı davranıyorlar. 

Eğitim seviyesi düşük veya dindar olan birisi eğitim seviyesi yüksek de olsa 

bana tepki gösterip dışlayıcı olabiliyor. Dindar olanlar daha tepkili. Dindar 

olmayan, özellikle de eğitimli olanlar, benim namazımı kılma şeklimle 

ilgilenmiyor ve tepki göstermiyor. Gençlerin genel olarak namazla ve dinle 

ilgilenmedikleri için namazın kılınma şekliyle de ilgilenmediklerini 

düşünüyorum. Gençlerin gündemi onun bunun namaz kılıp kılmaması değil 

bence. 

Toplum, belirli toplumsal vasıflara sahip bir bireyin, diğerleri tarafından belli bir 

şekilde kendisine davranılması ve değer verilmesi beklentisinin o kişinin ahlaki bir 

hakkı olduğu ilkesi üzerinde kurulmuştur.230 Bu nedenle Şiilerin kendilerini Şii kimliği 

ile diğerlerine tanıttıklarında onlar tarafından kabul görmek, incinmemek gibi talepleri 

insani ve ahlaki bir haktır. Kymlicka bu durumu “dış koruma” kavramıyla ifade eder. 

Kymkicka devletin bir grubu, daha büyük ve egemen toplum karşısında korumak 

amacıyla onu güçlendirmesi anlamında bu kavramı kullanmaktadır.231 Çünkü her 

grubun kültürel ve dini pratiklerini özgürce yapabilme hakkı olmalıdır. Toplumdaki 

farklı grupların birbirine karşı üstünlük kurmaması için devletin gruplara eşit muamele 

etmesi gerekmektedir. 

19 yaşındaki Nilüfer lise son sınıfta okuyordu. Ona göre gençler, özellikle dindar 

olmayanlar, insanların namaz kılma şekli veya din farklılıklarıyla ilgilenmemektedirler: 

Açıkçası herkese “Ben Şiiyim” diye ilan etmiyorum. Ama mescitte namaz 

kılarken gören arkadaşlarım çok da önemsemiyorlar kılma şeklimi. Bir iki 

tanesi merak edip sormuştu. Anlatınca da bir şey demediler. Daha çok 

ilgilenmiyorlar. 

Zarife, Ramazan’da Sünni camilerinde ezanın yaklaşık on beş dakika daha erken 

okunduğu için, özellikle iftar davetlerinde Sünni akrabalarından tepki aldıklarını, zaman 

zaman kırıcı muamelelere maruz kaldıklarını söyledi: 

Bir keresinde akrabalarımızdan birine iftara davetliydik. Ezan okununca bizim 

orucu geç açtığımızı bildikleri halde bize göstere göstere hatta rahatsız 

edercesine yemeklerini yediler. Hâlbuki biz onları davet ettiğimizde onların 

                                                 

230Erving Goffman, Günlük Yaşamda Benlı̇ğı̇n Sunumu, çev. Barış Cezar (İstanbul: Metis Yayınları, 

2018), 25. 
231Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, çev. Abdullah Yılmaz 

(İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2020), 258. 
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erken iftar etmelerine ev sahibi olarak imkân sağlıyoruz. Onlar da oruçlarını su 

ile açıp bizim vaktimiz gelene kadar namazlarını kılabilirlerdi. Ne yazık ki çok 

saygısızlar.  Babamlar bize geldiğinde Sünni ezanı okununca eşim babamı 

balkona çıkarıp daha güneşin batmamış olduğunu ona gösterdi. O da ikna 

olmasına rağmen alışkanlığından vazgeçmedi. Biz ona yine de saygılıyız. 

 Tez çalışması süresince Şiiler daha çok kendilerine karşı olumsuz yargının 

kırılmasına tezimin katkı yapacağını umuyorlardı. Zaman zaman “inşallah bu 

yazdıklarınla bizi en doğru şekilde tanıtırsın” şeklindeki temenniler ile bana sorumluluk 

yükleniyordu. Besim Can Zırh da benzer şekilde saha çalışmasında Alevilerin 

kendilerine karşı oluşan olumsuz algıyı kırmak için araştırmacıya yükledikleri 

misyonun varlığından bahsetmektedir.232 Yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu nitel 

çalışmalarda araştırmacının “nesnel” olması burada daha da önemli olmaktadır.  Çünkü 

sahada uzun süre kalmanın gerektirdiği samimi ilişkiler, araştırmacının saha notlarında 

yazacağı gözlemlerin “sahanın savunuculuğunu” yapma amacı taşımaması 

gerekmektedir. 

Türkiye’de Şii olmak özellikle kamusal alanlarda görünür olunca daha da 

zorlaşmaktadır. Eli açık olarak namaz kıldığı için Sünni camilerinde insanların gelip 

geçerken rahatsız edici bakışlarından çok rahatsızlık duyduğunu söyleyenlerden biri 

olan Nadide, bu zorluğun doğrudan kendisine soru sorulmayarak sadece yargılayıcı bir 

şekilde bakmakla yetinen Sünnilerden kaynaklandığını anlattı: 

Sünni iken Şii Vakf’ında eli bağlı kılarken Şiilerden bir tepki almadım ama 

Sünni camisinde eli açık namaz kılarken sorun yaşadım. Keşke neden böyle 

yaptığımı sorsalar. Direkt yargılıyorlar hâlbuki. Ben çok bekledim Sünnilerin 

benim namazımı görünce bana soru sormasını. Keşke sorsalardı ben de onlara 

izah etseydim. Rahatsız edici bakışları hep hissediyordum ama bir şey 

sormayınca açıklama da yapamıyordum.  

Selda da aynı şekilde Sünnilerin suskun durarak soru sormaktan uzak oluşundan 

yakındı: 

                                                 

232Besim Can Zırh, “Alevı̇-Olmayan Bı̇r Araştirmacı Olarak Alevı̇lı̇k Üzerı̇ne Çalişmak: Göç-Mekânda 

Ama Evde Çokalanlı Etnografı̇”, Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel 

Çalışmalar Dergisi 4/1 (2017), 66. 



 

119 

Namaz kılarken hiçbir tepki ile karşılaşmadım. Özellikle açıkça namaz 

kılıyorum abdest alıyorum dışarıda da sorsunlar onlara anlatayım. Ama 

sormuyorlar. Sadece bakıyorlar tuhaf tuhaf. Soru sormuyorlar. Sadece mührü 

koydum. Yanlış anlamasınlar diye onlar sormadan izah ediyordum. Diyordum 

onlara “Bakın bu topraktan yapılmış. Taş değil, suya koyduğun anda erir. 

Peygamberimiz hayatı boyunca toprağa secde etmiş. Ben de bu yüzden yanımda 

bunu taşıyorum.” diyordum. Onlar hiçbir şey demiyorlardı. 

Nadide Sünnilikten ayrılınca ailesiyle önceden var olan sorunların daha da 

arttığını, bir süre sonra annesinin de Şii olmasına karşılık, kendi akrabaları ve eşinin 

Alevi olan akrabalarının dışlayıcı tavırlarının devam ettiğini söyledi: 

Eşimin ailesi Aleviler ama dini şeylere çok uzak hayatları var. Yaklaşık yirmi 

yıllık evliliğimizde yaşam farklılığımızdan dolayı çok sorun yaşadık.  En son 

yaz tatilinde eşimin Antalya’daki ailesinin yanına gittiğimizde başını kapatmak 

üzere olan 15 yaşındaki kızımın kafası karıştı. Ankara’ya döndüğümüzde başını 

örtmek istemedi. Bir daha da eşimin ve benim akrabalarımla görüşmeyi kestik. 

Çünkü bizi dışlıyor, üzüyorlardı.  

Nadide dini tercihinden dolayı Sünni akrabalarından da hiç anlayış görmediği 

gibi kendisine dinden çıkmış muamelesi yaptıklarını anlattı. Aynı şekilde Alevi olan 

ancak dine mesafeli duran eşinin ailesi tarafından da olumsuz davranışlarla karşılaşmış. 

Satre’ın da “Antisemit’in Portresi” kitabında tasvir ettiği gibi Yahudi, ancak Yahudi 

düşmanı kişilerin Yahudi olarak vasıflandırdığı kişidir.233 Aynı şekilde toplumda 

ötekine karşı önceden oluşmuş şema doğrultusunda “en doğru” inanca ancak Sünni, 

Hanefi olanların sahip olduğuna inanılarak bunun dışında kalan Şii ve Aleviler “yoldan 

sapmış” kişiler olarak etiketlenmektedir. Bu bakış açısına göre bir Şii ancak doğru yola 

ulaştırılması gereken kişidir. Miles’in kavramlarıyla ifade edersek, “hayal edilmiş 

(muhayyel) öteki (imagined other)” ve “deneyimlenmiş öteki (experienced other)” 

şeklindeki ötekileştirme burada söz konusudur. İlk durumda ötekiyle herhangi bir temas 

veya tanışıklık olmadan sadece hayali olarak var olduklarına inanılan bazı olumsuz 

unsurlar ve anlamlar yüklenilen öteki; diğerinde ise temasın ve iletişimin olduğu, bizzat 

                                                 

233 Bkz Jean Paul Sartre, Özgür Olmak: Antisemit’in Portresi, çev. Emin Türk Eliçin (İstanbul: Toplumsal 

Dönüşüm Yayınları, 1998). 
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deneyimlenmiş bir ilişki üzerinden ötekileştirme söz konusudur.234 Cenk Saraçoğlu’nun 

“tanıyarak dışlama” kavramını da bu konuyla ilgili olarak açımlamak isabetli olacaktır. 

Buna göre “tanıyarak dışlama” belirli bir halk ile sınırlı bir temas, deneyim ve gözleme 

dayalı olarak o halkın dışlanması ve ötekileştirilmesi olarak ifade edilebilir.235 Sünniler 

Şiileri tanıyarak değil, tanımayarak dışlamakta oldukları söylenebilir. Şiiler ile ilgili 

Sünni algısının “sapık”, “Ali’ye, taşa tapanlar”  gibi çeşitli etiketler üzerinden başlayan 

“imagined other” algısının genellikle ilerleyen yıllarda da devam ettiği görülmektedir. 

Bu nedenledir ki Şiiliğe yeni girmiş birçok Şii, bunu ailelerine söylemekten imtina 

etmektedirler.  

Goffman’ın “damga” kavramıyla konuyu ifade etmek uygun olabilir. Buna göre 

“damga, stigma”lı bireyler “normal” olanlarla iletişimde bulunabilmek için bazı 

stratejiler geliştirmektedirler. Bir takım bedensel vasıflardan dolayı “normal” 

insanlardan ayrışan bu bireyler, kimliklerini kendilerince geliştirdikleri stratejilerle 

sürdürmektedirler. Bundaki en önemli amaç, bireyin itibarsızlaştırılmış bir kişi olmak 

istememesidir.236 Bauman’ın “leke” kavramıyla ifade ettiği “damga” farklı olanı öne 

çıkaran, ne olursa olsun bireyin bundan kurtulamadığı aşağılama, dışlama içeren bir 

vasıftır. Lekeli bireyin kamunun dikkatine sunularak insanların onunla her türlü iletişimi 

kesmesi ve kültürel olarak dışlanması sağlanarak normal, sıradan olanın dışına 

itilmekte, lekeliyle toplum arasına kültürel çit çekilmektedir. Böylece birey daima öteki 

olarak inşa edilmektedir. 237 Öteki kendisine karşı önyargılı tavırlarla karşılaşabilendir.  

Şiiler de daha çok Hanefilerin kendilerine karşı ön yargılı olduklarını düşündüğünden, 

eşimin Şafi olduğunu öğrenen bazıları bundan memnun olduklarını, çünkü Hanefiler ile 

                                                 

234 Robert Miles - Malcom Brown, Racism (London and New York: Routledge, Taylor Francis, 2004), 24. 
235 Cenk Saraçoğlu, Şehir, Orta Sınıf ve Türkler: İnkârdan Tanıyarak Dışlamaya (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2011), 38. 
236Bkz. Goffman, Damga. 
237Bkz. Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 

2003), 90-93. 
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kıyaslayınca Şafilerin daha anlayışlı olduğunu ifade ettiler. Esra Özyürek’de 

Almanya’da Hanefi mezhebine mensup Türklerin, oradaki Araplara göre daha kuralcı 

olduğunu; camide hastalığından dolayı namaz kılarken ayaklarını açmak zorunda kalan 

birini Hanefi Türklerin sürekli uyardığını ama Arapların böyle şeylere takılmadığını 

belirtmektedir.238 Özellikle camilerde veya abdest sırasında ayakların mesh edilmesine 

etraftan birçok Sünninin müdahale ettiğini söyleyen Şiiler namaz kılarken onların sözlü 

uyarılarından, küçümseyici bakışlarından rahatsızlık duyduklarını söylediler. Bu 

tavırların günümüze mahsus olmadığını Ortaçağ seyyahlarından İbni Battuta’nın 

Seyahatnamesi’nden öğrenebiliriz. İbni Battuta Sinop’a gittiğinde Maliki mezhebine 

mensup olduğundan ellerini iki yana salarak namaz kılınca halkın kendisini Şii sanarak 

ona kuşkulu yaklaştığından bahsetmektedir. O da bu şüpheyi bertaraf etmek için 

kendisine yemesi için gönderilen tavşan etini yiyince ancak “Rafızi” ithamından 

kurtulduğunu belirtir.239 Bauman’a göre modern öncesi dönemde “yoğun sosyallik” diye 

tanımlanan sıkı cemaat bağları içerisinde dost ve düşman kategorisiyle toplum inşa 

edilmişti. Bu toplumda nadiren de olsa yabancı bulunduğunda ya dostlar ya da düşman 

kategorisine dâhil edilerek yaşam dünyasının devamlılığı sağlanıyordu. O dünyada ortak 

bir düşman karşısında bireyler birbirilerini dost olarak konumlandırıyorlardı. Oysa 

modern dünyada yabancı bu kadar kolay bir şekilde dost veya düşman olarak 

vasıflandırılmamaktadır. Yabancı gelip de gitmeyen; ancak gitme umudunu içinde hep 

taşıyandır. Günümüzde modern dünya yabancıyı bu iki kategori içerisine (dost-düşman) 

dâhil etmeyerek onu dışlar.240 Sünniler için ise yabancı olan Şiilerdir. Onlar Bauman’ın 

da belirttiği gibi ne dost, ne düşmandır; gelip de gitmeyendir. 

                                                 

238Özyürek, Müslüman Olmak Alman Kalmak: Yeni Avrupa’da Millet, Din ve Din Değiştirme, 131. 
239Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, çev. A.Sait Aykut (İstanbul: 

Yapı Kredi yayınları, 2015), 308. 
240Bauman, Modernlik ve Müphemlik, 85-88. 
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“Hepimiz Müslümanız, hepimiz aynı Allah’a, Kur’an’a Peygambere inanıyoruz” 

ifadesini irdelediğimizde, Sünni veya Şii kesim içinde de birbirini çoğu zaman örtük, 

kimi zaman ise açık bir şekilde dışlayıcı, ötekileştirici tavrı görürüz. Sünniler içinde 

yaşadığım yıllar boyu memleketimi öğrenen sıradan bir Sünni’nin tavrı, aniden yüzünde 

oluşan bir duraksamanın ardından söylediği şu söz olmuştur: “Olsun, orası da bizim 

memleketimiz, aynı Allah’a inanıyoruz nasılsa” Bu ifadeyi lâfzen ve mana olarak 

irdelersek bile Sünnilerdeki  “öteki” algısının derinliğini anlayabiliriz. 

3.4. Ehl-i Sünnet ve Kendileri-Algılar 

Yunus Şiilere en önyargılı ve düşman olabilecek Sünni kesimin Selefi gruplar 

olduğunu düşünmektedir. O, Suriye’deki yaşananları örnek vererek onların imkân 

bulduklarında Şiiler için tehlikeli olabileceğini şu şekilde ifade etti: 

Onlarla kişisel olarak dostluk kuranlar da olabilir bizden. Hatta Vakfımızın da 

vaktiyle onlara teması olmuş ama güvenilmez bunlara. Yarın bir kargaşa falan 

olduğunda ilk onlar bize saldıracaktır. Bir örnek anlatayım. Suriye iç savaşı 

başladığında tam tesettür örtünmüş bir kadın ve ailesi çok temiz düzgün. Genç 

bir adamı getirdiler. O zaman kafa kesme yoktu. Öldürecekleri insanları 

mahallenin dışına götürüp kafasına sıkıyorlardı. O zaman genç otuzlu yaşlarında 

bir adamı aldılar kafasına sıkmadan önce dediler ki şimdi seni öldürdükten 

sonra bacının yanına evine gidiyorum. Önceden dost olan mahalleden biri olan 

bu katil savaş başlayınca komşusuna düşman kesiliyor. Bir karışıklık çıktığında 

en çok tanıdıklar saldırıyor. Bunu Suriye iç savaşında gördük. Bu nedenle 

buralarda Şii olmak zor. Son yıllarda Suriye iç savaşından sonra özellikle sosyal 

medyada inanılmaz derecede düşmanlıklar gösteriyorlar. Açık açık hiç 

çekinmeden ilk fırsatta boğazınızı keseceğiz tarzı mesajlar yazıyorlar. Sonuç 

olarak bir Şia Finlandiya’da, Almanya’da rahat yaşar ama Türkiye’de değil 

buralarda rahat yaşayamaz. 

Yunus sözlerinin devamında herkesin inancının kendine ait olduğunu, bir Şiinin 

Sünnilerle münakaşa gibi bir önceliğinin olmadığını söyledi: 

Bizim onlarla bir derdimiz yok. Hiçbir Şia’nın böyle bir derdi olduğunu 

sanmıyorum. Belki Şii kökenlilerde doğuştan Şiilerde olabilir. Ama bizim gibi 

sonradan Şii olanlarda böyle bir sorun yok. Biz herkesin inancı kendine diyoruz 

ama Sünniler bu şekilde düşünmüyorlar. Yüzümüze karşı her ne kadar 

özgürlükçü olsalar da arkamızdan böyle düşünmüyorlar. 

Zarife de genel olarak Sünnilerin cahil olduklarını şu şekilde ifade etti: 

Bir şey anlatılır ya, öğrenciler için. Ders çalışma isteğim geldi. Oturup 

geçmesini bekledim. Şii olmak için öyle istek geldiği zaman oturup geçmesini 
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beklemeyecek o merakının, sorularının peşine düşmesi gerekir. Çok cahiller. 

Örneğin bir komşum var. Çok basit konularda bile beni daha bilgili sandığından 

bana soruyor. Ben de ona diyorum ki: Senin sorularına cevap verecek bir 

makamın var. Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hattı var. Orayı ara sor. Sorsa 

bile ikna edici cevap alamıyor. Sonra gelip diyor ki “Diyanet farklı bir cevap 

veriyor, hoca farklı. Ben ne yapacağım?” diyor. Sünnilerin de kafası karışık. 

Ama bizim mektebimizin fetva mercii tek. Kim ararsa arasın aynı cevabı 

verirler aynı soruya. Sünnilik insanların ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Her 

tarikat en doğru benim yolum diyor. Ama bizim yolumuz bir tek.  O da 

imamlarımızın yolu. 

Sünni din adamlarını yetersiz bilgiye sahip olduğunu düşünen Mehmet, Şii 

olunca aklına takılan sorulara ancak mollaların sayesinde cevap bulduğunu, oysa Sünni 

imamların geçiştirdiklerini anlattı: 

Hani peygamberimiz diyor ya: “Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır.” O 

zamanlar bu hadisi okuyunca madem peygamberimiz böyle demiş niye hiç 

Ali’den hadis rivayet yok da Ebu Hureyre’den çok var. Bunu kendi kendime 

soruyordum da hocalara sormaya cesaret edemiyordum. Hocalar bilmiyorlar. 

Sormaya kalktım aslında. Geçiştiriyorlar ve cevap vermiyorlar. Saygısızlık 

yapıyormuşum gibi algılıyorlardı.  

Mehmet, Sünni halkın çok cahil olduğunu, bunun nedenin de halkı ikna edecek 

tek bir dini merciinin olmamasına bağlıyor. Ona göre güncel sorularına ikna edici cevap 

bulamayan halk, cahil kalıyor, körü körüne inanmış oluyor. 

Aygül, Sünniler ile Şiilerin ortak noktaları olmadığını Sünniliğin farklı olduğunu 

düşünmektedir:  

Belki de tek ortak noktamız Peygamberimizin doğumu galiba. Ama onda bile 

farklılıklarımız var. Mesela doğumu kutlanıyor falan ama vefatı ile ilgili bir 

anma yok onlarda. Doğum günü biraz var ama yas matem olarak vefatını 

kutlamıyorlar. Bir diğer olarak da kendi sahabelerinin de anmasını 

yapmıyorlar.(Burada özellikle ilk üç halifeyi kastediyor) Ne doğumu ne ölümü 

kutlanıyor. Gerçi İslam’da ağlamak yas tutmak yok diye düşünüyorlar onlar. 

Ama o zaman niye baban annen çocuğun öldüğünde onun yasını tutuyorsun da 

veya ölüm yıldönümlerini anıyorsun da peygamberi anmıyorsun diye sorarım 

ben. Hâlbuki Hz.Yakup o kadar ağladı gözlerini kaybetti de yas tuttu. 

  

Sünnilerdeki tutarsız uygulamalarının olduğunu söyleyen Vildan şu şekilde 

devam etti: 

Bir gün vakıftakilerle gittiğimiz piknikte çarşaflı Sünni bir kadın geldi bize 

katıldı ve şöyle dedi: “Sizin ağlayışınıza hayranım. Sizin yakarışınız ben 

etkiledi.” demişti.Ramazan’da imsaktan sonra sabah namazını kılabiliyoruz ya. 
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Ramazan dışında imsak girdikten sonra ezan okunmasa da kılıyoruz uyanıksak. 

Ama Sünni bir arkadaşımızda kaldığımızda bizi eleştirdi. Suç işliyormuşuz gibi 

davrandı. Ramazanda o zaman imsaktan sonra namaz kılınıyor. Böyle çelişkiler 

var Sünnilerde. 

Sünnilerin neden Şiilere karşı olumsuz düşündüğü konusunda katılımcıların 

kendilerine “ayna” tutmalarını amaçladığım için sohbetler sırasında onlara bu yönde 

sorular yönelttim. Onlar, çoğunlukla Sünnilerin Şiileri  “gerçekten” tanıma çabası 

içerisine girmediklerinden dolayı kendileri hakkında olumsuz imaj edindiklerini 

düşünmektedirler. Bunun yanı sıra az da olsa bazı katılımcıların özeleştiri yaptıklarını 

da söyleyebilirim. Yunus bu konuda şunları söyledi: 

Muharrem törenlerinde özellikle İstanbul’daki şiddet ve kan akıtma yanlış ama 

bu Sünnilerin önyargılı olmasına sebep değil bence. Bu olmasa da Şia’ya karşı 

bir nefretleri var. Bir mektebi düşünceyi ideoloji düşmanlardan öğrenilmez. 

Sünnilere şunu söylemek lazım: “Şia’yı Şialara düşman olanlardan 

öğrenmeyeceksin.” Sosyal medyayla çok ilgilenmiştim. Artık ilgilenmiyorum. 

Sosyal medyada Şiiliği çok anlattım insanlara. Özellikle anlamak istemiyorlar. 

İş yerimde beraber çalıştığımız biri vardı. Suriye savaşının en şiddetli olduğu 

zamanlarda sürekli bana bazı bilgilerle geliyordu. Ben de onun dediği bilgilerin 

tam tersi olduğunu ispat ediyordum. Örneğin merci demiş ki Sünnilerin kadın 

ve kızlarına saldırıya fetva vermiş. Ben merciinin konuşma videolarını çıkarıp 

önüne koyuyorum. Sadece dinliyor ama sadece bu kadar. Sonra tekrar başa 

dönüyor. Bu tür inananlara hâşâ Allah’ı götürüp önüne koysan yine inanmayan 

yine inanmaz. Bunlar mutaassıplar. Ne kadar Şialığı anlatsak da önyargılarını 

kıramıyoruz. Israrla bizi görmek istedikleri yere koyuyorlar. 

Aynı şekilde Sünnilerin önyargılı tutumlarından rahatsız olan Zarife ablasının da 

aynı tavır içerisinde olduğunu söyledi: 

Sünniler Şiaların yaptığı bir eylemi Şiiliğe genelliyorlar. Örneğin ablam da öyle 

yapıyor. Ablama diyorum ki ben insan olarak hata yapabilirim. Bu benim kişisel 

yanlışım. “Şiiliğin hepsine genelleyemezsin. Sen de Sünni olarak bir hata 

yapabilirsin. Benim de senin bu hatanı tüm Sünnilere genellemem yanlış değil 

mi?” diyorum. Bizim yaptığımız yanlışlar dinimize yansıtılmamalı. 

Merve, Sünnilerin tepkisini anlamaya çalıştığını ama onların da Şii birisini 

gördüğünde sormadıklarını düşünmektedir:  

Ben Sünnilerin kıldığımız namaza verdiği tepkiyi biraz anlıyorum. Hiç Şialıktan 

haberi yoksa birinin. İlk defa görmemişsem durup “ne yapıyorsun namaz 

oyuncak mı?” diye düşünür üzülürdüm. Bu insanlar gibi saygısızlık yapmadan 

bir sorardım. Şu anda toplumdaki bozulma kimsenin yanlışını uyarmadığından 

oluyor brence. Eskiden çocuklar sigara içerken etraftaki büyükler onları uyarır 

ve o çocukları utandırırdı. Çocuk da “Sana ne ben sigara içerim” diyemezdi. 

Ben bunu doğru buluyorum. Şimdiki gençlere kimse müdahale etmediği için bu 

şekilde bozulma oldu. Onlara herhangi bir büyüğün müdahale etmesi gerekirdi. 
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Kadının biri abdest alıyordu. Kadın çizmesinin üzerinde mesh yaptı. Böyle bir 

şey olabilir mi. Sünniyim diyorsan ayağını yıkayacaksın. Sünni değilim 

diyorsan çıplak ayağına mesh yapacaksın. Ben o zamanlar müdahale 

etmemiştim. Şu anda olsa önce mezhebini sorar ona göre onu uyarırdım. 

Büşra Sünnilerin Şia-fobik olmalarının nedenini anladığını söyledi: 

Ben Şia-fobik olan Sünnileri belki de onların içinden geldiğim için onları 

anlayabiliyorum. Muharrem programlarında akıtılan kanların bunda etkili 

olduğunu düşünüyorum. Örneğin Bağcılar’da camide muharremde bir Sünninin 

yerine koyarak bakacak olursak camide insanlar vücuduna zarar veriyor, 

bağırarak ağlıyor, ne dediklerini de anlamıyorsun, ağlıyorlar. Cami dedikleri 

yerde kan akıtıyorlar. Bir Sünni açısından bakarsak Şialık hakkında ne 

düşünürsün? Şiilik Sünnilere düzgün anlatılmıyor. Şiiliği iyi bilip de 

inanmayanları kastetmiyorum ben. Sosyal medya televizyon gibi yerlerden 

Şiilikten haberdar olan gerçek bilgiye ulaşmayanları bu kan akıtma yanlış 

tanıtıyor bence.  Bir Sünni’ye yıllarca Şiiler kâfir olarak anlatılıyor. Bir gün de 

kötü ve yanlış uygulamalar yapan bir Şii ile karşılaştığında Şialara karşı olumlu 

bir imaj oluşmaz tabiî ki. 

Diğer taraftan Büşra, Şiilerin yakınlarına Şiiliği tanıtmayı bilmediklerinden 

onların Şiileri yanlış tanıdıkları için tepki gösterdiklerini söyledi: 

Şiiler kendilerini yanlış tanıtıyor. Biri yeni Şia olmuş hemen hilafet meselesini 

ortaya atıyorlar. Sanki Sünniler ile ayrılığımız hilafet meselesi ile alakalı 

sadece. Ben diyorum ya bizim Sünnilerle Allah inancından başlayan bir 

ayrılığımız var. Şialar önce imamları konuşacağına Ebubekir’in Ömer’in 

haksızlığını konuşuyor. Bence bu yanlış Şia’yı anlatmak için. Haksızlığı yapanı 

değil, imamlarımızı anlatmamız, onları konuşmamız lazım bence. 

 Yunus Sünnilerin Şia algısının kaynağının Google’daki kötü kanlı videolara 

bakıp inanan Sünniler olduğunu düşünmektedir: 

Bu gün Şiilik maalesef Google’dan araştırılıp olumsuz kendi bedenine zarar 

verenlerin yolu diye bilinmesi yanlış. Google’a Siyonistler hâkim. Bir de Şiilik 

için Google’daki videolara bakıp tanımaya çalışanlara ben de Sünnilik için IŞID 

vahşetini açayım. Bu da Sünnilik diyeyim. Bu çok yanlış. Az olduğumuz için 

bizi tehlike olarak görmüyorlar. Sayımız çoğalırsa tehlikeli görülmeye 

başlanacağız. Özellikle Suriye meselesinden dolayı sosyal medyada Şiilere linç 

var. Bir savaş durumunda ilk hedefte Şiiler olacaktır Türkiye’de. Mesela Kanal 

On4, 15 Temmuz’dan sonra kapatıldı. Hâlbuki iktidara muhalefet etmeyen bir 

kanaldı. Türkiye’de Aleviler de aynı durumda. İkinci, üçüncü sınıf vatandaş 

muamelesi yapılıyor onlara. Kendi çabalarıyla bir yerlere gelseler de kısıtlı bu. 

Her zaman olsa da bu dönemde ayrımcılık daha fazla. 

 

Mehmet, Şiiler hakkındaki Sünnilerin olumsuz düşüncelerinin kulaktan dolma 

bilgilerden kaynaklandığını, üstelik Sünni akrabalarına kendilerini anlatmaya çalışsalar 

da ikna edemediklerini söyledi: 
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Şiilere atfedilen olumsuz algıları ortadan kaldırıcı bir şeyler yapılmasını 

isterdim. Eşimin samimi Sünni arkadaşları vardı. Onlarla bir araya geldiğimiz 

zaman onlar çok tepki gösterir bize siz şöylesiniz, böylesiniz diye bize bir şeyler 

söylüyorlardı. Biz de “Biz o dediğiniz şeklide insanlar değiliz gibi” inancımızı 

savunurduk. Onlar da duydukları şeylere inanıyorlardı. Onlar İran için 

Yahudilerden bile beter diyorlardı. İran’a takmış durumdalar.  

 Sevim Şia olmadan önce yakın çevresinde “kâfir Şii” algısı olduğunu şu şekilde 

bir anısını anlatarak açıklıyor: 

Şiiliği daha bilmeden önce Irak’da patlamalar oluyordu. Bir gün haberlerde bu 

patlamalarda onlarca Şifinin öldüğünü söyledi spiker. Bende çok üzüldüm. 

“Ayy Allah rahmet etsin “dedim. Babam da “Ne diyorsun onlar kâfir.” dedi. 

Onlara rahmet dediğime babam kızdı. Ben bunların kötü olduğunu bilmediğimi 

söyledim. Böyle bir anım olmuştu Şiilikle ilgili. Ortaokulda falan din derslerimi 

ve din öğretmenlerimi çok seviyordum. Onların her dediğimi dinlerdim. Onlar 

çok olumsuz bir şey anlatmıyorlardı Şiilikle alakalı. 

Katılımcılar içerisinde sadece Saniye Şii olduktan sonra akrabalarından olumsuz 

tepkiyle karşılaşmadığını söyledi: 

Elbette onların bizi dışlamaması için biz de çaba sarf ettik. Örneğin bizim 

orucumuza başlamamız ve bitirmemiz taklit merciinden gelen habere göre 

oluyor. Bazı senelerde Sünniler ile aynı zamanda bayram kutlamadığımız 

oluyor. Bu durumda elbette akrabalarımızı ziyaret etmemiz gerektiğinden bize 

göre bayram değil ama onların bayram kutlamasına gittiğimizde çeşit çeşit 

yapılan yiyecekleri, ikramları geri çevirmemiz gerekiyor. Bu tabi ki zor oluyor. 

Ama anlattığımızda ve “Bize göre bayram değil” dediğimizde saygı duyuyorlar. 

Çok şükür şu ana kadar Sünni akrabalarımızdan bir tepki ve olumsuz tavır 

görmedik. 

Katılımcılar, öncelikle Ehl-i Sünnet’e mensup Müslümanların Şiilere karşı kulaktan 

dolma bilgilere dayanarak ön yargılı yaklaştıklarını düşünmektedirler. Bunun yanısıra 

aynayı kendilerine tutan katılımcılar Şiilik ile ilgili bazı pratiklerin ve inançların yanlış 

tanıtıldığını düşünmektedirler. 

Önceki inançlarına dönmeyi düşünüp düşünmediklerini sorduğum 

katılımcılardan hiçbirinin böyle bir düşünceye sahip olmadıklarını gördüm. Örneğin 

Selda beni oldukça şaşırtan bir tepki verdi:“Asla! Allah korusun. O kadar dua ettim ki. 

“Allah’ım eğer alnımda böyle bir şey yazıyorsa ne olur önce canımı al” böyle bir şey 

olmasın yani.” 

Bir katılımcı geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini önceki yaşantısının 

hükümsüzlüğünden dolayı bunun mümkün olmadığını söyledi: 
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 Hadis var ya ben okumadım ama hocalarımızdan duymuştum. Diyorlar ki 

“Önceki hayatınızın, Şia olmadan önceki hayatınızın bir hükmü yok” diye. 

Sadece kılmadığının namazlarınızın kazalarını kılacağımızı kılıyoruz.  

Şiilerin en yaşlısı olan 85 yaşındaki Müteşeyyi Şükrü, Melami olduğunu 

özellikle vurguladı. O, Melamiliğin Şiilikle bir farkının olmadığını ama gerçek imana 

ancak Mektep sayesinde ulaştığını anlatı. O da geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerden 

birisidir: 

Asla dönmeyi düşünmedim. Hatta bazen namazlarımın arkasından bazen bu 

inancı bana nasip ettiği için Allah’a şükür namazı kılıyorum. Rabbim diyorum 

bu yoldan beni ayırma diye dua ediyorum.   

Mehmet, Sünnilerin ayrımcı tutumlarının Şii ve Sünnilerin cahilliğinden değil, 

daha çok onların aymazlığından kaynaklandığını söyledi: 

Mektebimizin müçtehidi Ali Hameney “Sünnilerle Şiiler kardeştir. Aralarında 

bir ayrım yoktur.” diyor. Şiaları ayrımcı olarak nitelendirenler aslında kendileri 

ayrımcı ve ırkçıdır. Bir insan kendi nasılsa karşıdakini de aynı şekilde görür. 

Bazı okumuş akademide olanlar da Şiaları dışlıyor, Müslüman’dan bile 

saymıyor. Ayrımcılık yapan biz miyiz?“Sünniler Kerbela’yı isim olarak bilir 

ama ne öleni ne öldüreni biliyorlar. Haklıdan haksızdan habersizler. Ben senin 

babanı öldürsem ve gelip senin önünde otursam ne düşünürsün?” (Ben 

“öfkelenirim.” “dedim.)  Biz de öfkeleniyoruz işte. Aldığımız nefesin bile 

hesabını vereceğiz Allah katında. Kerbela’yı her yıl biz hatırlıyoruz. Öfkemizi 

ne yatıştırır. Sünniler ne yaparsa öfkeniz dinecek? Şehitlerin ne için şehit 

olduklarını insanların bilmesi bizim öfkemizi dindirecek. Bizim acılı 

olduğumuz gün Sünniler aşure dağıtıyorlar. Sünnilere bunlar öğretilmiyor, 

bilmiyorlar. Allah ahiret günü herkesten yaptıklarının hesabını soracaktır. Allah 

herkese akıl vermiş. İnsan dinini araştırıp gerçekleri öğrenebilir. Ama Sünniler 

aymazlık içinde gözlerini ve kulaklarını kapatmışlar. 

 Mehmet sahabeyi eleştirmenin gerçekleri ortaya çıkaracağından Sünniler 

tarafından hoş karşılanmadığını, buna rağmen insanların araştırarak doğru yolu 

bulduklarını, Sünniliğin yetersiz açıklamalarının günümüzde insanları ikna edemediğini, 

söyleyerek şu şekilde devam etti: 

Sünnilik’de eleştiri hoş karşılanmıyor. Sahabenin dokunulmazlığı var. 

Sahabelerin dokunulmazlığı var. Onlar sahabedir hatadan münezzeh olarak 

görmüşler. Örneğin Muaviye’yi eleştiren olayları da eleştirmesi gerekirdi. 

Bunun ucu bir yerlere dayanacağı için Muaviye eleştirilmedi Sünnilerce. 

İnsanlar artık kaynaklara rahat ulaşıyor gerçekleri öğreniyor, inanmıyor 

inananlar. İnsanlar artık araştırıyor ve gerçeği öğreniyor ve mektebimize 

ulaşıyorlar. 
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Bir kadına Sünniliğin kendisi için ne anlam ifade ettiğini sordum. Kadın 

Sünniliği “yapay” kelimesiyle ifade ettikten sonra Sünniliğin Şialardan en büyük 

eksikliğinin imamlar olduğunu söyledi:  

Sünnilik bana çok yapay geliyor. Beş vakit namaz, sünnet namaz benim 

mezhebimde de var. Sünnilik benim itikadıma bir şey katmıyor. Düz, sanal 

geliyor Sünnilik. Tabiata bakarak Allah’ı bulmak kolay. Zor olan imamları 

bilmek onların yaşantısından dersler çıkartıp imanlı olabilmektir. İmam Cafer 

sadık demiş ki:  Bizim Şia’larımız bizden daha imanlıdır. Çünkü biz görerek, 

onlar görmeden imamlara inanacaklar. İmam zamanın duası, nazarı benim 

üzerimde bunu hissediyorum. Onun nazarı, duası nazarı üzerimde olmasaydı biz 

şuan hayatta olamazdık. Tarihte imamları katledenler bugün de onlara 

inananların canı ve namusuna musallat olanlar da bugün Şii’leri katletmeye 

çalışıyor. Ehli Beyt’siz bir mektebin sonu IŞID ve Vehhabilik’dir. 

 

Şiiler Sünnilerin kendilerine karşı medyada bulunan olumsuz içeriklerden dolayı 

önyargılı yaklaştıklarını, bunda az da olsa Şiilerin Şiiliği yanlış tanıtmalarının 

payı olduğunu düşünmektedirler. 

3.5.İçerideki Farklılık: Şii Doğmak, Şii Olmak 

Tez çalışmasına başladığım ilk günden itibaren müteşeyyilerle tanışmıştım. 

Çünkü Iğdırlı olan arkadaşım orada bulunan müteşeyyileri sesli olarak bana gösteriyor: 

“işte bu dönme, bu dönme, oradaki dönme…” şeklinde tanıtıyordu. Kadınlar onu 

umursamıyor görünüyorlardı. Bunun üzerine açıklama yaparak: “Yani Sünnilikten 

dönme demek istiyorum” şeklinde sözünü düzeltiyordu. Sonraki zamanlarda “Şii 

doğanlar” ve “Şii olanlar” arasında Vakf’a devamlılık, sohbetleri dikkatli dinleme ve 

Şiiliği öğrenme çabası gibi yönlerden farklılıklar ve iki kesim arasında örtük bir rekabet 

olduğunu gördüm. Şii kökenlilerden doğuştan Şii olup, araştıran, okuyan bilinçli bir 

şekilde Şii olmaya devam edenler olduğu gibi, Şii olup herhangi bir ibadet yapmayarak 

veya imamların anmalarına katılmasa bile kendini Şii olarak tanımlayanlar da 

bulunuyordu. Şiilerin bir kısmı ise ne Şii ne Sünni herhangi bir oluşuma kendisini yakın 

görüyordu. Bunlar arasındaki ayrımın sahaya dâhil olduktan sonra farkına vardım. 
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Şiiliği tercih etme aşamasından itibaren okuyan araştıran bir kadın olan Sevim 

yine de doğuştan Şii olanların kendisini “eksik” olarak gördüklerini söyledi: “Nerelisin” 

diye soruyor Karslı veya Iğdırlılar. Ben de “Kırıkkaleliyim” diyorum. Sonra diyorlar ki. 

“Hıı olsun, olsun…” Karslıyım Iğdırlıyım desem, ooo çok seviniyorlar.” 

Müteşeyyiler kendi çabalarıyla ulaştıkları için çabalarının çok değerli ve 

inançlarının daha sağlam olduğunu düşünmektedirler. Çünkü kendilerinin başta yakın 

aile çevresi olmak üzere birçok kişiyle mücadele ederek “doğru yola” ulaşmış 

olduklarını düşünmektedirler. Onlara göre Şii doğanlar içinde bulundukları “nimet”in 

kıymetini bilmediklerinden daha rahat davranmaktadırlar. 

Örneğin Zarife “Şii doğmanın rahatlığı” içerisinde olan Kars ve Iğdırlıları 

eleştirerek onların sanki cenneti garantilemiş, kurtuluşa ulaşmış gibi davrandıklarını şu 

şekilde ifade etti: 

Bence Şii olarak doğanlar kendileri büyük bir rahatlığın içinde bulmuşlar. Sanki 

cenneti garantilemiş gibi. Hâlbuki Hz. Peygamber bile Fatıma annemize; “Kalk 

namazını kıl. Senin babanın peygamber olması seni ahirette kurtarmaz. Seni, 

senin amellerin kurtaracak” demiş. Yani Fatıma annemizin namazı geciktirmesi 

veya bu uyarıya ihtiyacı olduğundan değil, bu uyarı bize, yani kendini Şii olarak 

cennete ve kurtuluşa gideceğine inananlara aslında. Bu açıdan ben diyorum ki, 

eğer buradaki Sünniler Iğdır’a gidip Şiilerin yaşantısını görseydi asla mektebe 

geçemezlerdi. Bence orada Şiilik iyi yaşanmıyor. Dine uzak bir hayatları var. 

Biz yeğenimin düğününde (damat Iğdırlı) damadımızın ailesini görünce çok 

şaşırdık. Kadınlar çok açıklar ve makyaj falan yapmışlardı. Hiçbirinin dine ait 

bir belirti yoktu hayatlarında. Biz hiç öyle bilmiyorduk.  İmamlarımız “Bize 

ziynet olun, leke olmayın “demişler. Bizler de Şii olarak onlara uygun bir hayat 

yaşamalıyız. Mesela insan sevdiğinin neden hoşlandığını bilmeli, ona göre 

davranmalı. Bizi Şia doğmak kurtarmaz. Bizi kurtaracak olan imamların 

yaşantısına uygun bir Şia olarak yaşamaktır. 

Mehmet de aynı şekilde müteşeyyilerin daha bilinçli olduklarını düşünmektedir: 

“Sonradan Şii olanlar araştırarak bu yolu seçtikleri için daha bilinçliler. Ama sonradan 

Şii olanlar biraz dışlanıyor.” Zarife Iğdır’a gittiğinde orada dikkatini çeken bazı 

durumlar olduğunu anlattıktan sonra Şiiliği benimseyen Sünnilerin aslında Şiiliği diğer 

insanlara Iğdırlılardan daha iyi tanıtmaya vesile olduğunu ancak Şii kökenlilerin bunun 

farkında olmadıklarını düşünmektedir: 
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Bir de şunu fark ettim Iğdır için. Duyunca çok şaşırdım. Iğdır’da her caminin 

(mollanın) cemaati ayrıymış. Bir caminin cemaati veya mollanın takipçisi başka 

bir mollayı dinlemeye veya arkasında namaz kılmaya gitmiyormuş. Oradaki 

Şiiler çok bölünmüşler. Mollalar yaptıkları dini görevler için halktan para 

alıyorlarmış. Bu tür şeyleri duyunca iyi ki de “Şiiliği Iğdırlılardan 

duymamışım” diyecek oluyorum. Burada bizler hiç molla ayırt etmeyiz. 

Mollalar da cemaat ayırt etmez. Bir keresinde bir camide kılarız namazımızı 

başka bir sefer diğer mollanın olduğu camide. Bizde ayrımcılık yoktur. Bizim 

için Azeriler farklı düşünüyorlar. Onların zihinlerini değiştirecek bir şey 

yapamayız. Bu konuda bir şey yapamayız. Ama Şiilerin sayısının artmasından 

gurur duymalılar. Sen Iğdır’dan çıkmamışsın nasıl tebliğde bulunabilirsin. 

Birkaç çocuk üniversiteyi kazanacak da Iğdır’dan çıkacak da, gidecek birileriyle 

karşılaşıp tebliğde bulunacak. Ama bizim gibi insanlar bulundukları yerlerde 

Şia olunca etraflarındaki insanlara hidayet vesilesi oluyor. Bizi de Allah belki 

bu amaçla yarattı. Bizim de böyle bir görevimiz var. Bizi bir nevi hor görme 

küçümseme tavrı takınanların bunları bir düşünmesi gerekir. Sen o toplumun 

içinde doğmuş büyümüşsün ama onlar ırkçılık yapıyorlar. O zaman ben de 

diyebilirim ki: “Allah beni özel yarattı.” Olur mu böyle ayrımcılık. Ben de 

Yozgatlı hemşerimle tanışınca bir sevinirim ama bunu bu şekilde 

göstermiyorum. Irkçı gibi davranmıyorum. İşte bu düşünce de bence kibir 

içeriyor. Iğdır da bir Aşura, ölüler için verilen ihsanlar, bol bol yemek. Bir de 

nevruz var. Başka bir şey yok Iğdır Şiilerinde. Gelenek olmuş artık. Sünnilerin 

alışkanlıkları gibi.Mesela ben Iğdırlıların Karslıların olduğu bir ortamda 

teyemmüm ile alakalı bir şey anlatıyorum. Diyorlar ki: “Bu anlattığın Sünnilikte 

mi bizim mektepte mi?” Yani ben niye Sünni teyemmümü anlatayım ki. Bunu 

sorguluyor, benim bilgime şüphe duyuyorlar. 

Büşra’ya göre de bazı Şiiler de sonradan Şiiliği benimseyenlere karşı önyargılıdır: 

İki tarafta da katı bağnazlar var. Şiilerde de var. Bir ara eşime demiştim sakın 

beni doğuştan Şiilerle tanıştırma. Doğuştan Şiiler beni çok incittiler. Çoğunlukla 

sonradan Şii olduğumu öğrenince hemen “Siz sapanlardansınız, siz Ömer’e 

Hazret diyenlerdensiniz.” diyorlar. Benim sonradan Şii olmamı kabullenemeyen 

Şiiler var. Örneğin bir yerde toplanıldığı zaman dini bir konuda kimse bana soru 

sormaz. Çünkü benim dini bilgime güvenmez, köken olarak Şii olanları tercih 

ediyorlar bir bilgi öğrenmek için. Beni dönme olarak kabul ediyorlar. Ama ben 

doğuştan Şii gibiyim. Azeriler de Sünnilere karşı çok katılar. Hatta eşime 

demişler ki: “Sen bir de dindarsın. Nasıl gidip de dönme bir kızı almışsın.” 

Bana başka bir dinden geçmiş muamelesi yapıyorlar. “Bir arkadaşım da katranı 

kaynatırsan olmaz şeker.” diyor. Yani ben ne kadar da çabalasam asla onlar gibi 

olamayacağımı ima ediyor. Kayınvalidem beni tanıtırken etraftakilere “Yabancı 

gelin aldık” diyor. Ben de “Anne kendimi Bulgar, Alman falan gibi 

hissediyorum. Yabancı nedir?” diyorum. 

Yunus da Şii ve Sünnilerin birbirine önyargıları olduğunu, bu yüzden 

ayrımcılığa maruz kaldıklarını şu şekilde belirtti: 

Şiilerin de katıları var. Biz sonradan döndüğümüz için bize “kara adam” derler. 

Bunu diyenler Şii kökenliler. Sonradan Şii olanlar böyle demiyor. Bunu ben 

ırkçılık olarak görüyorum. Sünnilerde de var bize önyargı.  
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Geniş gruplar kendilerini üyelerinin paylaştıkları tarih, dil, kültür, din temelinde 

tanımlamalarına ve ortak kimliklerinin dokusunu simgelerle, seçilmiş zafer veya 

travmalarla törensel biçimde zenginleştirmekte ve kendilerini diğer gruplardan da 

törensel bir şekilde ayırarak tanımlamaktadır.  Bir birey gibi bir grup da kendisini ne 

olduğuyla değil, ne olmadığıyla da tanımlamaktadır.241 Barth’ın ifadesiyle “kendi 

içlerinde yalıtılmış birer adacık”242 şeklindeki gruplardan bir olan Şiiler de kendilerini 

Sünnilerin eksik, “suni” oluşu üzerinden sağlam köklere dayanmış inançlı grup olarak 

tanımlamaktadırlar. Müteşeyyiler ise Şiiliğin kültürel boyutundan arınmış kendilerinin 

ifadesiyle “Saf Şiiler” olarak belirtmektedirler. 

Diğer taraftan Müteşeyyiler, Iğdır ve Karslıların kültürel bazı uygulamalarına 

katılmamakla beraber bu pratikleri din dışı olarak da nitelendirmemektedirler. Örneğin, 

ölü bayramı, yumurta boyama, baca baca, yedi levin, kulak asma gibi Iğdırlı Şiilere ait 

olan kültürel uygulamalardan uzak dururken; ihsan yemeği, nezir, imam türbe 

ziyaretleri, salâvat zinciri gibi Şii kültüre ait uygulamaları benimseyerek 

sürdürmektedirler. İlk gruptaki pratikler Azeri Şiilere ait olan kültürel unsurlar 

barındırmaktadır.  İkinci grup pratikler ise Şii dini kültürüne ait olan daha “evrensel” 

anlama sahiptirler. Ayrıca bu pratiklere müteşeyyilerin dini geçmişlerindeki 

aşinalıklarına göre benimsemektedirler.  Zira Sünni kültürde de popüler halk inançları 

ve pratikleri halk arasında yaygındır. Müteşeyyiler genellikle dindar bir aile yapısına 

sahip olup bunların bir kısmı Nur cemaati; bir kısmının da Nakşibendî tarikatıyla 

bağlantısı bulunmaktaydı. Bu oluşumlar içerisindeyken yapılan bazı zikir, salâvat gibi 

pratiklerin benzerinin Şiilikte de mevcut olması, onların Şiiliğe adaptasyonlarını 

kolaylaştırmıştır. 

                                                 

241Vamık D.Volkan, Körü Körüne İnanç: Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri 

(İstanbul: Asi Kitap, 2017), 132. 
242Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, 14. 
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 Şiiliğe geçmek genellikle entelektüel dinamiklerle meydana gelmekte olup243 

Müteşeyyiler araştırarak, okuyarak bilinçli bir tercihle Şii olmaktadırlar. Certau da, 

“Okuma, pasif olmayan bir ‘sanattır’”244 derken okunan metnin okuyucular tarafından 

yorumlanan dönüştürülen doğasına vurgu yapmaktadır. Katılımcılar özellikle İslam 

tarihinde kapalı kaldığını düşündükleri bazı konuların açıklandığı, yorumlandığı Şii 

kitaplardan etkilenmişlerdir.  Bunlar basit, anlaşılır bir şekilde çoğunlukla İslam 

tarihindeki ilk ayrılıkların ayrıntılı anlatıldığı kitaplar olup, imamların hayat 

hikâyelerinin, sözlerinin yoğun olarak okuyucuya aktarıldığını görmekteyiz. 

Müteşeyyilerin çoğunluğu kendilerine “özel mesaj” iletildiği şeklinde 

yorumladıkları bir takım rüyalar görmüşlerdir.245 Her bir katılımcı en az bir kez Meşhed 

ve Kerbela gibi kutsal mekânları ziyaret etmiştir. Buralardan döndüklerinde dini 

yoğunluklarında değişimi doğru tercih yaptıkları şeklinde yorumlamışlardır. 

Müteşeyyi olanların tamamı Sünni inancından birdenbire vazgeçmemiştir. Uzun 

süren bir arayış neticesinde buldukları ufacık bir ipucunun, onlara “tünelin sonundaki 

ışığı” gösterdiğine inanmışlardır. Hepsinin “hidayete erdiklerini” ifade ettikleri bu 

süreçte Sünniliğe geri dönmek onlara göre  “ahiretin mahvolması” anlamına 

gelmektedir. 

Katılımcılar önceki inançlarından olan kişilerle bağlarını tamamen olmasa da 

çok büyük ölçüde gevşetmiş, yeni grup üyelerinden kendi mizaçlarına uygun yeni 

arkadaşlıklar edinmişlerdir. Sünni çevrede yaşayan Şiiler gibi Müeşeyyiler de yakın 

çevresi dışındaki ortamlarda Şii olduklarını söylemektedirler. 

Müteşeyyiler araştırmaları sonucunda en az bir Şii ile tanışmışlar, ancak bu 

kişiler onları doğrudan Şiiliğe yönlendirmek ya da zorlamak yerine, araştırmaya, 

                                                 

243Ali Köse, Neden İslamı Seçiyorlar?, 136. 
244Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi, 1/58. 

               245Bu konuya 6.bölümde değindim. 
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okumaya teşvik etmişlerdir. Onlara göre insanları Şiilikten uzak tutan etkenlerden 

dolayı insanlar ya Şiiliği hiç bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. Bir katılımcı şu 

şekilde bir benzetme yapmıştı: “Tıpkı İslamiyet geldiğinde Mekkelilerin Resulullah’ı 

dinlemek istemediği gibi, Sünniler de Şiileri dinlemek istemiyor.” Antropolog Mary 

Douglas, “Saflık ve Tehlike” adlı eserinde kirlilikle ilgili davranışımızın, 

benimsediğimiz sınıflandırmalara ters düşen ya da onları alt üst eden her tür nesneyi 

veya fikri uygunsuz görme tepkimiz olduğunu belirtir. Ona göre kir, bir şekilde 

tanımlandığında, alışageldiğimiz sınıflandırmalar tablosundan dışlanmış, fazladan bir 

kategori gibi görünmektedir.246 Benzer şekilde Sünniler ve Şiiler kendi zihinsel 

sınıflandırmaları dışında olanları ayrı bir kategori olarak tanımlamak suretiyle 

dışlamaktadırlar. Ayrıca Douglas’a göre algılama zihnimizde düzenlediğimiz, 

şemalandırdığımız örüntülerdir. Zamanla öğrenme süreci boyunca nesneler 

etiketlenerek zihnimizde ilgili yerlerine daha sağlam yerleşirler ve bu bize güvenlik 

sağlar.  Böylece muhafazakâr önyargı oluştuğundan dolayı zihnimizdeki örüntüyü 

bozarak bizi rahatsız etmemeleri için biz karşımıza çıkan ve örüntüyü bozacak 

durumları yok sayar ve dışlarız.247 Sünni ve Şiilerin birbirilerine karşı olan tutumlarını 

bu şekilde değerlendirdiğimde durum daha anlamlı bir yere yerleşmektedir. Diğer 

taraftan Antropolog Barth’ın grupların sınırlarının muhafaza edilmesine dair kuramı, 

etnisite konusunu izah etmek için elverişlidir. Bu çalışmada Şii grup kimliğinin 

sürekliliğini izah etmek amacıyla bu kuramdan faydalanılabilir.  Barth’a göre bir grubun 

sürekliliği mevcut sınırlarının korunmasına bağlı olup, grubun sahip olduğu kültür 

zamanla değişince, grup üyelerinin kimlikleri ve örgütsel biçimi de değişebilir. Grup 

üyeleriyle ile dışarıda kalanlar arasındaki farklılıklar grubun sınırlarını garantiye alan 

                                                 

246Mary Douglas, Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlenmesi, çev. Emine Ayhan 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 59. 
247Douglas, Saflık ve Tehlike, 60. 
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unsurlardır.248 Bu farklılıklar, grupların sürekliliğini sağlamaktadır. Gruplar kendileriyle 

başkaları arasındaki sınırları korumaya özen gösterdikleri oranda kimliklerini muhafaza 

edebilirler. Cowan’ın da dikkat çektiği üzere internet gibi dijital ağların bu sınırları 

kalın çizgilerle sabitlediğini ve dini gruplar için en önemli propaganda aracı olarak 

hizmet ettiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekmektedir.249 Bu sayede gruplar 

dünyanın diğer yerlerindeki üyelerle hem din bağlarını kuvvetlendirmektedirler hem de 

kendilerine yeni üyeler katabilmektedirler. Bruinessen de gruplar arasındaki sınırları 

belirleyen temel unsurun dilden ziyade din olduğuna dikkat çekmektedir.250 

 

                                                 

248Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, 17-18. 
249Douglas E. Cowan, “Religion on the Internet”, The Sage Handbook of the Sociology of Religion, ed. 

James A. Beckford - N. J. Demerath (London: Sage Publications, 2007), 360. 
250Bruinessen, Türklük,,Kürtlük ve Alevilik, 70. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şİİ GELECEK TASAVVURU: Şİİ ESKATOLOJİ: 

4.1.Mehdi ve Kurtarıcı 

İslami eskatolojide milenaryan kişilik olan Mehdi, ahir zamanda ortaya 

çıkacağına inanılan ve kendisine inananları kurtuluşa ulaştırması için ilahi olarak 

görevlendirilmiş bir kurtarıcıdır.251  Sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek, 

rehberlik etmek" anlamına gelen “hedy” kökünden türetilmiş mehdi kelimesi, "hidayete 

erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş kişi" demektir. Birçok dinde var olan bu 

inanç, özellikle toplumsal baskıya maruz bırakılan halkların içinde bulundukları kötü 

şartların mutlaka düzeleceğine ve kendilerini aydınlık bir geleceğin beklediğine dair 

umut duygusunu beslemektedir. Büyük dinlerdeki kurtarıcı figürün252, din kurucusunun 

soyundan geleceğine ve onun vasıflarına sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu 

şahsiyetlerden örneğin Saoşyant Zerdüşt’ün, Mesih Davud’un, Mehdi’nin de 

Muhammed’in soyundan geleceği vurgulanmaktadır. Şiilikteki Mehdi, henüz zuhur 

vakti gelmediği için insanlardan gizlenmiş, ortaya çıkacağı vaktin dolmasını 

beklemektedir. Kurtarıcı figürlerin tamamının doğumunda olağanüstü olaylar vuku 

bulmuştur. Örneğin Quetzalcoatl, Saoşyant ve İsa babasız olarak hamile kalan bakire 

annelerden dünyaya gelmiş, semavi varlıklar, bilge kişiler bu bebekleri doğduktan sonra 

ziyaret etmiş, bebekken bazı mucizeler de gerçekleştirmişlerdir.253 Zerdüştlükteki 

karizmatik kurtarıcı figürü Ortadoğu’daki diğer dinler için bir kurtarıcı prototipini 

oluşturmaktadır. Saoşyant’ın kutsal kökeninden kaynaklanan mucizevî güçleri 

                                                 

251Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati, 197. 
252Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, İslamic Messianism: The idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism 

(Albany: State University of New York Press, 1981), 1. 
253Ekrem Sarıkçıoğlu, “Mehdi”, İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/369-370; Ayrıca 

bkz., Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvuru (İstanbul: Düşün Yayınları, 2017). 
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bulunmaktadır. O, kozmik bir savaşta insan ve meleklerden oluşan ordusuyla kötülüğü 

yok ederek kalıcı düzeni yeniden inşa edilecektir. Yahudilik’de ise “rabbin günü”, 

benzer şekilde mesihi bir kurtarıcının gelişiyle başlayacak, İsrail halkının kölelikten 

kurtuluşu gerçekleşecektir. Yine İsa’nın ikinci gelişi ile bin yıllık dönemi başlayacaktır. 

Şiilikte de Mehdi’nin zuhuru büyük başkaldırı sürecini başlatıp yeniden diriliş ve 

hüküm günü ile sona erecektir.254 Genel olarak kurtarıcı hareketler, inananlar arasında 

sınıf ve diğer sosyal engelleri aşarak birlik ve eşitlik duygusu yaratan, sosyal olarak 

kapsayıcı hareketlerdir.255 Modern seküler toplumlarda da ortaya çıkan milenaryan 

hareketler daha çok dünyevilikten uzak bir şekilde mistik strateji ile gruplarına yeni 

üyeler kazandırmakla uğraşarak, kurtarıcının ortaya çıkacağı zaman için gerekli hazırlık 

üzerine yoğunlaşmaktadırlar.256 

Mehdi’ye yönelik beklentiler Sünniliğe göre daha ön planda olan Şiilikte imamet 

inancıyla bağlantılıdır. On ikinci ve son imam olan Mehdi, 260/873 yılında gayba 

çekilmiş olup ve normal yollarla inananlara kendini göstermemektedir. O bir gün ortaya 

çıkacak ve zamanın sonu gerçekleşecektir. Onun zuhuru için her ne kadar belirli bir 

tarih olmasa da genel olarak gayba karışmasının bin yıllık dönemine denk geldiğine dair 

rivayetler vardır. Sahibi zaman, adaleti tesis edecek; kötülük ve zulümle dolu olan 

dünyayı düzene koyacak, Ehl-i Beyt’in hakkını geri alarak, zalimlerden intikam 

alacaktır.257 Böylece varlığı peygamber tarafından ilan edilen Mehdi, geçmiş ile 

gelecekte eş zamanlı olarak bulunacak; adaletsizlik ve zulümle dolu olan dünyaya barış 

ve adaleti getirecektir. O duyulardan saklı, ama Şiaların kalbinde var olan imamdır.258 

                                                 

254Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism (London: I.B. Tauris, 2009), 27. 
255Amanat, Apocalyptic Islam, 2009, 29. 
256Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati, 195-196. 
257Amanat, Apocalyptic Islam, 2009, 49. 
258Henry Corbin, Swedenborg and Esoteric Islam, çev. Leonard Fox (USA: Swedenborg Foundation 

Publishers, 1999), 22. 
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Allah ona mucizevî güçler ve tükenmeyecek bir ömür vermiştir. O bir “süper insan” 

“süperhuman”dır.259 

Toplumsal şartların zorlaştığı kaotik ortamlarda mesihçi inançların ortaya 

çıkması şaşırtıcı değildir. Kurtarıcı figürler sahip olduklarına inanılan özel bilgi ve 

manevi statü ile karizmatik misyonlarını onaylıyorlardı.260 Kolektif bir inanç biçimi 

olan Mehdi inancının, İslam tarihinin çalkantılı dönemlerinde bazı ilk Şii hareketlerde 

ortaya çıktığı görülmektedir.261 Lindholm’un da belirttiği gibi beklentiler, siyasi 

gerçeklikle uyuşmadığında inancına meydan okunduğunu gören mümin ya acı gerçeği 

kabullenecek ya da Mehdi inancına sarılacaktır.262 

Şii düşüncesinde Sahib-i Zaman’ın dönüşünü beklemek, aynı zamanda 

bitmemiş, intikamı alınmamış savaşın ve sürdürülen bir yasın sonlandırılmasını da 

sağlayacak olan bir beklemedir. Sahib-i Zaman’ın dönüşü temelde ahirette yapılacak 

hesaplaşmanın yanı sıra bu dünyadaki hesaplaşmayı da içermektedir. Bu inanç,  Şiiliğin 

devamlılığına katkı sağlayan263 ve Şiilere ümit veren önemli bir motivasyon kaynağıdır. 

Mehdi inancı Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra hicri birinci asrın 

son çeyreğinde Muhammed b. Hanefiyye ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır.264 Buna göre 

Muhammed b. Hanefiyye ölmemiş, geri dönecek ve yeryüzünde adaletle hüküm 

sürdürecektir.265 Bazı Şii gruplar ise Ca'fer es-Sadık'ın Mehdi olduğuna inanmış; Emevi 

                                                 

259Armin Eschraghi, “Occultation of the Twelfth Imam”, Unity in Diversity: Mysticism, Messianism and 

the Construction of Religious Authority in Islam (Leiden, Boston: BRILL, 2014), 115. 
260William F. Tucker, “The Kūfan Ghulāt and Millenarian (Mahdist) Movements in Mongol-Türkmen 

Iran”, Unity in Diversity: Mysticism, Messianism and the Construction of Religious Authority in Islam, 

ed. Orkhan Mir-Kasimov (Leiden, Boston: Brill, 2014), 179. 
261Dabashi, Shi’ism, 183. 
262Lindholm, İslami Ortadoğu, 160-161. 
263Ayhan Tek, “Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası”, Monograf 11 (2019), 

28. 
264“Mehdi” nin Muhammmed İbni Hanefiye için kullanıldığına dair bkz., Reza Aslan, “Mahdi”, 

Encyclopedia of Islam, thk. Juan E. Campo, J. Gordon Melton (USA: Facts On File, 2009), 448-449. 
265Mehmet Atalan, Şiiliğin Fırkalaşma Sürecinde Ca’fer es- Sadık’ın Yeri (Ankara: Araştırma Yayınları, 

2005), 53. 
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ve Abbasi dönemlerine gelindiğinde bu inanç bazı hadislere dayanarak sadece Şii 

gruplar arasında değil, Sünniler arasında da kabul görmeye başlamıştır.266 

4.2. Şii Metinlerde ve Saha’daki Mehdi 

Şii metinlerde belirtildiğine göre, Hasan Askeri ile Nergis’in oğlu olan ve güçlü 

bir sembol figür olarak ön plana çıkan Mehdi,  Samarra’da dünyaya gelmiş, ancak 

gayba çekilmiştir. Aynı zamanda Sahib-i Zaman olarak da bilinen Mehdi, adaletsizliği, 

zulmü sonlandırmak üzere kıyamete yakın zamanda geri gelecektir.267 Zuhur edeceği 

zamana kadar imamet görevini görüştüğü bazı insanlar aracılığıyla devam ettirmektedir. 

Bu kabule göre onun var olduğuna ve hala hayatta bulunduğuna dair Kur’an-ı 

Kerim’den ve hadislerden deliller mevcuttur.268 Mehdi’nin birçok lakabı olup asıl adı 

Muhammed’dir. Hamilelik belirtileri göstermeyen annesi mucizevî bir şekilde onu 

doğurmuştur. Bebekken Kelime-i Şehadet okumuş, sonrasında tüm imamların adını 

teker teker söylemiştir.269 

Musa’nın hayatını kurtarmak için annesi onu gizlice doğurduğu gibi, aynı 

şekilde Sahib-i Zaman’ı da annesi gizlice doğurmuştur.270 Çünkü babası olan Hasan 

Askeri gözetim altında tutulduğundan ancak güvendiği kişilere kendisinden sonra İmam 

olacak olan Mehdi’yi göstermiş, onun imamlığını onlara bu şekilde ilan etmiştir. Altı 

yaşına kadar babasının ilminden faydalanan Sahib-i Zaman, babasının vefatıyla beraber 

imamlığı devralınca imam olduğu ortaya çıkmıştır. Abbasi Halifesi Mu’temid buna 

engel olmak ve imamı öldürmek amacıyla evinin etrafını sardığında Mehdi gözden 

                                                 

266Yusuf Şevki Yavuz, “İslam İnancında Mehdi”, İslam Ansı̇klopedı̇sı̇ (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 

28/371-372. 
267Marcia Hermansen, “Mahdi”, Encyclopedia of Islam and the Muslim World, ed. Richard C. Martin 

(USA: Macmilian References, ts.), 2/421. 
268Bkz, Mahmut Acar, Kur’an’a Göre İmam Mehdi ve Onu Görenler (İstanbul: İmam Rıza Dergâhı 

Yayınları, 2016). 
269Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 253-256. 
270Komisyon, İmam Mehdi, çev. Cafer Bendiderya (İstanbul: Kevser Yayınları, 2020), 46. 



 

139 

kaybolarak, gayba çekilmiştir.271 Tarih boyunca Şiilerin olduğu gibi İmam’ın da hayatı 

tehlikede olduğundan;  baskı ve zulme maruz kalabileceğinden gizlenmektedir. Yeryüzü 

asla imamsız kalmayacağına göre o şu anda da bir yerlerde beklemektedir. Tıpkı 

güneşin bulutların arkasında olduğu halde yeryüzüne ışığını yansıtmaya devam ettiği 

gibi İmam da insanlara görünmeden yeryüzü ile iletişim halindedir.272 Böylece o zuhur 

edinceye kadar müminler aracılığıyla yeryüzüyle iletişimi sağlamaktadır.  

4.3. Mehdi ile İlgili İnanç ve Pratikler 

 “Allah’ım imamımızın zuhurunu tez eyle(çabuklaştır)” 

Namazların sonunda mollanın bu duasına tüm cemaat içten bir yakarışla yüksek 

sesle “âmin” diye karşılık vermektedirler. Bir kurtarıcı figür etrafında oluşturulan inanç 

ile ilgili literatüre baktığımızda bunun çoğunlukla Türkiye’de Mezhepler Tarihi 

çerçevesinde incelenen bir konu olduğunu, daha çok da Şiilik çerçevesinde ele 

alındığını görmekteyiz. Atay’ın da işaret ettiği gibi “….milenaryanizm pek çok ‘yerel 

İslam’ın bünyesinde yer alan bir karakteristik”273 yapı olarak Sünnilikte de mevcut bir 

inanç biçimi olduğu halde bu konuda gerek Din Sosyolojisi gerekse Antropoloji 

alanında çalışmaların zayıf kaldığı görülmektedir. Batı’da ise çoğunlukla Hıristiyan 

kaynaklı milenaryan inanç biçimlerine yönelik çalışmalar bulunmaktadır.274 Özellikle 

İran İslam devriminden sonra da İran çalışmalarıyla bağlantılı olarak Mehdi inancı 

akademide ilgi görmeye başlamıştır.  

                                                 

271Cevad Muhaddisi, Ümit Sabahı: Mehdilik ve Bekleyiş Konusuna Bir Bakış, çev. Mehmet Mansuri 

(İstanbul: Kevser Yayınları, 2007), 14,15,16. 
272Moojan, An Introduction to Shi’ i Islam, 165; Muhaddisi, Ümit Sabahı, 21,22. 
273Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati, 192. 
274Burridge Batıdaki mileryal hareketlerin özellikle Batıya özgü durumlar olan anomi, bireysellik, 

yabancılaşma sebebiyle arttığını; sosyal sorunların arttığı dönemlerde bu tür hareketlere teveccüh 

olduğunu belirtmektedir. Bkz, Kenelm Burridge, “Millennialisms and the Recreation of History”, 

Religion, Rebellion, Revolution: An İnterdisciplinary and Cross-Cultural Collection of Essays, ed. Bruce 

Lincoln (USA: Palgrave Macmillan, 1985), 222-225. 
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Yukarıda belirttiğim gibi kurtarıcı bir figür etrafında inanç ve pratikler 

barındıran Mehdi figürü “Kozmik düzenin ekseni olan imamların”275 sonuncusu olup, 

onun yaşadığına ve geri döneceğine dair inanca sahip olmak, inanan için güvenlik 

kaynağıdır. Bir katılımcı da bu yönde görüşünü belirterek Mehdi’nin ölmediğine ve 

zuhur edeceğine inanmanın kendisinin güvende olmasını sağladığını belirtti. Böylelikle 

Mehdi inancı ona özel bir “güvenlik duvarı” sağlamaktadır. Katılımcıya göre onun 

varlığı asla imkânsız, gerçek dışı değildir. Genellikle Şiiler bu inancın meşru olduğunu 

Sünnilikteki ve diğer dinlerdeki kurtarıcı inancının varlığıyla gerekçelendirmektedirler. 

Bir katılımcının ifadesiyle: ”Birçok dinde buna benzer bir inanışlar bulunmaktadır. 

Allah için bir insanı asırlardır bir yerlerde yaşatmak imkânsız değildir.”  

Şii kaynaklara bakıldığında katılımcıların görüşleriyle kitaplarda yazan bilgilerin 

birebir uyuştuğunu görülmektedir. Bu uyum Şiilerin dini bilgilerini çoğunlukla bu 

kaynaklardan aldıklarını göstermektedir.276 

Muhammed, Mehdi’nin yaşadığını; ancak belirli kişiler aracılığıyla inananlarla 

iletişimi sağladığını söyledi. Ona göre Sahib-i Zaman, Hz. Peygamber’den sonraki 

uyarıcı olup o, Allah’ın mesajının bizzat taşıyıcısıdır. Sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Müslümanları Allah hiçbir zaman öndersiz ve uyarıcısız bırakmamıştır. Bu nedenle 

kendimi güvende hissediyorum. Hâlbuki Sünniler başıboşluk içerisinde bulunuyorlar.” 

Muhsin’e göre ise Mehdi’nin önemi Peygamberlikle bağlantılı olmasından kaynaklıdır: 

Sünnilerle en önemli farkımız budur zaten. Peygamberden sonraki kanal bize 

göre imamlar, Sünnilere göre ise mesajın taşıyıcısı sadece metinlerdir. Bize göre 

Mehdi yaşıyor ama belirli kişilerle görüşüp mesajlarını iletiyor. Bu belirli kişi 

herhangi biri de olabilir bir âlim de olabilir. 

Muhsin’e “Kaybolan ve asırlardır kimsenin görmediği bir insanın geri döneceği 

inancını mantık olarak nasıl açıklıyorsun?” diye sordum: O en başta “kayıp” kelimesinin 

                                                 

275Amir-Moezzi, The Divine Guide in Early Shi‘ism, 107. 
276Seyyid Hüseyin Nasrallah, İmam Mehdi ve Gayb Haberleri, çev. Ali Haydari (İstanbul: Kevser 

Yayınları, 2016); Bkz. Seyyid Hüseyin Agai, İmam Mehdi Bizi Bekliyor, çev. Metin Atam (İstanbul:      

Kevser Yayınları, 2018). 
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yanlışlığını düzeltti. Ona göre kayıp değil,  “gizli” bir imamın varlığını reddetmek, 

Allah’ın diğer emirlerini inkârla eşittir: 

İmamımız kayıp değil ki. O yaşıyor ama bize görünmüyor. O aracılarla 

görüşüyor, hükümler veriyor. Bunu inkâr etmek Allah’ın ayetlerini mucizelerini 

inkâr etmek sayılır. Çünkü biz biliyoruz ki Peygamberler masumdur. 

Peygamberlik nurundan yaratılanlarda masumdur, onlara ait vasıfları taşırlar. 

İmam Mehdi bir gün geri gelecek. Bu Sünnilikte de var olan bir inanç. Zaten 

onlar Mehdi’nin bir imam olacağını değil, insanların arasından çıkacağını 

düşünüyorlar. Bizimki daha farklı. Bu inanca sahip olmak mantığa da aykırı 

değil ayrıca. 

Ona: “Sahib-i Zaman’ın geri döneceğine inanmayan birini hangi delillerle ikna 

edilebilir?” diye sorduğumda o, Kur’an’dan deliller sundu: 

Mehdi, şu anda yaşıyor. Kuran’dan delilleri var bunun. Hz. Nuh’un uzun 

yaşamasının ve Hz. İbrahim’in kuşları parçalayıp tekrar mucize olarak kendine 

çağırınca dirilmesi ve gelmesi, Hz. İsa’nın bebekken konuşması Allah’ın 

takdirinde olduysa İmam Zaman’ın yaşaması da mucizedir. Allah’ın velisidir. 

Allah velilerine mucize vermiştir. 

Halil de Muhsin gibi Kur’an’dan delillerden bahsedince ben onların peygamber 

olduklarını ve Kur’an-ı Kerim’de açık olarak ayetlerle onlar hakkında bilgi verildiğini 

söyledim. Bunun üzerine o sözlerine şu şekilde devam etti: 

Bizim için de imamlarımız Peygamberlerden aşağı değildir. Hatta imamlarımız 

İsrailoğulları’nın bazı peygamberlerinden üstündür. İmam Ali’ye sormuşlar: 

Ulu’l azm peygamberler mi, sen mi üstünsün?  O “ben üstünüm.” demiş. İmam 

şu şekilde izah etmiş. “Hz.Musa peygamberlik görevi ile görevlendirildiğinde 

korkarak kardeşi Harun’u Allah’tan kendisine yardımcı olarak vermesini 

istemiş. Oysa Tevbe suresinde belirtilen emirleri Mekke’ye ulaştırması için 

Hz.Peygamber beni görevlendirdi. Mekke fethedilmemesine rağmen ben 

korkmadan ve yardımcı istemeden Mekke’ye gitmiştim. Hz. İbrahim inanmak 

için Allah’tan delil istemiş. Ama ben böyle bir delil istemedim.” İmam Ali’nin 

bu sözlerine delillere bakarak İmamlarımızın bazı peygamberlerden üstün 

olduğuna inanırız. İlmen de fazilet olarak da onlar üstündür. Bunu 

Hz.Peygamber de buyuruyor. Hz. Peygamber “ümmetimden en hayırlıları 

Allah’ın en sona bıraktıklarıdır.” Biz de İmam Sahib-i Zaman’a 

“Bagıyetullah”277 diyoruz. Yani “Allah’ın en sona bıraktığı” anlamında o bizim 

imamımızdır. Hz. İsa’nın beşikteyken konuştuğuna inanıyorsunuz da Mehdi’nin 

gayba çekildiğine niye inanmıyorsunuz? Kaldı ki mehdilik Sünnilikte ve diğer 

dinlerde de var. Kâfirler istemese de Allah dinini yeryüzünde hâkim kılacaktır.” 

diyor Kuran. Kim Allah’ın dinini hâkim kılacak? Elbette Mehdi. Bizim 

inancımıza göre üst, astı seçer. Yani Allah imamı seçer. Hâlbuki insanlar 

yöneticisini seçerse, (yani astlar üstünü seçerse) Yezid’ler ortaya çıkar.” 

                                                 

277Mehdi birçok isimle anılmaktadır. Gaim, Sahib-i Emr, İmam Muntazar, Bkz., Moojan, An Introduction 

to Shi’ i Islam, 165. 
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Yukarıdaki ifadeler Mehdi inancının Sünnilikten farklı noktasını göstermektedir. 

Şii gelenek, Halm’ın işaret ettiği gibi son imam olan on ikinci imamın varlığına olan 

bağlılık ile kendisini diğer Şii kollarından da ayrıştırmaktadır.278 Bu bağlılık o kadar 

güçlüdür ki Ortaçağ’da onun her an ortaya çıkma ihtimaline karşın döndüğünde binmesi 

için eğerlenmiş bir atın İran şehirlerinde bekletildiği kaynaklarda belirtilmektedir. 1979 

İran anayasasının 5. maddesine göre devletin gerçek liderinin Gaib İmam olduğu 

belirtilmekte ve devamında “Allah onun dönüşünü çabuklaştırsın” şeklinde dua yer 

almaktadır.279 

Bu konuda Selma şunları söyledi: 

Allah hiçbir kavmi uyarıcısız bırakmaz. Bizim son imamımız ölmedi yaşıyor. 

Müçtehitlerimiz imamla görüşüyor. Elbette sadece âlimler, müçtehitler değil, 

kalp gözü açık olan avamdan biri de Mehdi ile görüşebilir. Mehdi inancımızı 

İslam düşmanları bir çeşit kavram karmaşası yaratarak zedelemek istiyor. 

Amerika da bu inancımızı zedelemek için bu kavramla uğraşıyor. Geçen gün 

birisi mezhebimizi anlatmamı istedi. Mehdi inancından bahsederken gülümsedi. 

Onun niye gülümsediğini anladım. O Mehdi derken diğer inançlardaki mehdi 

anlıyor. Yani mehdiliği basit, bayağı bir inanç olarak düşünüyor. İnsanlar 

Mehdi inancını ütopya olarak algılıyor. Bizim inancımız bir ütopya değil, 

gerçek yaşayan biri Mehdi’dir. 

Selma, Mehdi’nin zuhuru düşüncesinin kendisini güvende hissettirdiğini, 

geleceğe daha umutlu bakmasını sağladığını da ekledi Şiilerdeki sükûnet halinin Mehdi 

inancıyla ilişkili olabileceğini bir erkek katılımcı şu şekilde belirtti: 

Umutsuzluk haramdır. Umutluyum. Bir kere Allah umutsuzluğu haram 

kılmıştır. Umutsuzluk küfürdür. Türkiye’nin şu anki durumundan umutlu 

değilim ama gelecekten umutluyum. Dünya siyaseti, politikasının, toplumsal 

düzeni sağlayacağından umutluyum. Bu da inancımın sağladığı içimde 

taşıdığım bir taşıdığım umut. Çünkü inancımıza göre bir salih insan (Mehdi’yi 

kastediyor) gelecek ve dünyayı adaletle dolduracak. Bu Allah’ın vaadi 

olduğundan buna inanıyorum. Bunun da zamanının yakın olduğunu 

düşünüyorum. 

Merve Şiilerin Sünnilerden daha mutmain ve umutlu olma sebebinin Mehdi’nin 

zuhuruyla alakalı olduğunu düşünüyor: 

                                                 

278Halm, Shi’a Islam, 29. 
279Halm, Shiites, 34. 
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Şia mektebi bana hep umudu vaat ediyor. Ehl-i Sünnet’in yaşadığı o 

umutsuzluk, kaos duygusu bizde yok. Kıyamet kopacak, dünya kaosa 

sürüklenecek falan bir karamsarlık var onlarda. Ama bizde bir umut var. Biz 

biliyoruz ki bu dünyada bir gün huzur olacak ve biz bu şekilde yaşayabileceğiz. 

Adalet bu dünyaya hâkim olacak. 

Selda Mehdi’nin kendisini umutlu hissetmesini sağladığını söyledi:  

Gelecekten umutluyum. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim.  Mehdi a.s 

gelecek. Onun yaşadığına ve geri geleceğine, dünyayı kurtaracağına 

inanıyorum. Hızır’ın yaşadığına Sünniyken inanırdık. Bir dilenci gelirdi ona 

para vermek veya yiyecek verirdik. O Hızır olabilir diyorlardı. Hızır yaşıyorsa 

İmam Mehdi niye yaşamasın? Nuh a.s. Kur’an’da 950 yıl yaşadığı yazıyor. 

Yine Kur’an’da Allah’ın yeryüzünü hüccetsiz bırakmayacağı yazıyor. Onun 

yaşadığı ile ilgili çok deliller var. Bunlara hep inanıyorum. 

 

Sevim Mehdi’ye bakışını şu şekilde ifade etti: 

Mehdi aleyhisselam’ın zuhuruyla inşallah güzel günler göreceğiz. Mehdi 

aleyhisselam zuhur etmeden önce, çok kötü olaylar olacak. Sıkıntılar olacak 

ama biz bu sıkıntıları atlatacağız ama Mehdi aleyhısselam ile. 

 

Yukarıdaki ifadelerdeki eylemsizlik hali ile Aşura anmalarında dünyadaki tüm 

haksızlıklarla mücadele etme düşüncesi zıtlık gibi görünmektedir. Buradaki paradoksal 

manzaraya baktığımızda, dünyadaki adaleti sağlama görevi olan ve belirsiz bir zamanda 

geleceğine inanılan Gaib İmam; diğer yandan ise Şiilerin dünyadaki haksızlıklara karşı 

mücadele halinde olduğunu düşündükleri Şii İran bulunmaktadır. Şiiler bu iki zıt 

manzaranın orta yerinde ümit, bekleyiş ve mücadele duygusu üçlüsünü Şii kimliğinin 

içinde barındırmaktadırlar. Sophia Pandya’nın dediği gibi, Şia’nın kolektif bir keder hali 

ve yas pratikleri Mehdi inancındaki umutla beraberdir. Adaletin temin edileceği bir 

gelecek için beklenti içinde olmak, dini pratiklerin tonunu da belirlemektedir280 İmamın 

gizli olması, Şiilerin dini pratiklere olan bağlılıklarına da etki etmektedir. Şii metinlerde 

Mehdi’nin inananların yaşama bağlanmalarına, gelecekten umutlu olmalarına sebep 

                                                 

280Sophia Pandya, “Women’s Shi῾i Ma᾿atim in Bahrain”, Journal of Middle East Women’s Studies 6/2 

(2010), 35. 
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olduğu: imamı göreceklerine inanan müminlerin ibadetlerine ve ahlaklarına daha fazla 

özen göstermeleri gerektiği teşvik edilmektedir.281 

Şiilerin Mehdi (Sahib-i Zaman) ile ilgili inanç ve pratikleri günlük hayatlarının 

içerisinde serpiştirilmiş bir şekildedir. Bu bilgiler öncelikle bu konuyla ilgili olan 

Kur’an ayetlerinin yorumuna, imamlardan nakledilen hadislere dayanmaktadır.282 

Aşağıdaki kısımda Mehdi inancının Şiiler için ifade ettiği anlama yönelik olarak 

katıldığım toplantılardan edindiğim gözlem notları ve katılımcıların bu konuyla ilgili 

görüşleri yer almaktadır.  

“Sahib-i Zaman’ın” doğum günü kutlamasına ilk kez 2018 yılında katıldım. 

Genellikle “özel” anmalar her zamanki haftalık toplantılardan farklı olarak oldukça 

kalabalık oluyordu. Aileler her zaman olduğu gibi yanlarında mutlaka her yaştan 

çocuklarını da buraya getiriyorlardı. Bu türlü özel toplantılarda genellikle nezri 

olanlarda ya bir kişi veya birkaç kişi ikram edilen yemeğin parasını karşılıyordu. Bu 

nedenle yemek çeşidi daha fazlaydı. İmamların doğum günleri “bayram” olarak 

bilindiği için bu günlerde çocukları ihmal etmeyen molla, onlara çeşitli hediyeler 

veriyordu. Ortam herkesin mutlu göründüğü bayram havasındaydı. Herkes selam 

verirken birbirinin bayramlarını kutluyordu. Kadınlar ve erkekler tarafındaki 

katılımcılar bir kısmını evden getirdikleri, bir kısmını ise satın aldıkları, şeker, çikolata, 

kek, börek gibi yiyecekleri ikram ediyor, alanlar “Allah kabul etsin” diyorlardı. 

Cemaatle kılınan namazdan sonra her namazda olduğu gibi ayakta dua etmek üzere 

ellerimizi açtık. Duanın sonunda “Sahib-i Zaman’a selam olsun” sözünü duyunca 

herkes bir adım öne atarak eğildi ve sağ ellerini başlarının üzerine koydu. Ben ilk 

başlarda böyle bir hareketin nasıl yapıldığını bilmiyordum. Bir süre sonra etraftakileri 

izleyerek ben de onlar gibi yapmaya başladım. Bu hareket sadece Sahib-i Zaman’a 

                                                 

281Muhaddisi, Ümit Sabahı, 21. 
282Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 261,274-281. 
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mahsus olarak yapılıyordu. Bu da onun Şiilerin ibadetlerinde ne kadar önemli bir yer 

tuttuğunu göstermektedir. Namazdan sonra molla önceki haftanın yarım kalan fıkıh 

konusuna devam etti. Genellikle mollanın konuşmaları dinleyenleri sıkmayacak 

uzunlukta oluyordu. Ancak katılım çok fazla olduğunda aşırı gürültü oluyor ve mollanın 

dedikleri güçlükle anlaşılıyordu. Bunun farkında olanlar mollanın durduğu yere yakın 

oturmayı tercih ediyor; hatta bu kadınlardan bazıları ellerinde kalem kâğıt olduğu halde 

not alıyorlardı. Dairenin diğer tarafındaki çocuklu kadınların ve genç kızların, mollanın 

bu anlattıklarının çok azını duyduklarını fark ettim. Ancak yine de herkes bu şekildeki 

karmaşık bir ortamda bulunmaktan mutlu görünüyordu.  

Fıkıh konusundan sonra molla Mehdi ile ilgili hadisleri okuyarak onları 

yorumladı. Bu hadisler çoğunlukla imamların olağanüstü mucizeleri ile ilgiliydi. 

Doğum anmalarında molla genellikle imamların doğumları sırasında gerçekleştiğine 

inandıkları olağanüstü olaylardan bahseder. Bu toplantıda da Sahib-i Zaman’ın 

mucizevî bir şekilde gerçekleşen doğumundan sonra babasının onun yanına gelerek 

kendi dilini bebek imama uzatarak onu emmesini sağladığı, babasındaki tüm ilimlerin 

bu emzirme ile Mehdi’ye geçtiğini anlattı. Sohbetin sonunda hep beraber ellerimizi 

açarak ettiğimiz duanın sonunda “İmamın zuhurunu çabuklaştırması” için edilen duaya 

hep beraber “âmin” dedik. 

Bu doğum günü anmasında Ankara’daki bir üniversitede doktora öğrencisi olan 

İranlı Azeri bir genç kadının yanında oturuyordum. Bunları duyunca ona doğru eğilip 

bu anlatılara inanıp inanmadığını sordum. O gülümseyerek bu konuda kafasının pek net 

olmadığını, inanmak istediğini ama bazı şüpheleri olduğunu söyledi. Bu kadını 

araştırmam boyunca birkaç kez daha toplantılarda gördüm. Araştırma sahamda 

Mehdi’ye yönelik yoğun bir bağlılık ve döneceğine olan güçlü bir inanç olsa da 

yukarıdaki kadın gibi nadir de olsa Şiiler vardı. 
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50 yaşlarındaki bir kadın olan Arzu, uzun yıllar Sünnilerle yaşamış ve oturduğu 

yer Şii camisine ve Şii arkadaşlarına uzak kaldığından toplantılara katılamadığını 

söylemişti. Bu kadının kızı dindar bir Sünni’yle evli ve damadı kesinlikle Şii olmama 

konusunda kızından taahhüt almış. Evliliğini devam ettirmek için buna razı olan genç 

kadın Şii imamlara inandığını, onları sevdiğini ancak Mehdi konusunda şüpheleri 

olduğunu söyledi. Şii ritüellere hassasiyet göstermeyerek bu tür anmaları aşırılık olarak 

niteleyen 50 yaşlarındaki Ankara’da yaşayan Iğdırlı bir erkek ise Mehdi inancını saçma 

bulduğunu söyledi. Bu kesim çalışmanın dışındadır. Yukarıdaki veriler homojen 

görünen gruplarda bile farklı düşünenlerin olabileceğini göstermektedir. 

4.4. Mehdi İnancının Şii Failliğine Tesiri 

Şii metinlerde dünyada meydana gelen olumsuz olayların insan psikolojisine 

yaptığı olumsuz tesirlerden dolayı gelecekten ümitsizliğe düşen insan için bir 

kurtarıcının ümit kaynağı olduğu, bu nedenle Mehdi inancının insanı çalışmaya sevk 

edip, psikolojik rahatsızlıklardan koruduğu belirtilmektedir.283 

Sahib-i Zaman’ın zuhuruna dair beklenti Şiilerin kendilerini ayrıcalıklı bir 

konumda hissetmelerine de neden olabilmektedir. Diğer taraftan Şiiler, bu inancın 

Sünnilikte de bulunduğunu, ancak Şii Mehdi inancı İmamların sonuncusu olan seçkin 

bir kişiye dayanmakla diğer Mehdi inançlarından farklılık arz etmektedir. Zamanın 

Sahibi gelecek ve dünyadaki kötülükleri sona erdirecektir. Bu inanca sıkı sarılan bir 

inanan dünyadaki adaletsizliklere tahammül edebilecektir.  

Mehdi’nin Şiilerin dünyasındaki görünürlüğünü ortaya çıkaran önemli dini 

göstergelerden biri de, günlük dilde kullandıkları “Ya Mehdi” ifadesidir. Özellikle kötü 

bir haber duyduklarında bu durumdan Mehdi’yi haberdar etme anlamı taşımaktadır. 

Ayrıca bu ifade toplumsal sorunlar karşısında daha sık kullanılmaktadır. Kanımca 

                                                 

283Nasrallah, İmam Mehdi ve Gayb Haberleri, 60-62. 



 

147 

toplumun genelinin yararına olabilecek bir yardım talebini de de içeren bu çağrı, başlı 

başına onlara umut dolu ve pozitif bir gelecek tasavvuru da sağlamaktadır. Umut ve 

beklenti inancı dünyevi sorunlara karşı kayıtsızlık değil, bilakis sıkıntıların farkına 

vararak bunların bir gün biteceğine inanarak, bugüne daha sıkı sarılmayı sağlamaktadır. 

Yukarıda belirttiğim gibi Mehdi inancı, toplumsal sorunlara karşı ümit kaynağıyken; 

bireysel sıkıntılarda tevessül ve dua gibi dini pratikler başka bir açıdan bir ümit kaynağı 

olmaktadır.  

Şii anlatılara maruz kalma sıklığına göre inançlarına bağlılığın yoğunluğu da 

değişmektedir. Çeşitli medya araçları veya kitaplar aracılığıyla aktarılan anlatılar, 

“…kısmen bildiklerimizi bize hatırlatmaları, kısmen de önemli bulduğumuz şeyleri 

yeniden düşünmemizi”284sağladıkları için dini aktarımı sağlayan en önemli kanallardır. 

Geçmişte yapılan bir adaletsizlik ve bununla ilgili anısının sürdürülmesi, bu 

adaletsizliğin düzeltilmesini de gerektirir.285 Şiilerin anmaları, adaletsizliğin sona 

ereceğine olan umudu canlı tutmaktadır. 

Şiilerin dualarında ve dini ifadelerinde Sahib-i Zaman’ın adı yaygın olarak yer 

almaktadır. Bu ifadelerde onun döndüğünde sadece geçmişte Şiilere yapılan 

haksızlıkların intikamını almakla kalmayacağı; aynı zamanda günümüzde devam eden 

haksızlıkları da ortadan kaldıracağına dair inancın izleri göze çarpmaktadır. Bu da 

Göktuğ’un belirttiği gibi geleceğe dair ümidi besleyen bir duygudur: 

Asla ümitsizliğe kötümserliğe kapılmıyorum. Çünkü gelecek iyi olacak. 

Yeryüzü geçmişte de çeşitli belalar, afetler; savaşlar, katliamlar gördü. Örneğin 

İmam Hüseyin ne için mücadele etti? Evlatlarını, arkadaşlarını ve kendi canını 

ne için feda etti? O boş boş oturup nasılsa gelecek Mehdi bizi kurtaracak mı 

dedi? Yoksa yapması gerekeni mi yaptı?. Peki, ne yaptı? Dini zalimlerin elinden 

kurtarmak için ve asırlar sonrasına mesaj iletmek için canını feda etti. Allah 

Sahib-i Zaman’ın zuhur vakti geldiğinde ona karşı elimizden geleni yaptığımız 

                                                 

284Robert Fulford, Anlatının Gücü: Kitle Kültürü Çağında Hikâyecilik, çev. Ezgi Kardelen (İstanbul: 

Kollektif Yayıncılık, 2015), 20. 
285Poul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar?, çev. Alaeddin Şenel (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014), 

21. 
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için anlımız ak olmalıyız. Biz neyi feda edebiliriz? İmam gibi canımızı, 

evladımızı feda edebilir miyiz, onlardan vazgeçebilir miyiz ki ona layık olalım.  

Mehdinin zuhuruna inanan bir Şii, Mehdi döndüğünde ona yokluğunda iyilik 

adına ne yaptığının hesabını vereceğine olan inancın gerektirdiği bir sorumluluk da 

yüklemektedir. Diğer taraftan katılımcı, Hüseyin için tutulan yası da Sahib-i Zaman’la 

ilişkilendirerek, müminlerin de Hüseyin gibi kendi imkânları ölçüsünde değer verdikleri 

şeyleri feda etmeye hazır olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Şiilerin Hüseyin için 

tuttuğu yas, kıyamet günü Mehdi’nin sağlayacağı adalete olan inançtan dolayı, aynı 

zamanda umudu da barındırmaktadır. Şiilerin bu özel yası, geçmiş ile geleceği bugünde 

birleştiren modern öncesi insanı anımsatmaktadır. Bu konuda Guryeviç modern öncesi 

insanın geçmiş ile kurduğu bağı şu şekilde belirtmektedir: 

Efsanevi bir geçmişin mitleri ve anılarıyla yüklü bir dünyada yaşayan insan, 

kendi davranışlarını bu kültür arketiplerine göre belirleyen insan aynı zamanda 

ve hiç de azımsanamayacak ölçülerde geleceğe de yönelikti, yani yaşamını, 

isminin şan içinde yaşayacağı bir gelecek düşüncesine göre şekillendirirdi. 

İnsan kuşaklarının birbirini izlemesiyle antropomorfik biçimde kavranan zaman, 

işte bu nedenle kendi içinde bir değerdi ve yaşanılan günden yola çıkarak iki 

yöne yayılırdı: Ataların yaşamış olduğu yöne ve gelecek kuşakların yaşayacağı 

yöne. Bu çağ her bakımdan klan çağıydı, kahraman da kuşakların oluşturduğu 

zincirde bir halka. Her insanın ve yaptıklarının gerçek değerini bulacağı 

geleceğe özel bir önem verilirdi; sadece kahramanlar için değil, mütevazı kişiler 

için de geçerliydi bu.286 

 “Şimdiki zamanda” yaşayan Şiiler, Guryeviç’in modern öncesi insan tasvirine 

göre, bir yandan geçmişin dünyasına bağlı, diğer yandan Sahib-i Zaman’ın geleceğine 

ve o kutlu gelecekte mutlu olacağına dair inançla iç içe bulunan geçmiş ve gelecek 

tasavvuruna sahip görünmektedirler. Tıpkı Argın’ın belirttiği gibi modern öncesi insan, 

“'Şimdi'de yaşarken, sırtında aynı zamanda geçmiş ve geleceğin yükünü de taşıyordu. 

Kısacası, kendini, herhangi bir zaman kipinde değil, zamanın tüm halleri içinde 

yaşıyormuş gibi hissediyordu: Sorumlu, sorunlu; ancak, yine de 'huzurlu'”287 Şiiler de 

modern sonrası çağda varlık göstermekle beraber, zihinsel olarak modern öncesi 

                                                 

286Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupasında Birey, çev. İlknur İgan, Zeynep Ülgen (İstanbul: Afa Yayıncılık, 

1995), 30. 
287Argın, Nostalji ve Ütopya Arasında, 87. 
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zamanın insanına yakın görünmektedirler. Ricoeur da “Geçmişi tartışmak, onu "şimdi" 

içinde uzatmak demektir”288 demekle geçmişi günümüze aktarımı yapılırken günümüze 

uyarlanma biçiminin anlatıcının yorumlamasına bağlı olarak değişken olacağına dikkat 

çeker. Şii Mehdi anlatısı da günümüze belirli ihtiyaçlar doğrultusunda yorumlanarak 

devam eden bir inanca vurgu yapar. 

Atay İngiltere’de Nakşibendî tarikatına mensup müritler ile ilgili çalışmasında 

mehdi inancına sahip müritlerin kendilerini ayrıcalıklı bir konumda hissettiklerini 

belirtmektedir. Özellikle Batılı olmayan müritler bu inancın kendilerine sıkıntı ve 

yoksunluklara karşı tahammül gücü verdiğini ve geleceğe dair umut sağladığını 

düşünmüşlerdir. Oysa bu inanç Batılı müritler için özel olarak manevi bir anlam ifade 

etmemiştir. Çünkü onlar kurtarıcı fikrinin kendilerine dini motivasyon sağlamasına 

ihtiyaç hissetmemektedirler. Sonuçta Atay, Mehdi inancının Hint alt kıtası kökenli olan 

alt sınıf müritlerin arasında daha çok benimsendiğini gözlemlemiştir.289 Liyakat Takim 

ise Amerika’daki Şiiler ile ilgili yaptığı çalışmada özellikle Hıristiyanlıktan geçen 

Afrika kökenli Şiilerin Mehdi inancını daha kolay benimsediklerine vurgu yapmaktadır. 

Geçmişte atalarına yapılan haksızlık ve zulümlerle bir gün hesaplaşılacağına ve 

Hıristiyanlık’taki Mesih’in dönüşü inancı çift yönlü olarak bu insanların Şiilikteki 

Mehdi inancını benimsemelerini kolaylaştırmaktadır290 

Tarihsel olarak muhalefette bulunmuş; baskı ve zulümlere maruz kalmış Şiilerin 

kendilerine yapılmış haksızlıkların kolektif hafızalarına yerleşmesini sağlayan 

etmenlerden biri de Şii anlatılardır. Sünnilikten ayrılarak Şiiliğe geçenlerden birçoğu, 

başlangıçta yakın çevrelerinden tepki ve dışlanmaya maruz kaldıklarından dolayı 

tarihteki Şiilerle, kendileri arasında benzerlik kurmaktadırlar. Sünni çevrede azınlık bir 

                                                 

288Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı 3 : Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi, çev. Mehmet Rifat 

(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012), 131. 
289Atay, Batı’da Bir Nakşi Cemaati, 207-208,209. 
290Takim, Shi‘ism in America, 206. 
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dini grup olarak var olmaya çalışan; çoğunlukla da dini kimliklerini açıkça ifade 

etmeyerek saklamak zorunda kalanlar; bir yandan takiyye yaparak ayrımcılığa maruz 

kalmamaya çalışırken, diğer yandan da Mehdi’nin zuhur edince kendilerine özgürlük 

getireceğine inanmaktadırlar. Sonradan Şii olanların Mehdi inancını oldukça kolay 

benimsemelerinin sebebi kanımca budur.  

4.5. Şii Zaman Anlayışı: Başlangıçtaki Altın Çağ’dan Sondaki Altın Çağ’a 

Şii düşüncedeki zaman anlayışını, Hz. Peygamber zamanındaki “Asr-ı Saadet” 

çağına değil, gelecekte adaletin sağlanarak zulümlerin sona ereceği “altın çağ”a ait 

beklenti ile tanımlamak mümkündür. Çünkü Hz. Peygamber’den sonraki geçmiş, 

adaletsiz ve zulümle doluydu. Şii zaman anlayışı doğrusal bir çizgi yerine döngüsel bir 

yöndedir. Yani inananları başlangıçtaki kutsal zamana bağlayacak imam, zamanın 

gerçek sahibi olarak geri gelerek arada kopmuş olan zaman ipini önceki döngüye 

bağlayacaktır. Özellikle İran İslam devrimi sürecinde kullanılan “Her gün Aşura, her 

yer Kerbela” sloganı da geçmişteki zulüm zamanının bugüne yönelik olarak devam 

ettiğini sembolik olarak ifade eden, şimdiyi ve buradayı gösteren bir slogandır. Bu sözü 

konuştuğum birçok Şii söyledi. Esasında Kerbela’yı sonlandıracak ve intikamı alacak 

olan Mehdi’dir. Chul-Han tarihsel zaman ile eskatolojik zaman ayrımı yapmaktadır. 

Buna göre nihai zaman olan eskatolojik zaman dünyanın sonuyla ilgilidir. Oysa tarihsel 

zaman daima ilerleme vaat eder. Ona göre eskatolojik zamanda birey özgür olmayıp 

herhangi bir eylemde bulunması da gerekmemektedir. Kendini Tanrı’ya teslim eden 

insan tarihin öznesi de değildir. Çünkü her şeyi Tanrı düzene sokacaktır.291 Hâlbuki 

Şiilerin eskatolojik zaman algısı eylemsizliği gerektirmemektedir. Sahib-i Zaman 

dünyayı kurtaracaktır.  Müminin yapması gereken, yine de imamların yolundan giderek 

doğru bir yaşam sürdürmek ve altın çağa ulaşıp güzel günlere şahit olmaktır. Bu nedenle 

                                                 

291Byung-Chul Han, Zamanın Kokusu: Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme, çev. Şeyda Öztürk 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2019), 24-25. 
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Muhaddisi’ye göre bir ev sahibinin evine misafir geleceği zaman boş bir şekilde 

oturmayıp gerekli hazırlıkları yapması gerektiği gibi, İmam’ı bekleyen müminler de 

eylemsiz bir şekilde beklemeyip gerekli hazırlığı yapmalıdırlar. Bunun için salih amel 

yapmalı, gerektiğinde cihada çıkarak şehit olmalıdır.292 Tüm Müslümanların en mutlu 

günü Mehdi’nin zuhur ettiği gün ve sonraki günler olacaktır. Buna gönülden inanan bir 

mümin asla ümitsiz olmamalıdır. Çünkü gerçek müminler en ağır şartlar altında bile bir 

gün her şeyin düzeleceğine ve dünyanın tertemiz bir yer olacağına inanırlar.293 

2020 yılında İran’ın önemli komutanlarından biri olan Kasım Süleymani bir 

suikast sonucu vefat etti. Şii televizyon kanalları ve Whatsapp gruplarında bu olay 

oldukça geniş bir şekilde yer aldı. Şiiler WhatsApp gruplarında onun Hz. Hüseyin ile 

beraber cennette şehitler arasına dâhil edildiğini yazdılar. Onun videoları ve sözlerinin 

yazılı olduğu slaytlar ve hayatından kesitler ilahiler eşliğinde paylaşıldı. Bu olayın 

gerçekleştiği hafta Vakf’a gittiğimde, kendimi Aşura anmaları veya imamlardan birinin 

vefat anmasına gelmiş gibi hissettim. Çünkü orada bulunan herkes siyah renkli kıyafet 

giyinmişti. Herkesin yüzünde hüzün ve gözyaşının yoğun izleri bulunuyordu. Akşam 

namazının ardından yenilen yemekten sonra molla, her hafta yaptığı gibi fıkıh ile ilgili 

konuşmaya başladı. O, bu hafta da önceki konunun devamı olarak evlilik ile ilgili 

vaazına devam etti. Evlenilmesi yasak olanlar ile ilgili başlayan sohbet, zamanı iyi 

kullanma ile ilgili tavsiyeler ve imamların hadislerinden örnekler eşliğinde devam 

ettirdi. Molla, Müslüman’ın vakitli uyumasının ve gece namazına kalkmasının gündüz 

yapacağı kaliteli faaliyetleri belirleyeceğini söyleyerek konuyu Kasım Süleymani ile 

ilişkilendirdi. Anlattığına göre o mutlaka her gün gece namazı kılmıştır. Bunun gibi 

onun dindarlık yönlerini anlatan molla, ardından Süleymani’nin kendisinden sonra 

İslam uğrunda savaşacak, cihat edecek insanlar bıraktığını söyledi. Bunun dışında 

                                                 

292Muhaddisi, Ümit Sabahı, 41. 
293Tabatabai, İslam’da Şia, 2018, 71-73. 
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devamlı olarak“Allah’ım bana yatağımda ölmeyi nasip etme” diye dua eden 

Süleymani’nin duasını kabul eden Allah, onun cephede şehit olmasını sağlamıştır. O bir 

gün imamlardan birinin mezarını ziyareti sırasında türbenin duvarına “Annemi mezarsız 

bıraktığı gibi IŞID’i de mezarsız bırakacağıma söz veriyorum” diye yazmış. Bu sözden 

oldukça etkilenen dinleyenler yavaş yavaş ağlama moduna girmiş, hafiften ağlama 

sesleri duyulmaya başlamıştı. Hemen sonra molla mersiyeye başladığında herkes zaten 

oldukça hazır bir halde bulunduğundan hıçkırarak ağlamaya başladı. Molla Süleymani 

ile Hüseyin arasında benzerlik kurarak mersiyeye devam ediyordu. Buna göre İslam için 

savaşan Süleymani, sonunda Hüseyin gibi şehit olmuştu. Molla mersiyeyi şunları 

söyleyerek devam ettirdi:  

İmam Hüseyin nasıl İslam düşmanları tarafından bedeni parçalanarak şehit 

edildi ve parmağındaki yüzüğü almak için parmağını kestilerse, bugün Hüseyin 

gibi şehit olmayı arzulayan Süleyman de tüm bedeni parçalanarak şehit edildi, 

Hüseyin’den kalan bir kesik baş, Süleyman’dan kalan, bir kopuk kol ve 

parmağında takılı yüzük. 

Bu son cümleler dinleyicilerin duygusal yoğunluğunu o kadar artırdı ki, bana 

ağıt ve haykırışların tonu oldukça uzaktan duyuluyor gibi gelmişti. Doğrusu ben de 

oldukça duygulanmış, Süleymani için üzülmüştüm. Gözlerimden yaşlar kendimi 

zorlamaya gerek kalmadan aktı. O akşam adını ilk defa duyduğum bir kişi için ağlamak 

bana tuhaf gelse de, o ortam içerisinde sanki onu uzun yıllardır tanımyormuşcasına 

ağlıyordum. Ben sessizce gözyaşı dökerken, herkesin hıçkırıkları sanki hiç susmayacak, 

ağlamaları durdurulamayacak haldeydi. Molla yavaş yavaş tonunu düşürünce cemaat de 

eş zamanlı olarak yavaşlamaya başladı. Son duayı ise,“Müminleri üzen şey, Sahib-i 

Zaman’ı da üzmüştür. Sahib-i Zaman şu anda üzülüyor. Çünkü müminler üzülmüştür. 

Allah’ım İsrail ve Amerika’nın kahr-u perişan olmasını görmeyi bizlere nasip et” 

diyerek bitirdi. Hep birlikte bu son duaya “amin” dedik. 

Kasım Süleymani suikastinin etkisi, haftalık toplantıdan sonra da bir süre devam 

etti. Bir araya geldiğimiz her yerde ondan konuşuluyor, zalime, lanet ediliyordu. Birçok 
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Şiinin daha önce hiç tanımadıkları bu kişiyi ölümünden sonra Hüseyin ile cennette 

bearaber konumlandırmaları oldukça şaşırtıcıydı. Bir suikastın Kerbela ile bağlantısı 

kuruluyor, geçmişte olduğu gibi Kerbela’nın hala devam ettiğini Müslümanların zulme 

maruz kaldığını söylüyorlardı. Süleymani’nin ölümü zaten hiç unutulmamış olan 

Kerbela yasını daha fazla Şiilerin gündemine yerleştirerek zalimlerin cezalandırılmasını 

İmam Mehdi’nin geleceği güne ertelemelerine neden oldu.  

Bir süre sonra Kasım Süleymani artık çok fazla sohbetlerin konusu olmamaya 

başladı. Çünkü onun ölümünü unutturacak başka bir travma olan Covid-19 salgını 

gündeme yerleşmişti. 

Birdenbire hayatımıza giren ve her şeyi alt üst eden Covid-19’a karşı Şiilerin 

tavrı başlangıçta bu salgını kabullenmemek şeklindeydi. Türkiye’de resmi rakamların 

oldukça düşük olduğu dönemde İran’da vakalar görüldüğünde Şiiler bunu başlangıçta 

ciddiye almadı. Haftalık toplantılar her zamanki gibi devam etti. Şubat ayından sonra 

salgın tablosu oldukça ağırlaşan İran’da bulunan Türklerin büyük bölümü Türkiye’ye 

dönmeye başladı. Haftalık toplantılardan birinde yanımda oturan kadın virüsün 

Amerika’nın İslam dünyasına karşı bir oyunu olduğunu söyledi: 

Oğlum Kum’da eğitim alıyor. Türkiye’ye dönmek istemedi. Öyle abartıldığı 

kadar durumun kötü olmadığını söylüyor. Hepsi Amerika’nın oyunu bu 

söylentilerin Çin ile İran’a bunu yaparak ekonomik olarak diz çöktüreceğini 

sanıyor Amerika. 

Başka bir kadın ise İran’da eğitim alan oğlunu Türkiye’ye dönmesi için ikna 

ettiğini, onun karantinada olduğunu ve “Ne gerek var ki riske girmeye? Gelsin de ortalık 

düzelince gider geri.” diye ekledi. 

Şiiler ilk başlarda virüsün tehlikesini önemsemeyerek Türkiye’nin İran sınır 

kapısını kapatmasının gereksiz olduğunu düşündüler. Ancak zamanla İran’dan virüs 

kaynaklı ölüm haberleri gelmeye başlayınca yavaş yavaş endişelenmeye başladılar. 

Aşının bulunmadığını ama aşı çalışmalarının başladığını söyleyen bazı Şiiler aşının 
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mutlaka İranlı bilim insanları tarafından bulunacağını; o zamana kadar hiç aşı 

olmayacaklarını söylediler. İlk aşı Çin’den Türkiye’ye geldiğinde ve Almanya’da aşı 

kullanılmaya başladığında bu kez aşı karşıtlığı yapmaya başladılar. Vakıf’tan birçok 

tanıdığım kişi, ağır Covid nedeniyle hastanede tedavi altına alındı; bazıları da vefat etti. 

Başlangıçta Covid salgınını Mehdi’nin dönüşü için hazırlık olarak yorumlayan 

Şiiler, bu konuyla ilgili Whatsapp’ta çeşitli dua ve hadisler paylaşıyorlardı. Virüs 

İran’da ölümlere sebep oldukça oradaki hastanelerden mersiyeler eşliğinde video 

paylaşımları yapmaya başladılar. Whatsapp grubunda bir kadın İran’da yaşayan 

yakınlarının ve birçok tanıdığının öldüğünü, bu yüzden grupta virüsün gerçek 

olmadığına dair yazıların çok yanlış olduğunu yazdı. Buna rağmen birçok Şii, virüsün 

gerçek olmadığını düşünmeye ve aşı karşıtlığına devam ettiler. 

Şiileri en fazla duygulandıran ise ziyaretlere kapatılan Kâbe’nin ıssız 

görüntüsüydü. Bu konuda birçok yorumlar yapıldı: Örneğin bir kısmı “İmamın zuhuru 

için Kâbe hazırlanıyor” derken, bazıları ise bu şekilde Kâbe’yi görmeye 

dayanamadığını, tavafa kapatılmaması gerektiğini, bir gün Sahib-i Zaman’ın Kâbe’yi 

zalimlerden kurtaracağını söyledi. 

Bir süre sonra Türkiye’de hasta sayısı artınca tüm toplantı türü etkinlikler 

yasaklandı. İlerleyen günlerde kısıtlamalar kalktıkça toplantılar az sayıda katılanlarla 

yapıldı. Bu kez de molla ve onun yakın arkadaşları aileleriyle beraber hasta oldular. 

Molla iyileştikten sonra onunla görüştüğümde hastalığı evde atlattığını, doktorların 

verdiği ilaçları ise kullanmadığını söyledi.  

Buraya kadarki duruma baktığımızda hastalık gibi bir felaket karşısında Şii 

bakışında ümitsizlik ve telaş yerine Mehdi inancıyla bir bağlantılı olarak ümit ve 

sükûnet duygusunun izlerini görmek mümkündür. Çünkü yukarıda da bahsettiğim gibi 

Şiiler gelecekten ümitli olup, iyimserdirler. Bu duygu onlara dayanma gücü ve 

psikolojik rahatlık vermektedir.   
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Sevim Covid 19 hastalığının Mehdi’nin gelişini çabuklaştıracağını düşünüyordu: 

Virüsün insan eliyle ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Ama rabbimin de var 

tabi bir bildiği. Mehdi Aleyhisselamın zuhur alametlerinden biridir salgın 

hastalıkların çıkması. Toplu ölümlerin olması gibi. İlk bu virüsü duyduğumda 

sevinmiştim açıkçası. Mehdi (a.s.)’ın gelişine yaklaştık diye. Mehdi (a.s) için 

Harem’in insanlara kapatılmasını, rabbimizin Mehdi için temizlik yaptığına 

yormuştuk o zaman. İnşallah gerçek sahiplerini bekliyor oralar. 

Mehdi’nin doğum günü büyük bir heyecanla kutlanıyordu. Bu kutlamalara her 

yıl düzenli olarak katıldım. İlk kez katıldığımda Şii arkadaşım beni arayıp bu kutlamaya 

katılmamı istedi. Vakf’a gittiğimde oturacak yer bulamadığımdan neredeyse geri 

dönmeyi düşünüyordum ki birisi yanında oturmam için bana yer gösterdi. Namazdan 

sonra herkes birbirinin bayramını kutlayıp tokalaşmaya başladı. Ben de yanımdakine 

“Hangi bayramı kutluyoruz?” dedim. Bu sorum karşısında bu kadın şaşkınlıkla “Tabi ki 

Sahib-i Zaman’ın doğumunun bayramını kutluyoruz.” dedi. Böyle bir bilgiyi bilmem 

gerektiği için sorduğuma pişman oldum. Bundan sonra bu şekilde bir şekilde 

davranmamaya karar verdim. 

Etrafta yemek ikramıyla meşgul olan telaşlı kadınların her defasında böylesine 

istekli bir şekilde çalışmaları dikkatimi çekti. Bunu anlamak için birkaç defa erkenden 

Vakf’a gidip yemek hazırlığına ben de yardım ettim. Böyle bir işbirliği sayesinde 

kendimi onlara daha yakın hissettim. Bu kadınlar da hizmetlerinin karşılığını ahirette 

almayı umsalar da bu eylemleri onların aralarındaki karşılıklı ilişkiyi, dayanışma ruhunu 

körüklediğini fark ettim. Yemekten sonra önceki toplantılarda tanıştığımız kadın ve 

kızıyla konuşmaya başladık. Yanımda oturan genç kıza: “Hz. Muhammed’in de doğumu 

yine burada bu şekilde mi kutlanıyor?” diye sordum. Bu soru karşısında şaşırmış 

görünen kız, “Tabi ki o da kutlanıyor ama onun tarihi geçti.” diyerek yanımdan ayrılıp 

başka yerde oturan arkadaşının yanına geçip oturdu.  

 Molla konuşmasına önce çocuklara hediyeler vererek başladı. Daha sonra 

Sahib-i Zaman’ın doğumu ve bebekliği ile ilgili olağanüstü birkaç olay anlattı. Her 

zamanki gibi mollaya yakın taraftaki kadınlar anlatılanları dikkatle dinliyor; diğerleri 
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kendi aralarında koyu bir sohbete dalmış bir şekilde çocuk sesleri, kahkahalar eşliğinde 

sohbetten kopuk duruyorlar. Molla bu akşam konuşmasında Mehdi’nin bebekken 

konuşmaya başladığını, annesinin doğum sancısı çekmeden onu doğurduğunu anlattı. O 

konuşurken bir taraftan da bazıları evlerinden hazırlayıp getirdikleri bazı yiyecekleri 

dağıtmaya başladılar. Bunlar helva, kek, tatlı, şeker, çikolata, oda kokusu gibi şeylerdi. 

Ertesi gün Keçiören’deki camiye gittiğimde öğle namazı bitmiş, molla vaaza başlamıştı. 

Kadınlar kısmına, yukarı doğru çıktığımda merdivenin sonundan itibaren paravan hizası 

ve duvar kenarı boyunca tahta sıraların bulunması dikkatimi çekti. Çoğunluğu 

yaşlılardan oluşan kadınlar buraya dizilmişti. Arka kısmı olmayan bu sıraların oturup 

dinlenmek için değil, yalnızca namaz kılmak amacıyla yaptırıldığı belli oluyordu. 

Bunların bir de secde için de ön kısmında bir masası bulunuyordu Orta tarafta boş bir 

yer bulup oturdum. Aşağıda iki molla bulunuyordu. Bunlar sırayla imamın doğum 

gününü kutlamanın öneminden bahsettiler. Oldukça akıcı bir şekilde kalabalığın 

dikkatini toplamayı başaran mollalardan biri evlerimizde Sahib-i Zaman’a özel zaman 

ayrılarak, haftanın bir gününde ondan bahsetmemiz gerektiğini, böyle yapılmasının 

ailevi sorunları da çözeceğini söyledi. Vaazdan sonra kadınlar yaklaşık on dakika 

erkeklerin girişten ayrılmasını bekledi.  

Hiç kubbesi olmayan caminin düz bir tavanı vardı. Aşağıda erkekler kısmında 

arka arkaya duvar kenarı boyunca sabitlenmiş ahşap sıralar bulunuyordu. Sünni 

camilerindeki tabureler sabit değilken burada caminin duvar kenarına sabitlenmişti. İlk 

bakışta yadırgasam da sonradan sıraların daha kullanışlı olduğunu gördüm. Caminin 

yapısı çok değişikti. Namaz kılınan yerden çıkıldığında küçük avludan geçilerek 

karşıdaki merdivenlerin yukarısına doğru çıkıldığında çatı katında bulunan aş evine 

ulaşılıyordu. Bir labirenti andıran bu bölümlerden geçip aşevine girdiğimde az önce 

camide namaz kılanlar dışında birçok kadının önceden gelip burada oturduğunu 

gördüm. O kadar kalabalıktı ki oturacak yer bulmakta zorlandım. Yabancı olduğumu 
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fark eden bazı kadınların bana bakarak birbiriyle konuşmasından rahatsızlık duydum. 

Ancak kimse benimle konuşmuyordu. Bir yer bulup oturduktan sonra önümüze büyükçe 

bir sofra serilerek yemek servisine başlandı. Bu arada vakıfta gördüğüm bir kadın ve 

çocuğu yanıma oturunca onunla biraz konuştuk. “Bu yemeğin masrafını kim 

karşılıyor?” diye sordum. O da “İhsan sahipleri tabi ki” dedi. Yemekten sonra caminin 

tam karşısındaki Kars ürünleri satan bir dükkâna girdiğimde camiden çıkanların 

alışveriş için buraya geldiğini gördüm. 

Sonuç olarak Şii Mehdi inancı tarihte bazı dini hareketlere kaynaklık eden bir 

inanç biçimi olsa da günümüzde ise Şiileri bir arada tutan, onları dünyaya karşı olumlu 

bir tutum takınmaya, bekleyişe ve yaşadıkları gündelik ailevi ve sosyal problemlere 

karşı sabra yönlendiren, imametle bağlantılı bir inançtır.  

İslam Tarihinde özellikle toplumsal olarak savaş ve işgallerin olduğu 

dönemlerde sadece Şiiler arasında değil, Sünniler arasında da çeşitli mehdici hareketler 

ortaya çıkmıştır.294 Çalışma alanımdaki Mehdi inancının toplumsal bir harekete 

kaynaklık eden bir inanç biçimi olarak değerlendirmek zannımca hatalıdır. Mehdi’nin 

zuhuruna inanmak, Şiiler için hareket, eylem ve politik bir tutum olarak değil, bir inanç 

biçimi ve bekleme sürecini ifade etmektedir. Bu da dünyevi alandaki felaketlerle 

bağlantılı olarak şiddeti değişkenlik gösteren bir bekleyiştir. 

                                                 

294Sami Zubaida, “İslam’da Mezhepler”, çev. Muzaffer Tan, Din Sosyoljisi: Yaşadığımız Dünya (Ankara: 

İmge Kitabevi, 2012), 385-386. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Şİİ RİTÜEL 

5.1. Ritüel Kavramı 

Geçmişi şimdi için yorumlamak bir yandan geçmiş için bir mezar inşa ederken 

yaşayan için ise ölenin yaşayanlara yer açmak için gömüldüğünü imler.295 Bu yönüyle 

Şii ritüellerindeki ana tema geçmiştir. Geçmiş bir takım semboller ve anlatılarla bugünü 

inşa eden merkezi bir yer işgal eder. 

Ritüel, belirli zamanlarda bir takım semboller kullanılarak yapılan davranış 

modelleri296 olarak tanımlanmaktadır. Sembolik içeriğe sahip etkileşim örüntüleri olan 

ritüellerin düzen kurmak, bireylere anlam ve aidiyet kazandırmak gibi işlevleri olmakla 

beraber bir ritüele dâhil olmak, bireye bedensel ve duygusal tecrübe de sağlar.297 Din 

genellikle tek bir tapınmayla sınırlı olmayıp her biri belli bir özerkliğe sahip olan birçok 

tapınmalardan oluşan bir olgudur.298 Diğer bir ifadeyle asla sadece metafizik bir alana 

ait olmayan din, çeşitli tapınma biçimleri ve araçlardan da oluşmaktadır. 299 Kutsalın 

tecrübeleri olarak bilinen bu tapınma biçimleri, yüce bir kuvvete karşı çeşitli şekillerde 

yapılan saygı pratikleridir.300 Diğer taraftan pratiklere katılanlar bu eylemler aracılığıyla 

birbirine yaklaşarak kendilerinin bireyler üstü bütünün bir parçası olduklarını 

hissetmektedirler. Ritüellerinin yoğun olarak gündelik hayata da yansıyan yönü yoğun 

                                                 

295Michel De Certeau, The Writing of History, çev. Tom Conley (New York: Colombia University Press, 

1988), 100. 
296Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay - Derya Kömürcü (Ankara: Bilim Sanat 

Yayınları, 2005), 623. 
297Inger Furseth- Pal Repstad, Din Sosyolojisine Giriş: Klasik Çağdaş Kuramlar, çev. İhsan Çapçıoğlu, 

Halil Aydınalp (Ankara: Birleşik Yayınları, 2011), 229. 
298Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, çev. Özer Ozankaya (İzmir: Cem Yayınevi, 2018), 70. 
299Geertz, Kültürlerı̇n Yorumlanması, 152. 
300Joachim Wach, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, 1995), 51-52. 
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olan dinlerde grup birliğinin daha kolay sağlandığı bilinmektedir. Öyle ki kaynağını 

aldığı fikirler zamanla bellekte eski canlılığını kaybetse bile dini ritüellerin eskisi gibi 

rutin bir şekilde yapılmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Çünkü dinsel pratikler aynı 

zamanda grup bütünleşmesine de katkı sağladığı için sürekliliğini biraz da buradan 

almaktadır.301 Böylelikle birey, kendisinde iç huzuru ve güvenlik duyguları taşıyarak 

grubun diğer üyeleriyle arasında yakınlık ve birlikteliğini de kuvvetlendirmektedir. Dini 

pratikler dışarıdan bakanlar için tuhaf ve sıra dışı görünebilirken katılımcılar için 

oldukça yoğun anlamlar barındırabilmektedir.302 Durkheim da bu yönde tespit yaparak 

ritüellerin dini inancın daima belirli bir topluluğu kapsayan ve o topluluk üyelerince 

paylaşılan, benimsenen yapısına dikkat çekmektedir. Ona göre inanç ve yapılan 

pratikler tek tek bireyler olarak değil, grubun üyelerinin birbirlerine bağlılık hissini 

taşımalarını sağlamaktadır.303 Ayrıca gruptaki sosyal bağı güçlendirerek üyeler 

arasındaki gerginliği azaltan ritüeller, bireylerin kriz anlarını minimum düzeyde zararla 

atlatmasına ve zorluklarla baş etmesine yardımcı olur. Antropologlar, ritüelleri çeşitli 

başlıklarda gruplandırmışlardır: Geçiş törenleri: Doğum, evlilik ve ölüm gibi bireyin 

hayatında önemli evreler oluşturan dini ritüellerdir. Bu törenler, bireyi topluma 

kazandırmaya yöneliktir. Yoğun dönem ritüellerinde bireyden çok, grubun yaşamında 

ortaya çıkan sorunları aşma ve toplumun birlikteliğini koruma amacı vardır. Örneğin, az 

yağmur yağması sonucu kıtlık oluşması, düşman saldırısı gibi dış etkilerin yıkıcılığını 

hafifletmek amacıyla yapılan toplu törenlerde şaşkınlık ve korku, yerini kolektif 

harekete ve iyimserliğe bırakır.304 Giddens, bütün dinlerin sadece bir inançtan ibaret 

olmadığını, düzenli olarak aynı inanca sahip kişilerin bir araya gelmesiyle yapılan tören 

                                                 

301Hans Freyer, Din Sosyolojisi, çev. Turgut Kalpsüz (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013), 60,61,62. 
302William A. Haviland, Kültürel Antopoloji, çev. Hüsamettin İnaç, Seda Çiftçi (İstanbul: Kaknüs 
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Structure (New York: Aldine De Gruyter, 1969). 
303Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, 72-73. 
304Haviland, Kültürel Antopoloji, 421-424; Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions (New 
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ve ayinleri de içerdiğini; bu toplu törenlerde dayanışma duygusu yaratılıp 

güçlendirildiğini ve bunun kollektivitenin birey üzerindeki etkisinin bir ifadesi 

olduğunu belirtir. Dinsel törenler sadece tapınmalarda değil yukarıda da bahsedildiği 

üzere doğum, evlenme ve ölüm gibi sosyal hayatın diğer dönemlerinde de 

yapılmaktadır. Örneğin yapılan cenaze törenleri, gruba ait değerlerin bireylerden çok 

daha uzun süre varlığını sürdürdüğü, yoksun kalmış bireylerin kendilerini yeni koşullara 

adapte etmelerinin bir aracı olmaktadır. Yas tutmanın da anlamı aynı şekilde kolektif ve 

bireysel anlamı vardır.305 

Bütün törenler tekrarlanır ve bu tekrar, geçmişin sürekliliğini gösterir. 

Geçmişteki önemli tarihi olayların bir tören şeklinde anılması ve bu yolla geçmişin 

devamlılığı, büyük dinlerde oldukça bol bir şekilde dile getirilmiştir.306 Toplumsal 

bağlamlar değiştikçe ritüeller de yeniden yorumlanarak307 varlığını sürdürür ve nesilden 

nesile aktarılır. Toplumsal bir bellek kaybının önüne ancak bu şekilde geçilebilir. 

Nitekim Anderson da zamanla toplumların bilinçlerinde meydana gelen değişimlerin 

amneziye (bellek kaybı) olanak sağlayacağını belirtmektedir.308 Toplumların yaşam 

şekilleri değiştikçe din de bu değişim sürecinden etkilenir. Yaşam koşullarına uyum 

stratejisi belli ölçüde geliştiremeyen dini inançların ve pratiklerin zaman içinde özellikle 

yeni nesil için geçerliliği ve ikna ediciliği kalmayabilir. Örneğin Rıza Yıldırım, kırsalda 

işlevselliği olan birçok geleneksel Alevilik pratiklerinin şehir hayatında genç Alevilerin 

ilgisini çekmediğinden bahsetmektedir.309 Belleğin devam etmesinde temel unsurlardan 

olan ritüellerdeki dini anlatıların tekrarlanması, toplumsal amnezinin engellenmesinde 

çok önemli bir yere sahiptir. Banaz da çalışmasında buna dikkat çekerek büyükşehirlere 

                                                 

305Anthony Giddens, Sosyoloji, ed. Cemal Güzel (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2005), 533. 
306Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar?, 78,79. 
307Torsten Hylén, “Myth, Ritual, and the Early Development of Shiite Identity”, Intellectual History of the 

Islamicate World 6 (USA: Brill, 2018), 303. 
308Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, çev. İskender Savaşır 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 224. 
309Bkz. Yıldırım, “Geleneksel Alevı̇lı̇kten Modern Alevı̇lı̇ğe: Tarı̇hsel Bı̇r Dönüşümün Ana Eksenlerı̇”. 
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göç eden Şiilerin buralarda dernek, vakıf gibi kurumlar aracılığıyla örgütlendiklerini 

belirtmektedir.310 Ritüellerin ve anlatıların gerçekleştirildiği bu mekânlar vasıtasıyla Şii 

değerleri yeni neslin öğrenmesi sağlanmaktadır. Yıldırım, geleneksel Aleviliğin 

günümüzde yavaş yavaş çözülerek sadece yaşlı kuşağın hatıralarında kaldığını, modern 

Aleviliğin ise genç kuşaklar arasında varlığını canlı bir şekilde sürdürdüğünü 

belirtmektedir. Ona göre modern Alevilik, geleneksel olandaki birçok dini unsurdan 

arınarak daha seküler bir yapıya dönüşmüştür.311 Çalışma alanımda ise Şiiler Şii 

değerlerini sekülerleşmeden uzak tutarak otantik yapısını muhafaza ederek yeni nesle 

aktarmaktadırlar. Şii vakıf ve dernekler Aleviliğin kentlerdeki örgütlenme sürecindeki 

gibi dini özden arınık bir şekilde dönüşmemiş, aksine daha dini bir yapıya evrilmiştir. 

Zamana ve çeşitli şartlara bağlı olarak tüm yapıların eşzamanlı bir şekilde seküler olana 

evrilmesi diye bir durum söz konusu değildir. Nitekim Geertz de bir cenaze töreninde 

meydana gelen bazı anlaşmazlıkları gözlemleyerek eğitim olanaklarının artması ve 

şehirleşme gibi etkenlerle toplumsal yapı zamanla değişime uğrasa bile bireylerin 

kültürel değerlerinden her zaman vazgeçmediklerini vurgulamıştır.312 Şiilerin şehirlerde 

dini değerlerini muhafaza etmeleri de Geertz’in bu tespitiyle uyumlu görünmektedir. 

Çünkü Mahmood’a göre de inanç ve dini pratik ilişkisinde ritüel gibi bedensel eylemler, 

inancın basit bir ifadesi olmayıp; aksine inanç, pratiklerin ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır.313 Başka bir ifadeyle, ritüeller inancı etkilemektedirler. Çünkü Peter 

Berger, dini aktivite ile dini düşünce arasındaki diyalektiğin, dinin gerçekliğini 

muhafaza işlevi gördüğünü belirtir. Onun “dünyalar toplumsal olarak kurulur ve 

                                                 

310Banaz, Anadolu’da Ca’ferilik ve Ca’feriler, 111. 
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toplumsal olarak idame ettirilir” görüşü de dini pratiklerin dini düşünceyi besleyerek 

anlam dünyasını oluşturduğunu imler.314 

D’Souza, bir dini inancı, o dine inananların inanç ve pratikleri yoluyla 

anlamanın özellikle marjinalize edilmiş gruplar ile ilgili çalışmalarda çok önemli 

olduğunu savunmaktadır. Özellikle ekonomik olarak dezavantajlı gruplar, Sünni inancı 

dışındaki dini gruplar, kadınlar ve kırsalda yaşayanlar için ritüel çok önemlidir. İnancın 

somutlaşmış hali olan bu eylemler, bir kültürün geleneklerini değerlerini 

şekillendirmektedir.315 

5.2.Şiilikte Ritüelin Anlamı 

Şiilikte, imamet eksenli pratikler ritüellerin ana merkezini oluşturmaktadır. Ehl-i 

Beyt’in üyelerinin doğum ve vefatlarını anma toplantıları yoluyla, birbiriyle etkileşim 

sağlayan Şiiler için bu pratikler onları Şii inanç sistemine sağlam bir şekilde bağlayacak 

“sağlam bir ip” gibidir. Bu ipe tutunarak kimliklerini konumlandırmakla beraber aynı 

zamanda tekrarlanan bu pratikler vasıtasıyla Şii kimliğini oluşturan unsurlar daima canlı 

kalmaktadır. Bu bölümdeki temel iddiamı oluşturan tema, çalışma alanımdaki Şiilerin 

dindarlıklarını pekiştiren kolektif ritüel biçimlerinin, aynı zamanda onların dini ve 

kültürel devamlılıklarını sağlayan örüntüler olarak gündelik hayatlarına sirayet eden ve 

sinen yapısının Şiiliğin en önemli aktarım araçlarından biri olduğudur. Nitekim Berger 

bu konuda insanın unutkan yapısına vurgu yaparak insanların kültürü yerleştirmek için 

“hatırlatıcılar” kurumu oluşturduğunu belirtir. Dini pratiklerin en önemli hatırlatıcı 

araçlar olduğunu vurgular. Ona göre inanç dini pratiklerin içinde kökleşmiştir.316 

Egemen dini çoğunluğun içinde, farklı bir zaman ve takvim algısına sahip olarak 

asla atlanmayan, unutulup ihmal edilmeyen ritüellerle Şiiler, kültürel belleklerini 
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oluşturmaktadırlar. Dini kültür, “hafızanın nesnesel anı olan anı”317 bu ritüellerin 

içerisinde sabitlenerek nesilden nesile aktarılmaktadır. İnançlarının Peygamber’in bile 

ötesine, Adem’e kadar gerilere gittiğini; kıyamete kadar sona ermeyeceğini savunan 

Şiiler için süreklilik ve umudun güçlü varlığı göze çarpmaktadır.  

Tüm yıla dağılmış bir dini takvim ile belirlenmiş ritüeller atlanmaksızın 

yapılmaktadır. Kutsallığı olmayan, gündelik hayatın sürdüğü zamana ait olan dünyevi 

takvime paralel olarak, içinde belirli “bir kimsenin ya da mitolojik tarihin o ya da bu 

yanını kutladığı”318 dini takvim birbiriyle uyum içinde, yan yana bir şekilde Şii bireyin 

hayatını yönlendirmektedir.   

Şiilerin dini olarak beslendikleri kaynaklardan en önemlisi olan imamların vefat 

ve doğum anmalarının onlar için ifade ettiği anlamı ve dini hayatları üzerindeki tesirini 

anlamak amacıyla düzenli olarak bu anmalara katıldım. Çünkü etnografik çalışma, 

mersiye gibi ritüellerin sabit olamayan, dinamik ve yaratıcı tabiatını ortaya çıkarır.319 

Sözgelimi Turner da araştırılan kültür hakkında bilgi edinmek için araştırmacının 

gözlemlediği ritüeller hakkındaki önyargısını yenerek araştırmaya başlaması gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü ritüel sırasında insanları sadece gözlemlemekle, yapılan 

eylemlerin veya söylenen ifadelerin ritüeli yapanlar için ne anlama geldiğini tam olarak 

anlamak farklı şeylerdir.320 Sadece olanı “gözlemlemek” tercih edilen bir tutum 

olmayıp, grubun iç dinamiklerini oluşturan yönünü derinden kavramak için “anlam” 

üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir.  

Her kültür,  oluşturduğu bağlayıcı bir yapı aracılığıyla hem sosyal hem de zaman 

boyutunda birleştirici rol oynar. Ortak deneyim ve eylem “bir sembolik anlam dünyası” 
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yaratarak birleştirici gücüyle dayanma ve güven imkânı sağlayıp insanları birbirine 

bağlar. Bu yapı aynı zamanda önemli anıları biçimlendirip canlı tutarak ve şimdiki 

zamana, geçmiş zamanın imge ve öyküleriyle anıları canlandırarak dünle bugünü 

birleştirir. Tarihi anlatı ve efsanelere dayanan kültürün bu yönü, bireylere “biz” deme 

imkânı veren kimlik ve aidiyet duygusu bireyleri bir yandan ortak değerlere bağlarken 

diğer yandan bireyin kendini algılayış biçimini oluşturan “bağlayıcı yapı”dır.321 

Paylaşılan anlamlarla ilgili olan kültür, bir grubun üyeleri arasında anlam değiş 

tokuşuna dayalıdır. Bu nedenle aynı kültürde yaşayan iki kişi dış dünyayı benzer şekilde 

yorumlayacaklardır. Bu da Stuart Hall’ın “temsil sistemleri” kavramına işaret eder. 

Temsil sistemleri aracılığıyla dil, hem dünyayı inşa eder hem de ortak anlamlar yaratır. 

Bu sayede bireyler aynı kültür içerisinde ortak anlamlar üretir.322 

Kültürel bellek, insan belleğinin dış boyutu olup büyük ölçüde grup içinde 

anlamlı olarak kabul edilir. Mahmood’a göre ahlaki değerler bireyin üzerinde kalıcı tesir 

bırakana kadar tekrarlanan uygulama yoluyla öğrenilir.323 Örneğin Şii anlatılar 

içerisinde gömülü olan belirli kavramlar devamlı tekrarlanmaktadır. Bunlar, Hüseyin’in 

kesik başı, çöl kumları, susuzluktan kavrulmuş dudaklar, kesilmiş kol, Rugayye, Sakine, 

Zeyneb, Abbas, Ebulfez gibi sözcüklerle de ifade edilir. D’Souza da bu doğrultuda bir 

tespitte bulunarak bu törensel hareketlerin ve ifadelerin, kutsal ortamda gerçekleşen, 

belirli ve sabit bir şekilde tekrarlanarak öğrenilebilen “eylem kümeleri” olduğunu 

belirtmektedir.324 

Mersiyelerde çok sık olarak Ehl-i Beyt’in en önemli figürü olan Hüseyin’in 

öldürülme şekli ve “kesik baş” motifinin vurgulanması İslâm kültüründe bitmeyen 

                                                 

321Jan Assmann, Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, çev. Ayşe 
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matemin ifadesidir. Bu nedenle asırlar önce akıtılan kan, simgesel olarak bugün de 

akmaya devam etmektedir. Aynı zamanda bu durum yaşanmamış yas duygusu, 

kavuşulamamış ölünün bedeni, kurulamamış taziye gibi sosyo-psikolojik olguya da 

dönüşmüştür. Bu itibarla iktidarına biat etmeyip baş eğmeyeni ortadan kaldırmak, 

aslında (başın gövdeden yere eğdirilmesiyle) ona baş eğdirildiğinin göstergesi 

olmuştur.325 Ahmet Yaşar Ocak, “kesik baş” motifinin Türklerin Anadolu’ya 

yerleşmeden önce Anadolu ve Balkanlar’da Hıristiyan kahramanlara ait olduğunu, 

Türklerin ise fetih motivasyonu olarak bu efsaneleri kolaylıkla benimsediklerinden 

dolayı halk arasında yayıldığına dikkat çekmektedir. Anadolu’da Hüseyin ilgili çeşitli 

benzer anlatıların ise kahramanlık içeriğinden ziyade mazlum ve haksızlık sonucu 

meydana gelen “baş kesme” motifinden bahsetmektedir.326 

Bedenin bölümleri toplumsal yapının bir sembolü olarak da yorumlanmıştır. 

Böylelikle toplumsal yapıya atfedilen anlamlar, toplumun sembolü olarak görülen insan 

bedeni üzerinde temsil edilerek toplumsal yapıya ait unsurlar, bedende yeniden temsil 

edilmektedir.327 Buradan devam edersek Emeviler Hüseyin’in başını bedeninden 

ayırmak suretiyle Ehl-i Beyt’i liderden yoksun bırakmış, bitmeyen kin ve yasın 

başlamasına zemin hazırlamışlardır. Zeynep Sayın’ın da belirttiği gibi başın bedenden 

ayrılması önemli bir simgesel mesaj içermektedir.328 Zira tüm din ve kültürlerde 

bedenin en saygın bölümü baş kısmıdır. Bundan dolayı insan başıyla ilgili çeşitli 

inançlar ve anlatılar oluşmuştur.329 Şii ritüellerinin temel katalizörü olan Aşura 

anmalarında da oldukça yoğun bir şekilde vurgulanan “baş” ve “beden” ayrılması 

ifadelerini “lidersiz bırakılma”ya bir tepki ve itiraz olarak da yorumlamak mümkündür. 
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Ayrıca mersiye okumak, sine vurmak ve imamların acılı yaşamlarının ayrıntılı olarak 

anlatımında, yas kültürünün derin izlerini görebiliriz. Aynı zamanda bu yas toplantıları, 

egemen Sünni kültürün asimilasyon tehlikesine karşı Şiileri ortak bir duygu etrafında bir 

arada tutmaktadır. Bu toplantılar etrafında geliştirilen ritüellerin tarihte uygulanmış 

olan“şiddetin hatırlanması, hayali cemaati oluşturma”330 işlevi de görmektedir. Çünkü 

dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Şiiler aynı acı etrafında birleşmektedirler. 

5.3.Şii Ritüeller 

5.3.1. Namaz 

Şiiler de Sünniler gibi beş vakit namazı, sabah namazı iki rekât; öğle, ikindi ve 

yatsı namazları dört rekât; akşam namazı ise üç rekât şeklinde kılmaktadırlar331 Şii 

fıkhında dinin direği olan namazı terk etmek veya hafife almak haram olup, ahirette 

cezalandırılmaya sebep olarak kabul edilmektedir.332 

Şii pratiklerin alamet-i farikası olarak bilinen Aşura anmaları dışında namaz ve 

abdestteki farklılık da dikkat çekmektedir. Şii fıkhına göre ayak kirli ise önce yıkanmalı, 

sonra da ıslak elle mesh edilmelidir.333 Michael Fischer, burada bahsedilen ritüel 

paklığın temizlikten farklı olan mantığına dikkat çekmektedir. Buna göre Şii fıkhında 

bir nesne temiz olabilir ama pak değildir. Paklığın zıttı olan necisliğin mantığı da 

farklıdır. İkisi arasındaki ayrımı bu kültüre uzak olanların anlaması zordur. Örneğin bir 

gayri müslimin yeni yıkanmış ıslak eli temiz olsa da Şii fıkhına göre pak değildir.334 

Fischer’in izini takip ettiğimizde, necislik-paklık dikotomisinin sınırlarının Şii 

                                                 

330Cihan Tuğal, “1915 Hatıraları ve Ermeni Kimliğinin İnşaası”, Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla 

Türkiye’nin Toplumsal Hafızası, ed. Esra Özyürek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 136. 
331İmam Humeyni, Tam İlmihal (İstanbul: Kevser Yayınları, ts.), 125. 
332Ayetullah Uzma Hamanei, Ehl-i Beyt Fıkhına göre Sorular ve Fetvalar (İstanbul: Kevser Yayınları, 

2009), 1/102. 
333İmam Humeyni, Tam İlmihal, 37; Telif Komisyonu, Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları 

(İstanbul: Kevser Yayınları, 2013), 73. 
334Ayatollah Sayyed Ruhollah, Mousavi Khomeini, A Clarification of Questions: An Unabridged 

Translation of ResalehTowzih al-Masael, çev. J. Borujerdi (New York: Routledge, 2018), xx-xxi,xxvii. 
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ibadetlerinde Sünniliğe göre daha keskin olduğunu görebiliriz. Örneğin secde sırasında 

alnın konulduğu yer, temiz olsa bile pak olmayabilir. Paklığı sağlamak için mühür 

kullanılmalıdır.  

Ritüel temizlik konusu genel olarak İslam inancında özellikle dini pratiklerde 

kadın dindarlığını erkeklerden ayrıştıran bir faktör olmakla beraber335 Şii pratiklerinde 

bazı ayrıntılarda daha belirgin olarak “pak olmak” ile “temiz olmak” arasındaki farklı 

kodun izi göze çarpmaktadır. Sözgelimi ölü bir bedene temas edildiğinde ritüel temizlik 

olarak gusül abdesti almak gerekmektedir. Abdest konusundaki bu anlayış farkı çoğu 

zaman Şii ve Sünniler arasında örtük bir gerilim sebebi de olabilmektedir. Ev dışında 

abdest almak durumunda kalan Şiiler Sünnilerin kendilerine karşı tavırlarından rahatsız 

olduklarını anlattılar. Örneğin bir kadın dışarıda abdest alırken ayaklarını mesh ettiği 

için orada bulunan Sünni bir kadının kendisine tepki göstererek, abdestinin geçerli 

olmadığını, tekrar abdest alması gerektiğini söylemesinden oldukça rahatsız olduğunu 

anlattı. Başka bir kadın ise ayağını diğerlerinin görmeyeceği şekilde, saklayarak mesh 

etmeyi tercih ettiğini söyledi: “Çünkü sordukları takdirde söylesem de beni 

anlamayacaklar biliyorum. Uğraşmak istemiyorum onlarla.” Başka birisi ise: “Ben 

kimseden çekinmem, sordukları zaman Şii olduğumu, bu şekilde abdest almam 

gerektiğini söylüyorum” dedi. Buradaki durumda Sünnilerin abdestteki “pak olma” 

kaidesine aykırı davrandıklarını düşündükleri Şiileri genellikle açık bir şekilde 

uyarırken; Şiiler Sünnilerin ayaklarını mesh etmediklerinden dolayı “pak” olmadığını 

düşünmelerine rağmen onları asla uyarmamaktadırlar.  

Şii dini pratikleri de diğer insanlar tarafından görünür olduğu ölçüde psikolojik 

gerilim sebebi olabilmektedir. Almanya’da yaşayan bir kadınının sözleri bu gerilimden 

uzak durmak için çoğunlukla Şiilerin uyguladığı yöntemi işaret etmektedir: 

                                                 

335Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Julie Marcus, A World of Different: İslam and Gender Hierarchy in 

Turkey (London: Zed Books, 1992). 
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Mezhebimi savunacak kadar bilgim olmadığı için Sünnilerin olduğu ortamlarda 

abdest ve namazda onlara uyuyor, onlar gibi davranıyorum. Yaşadığım yere Şii 

camisi çok uzakta olduğu için Sünnilerin camisine gidiyor, onların sohbetlerini 

dinliyorum. Eve gelince kendi ailem arasında kendi ibadetimi yapıyorum. 

Certeau’nun güçsüz olan kesimin toplumda her zaman çabalayan, kendisi için 

elverişli ve faydalı olanı elde etmeye çalışan 336 taraf olduğu tespiti Şiilerin Sünni 

kültürde ayakta kalabilmek için gösterdikleri çabayı da tarif etmektedir. Nitekim Erol da 

çalışmasında İstanbul’daki Süryani cemaati üyelerinin tecrübelerinden yola çıkarak 

metropolde azınlık olmanın dezavantajlarını azaltmak için farklı etnisiteden olanların 

benzer yöntemler uyguladıklarını belirtir.337 Goffman kamusal alanda başkalarının 

karşısına çıkan bir kişinin diğerlerinin kendisi hakkındaki gözlemlerini denetimi altına 

almak için yaptığı eylemlerini “performans” kavramıyla ifade ederek bunun diğerleriyle 

etkileşim halinde olmanın bir gereği olduğunu savunur.338 Şiiler de başkalarıyla yüz 

yüze temas noktalarında kendilerine uygun olarak geliştirdikleri “performanslar” 

aracılığıyla diğerleriyle “biz” ve “onlar” ayrımını her defasında yeniden hatırlanmış 

olmaktadır. 

Çalışma alanımda Şiiler farz namazlar dışında oldukça geniş bir ibadet tayfına 

sahiptirler. Bir kısmı bireysel, bir kısmı grup içerisinde yerine getirilen bu ibadetlerin 

Şiilerin gündelik yaşamına mutlaka dokunan yönleri bulunmaktadır. Örneğin imamların 

ve onların yakınlarının doğum vefat anmaları, teberrük, nezir, tevessül, imamların 

mezar ziyaretleri, sayıları bazen bin kadar olabilen dualar, zikirler ve sünnet namazlar 

dizisi gibi pratiklerdir. Bu nedenle Şii dindarlık biçimini anlamak isteyen bir 

araştırmacının öncelikle iki ana damara bakması gerekmektedir: Bunlardan birisi 

Şiiliğin tarihi; diğeri ise Şii ritüellerdir. Özellikle bazı müteşeyyiler namazların cem 

edilmesinden dolayı başlangıçta namazlara alışmakta zorlandıklarını, çünkü az namaz 

                                                 

336Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi, 1/55. 
337Erol,  Mazlum ve Makbul. 
338Goffman, Günlük Yaşamda Benlı̇ğı̇n Sunumu, 27-28. 
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kıldıkları hissine kapıldıklarını söylediler. Tanıştığımızda henüz Şii olan bir kadın da bu 

konudaki düşüncesini şu şekilde belirtti: “Ben Şiiliği çok iyi bilmiyorum ama daha yeni 

öğrenmeye çalışıyorum bu yüzden namazlarda tedirginim. Sanki eksik kılıyormuşum 

gibime geliyor.” 

Başka birisi de Şii olduktan sonra Şiiliği iyice öğrenince ibadetlerinin 

Sünnilerden daha fazla olduğunu, farzlar dışında birçok sünnet hükmünde ibadet 

yaptığını, gerçek bir Şii’nin her anının ibadetle, duayla dolu olduğunu söyledi.  

Tez süresince cemaatle ve tek başına Şiilerin kıldığı şekilde namaz kıldım. 

Haftalık toplantıların olduğu cumartesi akşamları cemaatin toplanması yaklaşık olarak 

saat yedi buçuk civarını buluyordu.  Bir haftalık toplantıda Sünni camilerde okunan 

ezan dikkate alınmaksızın mollanın salâvat çekmesiyle ortamda bir hareketlilik oluşarak 

hep beraber namaz hazırlığına başladık. Dizlerinden rahatsızlığı bulunan birkaç kadın 

dışında herkes mührünü hazırlayarak saf tuttu. Safların sıkışık olmasına dikkat etsek de 

genellikle her hafta sanki ev sahibiymiş ve gelenler kendi misafiriymiş gibi davranan, 

orada bulunanlar tarafından da saygı duyulan iki kadın, sürekli orada bulunanları 

uayrmaya başladı. Önceki toplantılarda da bu kadınlar çocukların ve diğer kadınların 

sesleri mollayı dinlemeye engel oluşturduğunda onları uyarır, toplantı sırasında yemek 

ikramı gibi etkinlikleri de denetliyorlardı. Bu kadınlardan birisi ilerleyen yıllarda kanser 

sonucu vefat etti.. Her hafta onu orada görmeye o kadar alışmıştım ki, tezimin bitmesine 

son bir yıl kala gerçekleşen bu ölüm benim için sarsıcı oldu. Gözlerim sürekli onu 

arıyor, sesini duymak istiyordum. Sonraki günlerde bunun saha ile kurduğum yakın 

ilişki sonucu olduğunu iyice anladım. Bana göre saha cansız bir yer değil, canlı ve 

duygusu olan bir yer olup, o duyguyu orada bulunan araştırmacı ve katılımcılar birlikte 

inşa etmektedirler. 

Haftalık toplantılara geldiğimde evde akşam namazını kılmış olsam bile onlarla 

beraber namaza katılarak onların pratiklerini onlarla beraber hissetmeye çalışıyordum. 
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Çalışmaya başladığım ilk günlerde çok eskiden kıldığım bu namaz şeklini yanlış 

yapmanın verdiği tedirginliği yaşadım. Her defasında alnımı mühre koyarak namaz 

kılmak zor geliyor, hata yapmaktan korkarak namaza başlıyordum. Her ne kadar onlara 

Şiilikten uzaklaştığımı söylesem de herkesin içinde beraber yapılan bir ibadetteki düzeni 

bozmak istemediğimden yaşadığım gerginlik araştırmam boyunca beni terk etmedi. 

Yıllar içerisinde okuduğum duaları bile unutmuş, nerede Kunut tutmam339 gerektiği 

konusunda hafızamı zorladım. Yirmili yaşlarımda aile çevremin olduğu yerlerde onların 

tepkisinden çekindiğim için ellerimi iki yana salarak namaz kılıyor; ancak cem 

etmiyordum. O zamanlar ailemden bu şekilde kıldığım namazdan dolayı tepki almış, 

onları ikna etmek için çok uğraşmıştım. Şimdi benzer bir gerginlikle yüzleşmem 

gerekiyordu. 

 Katılımcıların hatalarımı hoş görebileceklerini düşünsem de bendeki bu 

tedirginlik hiç geçmedi. Namaz sonunda sağ ve sol tarafa selam verilmeyerek, sadece 

elleri üç defa dizin üzerinden kaldırıp indirerek ve her kaldırışta  “Allahu Ekber, Allahu 

Ekber Allahu Ekber” deme aşamasını cemaat ile kılmadığım zamanlar unutup sağ ve sol 

tarafa selam verdiğim olmuştu. Cemaatle kıldığımızda molla her zaman Fatiha 

suresinden sonra İhlâs veya Kevser suresini, bazen de Kadir suresini okuyordu. Uzun 

zaman bu namazlara katılmama rağmen başka bir sure okuduğuna şahit olmadım. 

Akşam namazını cemaatle kıldıktan sonra tespih çekiliyor, biraz bireysel dua ediliyor, 

bazı kadınlar da iki rekât namaz kılıyorlar. Molla kamet okuduğunda hep beraber ayağa 

kalkıyoruz. Yatsı namazını da kıldıktan hemen sonra nafile olan ve sadece oturarak 

kılınan vitöre namazını340  herkes tek başına kılıyor. Sonra tekrar tespih çekiyoruz. 

Ardından bu kez molla Arapça bir dua okuyor. Duanın sonuna doğru molla “Ya Allah, 

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah”deyince hepimiz zaten avuç içi açık olduğu halde 

                                                 

339 “Kunut tutmak” her namazın ikinci rekâtında ayaktayken iki el birbirine bitişik olarak avuç içi açık 

olarak okunan duadır. Sünni namazlarındaki kunut ile bu kunut içerik ve şekil olarak oldukça farklıdır. 

              340 İki rekât olarak oturularak kılınan sünnet bir namazdır. Genellikle herkes bu namazı kılmaktadır. 
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ellerimizi iyice yukarı kaldırarak sessizce mollanın sesi duyuluncaya kadar duaya 

devam ediyoruz. Mollanın okuduğu duanın anlamını gruptaki herkes bilmese de o dua 

okunduğunda ne yapmaları gerektiğini anlıyor ve ayağa kalkıyoruz. Bu kez hep beraber 

ellerimiz açık bir şekilde ayakta duruyor kıbleye dönük bir şekilde mollanın 

okuduklarına “âmin” diyoruz. Bu son duayı molla sesli olarak Arapça okuyor, en 

sonunda “Sahib-i Zaman’a selam” cümlesini duyunca bir adım öne atıp elimizi başımıza 

koyarak başımızı öne eğiyor, namazı tamamlıyoruz. Bundan sonra etrafımızdakilerle 

“Allah kabul etsin” diyerek tokalaşıyoruz. Bu arada tokalaşırken daha önce birbirini 

görmeyen arkadaşlar sarılıp biraz daha uzun süre sohbet ediyorlar. Sonrasında hep 

beraber bir yer bulup oturarak yemek ikramını bekliyoruz. 

Haftalık toplantılar dışında farklı zamanalrda da bir araya gelen kadınlar, ibadet 

veya zikir gibi pratikler yerine gündelik sıradan konuları konuşmaktadırlar. 

Whatsapp’tan ise Şii takvime göre bazı özel zamanlarda birbirleri için dua, salâvat ve 

Kur’an okumalarını istiyor, zaman zaman sayıları binlere, onbinlere varan duaları kendi 

aralarında paylaşmaktadırlar. Bir müddet sonra bu kez başka bir kadın gerçekleşmesini 

istediği dileğini gruba bildirerek diğerlerinin salâvat veya dua okumalarını istiyordu. Bir 

gün bir kadın WhatsApp grubuna çok önemli bir sıkıntısı olduğunu, bunun düzelmesi 

için herkesten bin tane salâvat okumalarını istedi. Bir anda tüm kadınlar paylaşıp o 

sayıyı tamamladılar. Birkaç gün sonra o kadın salâvatlar sayesinde sorununun 

çözüldüğünü bildirince herkes onu tebrik edip Allah’a şükretti. Kadınlar her güne özel 

dualar okunduğu takdirde Allah’ın izniyle sıkıntılardan kurtulunacağına dair Whatsapp 

grubunda yazılanların da tesiriyle günün çoğu vaktini bir dizi dua ve ibadet örüntüsüyle 

doldurmaktadırlar. Yakını vefat edenler mutlaka gruba uygun olanların vahşet namazı341 

kılmasını yazar. Bu namazı kılanlar da bunu belirtirlerdi. Bunun gibi paylaşımlarla 

                                                 

341 Ölen kişinin kabirdeki ilk sorgusunun rahat geçmesi için kılınması sünnet bir namazdır. 
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fiziksel mekânı her zaman paylaşamasalar da dijital dünya onları bir araya 

getirmektedir. 

Sünni ve Şii İslam’ın içinde uzun yıllar bulunduğumdan her ikisinin cinsiyete 

dayalı kamusal alandaki görünürlüğündeki kısıtlama veya esnekliğini pratikte tecrübe 

ettim. Cuma namazı kılmak için gittiğim birçok Sünni camisinde kadınlar kısmının 

erkeklerce doldurulduğunu görünce ayrıldım. Çünkü Sünni pratikte Cuma veya Bayram 

namazları erkeklere mahsusmuş gibi kadınların bu ibadetlere katılması yaygın değildir. 

Oysa Şii pratikte kadınların namaz kılmak için camiye gitmesi olağan olup, kadınların 

dindarlığının göstergesidir. Sünni camiilerindeki gibi Şii camiler “erkek alanı” olmayıp 

kadın katılımının görünür bir şekilde yoğun olduğu bir mekânlardır. 

Örneğin Iğdır’da bir öğle vakti gittiğim bir camide hava aşırı sıcak olmasına 

rağmen kadınların yanlarında getirdikleri küçük çocuklarıyla Cuma namazını 

beklediklerini gördüm. Zihnimi yokladığımda en son yirmili yaşlarımda bir Şii 

camisinde Cuma namazı kıldığımı hatırladım. Iğdır’da bulunan en büyük Şii camisi 

olmasına rağmen Sünni camilerinde tavanda görmeye alışık olunan süslemeler burada 

oldukça azdır. Ankara’daki Şii camiilerindeki gibi burada da erkekler kısmının sağ 

tarafı arka arkaya belli bir düzende dizilmiş sehpa, sandalye veya tabureyle doluydu. 

Kadınlar kısmında ise bunlar ön tarafta sıralanmıştı. Bir kadının yanına geçerek cemaate 

katıldım. Yaklaşık yirmi-otuz kadının bulunduğu camide kayıtsızca etrafımızda dolaşan 

veya uslu dursun diye ellerine cep telefonu tutuşturulmuş birkaç çocuk vardı. En 

büyüğü yetmiş yaşlarında görünen yaşlı kadınların çoğu sandalyede oturarak namaz 

kılıyordu. Cuma namazından sonra öğle ve ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra 

molla cami için nezri olanların vermelerini istedi. Bir kadın elindeki sepeti bize 

göstererek önümüzden geçti. Kimseye para vermesi için ısrarcı olmamasına rağmen 

orada bulunanların neredeyse tamamı sepete para bıraktı. Nihayet hep beraber ayağa 

kalkarak, sık sık salâvatlarla kesilen Farsça olarak okunan duaya iştirak edip “âmin” 
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dedik. Türkçe, Farsça veya Arapça kısımlarından ibaret okunan duaların Türkçe 

dışındakileri anlamasalar da “âmin” diye karşılık veren cemaatin yapısı ve katılanların 

sayısı yönlerinden Ankara ile benzerlik göstermektedir.  

5.3.2. Oruç 

Ramazan ayı Şiilerin tüm yıla yayılmış dini pratikleri içinde yas olmayan, 

manevi ağırlığı yoğun olarak hissedilen bir aydır. Şii fıkhına göre Oruç, Ramazan 

ayında hilalin görülmesiyle başlayıp, Şevval ayında hilalin görülmesiyle sona eren, tan 

yerinin ağarmasından akşam vaktinin başlamasına kadardır. Oruç tutanları Şii ulema üç 

gruba ayırmıştır: İlk gruptakiler avam halkın orucu olup bunlar orucun gereklerini 

yerine getirerek yeme içme gibi her türlü bedensel ihtiyaçlardan uzak durur. İkinci 

gruptakiler ise has insanların orucu olup daha seçkin kulların tuttuğu oruçtur. Bu orucu 

tutanlar orucun gereklerini yerine getirmenin yanı sıra gözünü, kulağını, elini ve dilini 

de günahlardan sakındırır. Üçüncü grupta “İhlâslı Kulların Orucu” ilk iki gruptakilerin 

orucuna ek olarak Ramazan’da kalbini de arındırıp daima Allah’ı anan kişinin tuttuğu 

oruçtur. Bu ayın önemi oruç tutmaya ek olarak hem Kur’an’ı Kerim’in hem de diğer 

semavi kitapların da bu ayda inmiş olmasıdır.342 Görüldüğü gibi orucun oldukça önem 

verilen bir ibadet olarak kişinin ruhsal dünyasını da arındırmayı hedeflediği Şii 

metinlerde vurgulanmaktadır. Sünnilik ile arasında yapılışı açısından en az farkı 

barındıran bu ibadet, pratikte iki kesimin temas yoğunluğunun arttığı yakın sosyal 

ilişkilerde aşağıda görüleceği üzere bazı gerilimlere sebep olabilmektedir.  

Ramazan ayı yaklaştığında oruca hangi gün başlanacağıyla ilgili bazı tereddütler 

taşıyan tanıdıklarımla konuştuğumda bir kısmı henüz ay görülmediği için oruç tutmaya 

başlamadıklarını söylediler. Ramazan ayının sonunda yine ay görünmediği için bayram 

                                                 

342Ayetullah Uzma Hamenei, Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç ve Hükümleri (İstanbul: Tesnim Yayınları, ts.), 

30-33. 
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yapmayarak oruç tutmaya devam edenlerden birisi bu konuda: “Ben Diyanet’e 

uyacağım. Sonuçta Türkiye’de yaşıyoruz. İkilik çıkarmanın anlamı yok. Günah varsa 

günahı bizi yanıltanların boynuna” şeklinde görüşünü belirtti. Başka birisi de, İran’daki 

taklit merciinin görüşüne güvendiği için bayram ve oruca başlamak için gelecek bilgiye 

göre hareket edeceğini, yıllardır da bu şekilde uyguladığını belirtti. Iğdır’daki Şiiler 

arasında oruca başlama ve sona erdirme ile ilgili ortak bir davranış bulunmayıp Sünni 

ve Şii merciiler tarafından verilen fetvalar arasında kararsız kalmışlardı. Taklit 

merciinin fetvasına uyanlar daha dindar Şiiler olup, diğerleri ise “kültürel Şii”lerdir.343. 

2020 yılında Iğdır’da bulunduğum bir Ramazan bayram ziyareti için gelenler 

ikram ettiğimiz yiyecekleri oruçlu olduklarını söyleyerek geri çevirdiler. Ramazan’ın 

başlangıcı konusunda da benzer bir durum yaşandı. Sünniler oruç tutmaya başladığı ilk 

gün, Şiiler taklit merciinden gelen “Oruç tutmak isteyenler Şaban ayının sonu niyetiyle 

tutsun” şeklindeki fetva doğrultusunda ilk gün Ramazan orucuna niyet etmediler. 

Konuştuğum Şiilerden bazısı Türkiye’de yaşadıklarını gerekçe göstererek buradaki 

fetvaya uyulması gerektiğini, çünkü İran’da yaşamadıklarını belirterek buradaki bilgiye 

güvenmeleri gerektiğini söyledi. Zehra adlı bir kadın ise bu konudaki kafa karışıklığını 

gidermek için Kandilli Rasathanesi’ni aradığını ve aldığı bilgiye göre bazı İslam 

ülkeleriyle birlikte 2016 yılından beri Amerika’daki ayın görünmesine göre oruç 

tutmaya ve bayram yapmaya karar verdiğini söyledi. Ona göre oruca başlamak için 

dünyanın herhangi bir yerinde ayın görülmesinin yeterlidir. Yine de bu kadın kendince 

güvendiği iki tanıdığının ayı gördükleri bilgisine dayanarak oruç tuttuğunu belirtti. 

 Bir kadın ise Sistani’ye bağlı olduğu için oruç tutarken, eşi Ali Hamaney’e bağlı 

olduğundan oruç tutmayarak bayram yaptığını, bunun normal olduğunu söyledi. Genel 

olarak gözlemlerime ve katılımcıların görüşlerine göre Iğdır’da oruç tutma ve bayram 

                                                 

  343 Muharrem ayında yas tutan, ancak oruç ve namaz gibi temel pratikleri çoğunlukla düzenli bir şekilde 

yerine getirmeyenleri bu kavramla nitelendirdim. 
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yapma konusunda bir birliktelik yokken; Ankara’daki Şiiler bu konuda ortak hareket 

etmektedir. 

5.3.3.Aşura 

And, önemli çalışmasında taziye ritüellerinin kaynağının İslam öncesi inançlarla 

ilişkisi olduğunu belirterek; Şiyavuş ile Efrasiyab arasındaki mücadelenin, Yezid ve 

Hüseyin mücadelesindeki benzerliğine dikkat çekmektedir. O İslam öncesi İran 

geleneğinden gelen bu iki mücadelenin Müslüman figürlere uyarlanışına dikkat çekerek, 

Şiilerin yas tutmalarının haksızca dökülmüş kanın simgesel bir hatırlanışını ifade 

ettiğini belirtir.344 Hüseyin gibi öleceğini önceden bildiğine inanılan Siyaveş’in ölüm 

hikâyesi, “Siyaveş kanı” Şii toplumsal belleğinde önemli bir yere sahiptir. Hüseyin’in 

şehadeti ile ortak yönler barındıran bu hikâye Aşura’ya intikal ettirilmiş veya her iki 

trajedi arasındaki benzerlikler Şii düşüncesini ve kolektif belleğini yeniden inşa etmiştir. 

Geçmişten günümüze kadar devam eden bu anlatı, hem Pers kültüründeki mitolojik 

unsurları hem de yas ve intikam duygularının insanlığın belleğindeki tesirini 

göstermektedir.345 Şii tarihinde mihenk taşı olan ana ritüeller kurumsallaşma ve 

popülerleşme süreçlerinde kitlelerin duygusal ilgilerinin yoğunluğuna bağlı olarak 

dönemsel olarak yeniden yapılandırılmıştır. Çalışma alanımda Aşura anmaları gibi 

ritüeller Ayhan Tek’in yukarıda belirttiği şekliyle intikam duygusuna yönelik olarak 

politik bir amacı bulunmamaktadır. Kanımca bu çalışmanın birçok yerinde de 

vurgulandığı gibi, Şii ritüellerin ana amacını Sünni çoğunluk içerisinde bir azınlık 

olarak Şiileri, hem Sünni etkiden hem de şehir hayatının insanı kaybolmaya 

sürükleyebilecek yapısından korumak olarak yorumlayabiliriz. Bu amaçla düzenli 

olarak vakıf ve derneklerde icra edilen anma toplantıları ve bu toplantılardaki anlatılar, 

                                                 

344Metin And, Ritüelden Drama: Kerbela-Muharrem-Ta’ziye (İstanbul: Yapı Kredi Yayınlan, 2018), 189. 
345Tek, “Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası”, 30,35; Dabashi, Shi’ism, 92,93. 
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Şiiler hem biraradalığını sağlamakta hem de onların dini değerlerini içselleştirmelerini 

sağlamaktadır. Böylelikle Sünni çevrede Şii olarak kabilmektedirler. 

Aşura ritüellerinin tarihsel geçmişine baktığımızda Safevi döneminde 

etkinliklerin arttığını görmekteyiz. Özellikle 10. yüzyılda ve Safevi döneminde bazı 

ritüeller ilk defa ortaya çıkarken önceden uygulanan bazılarının ise ortadan kaybolmuş 

veya yeniden düzenlenmiş olduğu bilinmektedir.346 Fernea Irak’ta 16. yüzyılda bu tür 

anma toplantılarının Şiilerin Osmanlı egemenliğine karşı bir protest amacı taşıdığına 

dikkat çekerek Osmanlı devletinin de Şii inanç ve pratiklerine karşı şüphe ile 

yaklaştığını belirtmektedir.347 İran’da da Aşura ritüellerinin sahnelenmesi Pehlevi 

hanedanı (1925-1978) döneminde yasaklanmıştır.348 

Şiilikte kutsal tarihin dünyevi zamanın ötesinde kendine özgü bir mantığı ve özel 

zaman anlayışı vardır. Kerbela’da Ehl-i Beyt’in başına gelecekleri Âdem bildiği için 

üzülmüştü. Âdem’in varlığı da zamana veya mekâna ait olamayan ve ebedi zaman 

içinde hareket eden, zamanımızdan önceki zamana aittir. Böylelikle o, kutsal tarihin en 

önemli karakterlerinin dünyevi yaşamlarındaki acılarına da dâhil olur.349 Bundan dolayı 

Şiiler Ehl-i Beyt’in başlangıcını Âdem’e kadar dayandırırlar. Örneğin Mehdi Aksu, 

Menakib-i İbn-i Meğazili’den alıntıladığı hadise dayanarak Abdullah b. Abbas’ın şöyle 

dediğini belirtir: Peygamber’e Âdem’in Rabbinden aldığı kelimeler hakkında sorulunca 

şöyle söyledi. Âdem Allah’ı, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in hakkına 

yemine verdi ki, tövbesini kabul etsin, Allah da onun tövbesini kabul etti.350 Hüseyin’in 

                                                 

346 Sabrina Mervin, “ʿĀshūrāʾ Rituals, Identity and Politics: A Comparative Approach (Lebanon and 

India)”, The Study of Shiʿi Islam: History, Theology and Law, ed. Farhad Daftary, Gurdofarid Miskinzoda 

(London: I.B.Tauris, 2014), 513; Negar Mottahedeh, “Ta’ziyeh: A Twist of History in Everyday Life”, 

The Women of Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi’i Islam, ed. Kamran 

Scot Aghaie (USA: University of Texas Press, 2005), 31,32,33. 
347Elizabet Warnock Fernea, Guest The Sheik: An Etnography of an Iraki Village (New York: Anchor 

Books Editions, 1989), 120. 
348 Mottahedeh, “Ta’ziyeh”, 38. 
349Mahmoud Ayoub, Redemptive Suffering in İslam: A Study of the Devotional Aspects of ‘Ashura’ in 

Twelver Shi’ism (New York: Mauton Publishers, 1978), 28-29. 
350Mehdi Aksu, İslam Tarihi’nde Gerçeğe Giden Yol (İstanbul: Kevser Yayınları, 2004), 220. 
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ve taraftarlarının Şii kimliğini şekillendiren en önemli olay olan Kerbela olayı 

çerçevesindeki ritüeller çoğunlukla onuncu yüzyılda şekillenmiştir. Ancak çeşitli 

coğrafyalarda kültürel farklılıklara göre biçimlenmiştir.351 Tarihi seyrine baktığımızda 

yas ritüellerinin Hobsbawn’ın izinden gidersek “icat edilmiş gelenek”ler çerçevesinde 

değerlendirebiliriz. O, eski pratikler ve icat edilmiş pratikler olarak gelenekleri tiplere 

ayırmaktadır. Bütün icat edilmiş gelenekler grup birlikteliğinin sağlanması ve 

meşrulaştırılması için tarihi kullanırlar. Aslında devletin, ideolojinin veya bilgi 

sermayesinin bir bölümü olan tarih, halkın hafızasında muhafaza edilen değil, tarihçiler 

tarafından yazılan ve popülerleştirilen “bilgi paketlerinden” oluşur. Başka bir ifade ile 

halkın hafızasında sınırlı bir yer tutan aynı tarih, kurumsallaşmış popülerleşen haliyle 

daha fazla yer tutar.352 Hobsbawn’a göre bunun bilincinde olan tarihçiler, kamusal 

hayata ait geçmiş imajların inşasına katkı sağlarlar. Bu amaçla “icat edilmiş gelenek”e 

özel bir ilgi duyarlar.353 İktidarlar tarafından Kerbela ile ilgili pratiklere halkın 

katılımını teşvik etmek amacıyla birçok popüler içeriğin üretildiğini tarihsel veriler bize 

sunmaktadır. Mervin’in de işaret ettiği gibi Şii ulema tarafından bir medrese olarak 

sunulan Kerbela olayı, Şiilikte her yıl yeniden inşa edilen, ritüeller aracılığıyla 

içselleştirilen ve inananlara ahlaki değerler aktaran kutsal bir tarih354 olarak 

görülmelidir. Turner’in “kök metafor”355 kavramı da Kerbela için kullanılabilecek bir 

kavramdır. Bu yönüyle Kerbela metaforu Şii doktrin ve pratiklerin kaynağını oluşturan 

çok önemli bir kaynaktır.356 Şii literatür Emevilerin alçaklığı, kötülüğü, Ehl-i Beyt’in ise 

saflığı üzerinden dost-düşman, iyilik-kötülük arasındaki dikotomiyi vurgular. Bu kutsal 

hikâye, Şiilerin geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamlandırmakla beraber, zaman ve 

                                                 

351Nakash, The Shi’is of Iraq, 142. 
352 Eric Hobsbawn - Terence Ranger (ed.), Geleneğin İcadı, çev. Mehmet Murat Şahin (İstanbul: Agora 

Yayınları, 2006), 13. 
353 Hobsbawn - Ranger, Geleneğin İcadı, 15,16. 
354 Mervin, “ʿĀshūrāʾ Rituals, Identity and Politics: A Comparative Approach (Lebanon and India)”, 512. 
355 Victor Turner, Dramas, Fields, and Metaphors :Symbolic Action in Human Society (USA: Cornell 

University Press, 1987). 
356Aghaie, The Martyrs of Karbala, 9,163. 



 

178 

mekânın değişen şartlarına göre yeniden yorumlanarak, Şiilerin kolektif hafızasını inşa 

eder. Bunlar kendilerini tahayyül etmesini ve Şii kimliği ile özdeşleştirilmesini sağlayan 

Kerbela paradigmasını oluşturan unsurlardır. Aynı zamanda, Şiilerin kendi aralarındaki 

ve iktidarla da ilişkilerini belirleyen357 ve tarih boyunca dönüştürülerek şartlara göre 

uyarlanan “Kerbela paradigmasını” kavramsallaştırarak ilk kez kullananın da Micheal 

Fischer olduğu bilinmektedir.358 Örneğin İran devriminde, Ali Şeriati’nin vurgularında, 

Mutahhari’nin ve Humeyni’nin söylemlerinde Kerbela sembolizmi, Muharrem ve 

Aşura, sosyal ve politik olarak yorumlanarak Şah Emevilere; devrime destek vererek 

Şah’a karşı ayaklananlar ise Hüseyin’e benzetilmiştir.359 Şeriati, Mutahhari ve 

Humeyni’nin Kerbela söylemlerine bakacak olursak, Şeriati’ye göre Hüseyin, bilinçli 

bir şekilde şehadeti tercih ederek çağlar üstü bir mesaj vermiştir. Bu nedenle 

Müslümanların görevi, onun ardından gözyaşı dökmek değil, zulme güçlüyken 

direnmek, zayıfken şehadeti göze almaktır.360 Bu düşünceleri ile kitleleri yönlendiren 

Şeriati, İran devriminde sol kesimin de desteğini sağlamıştır. Mutahhari de benzer 

şekilde düşünmekle beraber inkılâpçı söylem ile geleneksel matemi sentezlemiştir.  

Ayetullah Humeyni ise Şeriati’nin geleneksel Aşura töreni eleştirisine karşı çıkarak, 

bilinçli veya bilinçsiz de olsa Aşura törenlerinin düzenlenmesini, matemin ve 

ağlamaların gürültülü bir şekilde yapılmasını teşvik etmiştir.361 Humeyni’nin Aşura 

anmalarını “coşkulu” katılım ile yapılmasını teşvik etmesinin karşılık bulmasının 

nedenini bu anmaların devamlı olarak kendini yenilenerek halkın beğenisine 

sunulmasında aramak gerekir. Hüseyin’in şehadetinin anlatımına eşlik edilerek 

                                                 

357Mervin, “ʿĀshūrāʾ Rituals, Identity and Politics: A Comparative Approach (Lebanon and India)”, 512. 
358Edit Szanto, “Beyond the Karbala Paradigm: Rethinking Revolution and Redemption in Twelver Shi‘a 

Mourning Rituals”, Journal of Shi‘a Islamic Studies 6/1 (Winter 2013), 77. 
359 Faegeh Shirazi, “‘The Daughters of Karbala: İmages of Women in Popüler Shi’i Culture in İran’”, 

Women of Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi’i İslam, ed. Kamran S. 

Aghaie, (USA: University of Texas Press, 2005), 94. 
360 Ali Şeriati, Âdem’in Varisi Hüseyin: Şehadet, çev. Murat Demirkol (Ankara: Fecr Yayınları, 2015). 
361 Bkz. Metin Bozan, “Tarihi Hadiselerin Konjoktürel İnşası, (Şia’da Kerbela Örneği)”, e-Şarkiyat İlmi 

Araştırmalar Dergisi 9/2 (2017), 802-822. 
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sahnelenen drama ile dini motivasyon sağlanmaktadır. Bu trajik olay, her türlü dua ve 

ağıtların içerisine serpiştirilmiş bir şekilde yapılan çeşitli anma toplantıları yoluyla Şii 

kimliğinde kökleşmesine neden olmaktadır. Aşura bireysel dindarlığın göstergesi, yas 

etrafında inşa edilen grup kimliğini de pekiştiren ortak kederdir. Erica Freg’in işaret 

ettiği gibi “Şii kimliği için bu olay acı ve adaletsizlik mirasının zirvesidir.”362 

Stefan Fa bugün Kars ve Iğdır çevresinde Şiilerin kamusal alandaki geniş 

katılımlı Aşura anmalarının ancak 1992 yılından itibaren serbest olarak yapıldığını, 

ondan önceki dönemlerde yasal olmadığı için evlerde veya şehir merkezi dışında 

yapıldığını belirtse de363 biyografime dayanarak bunun böyle olmadığını söyleyebilirm. 

1990’lı yıllardan itibaren yeni medya araçlarının ve kutsal mekânlarla olan fiziksel 

bağın artmasıyla bu törenlerin içeriği de zenginleşerek kamusal alandaki görünürlüğü 

artmıştır.  

Yaşlı bir erkek 1940’lı yıllarda Iğdır’da gizlice evlerde Aşura anmalarını yaptıklarını, 

ihsan yemeklerini verdiklerini ancak 1950’li yıllardan itibaren Muharrem ayı geldiğinde 

bugünkü görünürlüğü ve zengin içeriği kadar olmasa da bu anmaları yaptıklarını anlattı. 

Oysa 1980’li yıllarda İzmir’e ailesiyle göç etmiş yetmiş yaşındaki Ahmet, kısa bir 

dönem için apartmanların bodrum katlarında veya evlerde Aşura anmaları yaptıklarını, 

cami ve vakıf, derneklerin inşasından sonra buralarda toplandıklarını anlattı. 

Dünyanın birçok yerinde Muharrem ayında Hüseyin için yas toplantıları 

yapılmaktadır. Bunlardan biriyle ilgili gözlemlerini aktaran Fernea, Irak’taki bu 

anmaların erkek ve kadınlar için önemli sosyal işlevleri olduğunu; bu vesileyle bir araya 

gelen insanların sohbet ettiklerini, oysa insanların normal şartlarda bu kadar büyük 

                                                 

362Erica Freg, Islamic Saint Veneration: Iran (USA: Faculty of Arts and Humanities University of 

Denver, 2008), 17. 
363 Fa, “Voice and Recitation”, 214.  
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gruplar halinde bir araya nadiren geldiklerini belirtir.364 Blomfield da Amerika’daki 

anma toplantılarındaki benzer işleve dikkat çekmektedir.365 

5.3.3.1. Mersiye 

Kerbela olayı hem tarih kitaplarında anlatılmış hem de bu olay ile ilgili müstakil 

eserler yazılmıştır. Böylece pek çok dilde “maktel”, “maktel-i Hüseyin”, “mersiye” ve 

“Muharremiye” denilen türde müstakil eserler ya da kısa şiirler mevcuttur. Hüseyin’in 

ölümü ve Kerbela’yı konu edinen bu tarz eserlere genellikle “maktel” denilir.366 

Muharrem ayında ve Ehl-i Beyt’in vefat anmalarında ağlamayı teşvik etmek amacıyla 

molla veya anlatıcı tarafından dinleyenlere anlatılan duygu yoğunluğunu en üst seviyeye 

çıkaran ağıtımsı şiirsel anlatılara mersiye denir. Stefan Fa’nın ifadesiyle “akşamın 

duygusal ve ritüel kalbi”367 olan mersiyeler Şii ritüel dizisinin bir parçasını 

oluşturmaktadır.  

Mersiyelerin içeriği ve okunuş biçimi Kur’an ve hadislerin sabit doğasının 

ötesinde diğer Şii coğrafyalardaki yerel şive ve geleneklerin izlerini taşımaktadır.368 Bu 

tür yerel dil ve ritimler ile her coğrafyaya uyarlanabilen mersiye, yas anmalarının Şii 

bireylerce özümsenmesine imkân sağlamaktadır. Ankara’da mersiye toplantıları 

Muharrem ayının ilk on günü dışında on dört masumun ölüm yıldönümü anmalarında 

ve Şiilerden birinin vefat yıldönümünde yakınlarının talebi üzerine gerçekleşmektedir. 

Iğdır’da ise mersiye, Ankara’dakinden farklı olarak sadece kadınlara mahsus bir toplantı 

haline gelmiştir. Bu yönüyle kadınların dindarlığından bağımsız bir şekilde çoğunlukla 

geleneksel kültürel bir pratiktir. Örneğin yeni ev almış, bebeği doğmuş, bir dileği 

gerçekleşmiş kadın, tanıdıklarına en az bir hafta öncesinden mersiyenin yapılacağı saati 

                                                 

364Fernea, Guest The Sheik: An Etnography of an Iraki Village, 120. 
365Blomfield, The Language of Tears. 
366Tek, “Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası”, 18. 
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ve evinin adresini bildirir. Son yıllarda ise kadınlar genellikle WhatsApp durum kısmına 

mersiye yapılacağı şeklinde yazı yazarak tanıdıklarını haberdar etmektedirler. 

Belirlenen gün kadınlar orada toplanarak mollanın gelmesini beklerken ev sahibi 

gelenlere çeşitli yiyecekler ikram eder.  

Bir gözlemimde mersiyeye başlamadan önce molla “Işıkları kapatalım biraz 

mersiye okuyalım” deyince ışıkların bir kısmı kapatılarak ortamın loş olması sağlandı. 

Bu ortam beni adeta başka bir boyuta, bu zamanın aydınlığından Kerbela’nın karanlık 

acısına taşıdığından şiddeti mollanın hazırladığı  “Kerbela simülasyonu” aracılığıyla 

deneyimledim. 

Öncelikle molla Salâvat ile dikkatlerin anlatacağı konuya yoğunlaşılmasını ve 

zihinsel olarak hazırlık yapılmasını sağladı. Ardından “gözlerinizi kapatıp bugün 

gönlünüzü Kerbela’ya Zeyneb’in yanına götürün, inşallah biraz ağlayalım” diyerek 

mersiye okumaya başladı. Hep beraber başımızı önümüze eğerek, gözlerimizi kapatarak 

mollanın tasvir ettiği yeri hayal etmeye başladık. Molla bu arada ağlamaklı bir sesle 

anlattığı konunun geçtiği ortamı ve kişileri ayrıntılı olarak betimlemeye başladı. 

Mollanın zaten yüksek olan ses tonu, hoparlör vasıtasıyla daha da şiddetli ve anlatılan 

olayın başlı başına trajik olması da ortamın hüznüne eklenince acının hissedilen ağırlığı 

üstümüze çöktü. Molla hem haykırarak ağlıyor hem de arada ses tonunu biraz düşürerek 

ağıta ara veriyor, bu arada da olayı tane tane açıklıyordu. Çoğunlukla anlatının önemli 

bir ayrıntısını içeren bu kısım, aynı zamanda ağıt yakmaktan yorulan molla için kısa bir 

mola da sayılabilir. Diğer taraftan yükselip alçalan bu tempo dinleyenlerin dikkatini 

daha canlı tutuyor, mersiyeyi sıradanlaşmaktan da uzaklaştırıyordu. Bu kısa moladan 

sonraki kısım, genelde mersiyenin duygu ve hüzün tonunun zirvesi olup, molla ve 

dinleyenler eşzamanlı olarak beraberce yüksek tonda ağlıyorlardı. Mersiye okunmaya 

başlar başlamaz erkek tarafından sesli bir şekilde ağlama sesleri geliyordu. Mersiye gibi 
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toplu yapılan dini pratiklerin “kümülatif bir kutsama gücü”369 olması tek başına ağlayan 

birinde bıraktığı etki ile kıyaslanamayacak ölçüde orada bulunan herkese yayılan bir 

etki yapıyordu. İmamlar için tek başına dökülen birkaç damla gözyaşı şefaat sebebi olsa 

da karşılıklı ve birbirini besleyip destekleyen ağlamalar bir süre sonra hıçkırığa 

dönüşerek orada bulunanları da kuşatıcı bir anlama dönüşüyordu. Grubun ağlama 

düzeyi mollanın kontrolünde olup, o ne zaman bitireceğini biliyor gibiydi. Grubun 

ağlama dozu düşükse trajik anlatının ayrıntılarını biraz daha derin anlatan molla, 

ağlamaya daha yatkın olan grubun ağlama düzeyi yüksekse trajediyi nispeten daha 

yüzeysel ve kısa anlatıyordu. Mersiyenin sonuna doğru mollanın ses tonu yavaş yavaş 

değiştiğinde sona yaklaşıldığını anlayan dinleyiciler de eşzamanlı olarak ağlama tonunu 

düşürüyordu. Bazı katılımcılar mersiye sona erse de bir müddet daha ağlamaya devam 

ettiler. Bazıları ise mollanın  “Lanetullahi alaminezzalimin: Allah’ın laneti zalimlerin 

üzerine olsun” sözünün hemen akabinde ışıklar açılır açılmaz mersiyenin kesintiye 

uğrattığı sohbetlerine devam ettiler.  

Lindholm’un “gizemli bir özdeşleşim edimi”370 ifadesini mersiyenin onu 

dinleyenler üzerindeki tesirini betimleyen uygun bir ifade olarak kullanabiliriz. Öyle ki 

katılımcılar mersiyenin konusuna göre anlatılan figürlerle kendi hayatları arasında 

benzeşim kurduklarından daha çok ağlamaktadırlar. Örneğin mersiyede acı çeken 

bebekten bahsediyorsa genç annelerin; genç birinin başından geçen olay anlatılıyorsa o 

yaştaki oğlu olanların ağlama şiddetinin arttığını gözlemledim. Rugayye ve Rubab’tan 

bahsedilince de o yaşlarda kız çocuğu olan anne babalar daha şiddetli ağlamaktadırlar. 

Böyle bir ortamda gerçek hayatla Kerbela arasındaki ikilik bulanıklaşarak birbirine 

karışmakta olup dinleyicinin Kerbela için mi yoksa muhayyel çocuğu veya yakını için 

mi ağladığı önemini yitiriyordu. Mekânda gerçek olan şey, şiddetin olağanüstü ustalıkla 

                                                 

369D’Souza, Partners of Zaynab, 174. 
370Lindholm, İslami Ortadoğu, 291. 
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betimlenmesi sonucu ağlamaların birbirine karıştığı acı ve yasın ritmidir. Ağlamaya 

hazır bir şekilde bekleyen dinleyiciler de zaten bu amaçla orada bulunmaktadırlar. Bu 

sebepledir ki bazen mersiyeye başlamadan önce kadınlar ağlamaya hazırlık için 

birbirine peçete ikram ediyorlardı. Başlangıçta etrafımdaki herkesin ağlamasına ve 

kendimi zorlamama rağmen bir türlü istediğim gözyaşını dökememiş, mersiye sonunda 

ışıklar açılınca utanç duymuştum. Çünkü herkesin ağladığı bir ortamda ona iştirak 

etmemek grup uyumunu da bozabileceğinden kendimi ağlama moduna sokmak için 

çaba sarf ettim. Buna karşın Selda adlı bir kadın ağlarken hissettiği duygusunu şu 

şekilde anlattı: 

Ben İmama ağlıyorum. İmamın yalnızlığına ağlıyorum. O gün demiş ki yok mu 

bana yardım edecek bana. Hz.Zeyneb’e ağlıyorum. Ben de onların ağladığına 

ağlıyorum. İlk Şia olduğumda İmam Hüseyin’e ağlamadığım gün olunca rahatsız 

oluyordum. Ağlamadığım gün onlara sırtımı dönmüş gibi hissediyordum. 

Peygamberimiz bile imam için ağlamış. Biz niye ağlamayalım. 

 

Görüldüğü gibi Hüseyin’e ağlamak bir yönüyle de onun yalnızlığını paylaşmak anlamı 

taşımaktadır. Hüseyin ve arkadaşları için ağlamanın dışında sine vurmak diye 

tanımlanan genellikle kadınların okunan ritimlere eşlik ederken sağ elleriyle göğüs 

kafesine hafif bir şekilde vurmalarıyla gerçekleşen bir pratik de bulunmaktadır. Bunu 

erkekler de daha sert bir şekilde genellikle de ayakta durarak iki elin ritmik 

hareketleriyle göğüs kafeslerine vurarak yapmaktadırlar. 

5.3.3.2.Sine Vurmak 

Muharrem ayın ilk on günü ve on dört masumun vefat tarihleri gibi özel 

gecelerde mollanın okuduğu mersiyeden sonra yaklaşık yarım saat boyunca sayıları beş 

veya on kişiden oluşan bir grup genç erkek beraberce belli bir ritimsel ezgi 

okumaktadırlar. Bu gençlerin okudukları beyitler, imamların hayatlarını, kişiliklerini 

veya ölümlerinden sonra geride kalan akrabalarının onlar hakkında söyledikleri söz ve 

şiirlerin bestelenmiş halidir. Sık sık okunduğundan Farsça nakaratları orada bulunanlar 
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da öğrenmiş olarak beraber okuyorlardı. Genellikle molla mersiye okuduktan hemen 

sonra duygusal yoğunluğun tesiri henüz geçmemişken “biraz da gençler gelsin sine 

vursunlar” diyerek sinezen grubun okuyacağını dinleyenlere bildiriyordu. Dinleyenler 

onların okuyuş hızına göre bazen hızlı, bazen yavaş bir şekilde yarım saat süreyle onlara 

eşlik ediyordu. Tamamını bu erkeklerin yönettiği ritüelde kadınlar okuyanlara eşlik etse 

de kontrol erkeklerin hâkimiyetindedir. Mersiye anmalarında ise kadınların ağlayarak 

eşlik etmediği veya kontrol etmediği bir mersiye söz konusu değildir. 

Molla Aşura anmalarında, ikram ve ortalığı toparlama gibi işler için gençleri 

görevlendirmişti. Böylelikle onların bu görevleri nedeniyle düzenli olarak toplantılara 

katılmaları için bu görevler olacaktı. Diğer taraftan Pinaut’un da işaret ettiği gibi 

gençlerin etkinliklerde görev almaları onların enerjisini dini alana kanalize etme gibi bir 

faydası da bulunmaktadır.371 

Literatüre baktığımızda mersiye ritimlerinin farklı coğrafyalardaki yerel dile 

bağlı olarak değişikliğe uğradığı görülmektedir. Örneğin Sarfraz Khan, Pakistan’da 

gerçekleşen mersiyelerin daha çok Hint ritimleri içerdiğini belirtir.372 Aynı şekilde 

Türkiye’de mersiye dili Azeri ve Farsça olarak Fars ritimlerine uygun olarak 

okunmaktadır. Anderson, dinsel bir cemaatin ancak kutsal bir dil aracılığıyla hayal 

edilebileceğini belirtir.373 Bu ortak kullanılan tanıdık dil ve ritim grup üyelerini birbirine 

bağlamaktadır. Örneğin sosyal medyada Şiilerin paylaştıkları Farsça mersiye 

videolarındaki sözleri büyük bir çoğunluk anlamasa da onlara tanıdık gelen ritimler 

sayesinde “duygudaşlık” sağlamaktadırlar. Chambers’in işaret ettiği gibi “Dil belli bir 

yerden ve biri adına konuşur; belli bir uzamı, belli bir ortamı, belli bir aidiyet ve 

                                                 

371Pinault, The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community, 92. 
372Sarfraz Khan, “Ethnographic Study of Muharram Rituals in a Punjabi Village in Pakistan”, Journal of 

Asian Civilizations 37/2 (2014), 186. 
373Anderson, Hayali Cemaatler, 26,27. 
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evindelik duygusunu inşa eder.”374 Mersiyelerdeki Farsça ve Azeri ifadeler de Şiilerin 

Ehl-i Beyt’in bulunduğu zaman ile bağlarını kuvvetlendirmektedir. 

5.3.3.3.Yasın Gösterisi 

Aşura anmaları, Şiilerin kamusal alandaki görünürlüğünü sağlayan en önemli 

pratiktir. Iğdır’da yapılan Aşura anmalarına  “kültürel Şiiler” de mutlaka katılmaktadır. 

Ankara’da ise bu anmalara sadece Şii değerlere karşı hassas olan çalışma sahasını da 

oluşturan Şiiler düzenli olarak katılmaktadırlar. Iğdır’da Muharrem anmalarına katılmak 

veya kutsal Şii mekân ziyaretleri gibi pratikleri bir kez yerine getirmekle yetinenleri 

“geleneksel Şiiler” veya “kültürel Şiiler” olarak tanımlayabiliriz. Bu grup Loeffler’in de 

çalışmasında gruplandırdığı Şiiliğin modern yorumu veya dinin kitabi bilgisine sahip 

olmayan ancak Muharrem ayındaki anmalara aktif katılım sağlayanları belirttiği. 

Şiilerdir.375 Çalışma alanımda genellikle doğuştan Şii olanlar böyledir. 

Muharrem ayının yaklaştığı sıralarda haftalık toplantıların birinde, molla Aşura 

programı için hazırlanan afişin sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılmasını, 

arabalara ve işyerlerine asılmasını, el broşürlerinin her yere dağıtmasını hatırlattı. O, 

sözlerinin devamında şunları söyledi: 

Ankara'da çok Şia var. Aşura anması yapıyoruz, bir avuç insan katılıyor. Demek 

ki ya kendimizi anlatamamışsız ya da insanlara ulaşamıyoruz. Vakfımız eski ve 

artık bize dar geliyor. Bize Ankaralı Şiilere yakışır bir vakfımız olmalı. Daha 

geniş daha güzel olan bir yer olması  Ankara'ya yakışır olması gerekir. Bu 

yüzden herkes üzerine düşeni yapmalı. Örneğin hem Aşura anmasını hem de 

vakfımıza yardım için çevremize duyurmalıyız. Yardım istemeliyiz ve bakalım 

bize ne tepki verecekler. İyilik uğrunda eziyet de çekmek lazım bazen. 

Ayrıca molla, Aşura günü esnaf olanların işe gitmemelerini, memurların ve 

öğrencilerin izin almalarını, yılda bir günü imama ayrılması gerektiğini söyledi: “Nasıl 

                                                 

374Iain Chambers, Göç, Kültür, Kimlik, çev. İsmail Türkmen & Mehmet Beşikçi (İstanbul: Ayrıntı 

Yayınları, 2005), 39. 
375Benzer dindarlık biçiminden Loeffler’de bahsetmektedir. Bkz. Loeffler, Islam in Practice: Religious 

Beliefs in a Persian Village. 
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ki bir yakınımız vefat ettiğinde işe gitmiyor, yas tutuyorsak imamımız için de yas 

tutmalıyız.”  

Hüseyin’i aile üyelerinden biri olarak benimsenip vefat yıldönümünde işe 

gitmemek, ona verilen değeri gösterdiği gibi, dünyevi alan ile dini alanı kesin çizgiyle 

ayırmak anlamına da gelebilir. Aynı zamanda bu davranış, Barth’ın belirttiği şekliyle 

grubun başkalarıyla arasına çizdiği sınırı da göstermektedir.376 Şiiler Aşura’nın bireysel 

dindarlıklarındaki görünürlüğünü kamusal sahaya taşırmak suretiyle “diğerleri”yle de 

bir sınır oluşturmaktadırlar. Çünkü Türkiye’de Lübnan veya Hindistan’daki gibi Sünni 

Müslümanlar bu anmalara katılmamaktadırlar. 

Dünyevi alanı kısa bir süre de olsa “askıya alıp” kendisini kutsal alana dâhil 

eden bir Şii, aynı zamanda İmam’ı (Hüseyin’i) ailesinin bir üyesi olarak benimsediğini 

de ifade etmiş olmaktadır. Örneğin Almanya’dan kesin dönüş yapan bir çift, orada 

bulundukları süre içerisinde Aşura günü izin alarak işe gitmediklerini, ev temizliği, 

alışveriş gibi rutin işleri yapmadıklarını, çocuklarını da okula göndermediklerini anlattı. 

Çünkü onlara göre imam Hüseyin’in aile üyelerinden hiçbir farkı yoktur. . 

Şiiler aile üyeleriyle beraber ortak bir şekilde eylemsizlik halini tercih ederek 

hissettikleri yası daha görünür hale getirmektedirler. Bu sayede birlikte ve “şimdide” 

imamın yanında durmak, tarihte yerine getirilmemiş bir yardım çağrısının telafisi 

olacaktır. Deeb de benzer bir yorumda bulunarak geçmişteki tutulamayan yasın 

bugünkü telafisine vurgu yapmaktadır.377 Dabashi ise Aşura anmalarındaki sahne 

performansında sahnedeki konuşmalarında seyircilere tarihte Kufe halkının Hüseyin’e 

karşı ihanet suçunun seyirciye aktarıldığına dikkat çeker. O, bu gösterilerde tüm Şiilerin 

suçlu olduğunun anlatılmaya çalışıldığını bir anlamda “kefaret” anlamının da olduğunu 

savunur. Pinaut da Şii ritüellerinin suçluluk duygusu ağır basan yapısı Aşura 

                                                 

376Bkz. Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları. 
377Deeb, An Encahanted Modern, 149. 
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anmalarında bulunduğunu belirtir.378 Bu anmaların inanan için dünya hayatında 

kötülüğün kurbanlarıyla dayanışmalarını simgeleyen katartik bir değeri olduğundan da 

söz edebiliriz.379 Bir yanda dünyevi alandan ayrılarak Kerbela da şehit olanların yasını 

tutmak, diğer yandan da yeryüzünde adaletsizliği sona erdirecek Mehdi’nin zuhur 

ettiğinde her türlü zulme maruz kalan Şiilerin intikamını alacağına inanmanın getirdiği 

eylemsizlik hali çalışma sahamdaki Aşura anmalarının apolitik yönünü göstermektedir. 

2018 yılında Ankara’da Nazım Hikmet Gösteri Merkezi’nde Kerbela draması 

sahnelenecekti. Biyografime dönüp baktığımda Kerbela anmalarının eskiden de Iğdır’da 

halka açık alanlarda yapılmasına rağmen, tiyatro performansının doksanlı yılların 

başlarında ilk olarak İstanbul’da Halkalı’da gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu sayede 

Kerbela anmasından her kesim haberdar olmuş, zamanla diğer illerdeki Şii vakıf ve 

dernekler de benzer gösteriler yapmaya başlamıştı. Ben daha önce televizyondan 

gördüğüm bu gösteriyi ilk defa gözlem yapmak için Ankara’da canlı olarak seyrettim. 

Aşura gösterisinin yapıldığı yerde Hüseyin ve taraftarlarının afişleri asılmıştı. 

Hüseyin’in yüzünün görülmediği bu afişlerdeki kan ve şiddet görüntüsü göze 

çarpıyordu. Sontag, video ile kıyaslandığında fotografın hatırlama ve zihinde iz bırakma 

konusunda daha etkili olduğunu düşünmektedir. Ona göre fotoğraf akılda kalıcılığı 

yönünden özdeyiş gibidir.380 

Sahnede mollalar konuşmalarına devam ederken Vakıf’tan tanıdığım bir kadınla 

beraber kulise gittim. Burada sahneye çıkmaya hazırlanan ve son birkaç aydır Vakf’ın 

arka odasında sahnede okuyacakları ilahiyi ezberleyen kızları gördüm. Bunların hepsi 

siyah uzun elbise, bellerinde yeşil kuşak ve alınlarında yeşil bant olduğu halde son 

hazırlıklarını yapıyorlardı. Bu kızların en küçüğü sekiz, en büyüğü on dört yaşındaydı. 

                                                 

378Dabashi, Shi’ism; Pinault, The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community, 57. 
379Elton L. Daniel - Ali Akbar Mahdi, Culture and Customs of Iran (London: Greenwood Press, 2006), 

182. 
380Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak, çev. Osman Akınhay (İstanbul: Agora Yayınevi, 2004). 



 

188 

Kulisin diğer tarafında yeşil veya gri peçeli siyah çarşaflı kadınlar duruyorlardı. Öte 

kenarda Hüseyin’in taraftarlarını canlandıracak olan yeşil giysili ellerinde kılıç ve 

yüzleri yeşil peçe ile kapatılmış altı erkek vardı. Bunların da kostümlerini giyinmelerine 

kadınlar yardım ediyordu. Kulisteki Hüseyin rolündeki genç erkek yirmili yaşlarda; 

onun arkadaşlarını canlandıracak olanlar da 16-20 yaş aralığında gençlerden 

oluşmaktaydı. Yezid taraftarlarını canlandıracak olanlar ise orta yaş üzerinde daha yaşlı 

görünmekteydiler.  

Hüseyin’in taraftarları yeşil, karşı taraf ise siyah ve kahverengi karışık renkte 

giysi giyinmişlerdi.381 Hazırlık aşamasında sahneye çıkacaklardan en fazla koro 

okuyacak olan kızların heyecanlı olduğu görülüyordu. Onlar birbirinin kıyafetlerini 

düzeltiyor, okuyacakları şeyleri heyecanlı bir şekilde tekrar ediyorlardı. Asker 

rolündekiler ise daha rahat görünüyor, hatta birbirlerine espri yapıyorlardı. Oradan 

ayrılarak izleyici kısmına geçtim. Sahneye ilk önce korodaki kızlar çıktı. Bunlar kısa 

boylular önde uzun olanlar arkaya dizilmiş, sekiz kızdan oluşuyordu. Salâvat ile 

programı başlatan sunucu her sunumun ardından şiir okuyor ve dinleyenlerden salâvat 

okumalarını istiyordu. Mollaların konuşmalarından sonra nihayet tiyatro başladı. Herkes 

zaten ağlamaya hazır bir şekilde bekliyordu. İlk önce sahneye yüzü yeşil örtüyle kapalı 

ve siyah çarşaflı bir kadın çıktı. Bu kadın sanki konuşuyormuş gibiydi ancak ses 

kayıttan geliyordu. Kadının son derece duygusal bir tonda okuduğu bu şiir herkesi 

duygulanmış, yavaş yavaş ağlamaya başlamışlardı. Diğer performans ise Ali’nin 

ölmeden önce Abbas’a Hüseyin’i korumasını vasiyet etmesiyle ilgiliydi. Abbas, bu 

vasiyeti yerine getiremeyerek şehit oluşu, ardından kadınların düşman tarafından esir 

alışı kadınların feryadı eşliğinde yerlere saçılmış cesetlerin sahnelendiği gösteri 

herkesin hıçkırıkları eşliğinde sona erdi. 

                                                 

381Bazı yas anmalarında Hüseyin taraftarlarının beyaz renk, düşmanlarının ise kırmızı renk giysi 

giyindikleri belirtilmektedir. Daniel - Mahdi, Culture and Customs of Iran, 185. 



 

189 

Dini ortamlardaki duygusal yoğunluk ve ağlama sadece Şiilere özgü olmayıp 

Sünni dini toplantılarda da göze çarpar. Ancak dinleyicileri ağlatan anlatının içeriği 

açısından farklı olsa da dinleyenlerdeki ortak duygu, ağlamalarına karşın ahirette 

alacaklarına inandıkları karşılıktır. M. Amer Morgahi, Paris’de gözlemlediği Sufi grup 

liderinin konuşmasına dinleyicilerin verdiği tepkiyi şu şekilde tasvir eder: “Bu duygulu 

sözcükleri dinleyenler gözyaşlarına boğuldular. Bir ıstırap göstergesi, ahiret korkusu ve 

dini huşu anlamına gelen ve zaman zaman yüksek sesle ve kontrol edilemez düzeye 

ulaşan toplu ağlamalar Sufizm’de güçlü bir gelenektir.”382 

2019 yılındaki Aşura anması pazartesi gününe denk gelmesine rağmen okul ve iş 

nedeniyle gelemeyenler olacağı varsayıldığından Pazar günü anma yapılacağını molla 

söyledi. Bu kez Keçiören Neşet Ertaş Gösteri Merkezi gösteri için belirlenmişti. 

Belirtilen gün girişinde önceki yıldan daha sıkı polis kontrolü yapıldı. Öncelikle bir 

kısmını daha önce görmediğim bazı mollalar, Şii dernek ve vakıf yöneticileri kısa 

konuşmalar yapmak üzere sahneye çıktılar. Genel olarak onlar Aşura’yı “doğru” 

anlamanın önemini, aksi takdirde yeryüzünde IŞİD gibi radikal örgütlerin ortaya 

çıkacağını, İmam Hüseyin’in kendini feda ederek günümüze kadar İslam’ın sürmesini 

sağladığı gibi, bizlerin de onu anarak, onun için gözyaşı dökerek, mesajını çağlar 

sonrasına aktarmış olmamız gerektiğini anlattılar. Spiker, sahnedekilerin 

konuşmasından sonra dinleyenlerin alkış yerine, hep beraber Salâvat getirmesini istedi. 

Salondakiler kadın-erkek hep bir ağızdan salâvat getiriyorduk. Böyle yaparak hem 

izleyicilerin dikkatini toparlıyor hem de sonraki sahneye çıkacak kişi için hazırlık 

mesajı vermeye çalışıyordu. Konuşmacılardan birinin Alevi dedesi olduğunu spiker 

anons etti. O da Aşura’yı hatırlamanın öneminden bahsetti. Alevi dedesinin 

konuşmasındaki ton ile Şii konuşmacıların tonu birbiriyle örtüşüyordu. Konuşmacıların 

                                                 

382M. Amer Morgahi, “Gelişen Avrupa İslam’ı: Hollanda’daki Minhac’ül Kur’an Olayı”, Avrupa’da 
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sözleri de arada bir izleyicilerden gelen coşkulu “lebbeyyke Ya Hüseyin!” nidalarıyla 

kesiliyordu. Salâvatların sonunda “feaccelehuferecahu” ekleniyordu. Tüm katılımcılar 

kadın, erkekler gibi çocuklar da siyah giyinmişlerdi. Sahneye yansıyan ekranda 

Hüseyin’in şehadetini anlatan Farsça bir klip vardı. Bazı kadınlar bu klibi izlerken 

ağlıyorlardı. İlk önce sahneye 25-30 yaşlarında siyah giyinmiş, sakallı birisi çıkıp 

ezberden Kur’an okudu. Bu kişiyi saha sonraki nişan veya bazı haftalarda kutlanan özel 

anmalarda Kur’an okurken görmüştüm. Kur’an’da sonra sunucu tekrar salâvat 

okumamızı isteyince hep beraber “lebbeyke Ya Hüseyin” ve ardından salâvat okuduk. 

Molla’dan sonra geçen sene olduğu gibi sahneye kızlardan oluşan bir koro çıktı. Bu 

kızların bir kısmı geçen sene; bir kaçı ise ilk defa katılıyordu. Kızlar yine siyah elbise ve 

başörtüsü giyinmiş, alınlarına “Ya Hüseyin” yazılı bantlar bağlamışlardı. Aşura 

tiyatrosu izleyicilerin heyecanla bekledikleri en önemli gösteriydi. Korodan sonra 

tiyatro gösterisi başladı. Tiyatro rol gereği Hıristiyan olduğunu sonradan öğrendiğimiz 

siyah çarşaflı ve yüzü örtülü bir kadının konuşmasıyla başladı. Buna göre Kerbela’da 

göçebe olarak bulunan kadının yeni evlenmiş bir oğlu vardı. Kadın ilk önce o civarda 

konaklayan Hüseyin’le tanışıp onun ne için orada bulunduğunu öğreniyor. Sonra ayrılıp 

çadırına dönünce oğluna Hüseyin’den bahsederek ondan Hüseyin’e destek olmasını, 

onun için savaşa katılıp mutlaka şehit olmasını istiyor. Oğlu annesinin dediği şekilde 

Hüseyin için savaşıyor ve şehit oluyor. Bunun haberini alan annesinin ve eşinin feryat 

ve ağıtları aynı anda salonda bulunan herkesin hıçkırarak ağlamasını sağladı. Salondaki 

duygu yoğunluğu en üst seviyedeyken oyun sona erdikten sonra oyuncuların sahneden 

ayrılma aşamasında spiker (ağladığı belliydi) izleyicilerin toparlanması için birkaç kez 

salâvat istedi. Sonra sahneye çıkan Kanal On4’te program yapan bir adam oldukça uzun 

bir konuşma yaptı ve ardından mersiye okudu. Bu sırada bu adam salonda bulunan 

herkesin ayağa kalkmasını istedi. Bir elinde mikrofon, diğer elinde ise cep telefonu 

olduğu halde mersiyeyi arada bir telefondan bakarak okudu. Hep beraber ayağa kalkıp 
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okunan mersiyenin nakaratına iştirak ediyor, sine vuruyorduk. Bu uzun bir mersiyeden 

sonra yerlerimize oturduk. Bu kez de Vakıf’taki sinezen gençler sahnede arada bir cep 

telefonlarından baktıkları metni okudular. Metin And, izlediği bir taziye gösterisinde 

sahnede bulunan oyuncunun defteri açtığı halde çok fazla bakmadığını, bu davranışıyla 

da “bu sözler bana ait değil, ben sadece bunların okuyucusuyum” mesajını izleyenlere 

verdiğini belirtir.383 Böylece okunan metnin kutsiyeti vurgulanmış olmaktadır. 

Sahnedeki ritüeli yönetenle izleyenler karşılıklı eş zamanlı olarak yerine getirdiler. 

Burada sıradan bir konferans, konser, tiyatro izleyicisi olarak değil, seyircinin de 

etkileşimli olarak sahnedeki içeriğe dâhil olduğu ama yine de bir “yöneticisi” olan ritüel 

görülmektedir. Bu tür etkileşimli ve izleyenlerin de fail olarak bulunduğu, yılda bir kez 

icra edilen ritüelin grubun dinamizmini sağladığını, onların zihinsel yapılarını 

sağlamlaştırdığı söylenebilir. Sonraki günlerde Şiiler, uzun bir zaman o günkü gösteriyi 

birbirlerine tekrar tekrar anlattılar. Böylelikle izlerken gözden kaçırmış olabilecekleri 

ayrıntıları yakalayarak heyecanla birbirine aktardılar. 

Aşura anmalarında kadınların da erkeklerle beraber sahnede rol alabilmesi Sünni 

anlayışta uygun karşılanmayan bir durumdur. Ayrıca izleyicilerin oturma düzeni, genel 

toplumsal cinsiyet normlarına aykırı bir şekilde kadın erkek karma bir şekildeydi. 

Birbirini tanıyan kadın ve erkekler akraba, eş, çocuklar yan yana bir şekilde; yalnız 

katılanlar ise genellikle tanıdıklarının yanına oturmaya dikkat ediyorlardı. Dini 

alanlarda kadın ve erkeğin mekânsal ayrılığı Aşura’da uygulanamıyor; karışık bir 

oturma spontane bir şekilde gerçekleşiyordu. 

Yukarıda belirttiğim gibi herkesin siyah renk giyinmiş olması yası temsil ettiği 

gibi toplumsal sınıfı belirginleştiren bir göstergelerinin yokluğunu da göstermektedir. 

Sahadaki katılımcılar genel olarak orta ve ortanın altı kesimden oluştuğundan gündelik 

                                                 

383And, Ritüelden Drama: Kerbela-Muharrem-Ta’ziye, 117. 
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hayattaki giyim tarzları birbirine benzemektedir. Aşura anmalarındaki aynı renk giysi 

onları birbirine daha da eşitleyerek aralarındaki zaten az olan farkı ortadan kaldırmış 

gibiydi. 

Oturma düzenindeki eşit görüntünün ve kadınların sahne önündeki 

görünürlüğünün aksine, Aşura ile ilgili konuşmaları hep erkekler yaptı. Bu manzaraya 

baktığımda sahnenin esas itibariyle erkek hâkimiyetinde olduğunu, ancak erkeklerin 

belirlediği kısımlarda kadınların yer alabildiğini fark ettim. 

İyi-kötü, adalet-adaletsizlik dualizmin sergilendiği gösteriye baktığımda ise 

tiyatro aracılığıyla izleyenlerden çıkarılması beklenen ana fikir, adaletsizlik ve orantısız 

güç kullanımı, Hüseyin’in yalnızlığı ve kendisini kuşatan acımasızlıktır. Bu olay örgüsü 

içerisinde her defasında olduğu gibi bu kez de ona yardım ederek şehadeti seçen, bunun 

karşılığında cenneti kazanan bir karakter bulunmaktadır. Sahnenin değişmeyen 

oyuncuları feryat eden, ağıt yakan bu adil olmayan savaşta payına bizzat savaşmayıp 

savaşa gidenleri şehadete hazırlayan ve cesaretlendiren kadınlar yer almaktadır. 

(Kadınların Şii ritüellerdeki rolü için Şii Cinsiyet bölümüne bakınız) 

Bu tip performanslar müminin Kerbela olayının içine dalmasını, sözlü anlatımın 

da ötesine geçilerek Kerbela’nın sembolik unsurlarına aşina olan izleyicilere acı ve 

kederi deneyimleme imkânıyla beraber, şimdiki zamandan geçmiş zamana geçme 

olanağı vermektedir.384 Buradaki zamansal akışkanlık hâlihazırdaki dini tarihin 

inananlarca pratiğe dökülerek bizzat yaşanmasını da sağlamaktadır. Bu gösterilerdeki 

canlandırmalar ile gerçeklik arasındaki sınır bulanıklaşmakta, sahnedeki aktörler 

izleyenlar tarafından iyi ve kötü olarak gerçekmiş gibi algılanabilmektedir.385 

                                                 

384D’Souza, Partners of Zaynab, 93. 
385Daniel Mahdi, Culture and Customs of Iran, 185. 
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Aşura gösterisindeki adalet/zulüm, eşitlik/eşitsizlik, mazlum/zalim, 

barışçıl/şiddet yanlısı, iyi/kötü gibi dikotomik vurgularda, izleyiciler kendilerini daha 

çok ilk kavramların temsilcisi olarak konumlandırmaktadırlar. Karşı taraf ise mutlak 

olarak ebedi kötülüğü simgelemektedir. Torab, bu sembolik zıtlıklar üzerinden Şiiliğin 

farklılığı şeytanlaştırdığını, kendi ve başkası olarak iki zıtlık belirleyerek kendisini 

iyinin tarafında tanımladığını386 belirtmektedir. Şii kimliğin özünü meydana getiren 

kolektif hafıza bu zıtlıklarla beslenmektedir.387  

Tiyatro gösterisiyle tüm yıl boyunca etkisi sürecek şekilde tahayyüldeki mekân 

ve olağanüstü kişiler, sahnede somut gerçeklik halinde izleyenlerin duygusallık 

seviyesini artırmaktadır. Gösteriyi seyredenler, orada verilen anlamları zihinsel, 

toplumsal cinsiyet, sınıf, süzgeçlerinden geçirip algılayarak, yeniden yorumlayarak388 

yeniden üretip, hayatın içerisine uyarlamaktadırlar. İzleyenler temel içeriği tarih olan bu 

gösterinin neticesini bilmelerine, repliklerin çoğunu ezberlemiş olmalarına rağmen, her 

defasında aynı ilgi ve duygusallıkla izlemektedir. Sahnedeki oyuncudan beklenen, 

bilinen bu tarihi dönüştürmesi ve yeniden şekillendirerek somut olarak göz önüne 

sergilemesidir. Kutsal bir geçmişin yeniden sahnede canlandırılması şeklinde yapılan bu 

ritüel (Kerbela ritüeli) geçmişi bugünkü bağlamında izleyenlere aktarırken onu detaylı 

bir şekilde dönüştürmektedir.389 Bazı katılımcılar Aşura’nın geçmişte kalmadığını ve 

günümüzdeki haksızlıkları zulümleri hatırlattığını, Aşura olmazsa bunların 

unutulacağını mülakatlarda belirtmişti. Kerbela tiyatrosu, Connerton’un ifadesiyle 

“anlatılan bir öyküden öte, oyun biçiminde canlandırılan bir ‘kült’tü. Nasıl oynanacağı 

önceden belirlenerek buna uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Hikâye, geçmiş zaman 

                                                 

386Torab, Performing Islam, 215. 
387D’Souza, Partners of Zaynab, 88. 
388Jenny B. White, “İslamcılığın Açmazları”, çev. Zeynep Yelçe, Kültür Fargmanları: Türkiye’de 

Gündelik Hayat, ed. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber (İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 206. 
389Mottahedeh, “Ta’ziyeh”, 32. 
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diliyle değil, metafizik bir şimdiki zaman diliyle anlatılıyor.”390  Başka bir ifadeyle 

sıradan bir anlatı olmayan Kerbela tiyatrosu, güncelliğini kullandığı zamansal 

sürekliliğine borçludur. Böylelikle her dönemin ruhuna uygun bir şekilde ince ve 

popüler bir dille duygulara hitap edebilmektedir. Berger “Görme Biçimleri” adlı 

kitabında geçmişin “şimdi”yle ilişkisini şu şekilde vurgulamaktadır: 

Geçmiş hiçbir zaman olduğu yerde durup yeniden keşfedilmeyi, aynıyla 

olduğu gibi tanınmayı beklemez. Tarih her zaman belli bir şimdi’yle onun 

geçmişi arasındaki ilişkiyi kurar.(…) Geçmiş, içinde yaşanılacak bir şey 

değildir. Eyleme geçerken içinden bir şeyler çekip çıkarttığımız bir 

sonuçlar kuyusudur.391 

 

 Başka bir değişle geçmiş, bize bugün kullanacağımız malzemeleri sağlayan bir 

depodur. Oradan işimize yarayanı alır günümüze uyarlar ve kullanmaya devam ederiz. 

Şii kimliğini asırlardır yok olmaktan kurtaran da her dönemin ruhuna uygun bir şekilde 

canlandırılarak aktarılan, alıcısı belli olan bu anlatı üslubudur.  

Aşura anmasından sonraki günlerde Hüseyin’in vefatının üçüncü günü için 

Vakıf’ta toplandık. İçeri girdiğimde öncelikle yanında rahat oturacağım birini aradı 

gözlerim. Duvarlar boyunca sıralanmış sünger minderlerden boş bir yer bulup oturdum. 

henüz tam olarak kimseyi tanımadığım için kendimi “davetsiz misafir”“gibi hissediyor, 

her an ters bir şey yaşayacağımdan endişe ediyordum. Namaza başlayınca şaşıracağımı 

düşündükçe gerginliğim iyice artmıştı. Namazda İhlâs ve Kevser suresi okuyan molla, 

yatsı namazını akşamla birleştirip kıldırdıktan sonra yemek için yer sofraları serilmeye 

başlandı. Bu tür özel anmalarda daha güzel ve çeşitli yemekler ikramı yapılıyor, Vakıf 

her zamankinden birkaç kat daha kalabalık oluyordu. Yemekten sonra sofra genç kızlar 

tarafından yerden toplanırken molla fıkıh sohbetine başlamak üzereydi. Balkonla 

beraber beş bölümden oluşan kadınlar kısmıyla, erkekler arasında sadece bir perde 

                                                 

390Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar?, 75. 
391John Berger, Görme Biçimleri, çev. Yurdanur Salman (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), 11. 
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bulunuyordu. Mollayı dikkatle dinlemek isteyenler ve yaşlılar bu kısımda oturuyordu. 

Ortadaki grubun dikkati genellikle daha dağınık olsa da onlar hem mollayı dinlemeye 

çalışıyor hem de yanındakilerle sessizce konuşuyorlardı. Küçük odada genellikle 12-14 

yaş aralığındaki kızlar bulunuyordu. Bunlar arada bir oraya girip çıkıyor, bazen de 

annelerinin yanına gelerek sohbeti dinliyorlardı. Balkon kapatılmış olmakla beraber 

camları genellikle açık bir şekilde küçük çocukların oyun oynadığı bir yerdi. Balkonun 

bitişiğinde bulunan mollaya da en uzak kısımda ise bebekli anneler oturuyordu. Bazen 

de arkadaşı ile sohbet etmek isteyenler de buraya geliyorlardı. Vakf’ın en gürültülü 

kısmı da burasıydı. Bazen gürültüden mollanın ne dediği anlaşılmaz hal alınca ön 

taraftaki kadınlar birini oraya göndererek sessiz olmalarını tembih ediyorlardı. Bazen de 

molla mikrofon ile gürültünün kesilmesini istiyordu. 

Programın sonunda mollanın her zamanki duası bir kez daha dikkatimi çekti. 

Molla, “Allahım İmam Mehdi’nin zuhurunu tez eyle, Allahım rehberimizin ömrünü 

uzun, imamımızın ruhunu şad eyle” dedi. Dua bitince yanımda oturan kadına “ rehber 

kim?” diye sorunca bana şaşkınlıkla bakarak “Ayetullah Ali Hamaney” dedi. “Peki, 

imam kim?” diye tekrar sorunca o,“İmam Humeyni” dedi. Sahaya ilk çıktığımda 

dualarımızda bu insanları neden andığımız konusuna bir anlam verememiştim. Çünkü 

Şii geçmişimde böyle bir dua etmemiş, çevremde de buna şahit olmamıştım. Tez 

çalışmamın ilerleyen yıllarında cemaatle kıldığımız namazlardan sonraki bu duayı 

yadırgamadığımı fark ettim. Artık bu ibadetin ayrılmaz bir cüzü gibiydi. 

Çocukken camimizin duvarında Humeyni’nin siyah beyaz ve çatık kaşlı, büyük 

bir resmi asılıydı. İran İslam devriminin bizim kasabaya yansıyan tek etkisinin o resim 

olduğunu hatırlıyorum. İran’ın bir köyünde devrimden önce ve sonraki değişimi 

gözlemleyen Loeffler, devrim sonrası camilerdeki, sosyal alanlardaki ve köylülerin 

dünya görüşündeki değişimi çarpıcı bir şekilde tasvir etmektedir. Loeffler, devrim 

sonrasında köyün camisi başta olmak üzere köylülerin gündelik yaşamlarında dinin 
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görünürlüğünün arttığını, önceden “sessiz” olan dinin, devrim sonrası duvarlardan adeta 

“çığlık attığını” vurgulamaktadır.392 Buna karşın o yıllarda devrimin tüm dünya 

Müslümanlarını heyecanlandıran etkisi olsa da devrimden sonra kasabamızda dinin 

görünürlüğünde camii duvarındaki o resim dışında bir değişiklik yoktu.393 Oysa şimdi o 

yılların çok uzağında bulunan bir zaman diliminde Humeyni için dua etmek benim için 

düşündürücü bir deneyimdir. 

5.3.3.4.Gözyaşının Ortak Dili 

Yanımdaki kadın bana mendil uzatırken “ilk başta zor ağlanır ama yine 

hüzünlenir insan. Zamanla da ağlarsın.” deyince onun ne demek istediğini tam olarak 

anlamadım. İlk günlerde ağlayamamanın verdiği bir utanma duygusuyla toplantıdan 

ayrılmış, oradaki herkesin çabucak ağlamaya başlamasına şaşırmıştım. Günler geçtikçe 

ben de onlar gibi mersiye başlar başlamaz az da olsa duygulansam da ağlamak istiyor, 

yine de bir türlü ağlayamıyordum. Ağlarsam gruptakilere kendimi daha yakın 

hissedeceğimi, onlardan biriymiş gibi olacağımı, aynı zamanda da onların ağlamanın 

onlara neler hissettirdiğini anlayabileceğimi düşünüyordum. Sahada bulunmamın 

üzerinden bir yıl geçtikten sonra, onlarla aramdaki iletişimi sağlayan en önemli 

bağlardan birinin yas anmalarındaki “ağlamak” olduğunu iyice fark ettim. Artık ben de 

onların acılarını paylaşıyor, kendimi gruba dâhil olmuş hissediyordum. Çünkü az da 

olsa ağlamaya başlamıştım. Işıklar açılınca orada bulunan herkes gibi benim de 

gözlerimin kızarmış olması, beni onlarla eşitliyor gibiydi. Hüseyin için ağlayarak 

tamamladığımız toplantının sonunda oradan ayrılarak Kızılay’dan eve doğru 

yürüdüğüm sokaklarda az önce içeride yaşadığım ortamın tamamen tersine bir yaşam 

olması, bana “iki farklı dünya” arasında kalmışlık hissi veriyordu. Adeta bir boyuttan 

                                                 

392Loeffler, Islam in Practice: Religious Beliefs in a Persian Village, 255. 
393 Sözünü ettiğim yıllar 1980-ile 1986 yıllarıdır. Bu yıllarda Türkiye’de askeri darbenin etkisinin daha 

çok görünür olduğu da göz önüne alınmalıdır. 



 

197 

başka bir boyuta adım atmışım gibi hissediyordum. Bir mekânda acı ve yas, diğerinde 

neşe ve mutluluk olan iki boyutta bulunmuş gibiydim. 

Araştırma alanımda farklı etnik kökenden ve dini geçmişten gelen insanlar da 

bulunmaktaydı. Bu insanları aynı zaman ve mekânda birleştiren şey ise geçmişteki ortak 

acı için döktükleri gözyaşıydı. Toplantıların birinde Afganistan’dan gelen yaşlı bir 

kadın, hiç Türkçe bilmemesine rağmen mersiyede kendisine tek tanıdık gelen şey olan 

“Hüseyin” kelimesini duyar duymaz ağlamaya başlamış, yüksek sesle hıçkırarak uzun 

süre ağlayıp gözyaşı dökmüştü. Benzer şekilde Türkmenistan ve Azerbaycan’dan gelen 

Şiiler de ağlıyorlardı. 

Vakıftaki bir akşam, su almak için küçük odaya geçtiğimde 60’lı yaşlarında 

olduğunu tahmin ettiğim başı açık bir kadın orada bulunan kitapları incelemekteydi. 

Herkes içeride mollanın vaazını dinliyor, biraz sonra başlayacak olan mersiye için 

ağlamak üzere bekliyordu. Bu kadın beni görünce elinde tuttuğu dergileri göstererek 

“Bunlarda ne demek istiyor?” diye bana sorunca baktığımda onların devrim ile alakalı 

dergiler olduğunu gördüm. Kısaca devrimden ona bahsettim. Bunları sanki ilk defa 

duyuyor gibi şaşıran kadına onu burada ilk defa gördüğümü nereli olduğunu sordum. O 

Çorumlu Alevi olduğunu, buraya İmam Hüseyin’e ağlamak için geldiğini söyledi. 

Aslında Şiilerin aşırı olduğunu duyduğunu ama bugün burada öyle aşırı dini şeyler 

duymadığını söyledi. Mersiyenin başladığını duyunca içeriye geçerek oturduk. O kadını 

bir daha orada görmedim. Ama toplantılara düzenli katılan başka Aleviler gördüm. 

Bunlardan ikisi Hüseyin ve Ali’yi sevdikleri için buraya geldiklerini söylemişti. Bir 

Aşura anmasında yanına oturduğum başı açık bir kadın da Alevi olduğunu Hüseyin’i 

anmak, onun için ağlamak için bu anmalara düzenli katıldığını söyledi. Hâlbuki 

Shankland yaptığı etnografik çalışmada Alevilikteki Ali, Hasan ve Hüseyin’e yönelik 

sevgi vurgusunun dışarıdan bakış için Alevilerin Şii olarak nitelendirilmelerine sebep 

olduğunu; ancak Alevilerin Şiileri İran kaynaklı aşırı dinci olarak gördüklerini ve 
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onların bu nedenle kendilerini Şiilerden ayrıştırdıklarını gözlemlemiştir.394 Çorum’da 

yapılan çalışmada da Alevilerin Şiiliği tercih ettiklerine dair sonuçlar bulunmaktadır. 

Aynı çalışmada katılımcılar, Alevileri “doğru” bilgilendirilmedikleri için “hak” yoldan 

ayrıldıklarını, yeterli bilgiye ulaşanların zaten Ehl-i Beyt yoluna döndüklerini ifade 

etmişlerdir.395 Çalışma alanımdaki Şiiler de benzer şekilde düşünmektedirler. Ancak 

gözlemlerime göre yaygın olmamakla beraber, Iğdır’da bazı Şiiler, Aleviler ile kendileri 

arasında ortak nokta görmemekte, onları boy abdesti almadıkları için “pis” olmakla 

itham etmektedirler. Ankara’daki çalışma sahamdaki Şiiler ise Aleviler ile kendilerinin 

Ehl-i Beyt sevgisine sahip olmakla ortak paydada buluştuklarını, zamanla okuyan, 

araştıran Alevilerin “hak yola” olaşacaklarını düşünmektedirler. Hüseyin’e ağlamak için 

her yıl Aşura anmasına birçok Alevinin katılması onların da Şiilere yakınlık duydukları 

olarak yorumlanabilir. 

Şiiler, kendilerini asırlar öncesindeki seçkin kişilikler için farklı etnik kökendeki 

Müslümanlarla birlikte gözyaşı döken özel bir topluluğun parçası olarak görmektedirler. 

Onlara göre bu özel topluluğa Fatıma da şefaat edecektir. Çünkü o daha hayattayken 

oğlunun başına gelecekleri bildiği için; Zeynep ise de Hüseyin’in başına gelenlere şahit 

olduğu gözyaşı dökmüştü. Bu nedenle Şii mümin gözyaşı aracılığıyla bu seçkin 

kişiliklerle aynı davranışı gösterecek ve kendisi de “seçkin” bir topluluğun üyesi 

olacaktır. 

İmamlar için ağlamanın bir diğer faydası ise normal şartlarda dökemeyeceği 

kadar gözyaşı dökmek,  ağlamakta zorlanan insanlar için psikolojik rahatlama meydana 

getirmektedir. Genel kabul gören “erkekler ağlamaz” kalıbının tersine bu ortamda 

erkekler de kolaylıkla ağlamaktadır. Erkekliğin “güçlü”, “dayanıklı”, “sert” imajı, molla 

daha mersiyeye başlar başlamaz burada geçerliliğini yitirmektedir. Diğer bir ifadeyle 

                                                 

394David Shankland, The Alevis in Turkey, 24. 
395Bkz. Banaz, Anadolu’da Ca’ferilik ve Ca’feriler. 
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insani bir özellik olan ağlamanın cinsiyete dayalı ayrımı Aşura toplantılarında ortadan 

kalkmaktadır. Böylelikle “gözyaşı dökmek” burada etnik ve cinsiyete dayalı ayrımları 

yok ederek, inananları aynı hedef için birleştiren bir pratik haline gelmektedir. Bu 

nedenle genel olarak molladan beklenen eylem, grubu duygusal olarak en yüksek 

aşamaya çıkarması ve mümkün olduğunca onların ağlamalarını temin etmesidir. Ancak 

bu sayede katılımcılar günahlardan arınmış olacaktır.  

Aşura, Şiiler için sadece bireysel dindarlığa hizmet etmenin ötesine geçen bir 

dinamik paradigmadır. Aşura’nın tarih boyunca geleneksel ile modern yorumları, 

birlikte var olmuş, günümüze kadar intikal etmiştir. Bu dönüşüm ve “yenilenme” 

yalnızca Aşura’ya mahsus olmayıp genel olarak Şii pratiklerin çoğu için geçerlidir. 

Deeb, geleneksel Şii pratiklerinin modern biçime dönüşümünün sebeplerini, eğitim, 

kentleşme ve siyasi sebeplere bağlamaktadır. Örneğin Lübnan’da Muharrem’in onuncu 

günü kan bağışı merkezi kurularak insanlar kan bağışına teşvik edilmektedir.396 Aynı 

durum Şii otoriteler tarafından Türkiye’de de uygulanmaktadır. Ancak Ankara’da 

mollanın “kan bağışı yapılması” gerektiği şeklinde bir duyurusu ile karşılaşmadım. 

Iğdır kırsalında Aşura’da çeşitli kırbaçlama ve kama ile baş yarma etkinlikleri az 

da olsa gerçekleşmektedir. Ama Iğdır şehir merkezinde ve diğer şehirlerde bu şekilde 

kanlı gösterilerin yerine kan bağışı yapılması teşvik edilmektedir. Böylelikle Şii 

pratiklerin estetize edilerek daha kabul edilebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. 

5.3.3.5.Ayrıştırıcı Bir “Sınır” Olarak Aşura 

Berger’e göre ölüm, gerçekliğin nesnelleşen tüm tanımlarına meydan okumakla 

beraber, olduğu gibi kabullenilen ve yolunda giden işe karşı kişinin tutumunu sarsarak, 

bu dünyadaki her şeyin gerçekliği konusunda onu şüpheye sevk eder. Din, burada sıra 

                                                 

396Deeb, An Encahanted Modern, 133,135. 



 

200 

dışı durumları kutsal realiteye uygun şekilde meşrulaştırarak, toplumsal gerçekliği 

muhafaza eder. Yani birey ölüm karşısında hiçbir şey olamamış gibi değil de olayları 

anlamlı bir yere oturtarak ölümü hem kendi hem de ait olduğu toplumun düzeninde bir 

yere oturtarak anlamlandırır.397 Tüm dinlerde trajik bir acı olan ölüm vuku bulduğunda 

geride kalanlar tarafından bir takım ritüeller yapılmaktadır. Şiilerin yas ritüellerinde de 

göze çarpan en önemli nokta, Hüseyin’in ve taraftarlarının trajik ölümüne dair yapılan 

ritüellerin günümüze kadarki süreçte yenilenerek devam etmesidir. 

Gelenekler, kültürün aktarılma ve canlandırılma biçimidir. Anıtlar, mezar taşları, 

tapınaklar gibi anlam içeren semboller, ikonalar ve temsiliyetler gibi içe dönük zaman 

ve kimlik dizinini dışa çevirmesiyle, nesneler belleğinin sınırlarını aşan her şeyi 

kapsar.398 Proto-sembollere dönüştürülmesiyle grup kimliğini temsil eden şeyler haline 

gelen bu semboller grup üyelerine kimliğin esas oluşturucuları gibi görünmeye başlar. 

Eğer “başkaları” grup simgesine saldıracak olursa, bu grubun ortak özbenlik saygısına 

yönelik bir yaralanma olarak algılanarak399 tepki gösterilir. Çalışma alanımdakiler 

kendilerini Sünnilerin “taşa tapanlar” “zincirle dövenler” olarak nitelemelerinden 

oldukça rahatsızlık duymaktadırlar. Sünnilerin bu tutumunu çoğunluğun azınlığı din 

anlayışı aidiyeti üzerinden damgalayarak dışlama davranışı olarak yorumlamak 

mümkündür. Çünkü Şiiler için önemli nesnelerden biri olan mühür, Sünniler tarafından 

bir aşağılanma aracına dönüşerek, Şiilerin kimliklerine saygısızlık yapıldığı şeklinde 

algılanmaktadır. Benzer şekilde de Aşura’daki pratikler ve uzamış yas süreci de 

Sünnilerin Şiiler dışlanma araçlarından birisidir. Kırk yaşlarında olan Göktuğ, Aşura’ya 

Sünnilerin yüklediği anlamı şu şekilde yorumladı:  

Aşura günü aşure pişirmek, İmam Hüseyin’i unutturmak gerçekleri ört bas 

etmek için yapılıyor. Nuh’un gemisinin o gün karaya oturduğu, Âdem’in 

yeryüzüne indirildiği gibi rivayetlerin hepsi İmam’ın kıyamını unutturmak için 

                                                 

397Berger, Kutsal Şemsiye, 110-111. 
398Assmann, Kültürel Bellek, 28. 
399D.Volkan, Körü Körüne İnanç, 117. 
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ortaya atıldı. Muaviye İslam’ında o gün bayram olarak insanlara duyuruldu. 

Hz.Hüseyin’i imam olarak kabul etmese bile, bir Müslüman’ın sırf peygamberin 

torununa yapılanı hatırlaması lazım.  

Ona göre Aşura’nın iki yönünden biri olan bireysel dindarlığa yansıyan yönü 

ağlamak, diğeri ise aşağıda belirttiği gibi politik yönüdür. 

Biz Aşura’nın siyasi boyutundan dolayı sokaklarda coşkuyla geniş katılımlarla 

anıyoruz. Aşura bir mektep, mersiyeler de derslerdir. Bu boyut çok önemlidir. 

Esas siyasi boyutundan dolayı sokaklara dökülüyoruz. İmamın kıyamı 

medresedir. İmamın haksızlık karşısında duruşu, dini için canını evladını malını 

feda etti, bunu duyurmak istedi. Yezid bunu engellemek istemişti. Zannetti ki 

biz Kerbela çöllerinde öldürürsek bu kıyamı duyulmaz batıp gider. Biz Yezid’in 

yapmak istediğinin tersini yapıyoruz. Yezid İslam’ı batırmak istemişti, biz 

Aşura ile onu diriltiyoruz. Burada üzülmekten maksat, kendimizi yenilemektir. 

O, Aşura anmalarının halkın da katılımıyla gerçekleşmesinin Şiiliğin canlılığını 

sağladığını, Aşura’nın tarihsel değil güncelliğini koruyan bir olay olduğunu belirterek, 

ağlayan bir kişinin kendini yenileyerek imanını tazeleyeceğini, “kendini 

güncelleyeceğini" söyledi. Ona göre bu toplantılar İslam’ın ayakta kalması, hak ve 

adalet için Hüseyin’in mücadelesini herkese duyurmak amacıyla gösterişli bir şekilde 

yapılmasını İmam Cafer Sadık emretmiştir. Bunu molla da haftalık toplantılarda sık sık 

gündeme getirmektedir. 

Göktuğ, 1500 yıl önce olmuş olaya ağlamanın, her yıl bunu tekrarlamanın 

kendisi için ifade ettiği anlamı şu şekilde ifade etti: 

Biz diyoruz ki biz o dönem olan acı olay vesilesiyle günümüzdeki masumlara 

ağlıyoruz. Bugün dünyanın her yerinde Yemen ırak, Suriye gibi Müslüman 

coğrafyasında yaşanan katliamlara mazlumlara ağlıyoruz. Yemen’de insanlar 

Şii olduğu için katlediliyor mesela. Biz anti-emperyalist olduğumuz için 

direniyoruz. Bugün Filistin davasını maddi ve manevi destekleyen Şiilerdir. 

Filistin için buradaki camilerimizde yüklü bağışlar toplayıp gönderdik. Filistin 

davasının sözde değil özde ve gerçek savunucularıyız. Mavi Marmara olayında 

da işbirlikçi zalimlerin yanında olmadık. Tarih boyunca ezildik mağdur olduk 

ama asla zalimlerin yanında olmadık. Bizim dayandığımız Hz.Peygamber ve 

Allah’tır. Biz imam Hüseyin yolundan gidiyoruz ki o İmam asla Yezid’e biat 

etmedi. Biz de etmiyoruz. Biz Aşura’da ağlamamızı da güncelliyoruz.  O 

dönemde yaşanan şeylere ağlıyorsak da günümüzdeki mazlumlara ağlıyor dik 

durmayı sağlıyoruz. 
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Dabashi Kerbela ile Şii isyan kültürü arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade 

etmektedir: 

Kerbela Muharebesi'nde yer alan eşit derecede kritik bir kavram şudur: kıyam 

[ayaklanma]. Zorbalığa müsamaha gösterilmemelidir. Tiranlığa direnmek. 

Hüseyin’in Yezid’e karşı kıyamı, bir tiranlığa karşı ayaklanan küçük 

devrimciler grubu. Zulüm ve kıyam Şii siyasi kültürünün ahlaki evreniyle 

tematik olarak ilişkilidir. Eğer tiranlık varsa o zaman isyan olmalı. Her zaman 

tiranlık olduğu için o zaman her zaman isyan olmalı.400 

Katılımcının da kastettiği gibi Kerbela, tarihte gömülü bir şekilde durarak 

bugüne akmayan statik bir olay değil, dinamik bir olaydır. Sahadaki gözlem ve 

görüşmelere dayanarak, Dabashi’nin belirttiği şekilde Şiilerin isyan kültürüne ait 

emarelere rastlamadığımı belirtmeliyim. Şiiler sözel olarak siyasi tonlarda Aşura’ya 

anlam yükleseler de onlar için Aşura’ya katılarak İmam için ağlamak, bireysel dindarlık 

göstergesi ve içsel arınma anlamına gelmektedir. Diğer yandan Aşura’nın törensel 

içeriği aracılığıyla grup beraberliği de temin edilmektedir. 

Aşura’nın iki anlamı olduğunu Halil, da şu şekilde aktardı: 

Birincisi ferdi boyut: İnsanın ait olduğu mektebinin bu kişinin Peygamber’in 

soyunun şehit edilişine ağlamak, hatırlamak. İkincisi siyasi boyuttur. Biz 

Aşura’nın siyasi boyutundan dolayı sokaklarda anıyoruz. Aşura bir mekteptir. 

Mersiyeler de derslerdir. Bu boyut çok önemlidir. İmam’ın kıyamı medresedir. 

İmamın haksızlık karşısında duruşu, dini için canını evladını malını feda etti, 

bunu duyurmak istedi. Yezid bunu engellemek istemişti. Zannetti ki biz Kerbela 

çöllerinde öldürürsek bu kıyamı duyulmaz batıp gider. Biz Yezid’in yapmak 

istediğinin tersini yapıyoruz. Yezid İslam’ı batırmak istemişti. Biz Aşura ile onu 

diriltiyoruz. Burada üzülerek kendimizi yenilemektir amaç. Biz Aşura’da bunu 

insanlara duyuruyoruz.  

 Şii inanan için ağlamak “imamın haksızlığa karşı direnişinin yanında olmak” 

anlamına geldiği gibi, dünyadaki haksızlıklara, ezilenlere ve sömürüye de başkaldırıyı 

sembolize etmektedir. Katılımcının Aşura, haksızlığa “dur” demek, doğrunun tarafında 

olmak, dini ayakta tutmak konusunda Şii mümine ahlaki model sunmaktadır. Yukarıda 

                                                 

400Dabashi, Shi’ism, 83. 
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belirttiğim gibi bu siyasi anlam sadece bazı Şiilerin ifadelerinde yer almakta, pratiğe 

dönük bir hareket gelmemektedir. 

Deeb, çalışmasında modernist Şiilerin insanları bu şekilde ağlatmaya odaklı 

anlatıları eleştirdiğini, bunları “geri”ve “geleneksel” olarak nitelendirdiklerini 

belirtmektedir. Modernistlerin insanları ağlatmaktan çok, sosyal ve politik olarak 

bilinçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini, bu nedenle de Aşura’nın şimdiki zamanla 

ilişkilendirilmesinin üzerinde durduklarına dikkat çekmektedir. Modernistilerin 

görüşlerine göre ağlamak bilinçlenmek için bir araç olmalıdır.401 Çalışma alanımda da 

bu şekilde düşünenler bulunmaktadır. Onlara göre Aşura nefsin arzularıyla savaşı temsil 

eden bir araçtır. Nefse karşı mücadelesini kazanan kişi, Hüseyin’in yarım kalmış 

mücadelesini tamamlayacak; geçmişteki gerçekleşmemiş zaferin telafisini yapmış 

olacaktır.  Aşağıdaki katılımcının sözü de bu yöndedir: 

“Her yer Kerbela, her gün aşura” sadece bir slogan değildir. Bizler 

bedenlerimizde nefsimizle her gün mücadele halindeyiz. Her gün nefsimizle 

savaşıyoruz. Buna dikkat etmezsen boşuna Aşura’yı Kerbela’yı anarsın. 

Selma, Aşura’yı daha çok bireysel dindarlık açısından önemsediğini anlattı:  

Aşura’nın siyasi yönü çok önemli olmakla beraber, ferdi kısmı daha önemli. 

Binlerce günahla zaten manen ölmüş olan birey, merasimlere katılarak diriliyor. 

Bir yıl boyunca camiye ayak basmamış insan Muharrem ayı vesilesiyle her gün 

camiye giderek mollanın dediği şeklide amel etmeye çalışır. Her gün 

mersiyelerle kendini yeniler, mollanın mersiyeleriyle imamların fedakârlıklarını 

kendine uyarlar, onları model alır. Bu ayda kendini yenileyen insan, senenin 

diğer aylarına hazırlanır. Basiretini açan bireye her yıl Muharrem bir şey 

öğretir; bir yıl vefayı, diğer yıl, sevgiyi, fedakârlığı öğretir. 

Selma, Aşura’nın kişiye bireysel dindarlığın ötesinde sosyal ahlak disiplini 

kazandırdığını vurgulayarak, ağlamanın ötesinde bireyi aşan ve topluma yayılan 

yönüyle de fedakârlığı, sevgiyi öğrettiğini söyledi. Ağlamak eyleminde bireysel arınma 

ile dini bilinçlenme arasında birbirini besleyen bir yön bulunmaktadır. Aşura’nın bu 

“yeni” yorumunda gözyaşı dökmezse Hüseyin’in acısını yeterince hissetmemiş ve onun 
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şefaatine nail olamayarak ahirette yoksunluk yaşayacağına olan inançtan, bu dünyaya 

dönük olarak daha somut bir faydasının olacağına olan inanca bir evrilmeden söz 

edilebilir.  

Kerbela, modern Şiiler için basit bir tarihsel olay değil, bireyin zihninde onu 

terbiye eden, rol model aldığı kutsi kişiliklerle karakterini olgunlaştıran, tarihteki 

adaletsizliği günümüzdeki adaletsizliklerle özdeşleştirip, Hüseyin’in tamamlayamadığı 

ama bedelini canıyla ödediği hak uğruna çabasını tamamlayıcı bir figür olarak 

kendilerini konumlandırdığı soyut mekândır. Şii inanan, bireysel olarak dünyadaki 

haksızlıkları gideremese de, Kerbela anlatısı yoluyla kendine bir rol, bir taraf 

seçmektedir. Bu taraf “iyi”nin konumlandığı tarafken; Kerbela’yı anmayan, onu 

unutturan taraf ise “kötü” taraf haline gelmektedir. Tuğal’ın da belirttiği gibi bir kişiyi 

veya grubu öteki olarak nitelemek, kendi sınırlarını çizerek, bütünlüğünü sağlam bir 

kale içine almasına imkân sağlamaktadır.402 Bu anlamda bu sınırın belirteçlerinden 

birisi de Kerbela yası olabilmektedir. Barth’a göre ise özellikle etnik kimlikler çeşitli 

koşullara bağlı olarak zamanla değişebilir veya üyeler tarafından korunarak olduğu gibi 

sabitlenebilir. Bu durumdaki en önemli faktör, bu grupların hem birbiriyle hem de diğer 

gruplarla olan çift taraflı etkileşimleridir.403 Sünni çoğunluğun içerisinde kendi 

kimliklerine tutunmak için en etkili yöntemlerden biri de ritüeller olup bunların içinde 

de Aşura anmaları çeşitli yönlerden Şii kimliğinin ifade biçimlerinden biridir. Yas 

tutmayan bir Müslüman ise kendi tarafını seçmiş olmaktadır.  

Aşura insanların zihinsel yapıları, eğitim durumları gibi farklılıklar nedeniyle 

her bireyde farklı anlamlar çağrıştırmaktadır. Yaşlılar veya formel dini eğitim 

alamayanlar Ehl-i Beyt’in çektiği acılara gözyaşı dökerek soteriyolojik beklenti 

                                                 

402Tuğal, “1915 Hatıraları ve Ermeni Kimliğinin İnşaası”, 141. 
403Bkz. Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, 11-40. 
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içindeyken; genç ve eğitimli olanlar, daha çok haksızlıklara karşı durmayı, mazlumlara 

destek olarak, manevi yenilenme aracı olarak yorumlamaktadırlar. 

Yas toplantıları yoluyla Şiiler, dini kimliklerini ve tarihsel meşruluklarını 

güçlendirmektedirler. Bu anmalar Kerbela şehitleri ile Şiiler arasında tarihsel ve kültürel 

ayrımın köprüsüdür.404 Başka bir değişle Kerbela ve onun oluşturduğu duygular tarihe 

gömülmemiş, günümüzde var olan bir gerçeklik haline gelmektedir. Bu trajik olayın 

hatırlanmasıyla geçmiş ile bugün arasındaki ayrım kaybolarak geçmiş bugüne aktarılmış 

olmaktadır. Yapılan ritüelleri Enzo Travenzo’dan ödünç alarak “şimdiki zamana derin 

bir biçimde kök salmış bir anımsama edimi”405 olarak da ifade edebiliriz. Haftalık 

toplantıların dışında sosyal medya, Whatsapp yazışmaları yoluyla daima atıfta 

bulunulan geçmiş, zihinde canlı tutularak unutularak, günlük hayatın dışına itilmesi 

engellenmektedir. 

İnternet, sosyal medya ve televizyon yayınları yoluyla yapılan ritüeller duygu 

aktarımı sağlamaktadır. Her yıl keşfedilen, yeniden inşa edilen bu popüler kültür, icat 

edilmiş bir gelenektir.406 Anderson kapitalist yayıncılık olarak nitelendirdiği matbaanın 

icadıyla başlayan sürecin dünyanın farklı yerlerinde birbirini hiç görmeyen insanların 

hayali cemaatler oluşturduğunu belirtmektedir407 Günümüzde bilginin ve dünyanın 

diğer taraflarında birbirinden kopuk kitleler hızlı ses görsel ağlarıyla etkileşime 

girebilmektedirler. Bu yönüyle her yıl tekrarlanan Şii ritüellerin yoğun aktarımı, Şiileri 

ortak bir kimlik altında birleştirmektedir.   

Deeb, Aşura’nın gelenekselden modern anlama doğru kaymasının zaman 

anlayışındaki değişimi gösterdiğini vurgular. Ona göre geleneksel aşura anmaları Şii 

                                                 

404Syed Akbar Hyder, “Sayyedeh Zaynab: The Conqueror of Damascus and Beyond”, Women of 

Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi’i Islam, ed. Kamran Scot Aghaie 

(USA: University of Texas Press, 2005), 162. 
405Enzo Traversio, Geçmişi Kullanma Kılavuzu:Tarih, Bellek, Politika, çev. Işık Ergüden (İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2019), 45. 
406Mervin, “ʿĀshūrāʾ Rituals, Identity and Politics: A Comparative Approach (Lebanon and India)”, 507. 
407Anderson, Hayali Cemaatler, 51-55. 
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tarihindeki özel bir anı tutmaktadır.(captured) Oysa modern anmalardaki doğrusal 

(linear) zamansal değişim, yani tarihten öğrenilecek ve uygulanacak dersler olduğunu 

düşünmek ve onu bugünün şartlarına uyarlamak aşuranın “ilerleme” anlamını yansıtır. 

Gaib İmam’ın geri döneceğine olan inanç Deeb’e göre, modern Şii’nin zihnindeki 

seküler doğrusal zamanın varlığını göstermektedir. Deeb, authenticated (doğru) İslam’ı 

gelenekselden ayıran temel öğelerin, kendine zarar vermeyi reddetmek, dini mitolojiden 

arındırmak, soterolojik anlamdan devrimci anlamı öne çıkarmak gibi özellikleri 

olduğunu vurgulamaktadır.408 

Sonuç olarak sonradan Şiiliği tercih etmiş olanlar Aşura’yı dünyadaki tüm 

Müslümanlara genelleyerek daha geniş anlamlar yüklerlerken, çoğunlukla geleneksel 

Şiiler ise ona soteriyolojik bir anlam yükleyerek imamlar için gözyaşı dökmenin 

karşılığını ahirette almayı ummaktadırlar. 
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ALTINCI BÖLÜM 

SEMBOLİZM 

6.1. Şii Sembolizmi 

Toplumsal duyguların ifade edilmesinde simgenin çok önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Çünkü insanlar bir aradayken karşılıklı etkileşimde bulunduklarında çok 

güçlü olan duygular, topluluk dağıldığında yalnızca anı olarak devam eder. Ancak 

zamanla anı da canlılığını yitirerek zihinden silinir. Toplumsal grup o anda artık hazır 

ve etkileme durumunda olmadığından, kalabalığın içindeyken zincirlerinden 

boşanabilmiş şiddetli tutkular, kalabalık dağılınca zayıflayıp söner. Bu durumda 

duyguları dile getiren hareketler, nesneler üzerinde saptanırlarsa, duygular da kalıcı 

olur. Bu nesneler o duyguları devamlı olarak anımsatır ve sürekli olarak duyguları canlı 

tutar.409 Bu durumda simgeleştirme, eksik olan bir şeyin yokluğunun hissedilmesiyle 

başlar. Simge, kopmuş, birbirinden ayrılmış bir şeyin iki parçasını birbirine 

bitiştirmek/dikişlemek demektir. Dikiş tutamayan veya artık olmayan bir şey, simgesel 

olarak birleştirilerek,410 belirli nesneler aracılığıyla yeniden inşa edilerek 

canlandırılmaktadır. Geertz’e göre bir simgeler dizgesi olan din de insanlarda güçlü ve 

uzun süreli ruhsal motivasyonlar meydana getirmek için, varoluş düzeniyle ilgili 

kavrayışları formüle etmektedir. Din, bu kavrayışları gerçekçi görünecek şekilde 

yapmaktadır.411 Şii ritüellerinde yoğun olarak kullanılan yas dili, anlatılar ve türbe 

ziyaretleri gibi pratikler, geçmişte parçalanmış,  kesintiye uğramış tarih ile bugünü 

birleştiren simgesel bir halka işlevi görerek Şii kimliğini oluşturmaktadır. Kirin Narayan 

da semboller bütünü olan dinin anlatılardan ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yaparak 

                                                 

409Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, 320. 
410Zeynep Sayın, Ölüm Terbiyesi, 144. 
411Geertz, Kültürlerı̇n Yorumlanması, 112. 
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dini anlatıların belirli semboller çerçevesinde inşa edildiğini savunur. Ona göre her dini 

önder arkasında takipçilerine bir ahlak sistemi inşa ederek onlara yol gösterecek pek çok 

mitolojik izler bırakmıştır.412 

Diğer taraftan gerçeğin ideal olan ile örtüşmesi için verilen mücadelede gündelik 

hayatın içinde asırlardır duygusal yoğunluğunu kaybetmeyen ideal Şii mazi mevcuttur. 

Bu mazinin ümitlendirdiği Şii ütopya, modern yaşama uyum sağlamaya çalışan Şii 

kültürde örtük-kuvvetli bir şekilde var olmaya devam etmektedir. Geçmişin önce 

şimdiye, sonrasında ise geleceğe aktarıldığı “ütopyal hayal”, rutinleşmiş pratikler 

yoluyla Şii müminin kendisini Şii ümmetin bir parçası olarak hissetmesini de 

sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle Şii mümin, asırlar öncesinden şimdiye akarak sadece 

inananlara aktarılan imamların nuru aracılığıyla kendisini Şii ümmete eklemleyerek bir 

aidiyet ve kimlik inşası sağlamaktadır. Bu devamlılığı sağlayan en önemli unsur Şii 

sembollerdir. Şentürk’ün izinden ifade edersek, “Bir dini anlamak isteyen bir insan o 

dinin sembollerine yüklenmiş olan manaları deşifre edip anlamalıdır. Mana kalplerde ve 

kafalardadır ancak semboller vasıtasıyla muhafaza edilir, paylaşılır, başkalarına ve 

gelecek nesillere aktarılır.”413 Bu nedenle Şiilikteki sembollerin inanan için ne anlama 

geldiğini analiz etmeye çalışmak önem kazanmaktadır. 

Dinin konuşan dili olarak tanımlanan sembolizm 414 Sünnilik ile kıyaslandığında 

Şiilikte ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Şiilik bu ezoterik bilginin aktarılma kanallarının 

imamlarla ilişkili olduğu iddiasından dolayı sembol ağırlıklı bir inanç biçimidir.415  

                                                 

412Kirin Narayan, Storytellers, Saints, and Scoundrels: Folk Narrative in Hindu Religious Teaching 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997), 244. 
413Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, 83. 
414 Samer Akkach, Cosmology and Architecture in Premodern Islam: An Architectural Reading of 

Mystical Ideas (USA: State University of New York Press, 2005), 11. 
415Corbin, Swedenborg and Esoteric Islam, 22. 
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6.1.1.Ehl-i Beyt: Özel Aile ile İlgili Pratiklerin Sembolik Anlamı 

Şii metinlerde Muhammed’in ev halkı anlamına gelen Ehl-i Beyt’in kimlerden 

oluştuğu “Sakaleyn hadisi” ile bizzat Hz. Peygamber tarafından,416 belirlenmiş olup o, 

Ehl-i Beyt’in önemini “Benim Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisine benzer. Ona binenlerin 

hepsi kurtuldu. Ondan kaçanların hepsi boğuldu417 sözüyle ifade etmiştir. Sünni ve 

Şiiler arasındaki ihtilaflı kavramlardan bir olan Ehl-i Beyt,  Kufelilere hitaben yaptığı 

konuşmada Ali tarafından ilk olarak kullanılmıştır.418 İslam öncesi Arap toplumunda 

kabilenin önde gelen ailesi için; İslam’dan sonra ise Hz. Peygamber’in ev halkı ifade 

eden bir kavram olarak kullanılmıştır. “İtre” kelimesini de aynı anlamda kullanan 

Şiilere göre419 Tathir ayetinde420 Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve diğer imamların Ehl-i 

Beyt’e dâhil olduğu bildirilmiştir. 421 Moshe Sharon da benzer bir tesbitte bulunarak 

“Ehl-i Beyt” ifadesinin İslam öncesi Arap kabilelerinin seçkin aileleri için kullanıldığına 

dikkat çekerek, bu kavramın daha sonra Ali taraftarlarının hak talepleri için öne 

çıktığını savunmaktadır.422 

Şii kaynaklarda Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki “Ehl-i Beyt’im” yerine  

“sünnetim” kelimesinin Sünni yazarlar tarafından bilinçli şekilde kullanıldığına dikkat 

çekilmektedir.423 Şiiliğin  “çekirdek birim”i olan Ehl-i Beyt’in doğum ve vefat anmaları 

tüm yıla dağılmış özel bir takvime göre yapılmaktadır. Ali Şeriati, Ehl-i Beyt’in 

Müslümanlar nezdindeki önemini şu ifade etmektedir: 

                                                 

416 “Ey insanlar ben size iki şey bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Onlar, 

Allah’ın kitabından ve benim itretim, Ehl-i Beyt’imden ibarettir.”  
417Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 127,128. 
418Atalan, Şiiliğin Fırkalaşma Sürecinde Ca’fer es- Sadık’ın Yeri, 44. 
419 Mustafa Öz, “Ehl-i Beyt”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/498. 
420Ahzâb 33/33 
421 Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 182. 
422Moshe Sharon, Black Banners From The East: The Establishment of the Abbasid State Incubation of a 

Revolt (Jarussalem: Ahva Press, 1983), 75-78. 
423 Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 231. 
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Başka hiçbir din, hiçbir tarih ve hiçbir millet böyle bir aileye sahip değildir. Öyle 

bir aile ki bu ailenin babası “Ali”, annesi “Fatıma”, oğulları “Hasan ve Hüseyin”, 

kızı ise “Zeynep”tir. Bu mükemmel insanların hepsi bir çatı altında, bir asırda ve 

bir ailede.424 

 

Şii tarihi bu “özel aile” etrafında gelişen olaylar üzerine inşa edilmiş, günümüze 

çeşitli pratiklerle ve anlatılarla bu inşa süreci devam etmektedir. Şii kaynaklara göre. 

Hz. Peygamber, Fatıma ve imamların isimleri Allah’ın katında mevcut olup, her biri 

mucizevî bir şekilde maddi ve manevi kirlilikten arınık olarak dünyaya gelmişlerdir. 

Fatıma ise Ehl-i Beyt’in içindeki tek kadın figürü olarak diğer kadınlar gibi ne adet 

görmüş ne de doğum esnasındaki kanama gibi kirliliklere maruz kalmıştır. O 

Hıristiyanlığın idealize edilmiş bakire Meryem’i gibi saflığın sembolü olup425 

Fatıma’nın paklığı imamlara da aktarılmıştır. 

Şiiler Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetleri Ehl-i Beyt’in kutsallığına referans 

olarak göstermektedirler. Buna göre Meveddet ayeti olarak da bilinen Şura Suresi 

23.ayette426 Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin kastedilmektedir. Mübahale ayetinin iniş 

sebebi de Ehl-i Beyt’e bağlanmaktadır.427 Necranlı bir grup Nasranî, münazara etmek 

için Hz. Peygamber’in yanına gelmiş, o da Hasan ve Hüseyin’in elinden tutarak, Fatıma 

ve Ali de arkasında olduğu halde münazara etmek üzere giderken beraberindekilere 

“Ben dua ettiğimde siz de ‘âmin’ deyin” demiştir. Bunun üzerine Nasranîler mübahaele 

etmekten kaçınmışlardır.428 Bu olay Şii metinlerde Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’e olan 

sevgisinin bir delili olarak sunulmaktadır. 

                                                 

424 Ali Şeriati, Kadın (Fatıma Fatıma’dır), çev. Esra Özlük (Ankara: Fecr Yayınları, 2017), 33. 
425 Mary F. Thurlkill, Chosen Among Women: Mary and Fatima in Medieval Christianity and Shi‘ite 

Islam. (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2007), 42,43. 
426 “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.” 
427 Al-i İmran 61. Ayet: “Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi, 

nefislerinizi çağıralım, ondan sonra dua edelim Allah’ın lanetini yalancılara havale edelim. 
428 Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 217-219; Ali Kirazlı, Ehl-i Beyt’e Doğru (İstanbul: Kevser Yayınları, 

2006), 57,58. 
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Şii metinlerde her bir imam insanüstü varlıklar olarak Adem’den Muhammed’e 

kadar tüm peygamberlere aktarılan ilahi ışığın taşıyıcıları olarak tasvir edilmiş olsa da429 

Şii pratiklerde Ehl-i Beyt’in üyelerinden bazılarının daha fazla öne çıktığı 

görülmektedir. Duaları Allah’a ulaştırdığına ve kıyamet günü şefaatçi olacağına inanılan 

imamlar aynı zamanda acı çeken, işkenceye uğrayan, “insani” figürlerdirler. Onlar 

gelecekten haber verebilirler ve isterlerse yeryüzünün tüm altınlarına sahip olabilecek 

güçtedirler. Buna rağmen imamlar, yaşamları boyunca iktidarlar tarafından baskı ve 

şiddete maruz kalmış, özgür olamamışlardır. 

Şii kimliğin oluşmasında dua ve anlatıların önemli olduğu bilinmektedir. 

“Öyküsel tarih”430 olarak ifade edebileceğimiz bu anlatılarda çoğunlukla mitsel içerik 

göze çarpmaktadır. Tarihsel olayların içeriğinin dönüştürülmesi, kültürel ve dini 

kimliğin oluşmasına hizmet etmektedir. Vaazlarda hayatları hakkında ayrıntılı 

içeriklerin sunulduğu imamların her birinin konumu farklıdır. Sözgelimi kendisinden 

şefaat ve yardım istenen Gaib İmam Mehdi olmakla beraber Ali,  Hüseyin ve Fatıma da 

önemli figürlerdir. Zeyneb ise Ehl-i Beyt’ten olmasına rağmen masum değildir. O, bir 

katılımcının ifadesiyle, “Takvası ve çabasıyla saygın ve muteber bir konuma ulaşmış” 

sembol kadınlardan biridir. Ayrıca o, anma toplantıları ve vaazlarda daha çok iffeti, 

cesareti ve kardeşi Hüseyin’e olan bağlılığı ile ön plana çıkmaktadır. Şii anmalarda Hz. 

Muhammed’in görünürlüğü ise daha çok imamlara referans olacak biçimde yüce bir 

konumdadır. Hz. Muhammed’in doğum günü anmasının yapıldığı birçok toplantıda 

bulundum. Lindholm’un dediği gibi, Ali'nin ve onun soyundan gelenlerin kutsallığına 

odaklanmış olan bu pratikler, ölmüş oldukları halde mümin için ilahi olana giden kişisel 

                                                 

429H.A.R. Gibb, Mohammedanism: An Historical Survey (USA: Galaxy Book, 1966), 123. 
430Fulford, Anlatının Gücü, 48. 
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kapıyı açabilecek olan kurtarıcı kişilerin karizmatik soyuna ilişkin Şiileri ayırt edici 

öncüllerinin sembolik ifadeleridir.431 

Özel anmalardan en az bir gün önce anmanın ne için yapılacağı ve ihsan 

yemeği432 verileceği gibi bilgiler mesajla grup üyeleriyle paylaşılmaktadır. Başlangıçta 

yaklaşık bir yıldır bu toplantılara katılmama ve yavaş yavaş arkadaşlık ilişkileri 

geliştirerek kendimi onlara kabul ettirmeme rağmen, henüz onların WhatsApp mesaj 

grubuna dâhil olamamıştım. Bunun için birkaç kez Şii arkadaşıma söylesem de değişen 

bir şey olmamıştı. İmamların doğum veya vefat anmalarının bilgisini çoğunlukla Şii 

arkadaşlarım bana telefonla bildiriyordu. O akşam vakfa geldiğimde her zamankinden 

birkaç kat fazla kalabalık ile karşılaştım. Çocuklar ortalıkta koşturuyor, genç kızlar 

arkadaşlarıyla bir kenarda oturmuş cep telefonlarından birbirine bir şeyler göstererek 

konuşuyor, gülüyorlardı. Orta yaş ve daha yukarı yaştakiler ise mollanın sesini en iyi 

şekilde duyabilecekleri bir yer olan, erkekler ile kadınları birbirinden ayıran perdenin 

olduğu tarafta dizilmiş, namaz kılıyor veya sohbet ediyorlardı. Böylesi kalabalık anma 

toplantılarına geldiğimde kendimi her zamankinden daha gergin hissediyor, tanıdık 

birini bulmakta daha çok zorlanıyordum. İçeriye ilk girdiğimde tanıdık biriyle 

konuşmak her zaman beni rahatlatıyordu. İlerleyen yıllarda ilk anda yaşadığım bu 

gerginlik eskiye nazaran azaldığı için Vakf’a girdiğimde hızlıca etrafa bakınıyor, 

değişik bir kadın gözüme çarparsa onun yanına oturmaya çalışıyordum. Böylelikle yeni 

biriyle tanışıp çevremi genişletmeye çalıştım. Bu akşam cemaatle kıldığımız namazdan 

sonra, yere serilen örtüler üzerine önce ekmekler ve salatalar konuldu. Salonun bir 

köşesinde yemek dağıtımı yapan kadınlar tencerelerin etrafında oturarak tabaklara 

yemekleri koyup ayakta duran genç kızlara birer birer uzatmaya başladılar. Genç kızlar 

da bu tabakları büyük bir özenle oturanlara veriyor, onların ayrıca istekleri varsa yerine 

                                                 

431Lindholm, İslami Ortadoğu, 284. 
432 Şiilerin nezir( adak), yakını vefat ettiğinde veya sadece Allah rızası için yaptığı yemek ikramıdır. 
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getirmeye çalışıyorlardı. Organize bir şekilde devam eden bu yemek ikramının sonlarına 

doğru, mollanın sesi duyuldu. O, herkesin bugünkü ihsan yemeğini karşılayanların 

ölmüşlerinin ruhuna salâvat çekmesini istedi. Hepimiz bir kaç kez yüksek sesle salâvat 

çekip sonunda “feaccil fereceahu”433 dedik. Sofra toplandıktan sonra mollanın yanında 

bulunan birisi, “Peygamberimizin doğum günü vesilesiyle toplandığımızdan çocuklara 

bazı sorular soracağız. Bilenlere hediyeler vereceğiz” dedi. Sonra Molla, tüm çocukları 

yanına çağırarak Peygamberimizin çocuklarının, damadının isimlerini veya basit ilmihal 

soruları sorarak, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar gibi aileler de büyük bir 

coşkuyla mollanın sorularını dinliyor, çocukları doğru cevap verdiğinde seviniyorlardı. 

Hediyelerini alan çocuklar koşarak annelerinin yanına geliyor, sevinçle ellerindekileri, 

annelerine verip, tekrar erkekler tarafına dönüyorlardı. Bu akşamki gibi diğer özel 

toplantılarda molla, çocukları her zamankinden daha fazla ön plana çıkarırdı. Molla 

böylelikle hem çocukların eğlenmelerini, hoş vakit geçirmelerini sağlayarak onların 

Vakf’a alışmalarını sağlıyordu. Bir süre sonra genç bir erkek Kuran-ı Kerim’den, başka 

bir erkek de Süleyman Çelebi’nin Mevlit şiirinden kısa bir bölüm okudular. Ardından 

molla, Hz. Muhammed’in doğduğu gece meydana gelen bazı olağanüstü olayları 

anlatmaya başladı. Anlattığına göre, Hz. Peygamber doğduğunda melekler gökten 

inerek onu yıkamış, ardından Cebrail Amine’ye onun bir peygamber olacağını, bu 

nedenle kirli olmadığını, bu yıkamanın da anne karnındaki ortamdan dolayı bir çeşit 

manevi arındırma amacıyla yapıldığını söylemiş. Dört büyük melek o gece dünyanın 

dört farklı dağına beyaz bayraklar asmıştır. Çünkü İmam Mehdi zuhur ettiğinde bu 

bayrakları alarak insanlığı kurtaracaktır.  

Mollanın anlattığı olağanüstü olayların bir kısmı Sünni siyer kitaplarında da 

bulunmaktadır. Ancak molla, bu olağanüstü anlatılara imamın zuhurunu da ekleyerek 

                                                 

433 İmam Mehdi için her salâvatın sonunda söylenen bu dua “Allah onun dönüşünü çabuklaştırsın.” 

anlamına gelmektedir. 



 

214 

nübüvvet ile imameti birbirine bağladığını göstermiş oluyordu. Mollaya yakın oturanlar 

büyük bir dikkatle anlatılanları dinlemeye çalışsa da, özellikle çocuklu kadınların 

bulunduğu kısımdaki gürültüden dolayı mollayı duymak gittikçe güçleşiyordu. Bunun 

farkında olan molla, kadın ve çocuk seslerini susturmak için sık sık “Bir âli salâvat” 

diye nazikçe seslenerek hafif uyarı yapıyordu. Sonra kısa bir süre sessizlik oluyor, 

ardından tekrar gürültü başlıyor, kadın ve çocukların sesi mollanın sesini bastırıyordu. 

Uyarılar ve salâvat telkinleri fayda vermeyince paravandan kadın tarafına aniden bir 

erkek geçerek ayakta dikilip önce öksürdü, sonrasında yarı ciddi şekilde yüksek sesle 

sessiz olunması gerektiğini söylediğinde birden kadınların sesi kesildi. Bu arada 

kadınların bazıları gürültü yapanları hafifçe azarladı.  

Mollanın bu toplantıda bahsettiği içerikler, Sünni mevlitlerinde anlatılmaktadır. 

Daha çok Sünni inananların dini duygu yoğunluğunun artırılmasına yönelik olan bu 

anlatılar, Sünni inancını şekillendiren temel bir unsurlar değildir. Şiiler için ise tüm 

imamların dünyaya gelişi sırasında gerçekleştiğine inanılan bu olaylar, onların sıradan 

insanlardan ayırt edici vasıflarına işaret olup, Şii inancının temel unsurunu 

oluşturmaktadır. 

İmamların veya Muhammed’in doğum ve ölüm anma toplantılarında Şii 

cinsiyete yönelik bir ayrım olmadığından, her iki cins için de ortak amaç, Şii dindarlığın 

yoğunluğunu artırmaktır. Oysa Nancy Lindisfarne, Türkiye’deki yapılan mevlit 

toplantılarını gözlemlediği çalışmasında kadın ve erkek mevlitleri arasında cinsiyet 

farklılığına yönelik ayrıcı temalara dikkat çekmektedir. Ona göre kadın mevlitleri, tüm 

Müslümanların kurtuluşuna yönelik içerikten dolayı orada bulunanlarla Hz.Muhammed 

arasında özel bağın kurulmasına hizmet etmektedir. Ayrıca kadın mevlitlerinde doğum 

ve annelik ideali yüceltilmektedir. Erkek mevlitleri ise formel ve kısa yapıda olup buna 

karşın kadın mevlitleri uzun ve karmaşıktır. Basit, olumlu ve rahatlatıcı duygunun 

hâkim olduğu bu dinsel pratikler doğrudan, mümin ile yaratıcıyı birbirine 
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yaklaştırmaktadır.434 Şii doğum günü anmalarıyla Sünni mevlit toplantıları arasındaki 

bu yönde benzerlik bulunsa da esasen Şii anmalar, inananlar ile imamlar arasındaki 

ilişkiyi canlı tutmaya hizmet etmektedir. Diğer bir ifadeyle mevlit benzeri törensel 

pratikler, inanan ile kutsal figür arasında sıcak bağ kurulmasını sağlamaktadır. 

Anlatılarda imamların benzersiz saflığının kaynağı Hz. Peygamber’e dayandığı 

vurgulanmakta; Hz. Peygamber’in doğumundaki olağanüstü olaylar, daha sonra gelecek 

imamlara da meşruiyet sağlamaktadır. Sözgelimi, Hz.Peygamber doğduğunda 

meleklerin dünyanın farklı yerlerine astıkları bayrakların Mehdi ile bağlantısını anlatan 

molla, nübüvvetin Muhammed ile sona ermediği, Mehdi’nin nübüvvet zincirinin son 

halkası olduğu inancını kendisini dinleyenlere aktarmış olmaktadır. 

Genel olarak İmamların ölüm anmalarındaki yas teması, yerini doğum 

anmalarında neşeye bırakmaktadır. Bu iki ayrım Iğdır’daki anmaların aksine Ankara’da 

daha belirgindir. Çünkü Iğdır’da kitlesel olarak genellikle imamların doğum anmaları 

değil, Muharrem ayının ilk on günü Kerbela anmaları yapılmaktadır. Bu durumda 

doğum günü kutlamalarının şehir kültürüne ait modern bir pratik olduğu, yas 

anmalarının ise hem modern hem geleneksel bir pratik olduğu söylenebilir. Iğdır’da bazı 

Şii aileler imamların doğum günü için aile arasında küçük kutlamalar yapmaktadırlar. 

Örneğin bir genç kadın çocuklarının imamları unutmamaları için onların her biri için 

pasta yaptığını söyledi. Sünni çoğunluğun içerisinde kültürel ve dini sürekliliklerini 

sağlamaya çalışan Şiiler için bu anma toplantıları çok önemlidir. Örneğin, toplantılarda 

ayrıntılı olarak hayat hikâyelerinin anlatıldığı imamlar Şiilere önemli ahlaki model 

olarak sunulmaktadır. Molla her defasında ufak değişikliklerle aynı hikâyeleri tekrar 

tekrar anlatarak Şiilerin imamların hayatlarını örnek almalarını sağlamaktadır. Şii 

kaynaklarda da belirtildiğine göre imamlar yaşamları boyunca birçok sıkıntıya maruz 

                                                 

434Nancy Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, çev. Selda 

Somuncuoğlu (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 241,231,234,237. 
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kalmış, her birinin yaşamı trajik şekilde sona ermiştir. Bu sembol figürlerle aynı asırda 

yaşamayan Şiiler, doğum ve yas anmaları aracılığıyla kendilerini imamlara entegre 

ederek onlarla aynı safta olduklarını simgesel olarak ifade etmektedirler.  

6.1.2 Şii Sembol Kişilikler 

6.1.2.1.Fatıma: Şii Metinlerde Fatıma 

Rivayete göre bir gün Cebrail, Allah’ın peygamberden kırk gece ve gündüz 

Hatice’den uzaklaşmasını, ibadetle bu zamanı geçirmesini istemiştir. Bunun üzerine 

denileni yapan Muhammed, kırk günün sonunda Cebrail’in cennetten getirdiği yiyeceği 

yiyen Hatice’ye yaklaşmış ve Fatıma anne karnına düşmüştür.435 Fatıma, daha anne 

karnındayken hamileliği sırasında bazı sıkıntılar yaşayan annesiyle konuşarak onu 

teselli etmiştir. Bu dönemde Cebrail Hatice’ye Fatıma’nın neslinden gelecek olan 

İmamların Hz. Peygamber’in varisi olacağını bildirmiştir.436 Doğum esnasında İbrahim 

Peygamber’in eşi Sare, Firavun’un eşi Asiye, Meryem ve Musa’nın kız kardeşi Gülsüm, 

Mekke kadınlarının yalnız bıraktığı Hatice’ye yardım etmişler, Fatıma’yı Kevser suyu 

ile yıkamışlardır. Fatıma dünyaya geldiği sırada Mekke’nin bütün evlerine ve 

yeryüzünün her yerine bir ışık yayılmıştır.437 

Evlilik çağına geldiğinde Ömer, Ebubekir ve Osman, Fatıma ile evlenmek 

istemiş, ancak Hz. Peygamber onları reddetmiş,438 ilahi bir emir neticesinde Ali ile 

Fatıma evlenmiştir. Hatta bu kutsal nikâh meleklerin huzurunda göklerde kıyıldığı 

                                                 

435 İbrahim Emini, Örnek İslam Kadını Hz. Fatıma, çev. Fahrettin Altan - Seyyid Seccad Hüseyni 

(İstanbul,: 12 İmam Yayınları, 2018), 27-28. 
436 Haydar Muzafferi, Ehl-i Beyt’in Anneleri, çev. Zeynel Demir Turan Muhammed (İstanbul,: İmam Rıza 

Dergahı Yayınları, 2017), 58; Emini, Örnek İslam Kadını Hz. Fatıma, 29,30; Muhammed Uçan, vd., 

Kadınların Şahı Hz. Fatıma (İstanbul,: Can Yayınları, 2013), 27,28. 
437 Muzafferi, Ehl-i Beyt’in Anneleri, 110. 
438Hazreti Betül Fatıma Anamız (İstanbul,:Can Yayınları, 2002), 50; Emini, Örnek İslam Kadını Hz. 

Fatıma, 47-48. 
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sırada Hasan ve Hüseyin’in dünyaya geleceği müjdelenmiştir.439 Nikâh’ın gerçekleştiği 

gece Resululah ziyaret ederek onlardan su istemiş, ağzında çalkalayarak tekrar bardağa 

koyduğu bu suyu Ali ve Fatıma’ya içirmiştir. Hz. Peygamber bardakta kalan suyu 

onların göğüslerine serperek şunları söylemiştir: “Allah sizden her türlü kötülüğü 

gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister ey Ehli Beyt! Allah sizi ve neslinizi pak kılmıştır. 

Sizinle barış yapanla ben de barış yapar, sizinle savaşanla ben de savaş yaparım. Sizi 

Allah’a emanet ediyorum.”440 Kutsallığı Hz.Peygamber tarafından da teyit edilen bu 

evlilik anlatısında onun ağzında çalkaladığı ve kendi barakasını bulaştırdığı suyu Ali ve 

Fatıma’ya içirmesi, onların göğüslerine serperek kendi barakasını da iletmiş olmaktadır. 

Ali ile Fatıma’nın aile hayatı Şii metinlerde geniş olarak yer almaktadır. Buna 

göre Fatıma, düğün için masraf yaptırmamış, hatta mütevazı çeyizini de mehri ile 

kendisi karşılamıştır.441 Onların düğünleri gibi evlilik hayatları da sadeydi.442 O bir 

Peygamber kızı olmasına rağmen boş bir şekilde oturmayan, üreten bir kadındır. Fatıma, 

ev işlerinden yorulduğu bir gün babasından kendisine hizmetçi vermesini istemiştir. 

Onun bu isteğini geri çeviren Peygamber, bunun yerine “Subhanallah, Elhamdülillah ve 

Allahu Ekber” zikrini tavsiye etmiştir.443 Buna itiraz etmeyen Fatıma, babasının 

tavsiyesine uymuş ve hizmetçi talebinden vazgeçmiştir. 

                                                 

439 Bihar’ul Envar C.43,s.127’den aktaran Emini, Örnek İslam Kadını Hz. Fatıma, 54. 
440 Bkz. Komisyon, Hidayet Önderleri: Hz. Fatıma (İstanbul: Kevser Yayınları, 2006); Abdulbaki 

Gölpınarlı, Mü’minlerin Emiri Hz. Ali (İstanbul: Der Yayınları, 1990), 26-27. 
441 Emini, Örnek İslam Kadını Hz. Fatıma, 56-57,6061; Sabet, Şiilere göre Peygamber’in ilahi emre 

uyarak Ömer, Ebubekir ve Osman’ın yerine Ali’yi tercih etmesinin, Ali’nin hilafetinin işareti olarak 

yorumlandığını belirtir. Firoozeh Kashani-Sabet, “Who Is Fatıma? Gender, Culture, and Representation in 

Islam”, Journal of Middle East Women’s Studies Vol:1 No:2/Spring No:2 (2005), 7. 
442 Uçan, vd., Kadınların Şahı Hz. Fatıma, 34,35. 
443 Bihar’ul Envar C.43 s.82,134’den aktaran, Emini, Örnek İslam Kadını Hz. Fatıma, 73,74; Karen 

Ruffle Fatıma’nın Hz.Peygamber’den hizmetçi talep etmesinde fakirliğin kendisinin tercihi olmadığını; 

Peygamber’in hizmetçi yerine dua tavsiyesinde bulunmasının orta halli Müslümanlara fakirliğe 

sabredebilirlerse ahirette karşılığını alacakları mesajının verildiğini belirtir. Bkz. Karen. G. Ruffle, “May 

Fatimah Gather Our Tears: The Mystical and Intercessory Powers of Fatimah al-Zahra in Indo-Persian, 

Shi`i Devotional Literature and Performance”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle 

East 30/3 (01 Ocak 2010), 391. 
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On dört masumdan olan Fatıma’nın saflığı, imamların konumunu ve paklığını 

meşrulaştırmaktadır. Geç Hıristiyan teologları, eserlerinde kilisenin bozulmamışlığını 

temsil etmesi için Meryem imajını kullanmışlardır. Özellikle Arian Hıristiyanlığına 

bağlı olan yani İsa’nın baba ile aynı tözden olduğunu inkâr eden Hıristiyanlara karşı 

Kutsal Meryem figürü kullanılmıştır. Aynı şekilde Şii teologlar da imamları Fatıma 

aracılığıyla tanımlayarak, Hz.Peygamber’den Ali’ye ve onun torunlarına Fatıma yoluyla 

geçtiğini savundukları özel bir otorite geliştirmişlerdir.444  Şiilere göre Allah, Kur’an’ın 

yorumunu Hz. Peygamber’e iletmiş, o da bu bilgiyi yanılma ve hata yapmaktan arınmış 

ve kalıtsal olarak bazı özel vasıflara sahip olan imamlara aktarmıştır. Kaynağını Hz. 

Peygamber’den almış bu özel karizmatik otoritenin445 inşasında on dört masum 

içerisindeki tek kadın figür olarak Fatıma merkezi bir konumda yer almaktadır. Çünkü 

o,“Muhammedi nuru” imamlara aktararak onların masumiyetinin de kaynağıdır. Aynı 

zamanda oğlu Hüseyin’in Kerbela’da şehit olacağının bilgisi ilahi olarak kendisine 

bildirilmiş, bu nedenle acı çekip ağlamıştır. Kendisinin gelecekte vuku bulacak olan bu 

trajik olaya ağlaması, daha sonraki asırlarda oğlu için ağlayanlara da ahirette şefaatçi 

olacağına dair Şii yas duygusuna kaynaklık etmektedir. Bu yönüyle de aynı zamanda 

Fatıma soteriyolojik bir inanç figürüdür.  

“Ümmü Ebiha (babasının annesi)” Hz.Peygamber’in en çok sevdiği kızının 

Fatıma olduğuna dair bir ifade olup, onun babasının nurunu imamlara taşıyan 

eskatolojik ve aşkın sembol olduğuna; onun Tanrı ile doğrudan ilişkisine işaret 

etmektedir.446 Aynı zamanda bu ifadeyle mümin bir kızın babası ile kuracağı ilişkide 

babasına itaat, kanaatkârlık ve gerektiğinde de ailesine destek olması gerektiği 

beklentisi görülmektedir. Ayrıca bir kız evlat hayatın zorlukları karşısında dayanıklı ve 

                                                 

444 Thurlkill, Chosen Among Women, 11-12. 
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sabırlı olmalı, Fatıma gibi eşine sadık, gerektiğinde şehit olmayı göze alacak kadar 

adanmışlık hali ile idealize edilmektedir. 

Mustafa, Fatıma’nın evlat olarak örnekliğini şu şekilde vurguladı: 

Hz.Fatıma, Allahu Teala’ya ve Kur’an’a çok bağlıydı. Bir kadın Kur’an 

açısından nasıl olması gerekiyorsa öyleydi. Biz “Kur’an açısından nasıldı?” diye 

merak edersek Hz.Fatıma’ya bakmalıyız. O peygamberimize olağanüstü şekilde 

bağlıydı. Peygamberimiz onun hakkında “babasının annesi” diyor. Niçin böyle 

diyor? Hz. Fatıma Mekke döneminde doğuyor. Peygamberimiz olağanüstü 

şartlar yaşıyor. Hz.Hatice vefat etmiş Ebu Talip vefat ediyor. Peygamberimizin 

evin içinden olan bir desteğe ihtiyacı var. Peygamberimiz dışarıda karşılaştığı 

her sorunu Fatıma unutturuyor, ona moral veriyor, onu destekliyordu. Bundan 

dolayı peygamberimiz ona bu lakabı vermişti. Hz. Fatıma hayatı boyunca asla 

babasına karşı gelmemiştir. Günümüzde evlatlar babalarıyla zaman zaman 

tartışabilmekte ve karşı gelmektedirler. O, asla durumundan şikâyet etmemiş, 

Ali’nin velayeti için şehit olan ilk şehittir. Hz.Ali’nin velayetini savunduğu için 

şehit olmuştur. 

Mustafa’nın anlattığı bu bilgi birçok Şii metinde bulunmaktadır. Buna göre 

babasına zor zamanlarında destek olan Fatıma aynı zamanda kötülere karşı da mücadele 

etmiş, sonunda kötüler tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Şii metinlerdeki dualistik 

anlatım burada da görülmektedir. Ebubekir ve onun yandaşları hain ve korkak; Fatıma 

ise tam karşı bir yerde konumlandırılarak, cesaret ve adalet ile vasıflandırılmaktadır. 

Böylelikle Fatıma, “hakkının gasp edilmesi”, “acı çekme” gibi kavramların Şii kültürel 

hafızasına yerleşmesinde çok özel ve içsel bir rol oynamaktadır.447 

Çalışma alanımda Şiiler için Fatıma’nın ifade ettiği anlam bilgi düzeylerine 

bağlı olarak değişmektedir. Örneğin kültürel Şiiler için Fatıma, daha çok Hz. 

Peygamber’in kızı, Hüseyin’in annesi, Ali’nin eşi olarak saygı duyulan bir semboldür. 

Gözlemlerime göre doğuştan Şii olup da çoğunlukla Iğdır’da yaşayan Şiiler için Fatıma 

babasıyla ilişkisi veya halifeye karşı hakkını savunan aktivist yönüyle değil, imamların 

annesi, iffetli bir eş olarak saygı duyulan bir kişiliktir. Ankara’daki çalışma sahamda ise 

Fatıma daha çok imamların annesi, cesareti ve bazı dini pratiklere kaynaklık eden 
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yönleriyle ön plandadır. Bunun nedeni onların dini bilgi düzeylerinin doğuştan Şiilere 

göre daha yüksek ve Şii anlatılara yıl içerisinde maruz kalma yoğunluğundan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü Narayan’ın da belirtiği gibi bir anlatı dinleyicinin zihninde 

yaşadığı zamana bağlı olarak empati kurmasına, hikâyede anlatılan olay örüntüsünü 

dikkatlice algılamasına olanak tanır.448 Böylelikle Fatıma ile ilgili Şii anlatılar ona 

maruz kalan Şiileri daha fazla etkilediği söylenebilir.  

Toparlayacak olursak çalışma sahamdaki Şiiler, inancının gereklerini daha 

bilinçli bir şekilde yerine getirmektedirler. Örneğin Fatıma ile Hz. Peygamber’in 

ilişkisini çeşitli kaynaklardan öğrenen Şii ebeveynler,  kız çocuklarına erkek çocukları 

ile eşit muamele yapmaktadırlar. Ailelerin kız çocuklarından beklentileri, ahlaklı 

davranmaları, ibadetlere bağlı olmaları ve Şii değerlerden vazgeçmemeleri olarak 

sıralanabilecek dindarlık beklentileridir.  

Fatıma’nın çalışma alanımdaki Şiilerin dini hayatına sirayet eden yoğun tesiri 

göze çarpmaktadır. Yıl içerisine yayılmış anma toplantılarında Fatıma’ya yönelik yoğun 

tasvirler bulunmaktadır. Sünnilikten ayrılarak Şiiliği tercih bir kadın kendisini Şii 

olmaya yönelten en önemli şeyin Şii kitaplardaki Fatıma’nın hayat hikâyesi olduğunu 

söyledi. Şii olmadan önce de dindar bir çevrede yaşamasına rağmen Fatıma hakkında 

herhangi bir bilgi duymadığını “Şii olunca gerçek Fatıma ile tanıştım ve gerçek İslam 

İşte bu! diye düşündüm.” sözleriyle anlattı. 

Şii ve Sünni kaynaklara baktığımızda birbirinden farklı anlatılar olduğunu 

görmekteyiz. Bu şekilde birbirine zıt olan tarihsel gerçeklikler için Scott C. Lucas, 
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“uzlaştırılamaz tarih yazımları” “out of irreconcilable historiographies”449 ifadesini 

kullanmaktadır.  

Katılımcılar Ebubekir ve Ömer’in Fatıma’ya karşı olumsuz davranışlarını; 

Osman’ın ise daha çok liyakatsiz yönetimini eleştiriyor, günümüzde Sünnilerin nasıl 

olup da ilk üç halifenin hatalarını kabullenmediklerini sorgulamaktadırlar. Özellikle de 

Sünni gelenekte saygın bir konumda bulunan bu kişilerin cennetle müjdelendiğine dair 

düşünceyi reddetmektedirler 

Görüşmecilerden biri olan Göktuğ, benim kullandığım “Hazreti Ömer” 

ifadesinden rahatsız olarak aniden ses tonu daha soğuk bir halde konuşmaya başladı. 

Görüşmemizin sonlarına doğru kayıt cihazını kapattıktan sonra o, Ömer’in zorba, cahil 

biri olarak çıkar sağlamak amacıyla çok sonraları Müslüman olduğunu söyledi. Bir 

kadına, Ömer’i niçin sevmediğini sordum. O, sakin bir ses tonuyla: “Fatıma annemizin 

karnındaki bebeği düşürmesine sebep olan, zalimi niye sevelim ki? Sen sever misin 

böyle birini?” şeklinde cevap verdi. Kadınların Ömer’i Fatıma’ya şiddet uyguladığı için, 

erkeklerin ise Ali’nin halifelik hakkının gasp ettiğini düşündüklerinden dolayı 

sevmediklerini gözlemledim. 

Şii kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığına göre Ömer, Fatıma’nın evine baskın 

yapıp, onu dışarı çıkmaya ve Ebubekir’e biat etmeye zorlamıştır. O da dışarı çıkmayı 

reddetmiş, kapının arkasında beklemiştir. Bu sırada Ömer dışarıdan kapıyı zorlayarak 

eve girmeye çalışmış,  Fatıma’nın bedeni, kapı ile duvar arasına sıkışarak karnındaki 

bebeğini kaybetmiştir.450 Konuştuğum bütün kadınlar bu olayı öncelikle anlatıyor, 

Fatıma ile aralarında bulunan “annelik” vasfından dolayı bağ kuruyorlardı. Onlar 

Fatıma’nın bebeğini düşürmesine sebep olan Ömer’den nefret ettiklerini söylüyorlardı. 
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Kadınlar hamilelik ve doğum tecrübelerini yaşadıklarından Fatıma’nın başına gelen bu 

olaya empati ile yaklaşmakta ve buna sebep olana da öfke duymaktadırlar. Buna karşın 

molla Ebubekir, Ömer ve Osman ile ilgili olumsuz bir ifade kullanmamaya özen 

göstererek, onların isimleri yerine “ilk halife” “ikinci veya üçüncü halife” olarak 

bahsetmektedir. 

6.1.2.2. Eyyam-ı Fatıma 

Eyyam-ı Fatıma dolayısıyla günler öncesinden duyurulan haftalık toplantıya 

katıldım. Özel anmalarda her zamanki haftalık toplantılardan daha fazla kalabalık olan 

Vakıf’ta namazdan sonra ihsan yemeği yenilerek çocuklara çikolata, şeker gibi 

yiyecekler; pantolon, tişört gibi giysiler verildi. Hafta başından beri kadınlar WhatsApp 

grubunda birbirinin “Eyyamı Fatıma ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü”nü 

kutluyorlardı. Ben ilk defa burada böyle bir kutlamayı öğrenmenin şaşkınlığı 

içerisindeydim. Bu akşam da yanımda oturan kadın bana: “Dün sevgililer günüydü. 

Eşim bana pasta ve hediye aldı. Ama sevgililer günü için değil, kadınlar günü için bunu 

yaptı. Evde pasta kestik, çocuklarla kutlama yaptık. İmamların doğum günlerinde 

mutlaka evde kutlama yapar, birbirimize hediye alırız.” dedi. Popüler kültüre ait olarak 

bilinen bu uygulamayı dini olanla harmanlayarak yeniden dini formla pratize edilmiş ve 

popüler olanın dini tona dönüşümü sağlanmıştır. 

Bu akşamki konuşmasında molla bu günlerde Fatıma’ya tevessül ederek 

dualarımızın kabul edileceğini, bu toplantıda imamları ve Fatıma’yı hatırlayarak onu 

örnek alınması gerektiğini anlattı. Molla genel olarak Fatıma’nın son derece mütevazı 

fedakâr, çok çalışkan, hatta aşırı çalışmasından dolayı sağlığını tehlikeye attığından ve 

iffetinden bahsetti. Ayrıca molla onun dünyada kendisini ananlara ahirette şefaatçi 

olacağını bu nedenle herkesin onu dualarına vesile kılmasını istedi. Önce mollayla 

beraber, ardından herkes bireysel olarak duasını Fatıma’ya iletti. Ben ne yapacağımı 
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şaşırmış bir şekilde elim açık etrafımdaki kadınlara bakıyordum. Kimi gözlerini 

kapatarak, kimi sessizce ağlayarak yalvarıyordu. Herbirinin Fatıma’ya ileteceği önemli, 

sorunları olabileceğini düşündüm. Ben de gözlerimi kapatarak o anda Fatıma karşımda 

ve beni sessizce dinlerse ona ne söyleyebileceğimi düşündüm. Etrafımda elleri açık, 

gözleri kapalı bir şekilde içten yalvaran bu insanların duygularını yürekten 

anlayabilmeyi çok isterdim. Onlar için bu an kutsal figür ile doğrudan iletişim 

kurdukları, duygularını ona açtıkları oldukça özel bir andı.  

Fatıma sembolü kimi yönleriyle sıradan insani bir figür, kimi zaman da, 

Hz.Muhammed’in ışığını taşıyan “Daughter of the Mohammed’s Light” Muhammedi 

nur kaynağıdır.  Bu ışık miti Hz.Peygamber ile Fatıma arasındaki ilişkinin önemini 

göstererek Fatıma’nın taşıdığı manevi anlamları içermektedir.451 İmamlara kutsal ışığı 

taşıyan bir kaynak olmasının yanı sıra insani özelliklere de sahip olan, acı çeken, 

kanaatkâr ve sabırlı olan Fatıma, dünyevi alanda onlara rol model iken, ahirete yönelik 

olarak da kurtuluş vaat etmektedir. Örneğin Şii kadınlar günlük hayattaki ailevi, sağlık 

veya başka sorunlarla karşılaştıklarında Fatıma’nın başına gelenleri düşünerek teselli 

buluyor, bu sıkıntılarına Fatıma gibi sabredip ona tevessül ederse ahirette onun şefaatine 

nail olacağına inanmaktadırlar. Şiiler Fatıma’nın soyunu da kutsal bir zincir halkaları ile 

birbirine bağlayarak, tüm imamların kutsallığını meşrulaştırmış, dolayısıyla bu kutsi 

zincire inanmakla da kendilerini o zincire eklemlemiş saymaktadırlar.  

Genel olarak çalışma alanımdaki Şiilerin ekonomik seviyeleri orta ve ortanın altı 

olduğundan, molla toplantılarda Fatıma’yı açlık ve fakirliğe sabır gösteren, anlayışlı, 

eşini üzmemek için hayatın zorluklarına katlanan bir kadın olarak tasvir etmektedir. 

Böyle bir kadın tasavvurunun aynı zamanda Kur’an’da da övüldüğünü vurgulayan 

molla, kadınların eşlerini memnun etmesinin dini olarak da karşılığı olduğunu 

                                                 

451 Shirazi, “The Daugters of Karbala”, 115-116. 
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dinleyenlere aktarmaktadır. Fatıma ile ilgili önemli pratiklerden biris de tevessül dür. 

Şiiler çeşitli dünyevi sorunlarına genellikle “Fatıma’ya tevessül” ederek çözüm 

aramaktadırlar. 

“Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddî veya manevî derecesi yüksek birine 

yaklaşmayı arzu etmek; iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamındaki “vesl” 

kökünden türeyen tevessül, bir Müslüman’ın işlediği sâlih amelleri, Hz. Peygamber’i 

yahut velileri vesile yaparak Allah’a yakın olmaya çalışmasını ifade eder. Vesîle üstün 

konumdaki birine yaklaşmaya aracı olacağı umulan şey veya kimsedir.”452 

 Şiiler imamlar ile Allah arasındaki özel ilişkiden dolayı onların müminler için 

Allah ile iletişim kuracaklarına inanmaktadırlar. Dinlerdeki halk dindarlığının önemli 

bir unsuru olan tevessül benzeri bir pratiği Whyte da çalışma alanında gözlemlemiştir. 

O,“Festa” ayininde insanların koruyucu aziz heykeline dualarını Tanrıya iletmesi için 

yalvardıklarından bahseder. Bu ritüele katılanlar da benzer gerekçeler açıklayarak Tanrı 

gibi yüce varlığa günahkârların doğrudan ulaşmalarının mümkün olmadıklarını, bu 

aracılarla ancak dileklerini ilettiklerini söylemişlerdir.453 

 “Ara biçimler” olarak tanımlanan kutsal figürler, bir yönüyle dünyevi diğer 

yönüyle kutsal alana dâhil olan ve dünyevi ile kutsal dikotomisini ortadan kaldıran; 

kendisi vasıtasıyla dünyevi alandaki ritüelleri öte âleme taşıyan formlardır. Bunlar çoğu 

zaman da kutsallığın temsili olan nesneler şeklinde veya insan ara biçimler şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. İnsanlar tarafından bunlara yüklenen aşırı anlamlardan dolayı onlara 

ait resim ve objeler vasıtasıyla inananın eli yaratıcıya olaşmış ve inancın somutlaştığını 

gören mümin Tanrısına daha bir yakınlaşmaktadır.454 Fatıma da fizik olarak bu 

                                                 

452Yusuf Şevki Yavuz, “Tevessül”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 41/6-8. 
453Whyte, Köşebaşı Toplumu, 383-387. 
454Taburoğlu, Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları, 21,22. 
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dünyadan ayrılmış olsa bile, ölmediğine inananlar üzerindeki tesirini sürdürmektedir. O 

duaları Allah’a ulaştıran, kendisine inananların yanında duran, zaman ötesi bir varlıktır. 

Kutsal figürleri aracı kılarak dualarının gerçekleşeceğine inandıklarını söyleyen 

Şiilere göre bu Allah için zor bir durum değildir. Bu konuda Yunus şunları söyledi: 

Kur’an’da açıkça Allah “Bana vesilelerle gelin” diyor. Açık açık söylenen ayeti 

reddetmek küfre sokar. O şahittir diyor. Allah Peygamber’e “şahitsin” diyor. 

Yani asırlar evvel yaşamış ölmüş bir Peygamber’i tüm ümmetine şahit olarak 

gösteriyor Allah. Peki ölmüş insan günümüze nasıl şahit olacak? Demek ki 

ölmemiş, yaşıyor. Yani Peygamberimiz ve imamlarımızın bildiğimiz anlamda 

ölmediği, yaşadığına inanıyoruz. Bu yüzden onları vesile kılabiliriz. Bir kere 

tüm imamlarımız zehirlendi, Peygamber de zehirlendi sonunda şehit oldular. 

Şehitler de ölü değildir. Allah onları vesile kılmamızı istiyor. Bir işe 

gireceğimiz bir yüksek bir makamla görüşeceğimiz zaman vesile aramıyor 

muyuz dünyalık işler için? Bu da onun gibi bir şey. Ahiret için de Allah’ın 

sevdiği kişileri aracı olarak kılıyor yardımını istiyoruz. 

Muammer’in tevessüle bakışı ise şu şekildedir: 

İmamlar iyi müminlere yardım eder. Allah’ın sevdiği kişiler ve aynı zamanda 

Allah’ı seven kişiler bunlar. Biz onlar kadar beceremiyoruz Allah’ı sevmeyi. O 

yüzden biz ancak imamlarla iletişime geçebiliyoruz. Diyoruz ki; “Biz sana 

söylüyoruz, sen de rabbine ilet.” Biz imamlarımızdan bizi affetmesini veya 

dileğimizi yerine getirmesini değil, bizim için Allah’a yalvarmasını istiyoruz. 

Başka bir şey değil. Elbette müminlere Resulullah şefaate edecek. 

Fatıma’nın bu aracılık rolü, Şii metinlerde ve vaazlarda sık sık 

vurgulanmaktadır. Şiiler için derin anlamları olan tevessüle genellikle dünyevi bir 

sorunun çözümü için başvurulmaktadır. Özellikle kadınlar birine anlatmaktan 

çekindikleri özel sırlarını ancak kendilerini anlayacaklarını ve sorgulamayacaklarına 

inandıkları Fatıma gibi dini figürler aracılığıyla Allah’a ilettiklerine inanmaktadırlar. 

Çünkü Dinler’in belirttiği gibi bu pratikler aracılığıyla insanlar kontrol etmekte 

zorlandıkları toplumsal gerçekliği anlamlandırmakta ve ona kısmen de olsa müdahale 

etmeye çalışmaktadırlar.455 

                                                 

455Dinler, İşçinin Verlık Problemi, 106. 
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Hasan benzetme yaparak tevessül ve şefaati açıkladı: 

Tevessül mesela inanç esası değil. Tevessül ve şefaat öğrencinize verdiğiniz bir 

kanaat notu gibi düşünün. Hiç dersi takip etmeyip çabalamayana kanaat notu 

verir misin? Derse çalışıp çabalayıp, ama geçmesi için notu vermeli. Bu 

öğrenciye kanaat notu verirsin değil mi? Tevessül budur işte. 

Hasan’a göre çabalayan ama ne kadar gayretli olsa da başarmak için yeterli 

kapasiteye sahip olamayan gayretli Şii için, verilen kanaat notudur şefaat.  Ona göre 

şefaat ve tevessül, en alt seviyede zihinsel yapıya sahip biri için bile dini motivasyon 

sağlamaktadır. 

Günümüzde birincil ilişkilerin oldukça gevşediği ve insanların yalnızlaştıkları 

göz önüne alındığında psikolojik veya maddi bir sorun ile başa çıkmada Fatıma, asırlar 

öncesinden bugünün Şii mümine bir reçete sunmaktadır. Onun mezarına ulaşamayan 

Şiiler, dua aracılığıyla onun manevi alanına ulaşabilir, onunla konuşabilir ve en 

yakınında onu hissedebilir. Böylece Fatıma hem içinden çıkılamayan bir sorununu 

aktarıldığı bir kanal hem de manevi varlığını müminin devamlı yanında hissedeceği bir 

dosttur. 

6.1.2.3. Ali 

Şii metinlere göre Hz.Muhammed gibi Ali de Allah tarafından 

görevlendirilmiştir. Ali ile kan bağı olan diğer imamlar da Allah tarafından belirlenmiş 

olduğundan, buna her Müslüman’ın inanması gerekmektedir. Ayrıca Ali’nin doğum 

hikâyesi de Fatıma’nın doğumunda olduğu bazı olağanüstü anlatıları içermektedir. Buna 

göre o, beraberinde bir grup kadın olduğu halde doğum sancısı başlayınca ansızın 

Kâbe’nin duvarı yarılmış, buradan Kâbe’nin içerisine girmiştir. Diğer kadınlar da içeri 

girmeye çalışmış, ancak duvar kendiliğinden kapanarak buna engel olmuştur. Aradan üç 

gün geçtikten sonra Fatıma kucağında bebeği olduğu halde dışarı çıkmıştır. Orada 
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bulunanlara içeride bulunduğu sırada Cebrail’in cennetten kendisine getirdiği meyveyi 

yediğini, bebeğin adının Ali olmasını Allah’ın emrettiğini söylemiştir.456 Şii bakış 

açısına göre Ali’nin Kâbe’de dünyaya gelmesi, annesinin de kutsallığına ve kendisinin 

de peygamberden sonra meşru halifeliğine delil olarak onun yüce konumuna meşruiyet 

sağlamaktadır.457 

Mehdi Aksu, kitabında Hz.Peygamber Miraç’tayken Allah’ın ona şu şekilde 

seslendiğini belirtir: 

Ey Muhammed, yer ehline bakıp onların arasından seni seçtim ve senin için 

kendi ismimden sana isim verdim. Ben zikrolunduğum zaman sen de 

zikrolunacaksın. Ben Mahmudum, sen de Muhammedsin. Sonra ikinci defa 

bakıp onların arasından Ali’yi seçtim, ona da kendi ismimden bir isim verdim. 

Ben “Ala”yım, o da Ali’dir. Ey Muhammed, seni, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin 

ve Hüseyin’in zürriyetinden olan diğer imamları kendi nurumdan yarattım ve 

sizin velayetinizi yer ve gökler ehline sundum, kabul edenler benim katımda 

müminlerden, inkâr edenler ise kâfirlerdendir.458 

 

Genel olarak imamların ana rahmine düşme biçimleri birbirine benzemektedir. 

Semavi bir varlığın getirdiği özel bir yiyeceği yiyen imamın annesi o geceki 

birliktelikten sonra hamile kalmaktadır.459 Doğumları da sıradan insanlar gibi 

gerçekleşmemiş, annelerin doğum sancısı ve kanamaya maruz kalmamıştır. Böyle 

olması bu özel bebeklerin temiz olduğu ve yıkanmaya ihtiyaç hissetmediği. Anlamına 

gelmektedir. Diğer yandan Ali ile Fatıma’nın doğumundaki söz konusu benzerlik, 

onların birbirine denk olduklarının göstergesi olarak belirtilmektedir. 

Şii anlatılarda kutsal figürler her türlü maddi ve manevi kirden arınmış olarak 

tasvir edilmektedir. Mary Douglas’a göre kirlik ve pislik, bir şeyin bulunmaması 

gereken bir yerde bulunması ve bir örüntünün muhafazası için ona dâhil edilmemesi 

                                                 

456 Murat Hasıl - Fahrettin Altın, Ehl-i Beyt, çev. M.Ali Neziroğlu (Almanya: Ferec Yayınları, 2005), 61-

63. 
457 Alyssa Gabbay, Gender and Succession in Medieval and Early Modern Islam, Bilateral Descent and 

the Legacy of Fatima (New York,: I.B.TAURIS, 2020), 56. 
458Aksu, Gerçeğe Giden Yol, 135. 
459 Takim, The Heirs of the Prophet, 63. 
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gereken şeylerdir.460 Şiilik kutsal soyun temiz bir şekilde aktarımına dayandığı için ve 

bu zincirde herhangi bir kirin de olmaması gerektiğinden Douglas’ın ifadesiyle 

“Vücuttan çıkan her tür şey, hatta kan ve yaradan çıkan iltihap bile kirlenme sebebi”461 

sayıldığından Ehl-i Beyt’in de bu tür şeylerden arî olması gerekmektedir. Diğer bir 

yorum da Özben’e aittir. Ona göre bedenden çıkan atıklar iğrenilen maddeler olarak 

sonluluğu, ölümü, yok oluşu da simgelemektedir.462 Şii anlayışa göre imamların manevi 

varlığı yok olmadığına göre onların, kirlilik unsurlarından uzak olmaları gerekmektedir. 

Fatıma gibi Ali de anne karnından itibaren özel olarak kutsanmış, doğum diğer 

insanların maruz kaldığı kan, kir gibi dünyevi salgılardan arınmış figürlerdir. 

Şii kaynaklarda Ali’ye ait olduğu belirtilen Emirü’l müminin, (Müminlerin 

emiri), Ya’subü’din (dinin reisi) Murtaza( razı olunmuş, Nefü’r resul, (Resulullah’ın 

canı özü), Ebu Turab, Ebu’l Hasan, Ebu’s Sıbtayn ( iki torununun babası) gibi 

künyelerden bahsedilmektedir.463 Ayrıca Ali’nin adını anmak, yüzüne bakmak, onun 

faziletini insanlara anlatmak gibi eylemlerin ibadet olduğu vurgulanmaktadır.464 Ali 

cesaretli, bilge, âlim, bir kişi olan Ali’nin465 Peygamber’in şu sözüne mazhar olduğunu 

Şii metinler belirtmektedir: “Ey Ali ben ilim şehriyim, sen de o şehrin kapısısın. Şehre 

kapının dışından ulaşacağını zanneden yalan söylemiştir.”Ali, Ebubekir’e ancak 

Fatıma’nın vefatından sonra biat etmiş, sonraki iki halife zamanında da pasif bir tutum 

tercih ederek savaşlara katılmamış, inzivaya çekilmiştir. Yine de zaman zaman 

halifelerin ihtiyaç duymaları halinde danışmanlık yaparak onlara yardımcı olmuştur.466 

                                                 

460Douglas, Saflık ve Tehlike, 64. 
461 Douglas, Saflık ve Tehlike, 57. 
462Mevlüt Özben, Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011), 22. 
463 Ali Riza Sabiri, 1001 Hadis Işığında İmam Ali, çev. Musa Aydın (İstanbul: Kevser Yayınları, 2004), 

14-15. 
464 Sabiri, 1001 Hadis Işığında İmam Ali, 24,25,26. 
465 Ali Şeriati, Ali, çev. Alptekin Durmuşoğlu (Ankara: Fecr Yayınları, 2011). 
466 Gölpınarlı, Mü’minlerin Emiri Hz. Ali, 58,63. 
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Şii metinlerde Kur’an’ın tüm sırlarını Resululah’tan sonra Ali’nin bildiği 

belirtilir. Bu özel bilgi diğer imamlara aktarılmış olduğundan onların yolunu takip 

etmek gerekmektedir. Zira Bakara suresi 189. ayette “Hayır iş, evlere arka kapılarından 

girmek değildir. Hayır sahibi Allah’tan çekinendir. Evlere kapılarından girin. Allah’tan 

sakının ki, kurtulmuş kimselerden olup muradınıza eresiniz.” Bu ayetteki “kapı”dan 

maksadın, Ali olduğu belirtilmektedir.467 Bir sohbet sırasında katılımcı bu ayetin 

anlamını bilip bilmediğimi sordu. Aniden yöneltilen bu soru karşısında kısa bir tereddüt 

geçirmiş, ardından ayeti hatırladığımı söyleyince o şu şekilde devam etti: 

Burada kapıdan maksat yüce Allah benzetme yaparak Ali’yi kastediyor. 

Bir eve girmenin en meşru ve normal yolu nasıl ki kapıysa İslam’ın ilmine 

ulaşmak için de Peygamber’in terbiyesinde yetişmiş olan Ali’nin yolunu 

takip etmek en meşru ve normal olandır. 

Şii metinlerde Ali’nin günde bin rekât namaz kıldığı, adaletli, güzel ahlaklı, 

alçak gönüllü gibi vasıflarından bahsedilmektedir. O Kâbe’deki putları kırmak için 

omzuna çıkacak kadar da Hz. Peygamber’e; bizzat kendisiyle konuşacak kadar da 

Allah’a yakındır.468 Veda haccı dönüşünde Gadr-i Hum denilen yerde Allah Resulü 

orada bulunanlara: “Ben kimin Mevlacı isem, Ali’de onun Mevlasıdır. Allah’ım onu sev 

ve ona düşman olana düşman ol; ona yardım edene yardım et ve onu yalnız bırakanı 

yalnız bırak” diyerek ona olan sevgisini belirtmiştir.469 Hz. Peygamber, muhacirlerle 

ensarı kardeş ilan ettiğinde Ali’yi de kendine kardeş olarak belirlemiştir.470 Yüce Allah 

Al-i İmran suresi 103.ayette “Topluca Allah’ın ipine sarılın ve dağılmayın” emriyle 

Ali’nin velayetini bildirilmiştir.471 Görüldüğü gibi Şii metinlerde hem Hz.Peygamber’in 

hem de Allah’ın özel ilgisine mazhar olan Ali, hakkı olan hilafet kendisine verilmeyerek 

haksızlığa uğramıştır. 

                                                 

467 Kirazlı, Ehl-i Beyt’e Doğru, 55. 
468 Bkz Sabiri, 1001 Hadis Işığında İmam Ali. 
469 Sabiri, 1001 Hadis Işığında İmam Ali, 192,196. 
470 Gölpınarlı, Mü’minlerin Emiri Hz. Ali, 22. 
471 Sabiri, 1001 Hadis Işığında İmam Ali, 244. 
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Nübüvvet ile bağlantılı olan imamet, Şiiliğin en önemli dayanaklarından biridir.  

İmamlar aracılığıyla devam eden peygamberin karizması, Ali aracılığıyla diğer 

imamlara aktarılmaktadır.472 İslam tarihinde yalnızca Şii İmamlar değil, bazı din 

adamları ve sufi kutsal kişiler de dini metinlerden deliller bularak kendilerini çeşitli 

bağlarla Hz. Peygamber’e eklemleyerek, “peygamberin mirasçıları” olduklarını iddia 

etmişlerdir.473 Ancak Şiilikte Ali aracılığıyla doğrudan iletilen bu karizma, on ikinci 

imamla sınırlıdır. 

Ali Hz.Peygamber’in amcasının oğlu, aynı zamanda kızı Fatıma’nın eşi olarak 

Sünni Müslümanlar için de saygı duyulan önemli bir figürdür. Takim, erken dönem Sufi 

ve Şii figürler arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Buna göre Sufiler için Ali 

yanlısı tutumu sebebiyle Ebu Zer; Caferi Sadık ise mistik bir öğretmen olarak önde 

gelen iki figürdür.474 Geleneksel halk kültüründe Ali önemli bir kahraman olarak yer 

almaktadır. Moin, 15 ve 16. yüzyılda Hindistan ve İran’da Anadolu’da olduğu gibi 

sözlü kültür yoluyla Ali’nin kahramanlıklarının anlatıldığı hikâyelerin oldukça ilgi 

gördüğünü belirtmektedir. Ali’nin başkahraman olarak sunulduğu bu anlatılarda 

savaşçılar kendilerini onun savaşçılığıyla özdeşleştirmekteydiler. Moin bu hikâyelerin 

İslam öncesi İran kahramanlarıyla İslam tarihindeki önemli figürlerin karışımı olan 

fantastik hikâyeler olduğunu ifade etmektedir.475 Anadolu kültüründe de benzer şekilde 

yer alan Ali, Müslüman Anadolu’da Sünni ve Şii halkın fetih ve kahramanlık 

duygularını harekete geçirebilecek bir figür olarak önemli bir motivasyon kaynağı 

olmuştur. 
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Kahramanlık ile ilgili mitler genel olarak birbirine benzer. Kahramanların ömrü 

kısa olur. Bu kısa zamanda ise anısını ölümsüzleştiren bir iş başaracaktır. Ayrıca 

kahraman kadere teslim olmuştur. Çünkü yaşamı boyunca tüm adımları programlanmış 

olup, özgür iradesiyle bir tercihte bulunmamıştır. Ancak bu kader onun benliğinin bir 

parçasıdır. Onu etkin bir şekilde biçimlendirip şekillendirir.476 Şii erkek sembol 

kişiliklerde de aynı vasıfların izlerini görebiliriz.  

Çalışma alanımda Ali ile ilgili dini pratikler az olup, mevcut anlatılar onun daha 

çok adalet ve kahramanlığına yöneliktir. Molla haftalık toplantılarda Ali’nin bu 

yönlerini daha çok ön plana çıkartmaktadır. Genel olarak imamların ahlaki yönlerinin 

tüm Müslümanlar için örnek alınması gerektiğini sık sık vurgulayan molla, İmam 

Mehdi, Fatıma ve İmam Hüseyin’e yönelik daha çok manevi alana ait özelliklerini 

anlatırken,  Ali ile ilgili hakkı gasp edilen sabırlı, özverili, cesur ve kahraman vasıfına 

vurgu yapmaktadır.  

Ali’nin doğum günü kutlaması için Keçiören Muhammediye Camii’ne gittim. 

Keçiören’deki iki Şii camisinden biri olan burası da diğerine benziyordu. Bu camii’nin 

en belirgin özelliği, Sünni camiilerinde görmeye aşina olduğumuz kubbenin 

yokluğudur. Minareyi görmezsek burası bir vakıf, dernek binası veya aşevi 

görünümündeydi. İçeriye girdiğimde etrafta kümelenmiş, kadınların bir kısmının namaz 

kılıp tesbih çektiğini, bazılarının da sohbet ettiğini gördüm. Birkaç küçük çocuk etrafta 

dolaşıp duruyor, sonra da sessizce annelerinin yanına gelip oturuyordu. Üst kattaki 

bulunduğumuz yer, alt kattaki erkekler kısmından korkulukları kapatan siyah bir örtüyle 

ayrılmıştı. Bu örtü aralandığında alt kattakiler rahatlıkla görülebiliyordu. Baktığımda 

mührabın olduğu kısımda yan yana iki masa ve sandalye, duvarlarda “Emir’ül 

müminun” yazılı bez afişler, namazı oturarak kılanlar içinsıralar gördüm. Kadınlar 

                                                 

476Guryeviç, Ortaçağ Avrupasında Birey, 31-32. 
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kısmında kıble yönünde üzeri yeşil örtüyle örtülmüş bir beşiğin477 yan tarafındaki 

duvarda “Nezirlerinizi beşiğin içine değil, kutuya koyun” yazılmış bir kâğıt asılıydı. 

Duvarın diğer köşesinde çocukluğumda gördüğümde ürktüğüm bir sopanın ucunda 

takılı el figürünün (buna alem diyorlar) etrafına bağlanmış onlarca tülbent veya 

başörtüsü duruyordu. Bu esnada bir kadın beşiğin bulunduğu yere gelip, ellerini açarak 

sessizce dua ediyor, sonra ellerini yüzüne sürüyordu. Sonunda salâvat çekerek 

çantasından çıkardığı başörtüsünü sopaya bağladı. Bu arada birkaç kadın tepsi veya 

tabaklara koydukları şeker ve çikolataları ikram etmeye, herkesin teker teker bayramını 

kutlamaya başladılar. Ancak orada bulunma nedenimin bir “bayram” olduğunu 

yanımdaki kadına “Hangi bayram bugün?” diye sorunca anladım. Çünkü 

kadın:“İmamımızın doğum günü bayramı ya bugün bilmiyor musun?” dedi şaşırmış bir 

tavırla. Aynı kadın önümde duran avuç içi büyüklüğündeki olan seccademi göstererek, 

“Sen kuran okumuyor musun? Seccade ve mührünün yönünü yanlış koymuşsun” dedi 

ve önümdeki mührü alıp yazılı kısım alta gelecek şekilde çevirdi ve seccademi düzeltti. 

O anda bir daha bu kadınla karşılaşmamayı umarak kendimi rahatlatmaya çalıştım. 

Kadının biri beşik ve el figürünün bulunduğu yere geçerek elindeki Kur’an’dan biraz 

okudu ve sonrasında ellerini açıp, gözlerini kapatarak yüzünü yukarı doğru kaldırarak 

dua ettikten sonra, elini beşiğe ve yüzüne sürdü. Sonra da el temsiline de aynı şekilde 

yaparak geçip yerine oturdu. 

 Mollanın yüksek sesle salâvata eşlik etmemizi istemesinden programın artık 

başlamakta olduğunu anladım. Molla oldukça sık ve yüksek sesle okunan salâvatlar 

eşliğinde bugünün önemini anlatan bir konuşma yaptı. Anlattığına göre, Ali’ye ismini 

Allah vermiştir. Zira o Allah’ın kendi ismidir. Recep ayı da Allah’ın ayı olduğundan bol 

ibadet yapılmalı. Bu aylarda ayrıca imamların doğumunu kutlandığından dolayı bu 

                                                 

477 Bu imam Hüseyin’in altı aylıkken boğazından okla vurularak öldürülen oğlunun beşiğidir. 
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anmalara mutlaka her Şii’nin katılması gerektiğini, çünkü Peygamber’in yanına gelmiş 

gibi olunacağını anlattı. Bugün bayram olduğu için mutlu olunmalı, ağlanmamalıdır. 

Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Ali’nin cesareti ve ilminden bahseden molla 

okunan salâvatlardan sonra, orada bulunan diğer molla konuşmaya başladı. O, Ali’nin 

Allah’ın yanında en makbul olan, insanlara en faydalı olan kişi olarak Allah’ın bize onu 

lütuf olarak verdiğini anlattı. Ali’nin son kullanma tarihi geçmemiş bir kişilik olduğunu 

söyleyerek sözlerini şu sözlerle devam ettirdi: 

Biz de eğer Ali’nin Şiası olmak istiyorsak insanlara onun gibi faydalı olmalıyız. 

Ali, “göklerin yollarını yerlerin yollarından daha iyi biliyorum” demiş. Bu 

ilmini daima insanların faydasına kullanmış, zararına kullanmamış. Hitler gibi 

bir caninin hakkında elli bin yayın yapılmış ama biz Şiaların tembelliği 

yüzünden imam Ali hakkında bu kadar eser yok. Onu her gün anmamız lazım. 

Ancak o zaman onu gerçek anlamda anmış oluruz. 

Mollanın bu sözlerini orada bulunan kadınlar dikkatlice dinlerken, daha yaşlı 

olanlar ise uyukluyorlardı. Benzer durum erkekler tarafında da olmalı ki, molla sağ ve 

sol taraftakileri esprili bir şekilde uyararak uyumamaları ve orta tarafta oturanlar gibi 

kendisini dikkatlice dinlemeleri gerektiğini söyleyince gülüşmeler oldu. Kayıttan 

okunan ezandan sonra kıldığımız namazın sonunda ayağa kalkıp yüzümüz kıble yönüne 

dönük bir şekilde dua ettik. Sonra hafif sola dönerek duaya devam edince yanımdaki 

kadına niye döndüğümüzü sordum. “Okuduğumuz ziyaretname olduğundan tüm 

imamların adını anarak dua okuyoruz, o yüzden böyle yaptık” dedi. Bu kadın önceki 

sorum karşısındaki tepkisini bu kez göstermedi. Onun “yabancı” olduğuma kanaat 

getirmiş olduğunu düşündüm. Namaz sonunda herkes birbiriyle tokalaşarak “Allah 

kabul etsin” dedi.  Aşağıda dağıtılan ikramları alarak oradan ayrıldık. 

Sonuç olarak Şii sembol kişiler ile ilgili geliştirilen yas, mağduriyet anlayışı, Ali 

ile ilgili olunca daha çok hakkı gasbedilmesine rağmen susmayı tercih eden, bilge, aynı 

zamanda adalet ve erkeklik gücünün sembolü olarak Şii hafızasında yer almaktadır. Ali 

daha çok dünyevi alana ait yönüyle Şiilerin hakkı gasp edilen ilk imamıdır. Aynı 
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zamanda o “Şiiliğin çekirdeği: the nucleus of Shi’a movement,”478 Hz. Peygamber’in en 

sevdiği, en çok güvendiği ve biricik kızına layık gördüğü bir kişiliktir.  

6.1.3.Bireysel Dindarlığa Yönelik Semboller 

6.1.3.1.Rüyalar 

Douglas’a göre kutsal olmak, tam olmak anlamına gelmektedir. Kutsiyet ise kişi 

ve onunla ilgili olanların birliğini, bütünlüğünü, mükemmelliğini479 ve sürekliliğini 

ifade etmektedir. Kutsal kişiler ölüm gibi insani olgulardan uzak bir şekilde tıpkı hala 

yaşıyormuş gibi bu âlemde bulunan kendi bağlıları ile iletişime devam etmektedir. 

Dolayısıyla mükemmellik, tamlık bir kesintiye uğramamakta sonsuz bir zamana 

bağlanmaktadır. Bu bağlantı çoğunlukla rüya ve dua yoluyla sağlanmaktadır. 

Katılımcılar rüyalarında on dört masum ile iletişime geçtiklerini, Allah’ın onlar 

vasıtasıyla kendilerine mesaj verdiklerini belirttiler.  

Müteşeyyi olan Mustafa, Şiiliğe geçme aşamasında bazı şüphelerinin gördüğü 

bazı rüyalarla ortadan kalktığını şu şekilde anlattı: 

Şiiliğe geçmeden önce rüyamda aynaya baktığımı gördüm. Aynada kendimi 

değil de Hz.Ali’yi gördüm. Şiiliğe geçince de eli açık namaz kılmaya 

başladığım ilk günlerdeki rüyamda bir kadınla aynı yerde namaz kıldığımı 

gördüm. Ama onun yüzünü görmüyorum. O kadın benim tam ters 

istikametimde namaz kılıyor. Ben namaz kılarken aynı zamanda elimdeki 

iğneyle namaz kıldığım seccadeye bazı desenler işliyorum. Birden o kadının 

namaz kıldığı esnada ellerini açmış beddua ettiğini duyuyorum. Kendi kendime: 

“Şeytandan başkasına lanet edilmez. Bu kadın niye beddua, lanet ediyor?” diye 

soruyorum. Bilemiyorum belki içimde belli belirsiz bazı şüpheler varsa o da 

gitmiş oldu.” Bu aşamadan sonra kalbim mutmain olmuştu. Bundan sonra 

bulduğum hidayet yolunda kararlılıkla ilerledim.  

Hz. Muhammed, Fatıma ve on iki imamdan oluşan on dört masumun, Şiilerin 

manevi âlem ile kurdukları ilişkide çok önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Mustafa, 

ilk rüyada Ali’yi aynada görmüş, ikinci rüyada ise herhangi bir dini figür yerine dini 

                                                 

478Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, İslamic Messianism: The idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism, 6. 
479Douglas, Saflık ve Tehlike, 78. 
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pratik aracılığıyla kendisine mesaj iletildiğine inanmaktadır. Şiiler, dünyevi hayatın 

merkezinde bulunan on dört masumu, birçok ümitsiz ve sıkıntılı anlarında yardıma 

çağırarak onların çağrılarına er ya da geç cevap vereceklerine inanmaktadırlar. 

Antropolog Victor Turner, gözlemlerine dayanarak “Her sembolik öğe empirik 

bir deneyim öğesiyle ilişkili” olduğunu belirtmiştir. Turner, Ndembu kültüründe 

insanların herhangi bir tıp bilgisine sahip olmamalarına rağmen uyguladıkları bazı 

tedavi usullerinin dikkate değer bazı psikolojik faydalar sağladığını gözlemlemiştir. O, 

grup üyelerinden birinin sorununun çözümü için üyelerin yaptıkları bazı pratiklerin 

modern insan için anlaşılmaz olmayabileceğini savunmaktadır.480 Yine de bir kültüre 

aşina olmayan birisi için anlaşılamaz gibi görünen pratik, derinlemesine incelendiğinde 

o kültürdeki her bireye faydalı olabilecek ve onlar tarafından gayet anlamlı bir 

pratikyerde durduğu görülebilir. Dua etmek de aynı şekilde kişinin kendisi veya 

çevresindekiler için pasif bir bekleyişi değil, sorunun çözümü için içsel bir çabayı 

gösterir. Ayrıca dua inanan insana kendini iyi hissetme, gruba aidiyet ve yalnız olmadığı 

duygusunu tattırarak grup dayanışmasını sağlar. 

Sevim, okuduğu duadan sonra gördüğü rüyayı şu şekilde anlattı:  

Peygamberimiz ve Hz.Ali’nin ziyareti var: “Bu duaları okuyanın duaları, 

dilekleri bir zarfa konulup mektup olarak gönderilir.” deniliyor. Yani Hz.Ali ve 

peygamberimizin eline geçer deniliyor. Ben bu iki ziyareti okudum. O gece 

rüyamda bir güvercinin ağzında mektubun Medine’ye gittiğini gördüm. 

Geçenlerde bir rüya daha gördüm. Ayatullah Horasani’yi gördüm. Annemgilin 

apartmanındaymış böyle balkonda oturuyor. Yanına gidip soru sorup duasını 

alıp soru sormak istiyorum ama gitmek istiyorum. Yere imamesini düşürüyor. 

Onu almak istiyorum. Onu alıp vermek istiyorum ama gidemiyorum. Kendisi 

inip alıp tekrar balkona çıkıyor. Sonra Vakf’a gidiyorum Vakıf’taki arkadaşlarla 

karşılaşıp Horasani’den bahsedince onlar “Hadi gidelim.” diyorlar. Arkadaşım 

hızlı hızlı onu görmeye gidiyor. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Herkes onu 

görmeye gitti ama bana taşlı topraklı bir engel çıktı. Onu temizleyip gideyim 

diye uğraşırken gidemedim. Uyanınca çok ağladım. Herkes gitti ama ben 

gidemedim. Aslında hatamı ben biliyorum. Hayatımdaki sorunlarda bazen 

rüyalar ile mesaj aldığım oluyor kendimi düzeltmem için. Eşimle bir ara sık sık 

huzursuzluklarımız oluyordu. Çoğunda ciddi bir sebep yoktu. Rüyamda Ali 

Hamaney’i gördüm. Hamaney apartmana geliyor. Biz eşimle yan yana 
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duruyoruz. Bize uğramadan üst kata çıkıyor. Aşağı inerken ben de içimden 

diyorum ki: “ev de çok dağınık ama” o da ikimize bir anahtarı attı bize. Diyor ki 

“o evi ikiniz birlikte temizleyeceksiniz.” diyor. Bizim ikimizin de hatalı 

olduğunu orada anlattı. Hasta olduğum zamanda Hz. Abbas’ı gördüm. Hasta 

olduğumda o hafta vakfa da gidememiştim. Mesaj yazdım gruba: “Ne olur 

hastayım, bana cemaatle namazdan sonra dua edin” demiştim. O ara 

uyumuşum. Rüyamda başucumda Hz.Abbas durdu. Bir anlık durdu. Anladım ki 

Vakıf’tan biri bana Hz.Abbas’ı vesile yapıp gönderdi diye düşündüm. 

Bu tür sembolik eylemler sadece araçsal bir etki değil, deneyim sürecinin de481 

önemli olduğu eylemlerdir. Yani dua pratiğinde mümin duasının gerçekleşeceğini umsa 

da sonuçtan çok, süreç içerisinde yaşanan deneyim öğretici olmaktadır. Mümin “dua ve 

tevessül yoluyla kutsal figürlerle “özel” iletişim kurmaktadırlar. Bir kadına duası kabul 

olmadığında ne hissettiğini sorduğumda o, duasının kabul olup olmadığının bir önemi 

olmadığını, Fatıma’yı yanında hissetmesinin önemli olduğunu söyledi. 

Çalışma alanımda özellikle Müteşeyyiler rüya yoluyla Allah’ın kendilerine 

mesaj ilettiğini düşünmektedir. Onlar bu rüyalardaki sembolik anlamları günlük 

hayatlarında bazı boşluklara yerleştirerek mutmain olmaktadırlar. Rüyalardaki mesajlar 

onlara hayatının karmaşık sorunlarıyla baş etmelerinde destek sağlayarak onlara 

dayanma gücü vermektedir. Örneğin tedavi edilmeyen hastalıklar veya karı-koca 

arasındaki geçimsizlik gibi sorunlarda rüyada mesaj ileten kutsal kişiler,  Şii bir âlim, 

İmam Mehdi veya Fatıma olabilmektedir. Buna içtenlikle inanan Şii için dua, dışarıdaki 

gözün idrak edemeyeceği ruhsal bir teselli kaynağıdır. Şii pratiklerin bireysel dindarlığı 

şekillendiren en yaygın araçlardan biri olan rüya, kutsal kişilerin uhrevi alanından, 

dünyevi alana gönderilen “kılavuz dini tecrübe”lerden birisidir 

Din psikolojisinde “dini tecrübe” olarak tanımlanan yukarıdaki davranışların 

konusu kutsal veya ilahi güçtür. Kutsal ile ilişki içerisinde bulunan insanın şartlarına 

göre dini tecrübenin muhtevası, şekli ve bireyde bıraktığı etkisi de değişmektedir. 

Şiilerin rüyalarına yükledikleri anlamları din psikologlarının “doğrulayıcı tecrübe” 
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olarak tanımladıkları dini tecrübe türüne dâhil edilebilir. Zira bu tür tecrübe, kabul 

edilmiş bir inancın doğruluğu duygusunu bireye hissettirmektedir.482 

6.1.3.2.Sembol Mekânlar 

Bu çalışmanın en büyük eksikliği imamların mezarlarının bulunduğu kutsal 

mekân ziyaretlerine katılmamış olmamdır. Tez çalışmasına başladığımda şartlarım 

uygun değidi. Daha sonra ise pandemi nedeniyle sınırlar kapatılmış, Türkiye içerisinde 

bile seyahat kıstlamaları başlamıştı. Bu nedenle bu ziyaretleri başka bir müstakil 

çalışmanın konusu olmak üzere ayırmak zorunda kaldım. Sözkonusu eksikliği bir nebze 

de olsa kapatmak amacıyla Şiilerin düşüncelerini öğrenmek, oralara gidenlerin 

anlatılarını analiz etmek de sembol mekânlara Şiilerce yüklenen anlamların analizine 

olanak sağlayacaktır. Zira kutsal mekânlardan uzakta yaşayan Şiileri dini açıdan motive 

eden en önemli şey, İran ve Irak’da bulunan İmam türbeleriyle olan bağlarıdır. John 

Berger, “Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız nesneler görüşümüzü etkiler.”483 derken 

inancın nesnelere yönelik bakış açımızı ve onlara yüklediğimiz anlamları etkilediğini 

anlatmak istemiş olmalıdır. Çünkü sıradan bir mekân inanan için barındırdığı anlam 

yoğunluğuna göre sıradışı olabilmektedir. 

Dabashi, İslam’ın bir seyahat ile evin rahatlığını terkedilerek başladığını 

belirtmektedir. Ona göre Peygamberler, Şii İmamlar, ve Sufi ermişler devamlı bir 

yerlere seyahat etmişler, insanlara verilecek bazı hediyeler, söylenecek sözler veya 

onlara gösterilecek şeyler ile ile geri dönmüşlerdir.484 Geçmişte yolculukları meşakkatli 

yapısı düşünüldüğünde bugün oldukça konforlu bir olan kutsal seyahat geleneğini Şiiler 

devam ettirmektedirler. 

                                                 

482Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi (Ankara: TDV Yayınları, 2008), 131-132. 
483Berger, Görme Biçimleri, 8. 
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Osmanlı İmparatorluğu Mekke ve Medine’yi kontrolüne altına aldıktan sonra 

Safevi uleması, halkı Meşhed, Kerbela ve Necef’te bulunan kutsal mekânları ziyaret 

etmeye teşvik etmişlerdir. Öyle ki bu ziyaretçilerin, Kâbe ziyareti yapanların aldıkları 

hacı unvanına karşılık gelen Meşhedi, Kerbalayı/Kalbayı unvanları ile485 

onurlandırılmaları özellikle Sünnilikten dönenler için cazip gelerek Şiiliği onlar 

nezdinde popülerleştirmiştir.486  Safeviler döneminde (1501) popüler halk dindarlığını 

da yönlendirmek için Necef, Kerbela, Samarra, Bağdat ve Kazimeyn gibi yerlerde 

oldukça gösterişli altın kubbeli türbeler inşa edilmeye başlanmıştır.487 Bourdieu’nun 

“simgesel sermaye” kavramı Şii kutsal mekânları anlamladırmak konusunda ufuk 

açıcıdır. Bourdieu’nun bu kavramı belli bir kişi veya yere atfedilen ayrıcalığı488 işaret 

etmektedir. Şii kutsal mekânların mimarisi, orada yerine getirilen belirli ritüeller, 

ziyaretçilerin döndüklerinde yanlarında getirdikleri nesnelerin tamamını “kollektif 

simgesel sermaye”489 olarak da nitelendirmek mümkündür. Buna göre bu mekânlar ile 

ilgili her türlü inanç ve pratik Şii kollektif hafızanın sürdürülmesine hizmet etmekte ve 

her yıl dünyanın birçok yerinden buralara hacılar akın etmektedir. Bu mekânlar da 

Harvey’in “kolektif simgesel ve kültürel sermayenin bekçileri490 olarak da 

tanımlanabilir. 

Birçok dinde kutsal mekânlara ziyaret teşvik edilmiş; bu ziyaretlerin dünyevi ve 

uhrevi alanda fayda sağlayacağına inanılmıştır. Geary, Hristiyan Ortaçağ’da tıpkı İslam 

dinindeki gibi aziz kültlerinin varlığından bahseder. Hayattayken “Tanrı’nın dostu” 

olarak bilinen bu kişilere, ölümlerinden sonra bile Hristiyanlar her türlü yardım talebi 

                                                 

485Pinault, The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community, 18; Ayrıca bakınız Freg, 

Islamic Saint Veneration: Iran. 
486Freg, Islamic Saint Veneration: Iran, 3. 
487Halm, Shi’a Islam, 33. 
488Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, çev. Derya Fırat, Günce Berkkurt 

(Ankara: Heretik Yayınları, 2015). 
489David Harvey, Asi Şehirler: Şehir Hakkından Knetsel Devrime Doğru, çev. Ayşe Deniz Temiz 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2013), 160,161. 
490Harvey, Asi Şehirler, 161. 
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için müracaat ederler. Böylece ölüler aynı zamanda dünyadaki dostları için şefaat 

etmeye devam ederler.  Ziyaretçiler hastalıkların tedavisi ve onları her türlü tehlikeden 

korumaları karşılığında “Tanrı dostlarına” mal, para gibi adaklar sunarak mezarlarında 

mumlar yakarlar.491 

Kutsal kişilerin mezarlarındaki var olma durumlarını “praesentia” kavramıyla 

açıklayan Brown’a göre ise “praesentia” görünmez bir kişinin varlığını ifade 

etmektedir.492 İmamların türbelerinde bütün canlılığıyla var olduğuna inanılan, ancak 

gözle görülmeyen, başkaları için bir anlam ifade etmeyen bu kutsal figürlerin varlığı, 

Şiiler için oldukça geniş anlamlar barındırmaktadır. Takim, bunun kutsal kişilerin 

karizmatik otoritesine olan inançtan kaynaklandığını; diğer bir ifadeyle onların 

olağanüstü güçlerinin gömüldükleri yerlere aktarıldığına olan inançla ilgili olduğunu 

belirtmektedir. O, özellikle doğal felaketler gibi zor zamanlarda türbe ziyaretlerinin 

daha sık yapılma nedeninin bu kutsal güce olan inanç olduğunu savunmaktadır. Buna 

göre kutsal kişinin mezardaki varlığı, ziyaret eden müminin ondaki barakayı 

deneyimlemesine olanak sağlamaktadır. Zira türbenin ilahi iletim için bir çeşit kanal 

olduğuna inananlar, türbede yatan ile ilgili bir nesneye dokunarak bu barakayı tecrübe 

etmektedirler.493 

Kutsal kişilerin türbelerini ziyaret etmek ve onlardan istekte bulunmak gibi 

ritüeller, Sünni halk dindarlığında da yer alan pratiklerdir. Bu inanca göre dua edilen 

figür, Allah adına erkek veya kadının evlilik sorunları, iş veya herhangi bir sorunu 

hakkında Allah ile kul arasında aracılık edecektir.494  Nancy Tapper, Ereğli’de yaptığı 

çalışmada benzer pratiklerin özellikle Sünni kadınlar için barındırdığı anlamı 

                                                 

491 Patrick Geary, “Sacred Commodities: The Circulation of Medieval Relics”, The Social Life of Things, 

Commodities in Cultural Perspective, ed. Arjun Appadurai (USA: Cambridge University Press, 2013), 

175. 
492Peter Brown, The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity (Chicago: University of 

Chicago Press, 1982), 88. 
493Takim, The Heirs of the Prophet, 50-51. 
494Pinault, The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community, 18,19. 
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gözlemlemiştir.495 Buna karşın Şiilerin ziyaret mekânlarındaki kutsal figürler, dünyevi 

ve uhrevi alandaki karizmatik otoritelerinin kaynağını doğrudan Hz. Peygamber’den 

aldıklarından bu yönüyle Sufi kutsal kişilerden farklılaşmaktadırlar.496 

Çalışma alanımdaki Şiilerin hemen hemen tamamı ailece en az bir kez Meşhed 

ve Kerbela ziyareti yapmıştır. Bir çay davetinde uzun boylu, otuzlu yaşlarında bir çocuk 

annesi bir kadınla tanıştım. Bu kadın 2009 yılında Iğdır’da işe giderken, bomba 

patlaması sonucu ağır yaralanmış; uzun süren tedavi sonucunda hayati tehlikeyi 

atlatmış, ancak gözlerini kaybetmiştir. Bu kadını ilk gördüğümde engelli bireylere 

yaklaşıldığı gibi acıma duygusuyla yaklaştım. Ancak o, kendini görme engelli olarak 

asla acınacak bir konumda göstermiyor, aksine sağlıklı insan gibi davranıyordu. Onun 

bu tavırları beni çok etkiledi. Onunla uzun zaman geçirdim, sık sık evine gittim. Bazen 

o bana geldi, bazen dışarıda buluştuk. Zehra adıbdaki bu kadın, gözlerinin açılması için 

İmam Rıza Türbesi’ne yaptığı bir ziyarette kendisini gece boyunca oraya kilitlediğini 

söyledi. Türkiye’ye döndüğünde İmam Rıza türbesine gidecek olan bir tanıdığına o 

türbeye ulaştırması için bir “mektup” gönderdiğini söyledi. Mektupta eşinin ve 

kendisinin gözlerinin açılması gibi bazı özel dileklerini yazdığını ancak bunun bir fayda 

sağlamadığını anlattı. O mektup ne kendisinin ne de eşinin gözlerinin görmesini 

sağlamış. Zehra sözlerinin devamında şunları söyledi: 

İmam Rıza’da kendim dışında kime dua ettiysem kabul oldu. Bir tek kendime 

duam kabul olmadı. Türbeye kendimi kilitledim bir gece, yine fayda olmadı. 

Benim imtihanım bu demek, diye düşündüm. Bekârken de gittim, dualar ettim.  

Sonra düşündüm ki, gözlerim kör olmasaydı eşimle tanışamayacaktım. Eşimden 

çok memnunum. Gözlerim açılmadı, ama eşimi verdi Allah bana. Meşhed’den 

döndükten sonra eşimle tanıştım. Çok mutlu bir evliliğim var. Bu imamların 

lütfu. Gözlerimin görmemesi artık benim imtihanım, deyip kaderime razı 

oldum. 

                                                 

495Bkz. Nancy Tapper, “Ziyaret: Gender, Movement, and Exchange in a Turkish Community”, Muslim 

Travellers: Pilgrimage, Migration, and Religious İmagination, ed. James Piscatori Dale F. Eickelman 

(London and New York: Routledge, Taylor Francis, 2007). 
496Takim, The Heirs of the Prophet, 56,57. 
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Başka bir genç kadın da eşiyle beraber Meşhed, Necef ve Kerbela’yı birkaç kez 

ziyaret ettiğini, ancak tekrar gitmek istediğini söyledi: “Oraya bir giden devamlı gitmek 

ister. Adeta çağırıyor mübarek yerler. İmam Rıza türbesinin kubbesini ilk gördüğünde 

ettiğin tüm dualar kabul ediliyor. Oraya gidersen buna dikkat et mutlaka.” diye bana de 

tembih etti. Başka bir gün kadınlarla buluştuğumuzda onlar bana da İmam Rıza 

türbesine mektup göndermemi, sorunlarımın Allah’ın izniyle çözüleceğini söylediler. 

Dua etmenin tüm dinlerde önemli olduğunun farkında olsam da, duanın bu yeni 

bir formuyla ilk defa karşılaşmanın şaşkınlığını uzun süre üzerimden atamayarak 

katılımcıların duygularını anlamaya çalıştım. Böylesine soyut figürlere somut bir obje 

ile mesaj iletmek; öteki âleme bu dünyadan mektup göndermek fikrini yadırgasam da 

onlara bu konuda bir şey söylemedim. O mektubu açıp okuyacak bir insan olmadığını 

yazan kişinin de farkında olduğunu, buna rağmen inanan kişi, yazdığı şeyin gerekli 

yerlere ulaşmış olduğuna güven duymaktadır. Hökelekli’nin dediği gibi, dini bir 

deneyim esnasında “kişinin iç dünyası hangi kişisel tasavvurlarla kaplı ise, idrak yoluyla 

dış dünyada keşfettiği şey de o yöndedir.”497 Kişi eğer duasının Allah’a ulaşmasını 

arzuluyorsa hayatındaki değişiklikleri duasının kabul edilmiş veya edilmememiş 

olmasına yorumlama eğilimindedir. 

Bana göre çalışma sahasında Şiiler bir yandan akla, sorgulamaya ve mantığa 

önem verdiklerini dile getirirken, diğer yandan türbeye mektup göndermelerinin 

mantığını sorgulamamaları çelişkidir. Sünniliğin akıl dışı inanç biçimlerini sorgulayarak 

hidayete erdiklerini söyleyen Şiilerin, türbe ziyaretleri veya tevessül gibi pratikleri 

benimsemelerinin kanımca en önemli nedenlerinden birisi, bunların pratik faydasıdır. 

Diğer bir neden de bu pratikler Sünni halk dindarlık biçimlerinde de bulunmaktadır. Bu 

aşinalık, bu pratikleri benimsemelerini kolaylaştırmaktadır. 

                                                 

497Hökelekli, Din Psikolojisi, 147. 
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Bir karı-koca uzun yıllar kısırlık tedavisi görmüş, ancak bundan herhangi bir 

sonuç alamamışlardı. Tıbbi tedaviyle birlikte Fatıma’ya tevessül ederek, imamların 

türbe ziyaretlerine gitmelerine rağmen sonuç değişmemişti. Bu kadın,“Bütün bu 

gayretlerim neticesinde çocuğumun olmaması konusunda bizim için hayırlısının bu 

olduğuna, sabretmemiz gerektiğine eşimle beraber karar verdik ve kabullendik artık.” 

şeklinde teslimiyetini anlattı. Görüldüğü gibi onun duasının kabul olmaması tevessül 

veya türbe ziyaretlerine olan inancını olumsuz yönde etkilememiştir. 

Genel olarak ev sahibi olmak isteyenler, ailevi sorunları olanlar, çeşitli 

hastalıklar için şifa isteyenler kutsal mekânlara akın etmektedirler. Bunu yapmak onlara 

her şeyin düzeleceğine dair güçlü bir ümit ve dayanma gücü vererek “elin boş 

dönmeyeceği” inancını beslemektedir.  

Dinin ortodoks yorumuna göre sapkınlık olarak tanımlanan popüler azizlik inanç 

biçimleri, halkın çoğu tarafından kabul edilen ahlaki olarak geçerli, manevi olarak da 

güçlüdür.498 Çünkü bunların inanan kişide karşılığı bulunmaktadır. Zaten gerekli tıbbi 

tedavi için çabalayan bir mümin, pasif bir şekilde beklemeyerek kendince oldukça 

gerçek olan inancının gereğini yerine getirmektedir.  Dinler’in ifadesiyle, “Bize 

gerçekdışı görünen, çoğu zaman yakınımızdaki gerçekliğe tekabül etmeyendir.”499 Bu 

nedenle Şii kültüre aşina olmayan kişilerin gerçek dışı olarak nitelendirebileceği 

“mektupla dua”, Şiiler için gerçeğin bizzat kendisidir. Stark’ın belirttiği gibi dua etmek 

gerçek bir etkileşimdir. Karşımızda gerçek bir varlığın bulunup bulunmamasından çok, 

dua ederken ilahi varlığın sesimizi duyduğunu ve onun bizi dinlediğini hissettiğimiz 

müddetçe dua etmek çift taraflı karşılıklı bir ilişki biçimidir.500 

                                                 

498Moin, The Millennial Sovereign, 20-21. 
499Dinler, İşçinin Varlık Problemi, 107. 
500Stark, Tek Gerçek Tanrı, 205-207. 
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Gültekin de türbe, yatır ziyaretlerinin en önemli sosyalleşme alanları olduğunu, 

bunların değer yargılarının kuşaklara aktarıldığı kültürel kodlar barındırdığını ifade 

etmektedir. Ayrıca Gültekin çalışmasında Alevi ve Sünni genç kuşakların din 

algılarındaki değişime bağlı aile büyüklerinin sık olarak yaptığı kutsal mekân (türbe) 

ziyaretlerinin gençlerin anlam dünyasında pek yerinin olmadığını belirtmektedir.501 Bu 

durum çalışma alanımda geçerli olmayıp genç kuşaklar da ailelerinin izinden giderek 

onların değerlerine sahip çıkmaktadır. Örneğin Şii genç kızlar, tek başlarına Meşhed ve 

Kerbela ziyaretleri yapmaya oldukça heveslidirler. Aileler belirli aralıklarla düzenlenen 

bu ziyaretlere kızlarını rahatlıka göndermekte tereddüt etmemektedirler. Bu kızlardan 

bazıları gördükleri bu yerlerin etkisinde kalarak daha sonra öğrenim görmek için İran’a 

tekrar dönmektedir. 

6.1.3.3. Baraka: Teberrük 

İnsanların kutsal figürlere teveccüh göstermesi ve inanması için onların da aktif 

olması, ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenir. Kutsal figürlerin mezarlarının bulunduğu 

mekanların onarılması, bakımının üstlenilmesi, aynı zamanda insanlar için prestij ve 

zenginlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan bu türbeler, kolektif 

kimliklerin paylaşıldığı mekânlardır. Maddi açıdan da yıl boyu çeşitli yerlerden buralara 

gelen ziyaretçiler ekonomik canlılığı da sağlamaktadır.502 Geertz, dini sembollerin 

birtakım inanç ve ibadet biçimleri yarattığını ve onların sürdürülmesine hizmet ettiğini 

belirtir.503 İmamların türbe ziyaretleri etrafında yerine getirilen bazı pratiklerin 

geçmişten günümüze sürmesini bu çerçevede değerlendirebiliriz.  

                                                 

501Gültekin, Tunceli’de Sünni Olmak, 232,246. 
502Michael Gilsenan, Recognizing Islam: An Anthropologist’s Introduction (New York and London: 

Routledge, Taylor Francis, 2013), Volume II/204-205. 
503Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia (Chicago and 

London: The University of Chicago Press, 1971), 100. 
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Durkheim’a göre, herhangi bir nesnenin kazandığı kutsal nitelik, onun içerik 

özelliklerinden kaynaklanmayıp, o nesneye eklemlenmiştir. Dinsel dünya, deneyerek 

bildiğimiz doğanın özel bir yönü değil, ona eklemlenmiş olan bir dünyadır. Dinsel olana 

ilişkin bu anlayış, birçok söylence ve törenlerin temelinde bulunan önemli bir ilkedir. 

Buna göre, kutsal bir şey bölündüğünde, her parçası tam anlamıyla kendisinin eşiti 

olarak kalır. Başka bir ifadeyle, dinsel düşünceye göre parça bütüne eşit olup bütüne ait 

güçlerin tamamına sahiptir. Böylece kutsal bir nesnenin küçücük bir kırıntısı, o 

nesnenin bütünündeki niteliklerin hepsine sahiptir.504 Şiiler de, imamlar ile bağlantılı 

olan her nesnenin ve eylemin imamların kendisi gibi kutsal gücü olduğuna 

inanmaktadırlar. Bu inanç, İran’dan veya diğer Şii mekân ziyaretlerinden getirilen 

kutsal nesnelerle veya Ehl-i Beyt adına yapılan nezir, ihsan gibi ikramlarla sürekli 

yenilenerek pekiştirilmektedir. Bu sebeple teberrük sayılan yiyeceklerin manevi gücü 

olduğuna, hem yiyene hem ikram edene sonsuz faydalar sağlayacağına inanılmaktadır. 

Meşhed’den gelen ziyaretçiler mühür, tespih veya başörtüsü gibi hediyeleri evlerine 

dödüklerinde kendilerini ziyaret edenlere vermektedirler. İmamların türbelerine gidenler 

kutsal mekânlara dokunarak, öperek, yüzlerine sürerek, hastalık ve kötülüklerden 

korunacaklarına, kutsanacaklarına inanmaktadırlar. 

Baraka, bu dünyaya ait maddi şeyler olup, Tanrı bu şeyler vasıtasıyla tezahür 

ederek ürünlerin bol olmasına, insanlara yardım edip onları korunmasına sebep olur.505 

Bu nesnelere yüklenen anlam Şiilerin gündelik yaşamlarında yaygın bir etkiye sahiptir. 

Herhangi bir nesne, baraka ile temas edince artık önceki formunu kaybederek 

olağanüstü bir sembolik forma dönüşmektedir. Buna temas eden herhangi bir kimse o 

formdan bir pay almaktadır. İmamlar adına pişirilen bir yemek, okunan mersiye, 

dağıtılan şeker, helva gibi tatlılar teberrük olabildiği gibi, imamların mezarlarına temas 

                                                 

504Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, 317,318. 
505Paul Rabinow, Symbolic Domination, Cultural Form and Historical Change in Morocco (Chicago: The 
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ettirilerek getirilen bir kumaş parçası da baraka kaynağı olabilmektedir. Marcel 

Mauss’un ifadesiyle,“Esasen bütün bunlar karışımlardır. Ruhlar şeylerin içine 

karıştırılır; şeyler ruhların içine karıştırılır. Hayatlar karıştırılır ve böylece karışan kişiler 

ve şeyler kendi çevrelerinden çıkar ve birbirlerine karışırlar.”506 Bu karışımda inanan ile 

imamlar sembolik evrende birbirine entegredirler. Bereket kavramının Geertz’in dediği 

gibi sadece ritüellerde değil, hastalıkların tedavisinde, çeşitli hukuki anlaşmazlıkların 

çözümü gibi sosyal hayata da tesir eden geniş bir kullanım alanı mevcuttur.507 

Şii dini pratiklerde, (dua ve anmalarda) vurgulanan en önemli şey, adaletsizliğe 

karşı hakkı savunmak, gizlenen, üzeri bilinçli olarak örtülen “gerçek” İslam’ı yaşayarak 

onu yeniden ortaya çıkarmaktır. Takim’in dediği gibi Şii kutsal mekânlar ve bu 

ziyaretlerde gerçekleştirilen ritüeller tarihte yapılmış haksızlıkları sonraki nesillere 

aktarmak için çok önemli araçlardır. Bu fonksiyonlarının dışında türbe ziyaretleri, Şii 

inananların imamlarla aralarındaki bağlılıklarını güçlendiren ve Şii dindarlığının en 

önemli ifade biçimleridir.508 İmamların türbelerine yönelik bu pratikler Şiilerin 

İmamları unutmalarını da engellemektedir. Ricoeur, bir şeyin hatırlanmasının mekânlara 

bağlı olduğunu vurgulayarak hafıza mekânlarının zamanla zayıflayan hafızanın koltuk 

değnekleri509 olduğunu belirtir. Bu nedenle kutsal kişinin karizmasını geniş olarak 

hissettiren ve erişilebilir kılan en önemli şey mekândır. Böyle bir mekânda gömülü olan 

kişi mevcut barakayı ziyaretçilerine yayabilmektedir. 510  Aynı zamanda türbelerden 

getirilen genellikle yeşil renk bez parçası,  barakanın bulaştırılması istenen kişinin 

koluna bağlanılması, baraka bulaşmış ihsan yemeklerinden mutlaka yenilmesi 

barakadan faydalanmak için önemlidir.  Anma toplantılarından birinde bir kadın ikram 

edilen yiyeceği almakta tereddüt ettiğimi görünce: “Bu teberrük olduğu için almak 

                                                 

506Marcel Mauss, Armağan Üzerine Deneme, çev. Nihan Özyıldırım (İstanbul: Alfa Yayınları, 2018).110 
507Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, 50. 
508Takim, The Heirs of the Prophet, 66. 
509Ricoeur, Hafıza, Tarih, Unutuş, 59-60. 
510Takim, The Heirs of the Prophet, 53. 
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zorundasın. Hatta biraz fazla alıp bir kısmını burada ye; bir kısmını da evdekilere götür 

faydalansınlar” dedi. Önceleri bu ikramları almak istemiyor, reddediyordum. Zamanla 

bunun o ikramı yapan, orada bulunanlar için anlamını iyice kavradığım için tereddüt 

etmeden alıp yemeye, hatta mümkünse eve götürmeye başladım. 

İmam Rıza türbesine ziyarete giden 80 yaşındaki Zeynep adındaki kadın şunları 

anlattı: 

Çok mübarek bir yer. İnsanlar felçli, sara hastalığı veya akıl hastalığı olan 

akrabalarını getirip imamın türbesine bırakıyor, hatta bağlıyor, günlerce bu 

hastalar burada kalıyor. Bir keresinde oraya gittiğimde yine çok kalabalıktı. 

Kötürüm olan yeğenimin atletini götürüp mübareğe sürüp geri götürecektim. O 

kadar kalabalıktı ki türbeye ulaşmak mümkün değildi. Türbeye yakın olan 

kadına bu atleti fırlattım. Ama kadına değil, başka yere düştüğünden yeğenime 

götüremedim. Atlet orada kayboldu. Yeğenim hala yürüyemiyor. O sırada bir 

bağırış duydum. Kötürüm bir genç “yürüyorum” diye bağırmaya başladı. 

Yanındakiler ve görevliler insanların ona hücum edip giysilerinden “teberrük” 

diye kopartmamaları için apar topar onu götürdüler. O türbe her derde deva olan 

mübarek bir yer. Oraya gidip bu ortamı görmek lazım. 

Görüldüğü gibi kutsal kişinin ölümünden çok uzun zaman geçmesine rağmen, 

baraka ve tedavi edici tesirinin genişliği, onun varlığını yeniden yaratmaktadır. 

Nesneler, türbenin kendisi kutsallık için çalışan mucizevî bir aracı olmaktadırlar.511 

Toplumsal yaşam, her bakımdan ve tarihin her anında ancak çok geniş bir 

sembolizm sayesinde olanaklı olabilmektedir. Özellikle nesneler, resimler, bu 

simgeciliğin özel bir biçimi olsa da bazı kişilikler de birer simge olabilir.512 Bu 

simgelerin bireye tesiri onun faydalı olacağına olan güven duygusuna bağlıdır.513 Bazı 

kutsal nesneler ritüellerde zaten var olan duygu yoğunluğunu en üst seviyeye 

çıkartmaktadır. Örneğin haftalık toplantıların birinde namazdan sonra molla “Bir 

duyurum olacak.” diye sözüne başladı. Sonra şunları söyledi: “İmam Hüseyin’in 

türbesinden bir kardeşimiz türbenin bayrağını getirmiş. Erkekler tarafından sonra hanım 

kardeşlerimiz de bir mübareklenip sonra geri göndersinler” dedi.  Kadınlar bölümünün 

                                                 

511Takim, The Heirs of the Prophet, 53. 
512Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, 321. 
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erkeklere yakın olan kısmında heyecan ve hareketlilik meydana geldi. Birden orta 

kısımda kadınlar bayrağın etrafında halka oluşturarak her biri bayrağın bir ucundan 

tuttu. Tüm kadınlar sırayla bayrağı öpüp yüzüne sürmeye başladı. Bu sırada ben de 

onların yanına gittim. Kırmızı renk olan bayrağın üzerinde Arap harfleriyle Hüseyin 

yazıyordu.  Benim için çok sıra dışı olan bu durum karşısında ne yapacağımı şaşırdım. 

Başlangıçta bayrağı sadece tuttum ve sadece durup baktım. Çünkü bu tuttuğum şeyin 

Hüseyin’in türbesinden getirildiğine inanmadığımdan, yapılanlaınr çok anlamsız 

olduğunu düşünerek onlara katılmak zorunda olmadığımı hissettim. Ben bir taraftan 

bunu düşünürken ortamı öyle bir duygu yoğunluğu kapladı ki ben de elimde bir ucunu 

tuttuğum o nesnenin Hüseyin’in mekânından bulaşmış barakayla temas ettiğine 

inanmak istedim. Bu sissin nasıl bir davranışa yola açacağını anlamak için kısa bir süre 

elimde tuttuğum kumaş parçası olduğu halde gözlerimi kapattım. Gözlerimi hafif 

açtığımda etrafımda bulunan herkesin sessizce akan gözyaşlarıyla bayrağı öpüp 

yüzlerine sürdüklerini gördüm. O anda ben de tam olarak onlar gibi inanamadığım için 

onların neler hissettiklerini anlamamın mümkün olmayacağını, belki de orada 

bulunanların her hissettiği duyguyu anlamak gerekmediğini, bazı duyguların inanana 

özel “sır” olarak kalmasının mümkün olabileceğini düşündüm. Onların duygu ve 

inançlarına içten saygı duydum. 

Ertesi yıl aynı tarihteki haftalık toplantıda orada bulunan bazı kadınlar salonun 

ortasına yeşil renk bir bayrak getirdi. O bayrağı getiren kadın onun Abbas’ın 

mezarından geldiğini ve dileği, sıkıntısı olanların bunun ucundan tutarak dua etmelerini 

istedi. Önceki yıl yaşadığım tereddüdün bu yıl bende olmaması alan ile hemhal 

olmamın belirtisiydi. Önceki yıl birçok şeyi ilk defa deneyimlemişken bu yıl birçok 

şeye daha aşinaydım. 

Bu kez çabucak etrafında toplandığımız bayrağı öpmeye ve alnımıza, 

yüzlerimize sürmeye, gözlerimizi kapatarak içimizden dua etmeye başladık. Bu sırada 
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bir kadın oradaki çocukların tamamının tuttuğumuz bu bayrağın altına girerek 

“nasiplenmesini” söyledi. Birden tüm çocuklarla beraber nasıl bir his olacağını anlamak 

için bayrağın altına ben de geçip oturdum. Çocuklar da benim gibi gözleri kapalı bir 

şekilde dua ediyordu. Kimi de kıkırdayarak oyun zannettikleri bu yapılandan eğlence 

devşiriyorlardı. Bir süre sonra sessizce tekrar bayrak katlanıp üzerimizden kaldırılınca 

biz de yerlerimize geçtik. Sonra o bayrağı getiren kadın erkekler tarafına teslim etti. 

Orada bulunan herkesi ortak bir his etrafında birleştiren bayrak, onlar için bir 

nesneden çok daha fazlasını ifade ediyordu. D’Souza, fayda ve koruma gücüne sahip 

olduğuna inanılan nesnelerin etkisinin dünyevi alandan çok ahirete yönelik faydası 

olduğuna dikkat çekmektedir. Diğer taraftan bereket hem Kur’an okumak, namaz 

kılmak, hacca gitmek, adakta bulunmak gibi pratiklerle hem de bu pratiklerle doğrudan 

alakalı olmayan; ancak Allah’ın lütfunu yapısında barındıran nesnelerle yakın temasla 

da bulaşır. Üstelik baraka olan şey kaynağından azalmadan, insanlara, nesnelere, 

zamana ve mekâna aktarılan (geçen) özelliğe de sahiptir.514 Bu durumda alelade bir şey 

baraka olanla temas edince inanan için dini bir içeriğe sahip olmaktadır. Yukarıda bahsi 

geçen yaşlı katılımcının yürüme engelli yeğeninin atletini İmam Rıza’nın Türbesine 

temas ettiremediği ve yeğeninin bacaklarına onu süremediği için yürüyemediğine 

inanması da barakanın tedavi edici olduğuna olan inançla ilgilidir. Ona göre o sıradan 

atlet türbeye değseydi artık tedavi edici içeriğe sahip olacak, sıradanlıktan kurtulacaktı. 

Şii inanan için Ehl-i Beyt, tükenmeyen berekete sahip olup bu bereketin kaynağı 

ise onların Allah ile olan özel bağlantılarıdır.515 Bu nedenle Ehl-i Beyt’in mezarlarını 

ziyaret eden hastalar veya dünyevi sorunları olanlar bu bereketten nasiplenmektedirler. 

Tıpkı Takim’in belirttiği gibi kutsal mekânlardan getirilen objeler imamın kutsallığını 

ve karizmasını ziyarete gidemeyenlerine taşıyarak imamın şifa verici ve mucizevî 

                                                 

514D’Souza, Partners of Zaynab, 155. 
515 D’Souza, Partners of Zaynab, 156. 
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güçlerini onların da deneyimleme fırsatı yaşatmaktadır. Aynı zamanda kutsal güç 

bulaşmış bu sembolik nesneler, (mühür, bez parçası gibi) imamlarla Şiilerin aralarındaki 

ilişkiyi de canlı tutmaktadır.516 Kutsal mekâna en basit bir şekilde temas etmek, o 

mekânın kutsallını bulaşıcı niteliği ile bu temas eden nesneye aktarılmasına 

yetmektedir. 

Adeta dinsel güçler zihinlerde, bulundukları noktadan kaçmaya ve yanlarından 

geçen her şeyi ele geçirmeye her zaman hazır gibidirler.517 Bu nedenle barakanın gücü 

herhangi bir madde aracılığıyla geçen bir manevi nitelikte olup, bu baraka onunla temas 

her şeye bulaşabilir.518 Bu barakaya temas etmeye çalışan Şiiler için özel güç bulaşmış 

nesne ile temas etmek çok önemlidir. Halbuki doktriner bakış açısına göre sapkınlık 

olarak tanımlanan böylesine popüler azizlik pratikleri halkın çoğu tarafından geniş ve 

sezgisel olarak kabul edilen ahlaki yönden geçerli, manevi güce sahiptir..519 

Anderson’un“… müzeler de, müzeleştirilen hayal gücü de köklü bir şekilde siyasal”520 

olduğu şeklindeki tespitten yola çıkarak Şii kutsal mekanlar, aynı zamanda 

ziyaretçilerine siyasal bir konum da kazandırabilmektedir. Bu mekânlarda imamlarla 

kurulan kutsal bir bağ, o mekânların bakımını üstlenen ülke olan İran’ın Şiilerin 

gözünde prestijini artırmaktadır.  

 

                                                 

516 Takim, The Heirs of the Prophet, 67. 
517 Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, 434. 
518 Douglas, Saflık ve Tehlike, 143. 
519Moin, The Millennial Sovereign, 20,21. 
520Anderson, Hayali Cemaatler, 198. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Şİİ CİNSİYET TAHAYYÜLÜ VE PRATİKLERİ 

Sahaya adım attığımda doğal olarak ilk temasım kadınlarla olduğundan zamanla 

genişleyen bir kadın grubuna ulaştım. Başlangıçta Vakıf’ta başlayan tanışıklık, özel 

mekânlara da yayılarak arkadaşlık ilişkisine dönüştüğünden gözlemlerimi daha 

derinleştirme olanağım oldu. 

Şii kadın dindarlığının geleneksel ve modern biçimini görmek, özellikle eskiden 

bildiğim bazı pratiklerdeki değişimin izlerini takip etmek açısından verimli oldu. 

Böylelikle kadınların, dini pratiklerini, gündelik yaşamlarını, sorunların çözüm 

yöntemlerini “yerli” bakışla anlamaya, “içeriden” kaydetmeye çalıştım. Çünkü 

kadınlara atfedilen kitabi olmayan dini yaşam pratiğinin “anlamını”, kadınların 

sorunlarını çözüme kavuşturmada dinin aracı rolünün, dışarıdan özcü bir bakışla değil, 

içeriden gözlemlemek önemlidir. 

Etnografik çalışmada alandaki her eylemin ve tutumun veri olarak değeri 

olduğundan uzun süre kadınlarla iletişime geçmeye çalışarak onların yakınında olmayı 

amaçladım. Örneğin onlarla ortak bazı gündelik pratikler paylaşmak için örgü örmeyi 

denedim. Başka bir gün alışverişteki tavırlarını gözlemleme fırsatı yakalamayı umarak 

bazı kadınlarla birlikte Kızılay’a gittim. Bana yapılan her gezme veya piknik davetlerini 

memnuniyetle kabul ettim. 
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İran devrimi,  Batılı akademisyenlerin Şii kadınların dindarlık biçimlerine ilgi 

duymalarını sağladığından521 elimizde bu konuyla ilgili olarak özellikle türbe 

ziyaretleri, sofra ve taziye ritüelleri gibi pratikleriyle ilgili bir çok literatür 

bulunmaktadır.522 Buna karşın Türkiye’de Şii kadın dini pratiklerine akademik bir 

ilgisizlik olduğu görülmektedir. Genellikle kadınların dini yaşantıları hurafe, din dışı 

denilerek çoğu zaman küçümsenmiş, araştırmaya değer bulunmamıştır. Dini pratiklerle 

ilgili yapılan çalışmalar ise çoğunlukla ortodoks dini temsil eden erkek dindarlıkları 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Tez çalışması süresince araştırma sahasını oluşturan haftalık 

toplantılar, anmalar veya özel alanlarda kadınları gözlemlemek, onların düşünce ve 

davranışları, Vakıf’daki konumları, birbirilerine yönelik tavırları, Şii söylemin dışında 

gündelik hayatın sınırları içindeki kadın etkileşimleri hakkında ipuçları verdi.  

Şii yazarlardan Amuli, Nisa suresi 1. ayette bulunan“… sizi tek bir nefisten 

yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadınlar üreten 

Rabbinizden sakının…” ayetindeki “nefs” kelimesindeki anlamın öz, cevher, temel asıl 

ve kök olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre kadın ve erkekler aynı özden yaratılmış 

olup, kabiliyet ve yaratılış kaynakları aynıdır. Ayrıca kadın da erkeğin uyluk 

kemiğinden yaratılmamıştır. Bu şekildeki yaratılış inancı İslam’a ait olmayıp523 

İsrailiyat olarak kabul edilmektedir.524 Yaratılış bakımından kadın ve erkek arasında bir 

fark olmadığından kadın da eylemlerinde de özgürdür.525 Diğer taraftan Nisa Suresi 32. 

ayete göre“ …Allah’ın kendisiyle bazılarınızı bazılarınızdan üstün kıldığı şeyleri arzu 

etmeyin...” ayetindeki “üstünlük” ifadesini ise Tabatabai şu şekilde izah etmektedir: 

                                                 

521D’Souza, Partners of Zaynab; Torab, Performing Islam; Blomfield, The Language of Tears; Mary 

Elaine Hegland, Days of Revolution, Political Unrest in an Iranian Village (Stanford, California: Stanford 

University Press, 2014). 
522Edith Szanto, “Gender and the Karbala Paradigm on Studying Contemporary Shi’i Women”, The 

Routledge Handbook of İslam and Gender, ed. Justine Howe (London,: Routledge, 2021), 180. 
523 Cevad Amuli, Cemal ve Celal Aynasında Kadın, çev. Ejder Okumuş (İstanbul: İnsan Yayınları, 2008), 

27-31. 
524Ali Devani, Kur’an’da Kadın, çev. İsmail Bendiderya (İstanbul: Tesnim Yayınları, 2014), 19. 
525 Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai, İslam’da Kadın, çev. Mustafa Yalçın (İstanbul: Kevser 

Yayınları, 2018), 33. 



 

252 

İki cinsten her birinin toplumsal bütünlük içinde icra ettiği rol, gerçekleştirdiği 

eylemler, ilahi fazlın kendisine özgü kılınmasının ölçüsüdür. İlahi fazl, kimi 

durumlarda, cinslerden birinin diğerinin ardından gelmesini öngörebilir. Miras 

paylaşımında erkeğin kadından üstün tutulması ve kadının nafaka verme 

zorunluluğunun olmaması bakımından erkekten üstün tutulması gibi. Her birine 

hayattaki rolleri icabı tanınan bu ayrıcalıkları, diğerinin temenni etmesi uygun 

düşmez. Bazı durumlar da vardır ki kimin üstün ve öncelikli olduğu 

belirtilmemiştir. Bu alanlar çalışmaya ve amel etmeye bağlıdır. Kim bu hususta 

öne geçerse, üstünlük ve ayrıcalık ona aittir. İman, ilim, akıl, takva ve dinin 

teşvik ettiği diğer güzellikler, buna birer örnektirler.526 

Nisa suresi 34. ayetteki “….Erkekler kadınlar üzerine kaimdirler.” ifadesinde 

Allah, erkeklerin ailede idari görevleri, kadının ise çocuk yetiştirmeyi üstlenmesi 

gerektiğini emretmektedir.527 

Genel olarak cinsiyet konusunda Şii metinlerdeki genel vurgu, Allah’ın 

erkeklerle kadınlara eşit haklar verse de iki cinsin fiziksel ve duygusal kabiliyetlerinin 

farklı olduğudur. Örneğin kadın şefkatli, duygulu; erkek, daha akıllı olduğundan ikisinin 

farklı bireysel ve toplumsal sorumlulukları bulunmaktadır. Bunun gereği olarak da 

birbirinin yerine göz dikmeyip, bulundukları konuma uygun davranışlar 

göstermeleridir.528 

Tabatabai, mirasta erkeğe fazla pay verilmesini kadının duygusal yapısına 

bağlayarak kadının mali konularda zorlanacağını savunur. Aksine erkekler kadınlara 

göre daha fazla akılla donatıldığından mali konularda yetkin olacaklardır. 529 Bu nedenle 

Tabatabai, Allah’ın erkeklere mirastan daha fazla pay verilmesini emrettiğini 

savunmaktadır. 

7.1. Şii Kadın Dindarlığı 

Dine daha kuramsal yaklaşanlar dinin ortodoks olmayan popüler inanç ve 

pratiklerinin tümünü dışarıda bırakacak şekilde tanımlamaktadırlar. Hâlbuki bu popüler 

                                                 

526 Tabatabai, İslam’da Kadın, 34. 
527 Amuli, Cemal ve Celal Aynasında Kadın, 24. 
528Bkz. Devani, Kur’an’da Kadın; Amuli, Cemal ve Celal Aynasında Kadın; İsmail Bendiderya, Ayetullah 

Hamanei’nin Penceresinden Kadın ve Aile (İstanbul: Tesnim Yayınları, 2015); Tabatabai, İslam’da 

Kadın. 
529Tabatabai, İslam’da Kadın, 95,97. 
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inanç biçimlerine sahip olanlar tüm inanç ve etkinliklerinin ‘din’den kaynaklandığını, 

‘din’e göre davrandıklarını savunurlar. Bu bulanıklık İslamiyetle ilgili ‘ortodoks’ 

kuramların tekel oluşturmasına yol açmıştır.530 

İslam’da  “normatif İslam” ve “popüler İslam” ayrımına değinen Waardenburg, 

normatif İslam’ı İslam âlimlerinin insan yaşamı için belirledikleri normlar ve çizdikleri 

sınırların belirlediğini savunur. Ona göre iktidarların desteğini sağlayan bu İslam türüne 

“resmi İslam” denilmekte olup, normatif İslam’ın karşısına da alternatif bir İslam 

anlayışı olarak “popüler İslam” türü çıkmaktadır. Normatif İslam’ın kurumsal ve daha 

rasyonel yapısının aksine “popüler İslam” insanların bireysel, sosyal ve manevi 

ihtiyaçlarına daha iyi karşılık vermektedir. Ancak normatif İslam’ı benimseyenler, 

kendine özgü pratikleri ve inançları içerdiğinden dolayı bu İslam anlayışını 

küçümsemelerine neden olmuştur.531 

 Türkiye’de yapılan bir araştırmada eğitimli kesimin de zaman zaman popüler 

halk inançlarından olan türbelerden şifa beklentisi gibi inançlara sahip olduklarını 

görmülmektedir.532 Bu nedenle dini pratiklerin popüler veya normatif olup olmadığı her 

zaman ayırt edilemeyebilir. Bir kişinin adağını yerine getirmek için hacca gitmesi veya 

yakınının ölümü anısına Kur’an okutması gibi pratiklerin normatif mi, popüler mi 

olduğuna yoğunlaşmak bu tür eylemlerin inanan bir mümin için ifade ettiği anlamın 

gözden kaçırılmasına neden olabilir. Bu yönüyle baktığımızda bir Müslüman’ın dini 

pratikleri normatif ve popüler İslam karışımı şeklinde de olabilir. Dini kimlikler çok 

katmanlı olduğundan insanların inançları da belirli bir kategoriye kolaylıkla 

sokulamayacaktır.533 Türkiye’de din ile ilgili yapılan araştırmalarda da benzer şekilde 

seçkinlerin İslam’ı ile halk İslamı şeklindeki ikiliklerin olduğu vurgulanır. Hâlbuki 

                                                 

530Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, 220. 
531Jacques Waardenburg, Islam: Historical, Social, and Political Perspectives (Berlin,  New York: Walter 

de Gruyter, 2002), 85-100. 
532Yılmaz, Türkiye’de Toplumsal ve Dini Değişimin İzleri, 230. 
533D’Souza, Partners of Zaynab, 6. 
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Akşit ve diğerlerinin işaret ettiği gibi bu iki İslam arasında pratikte bazı geçirgenlikler 

bulunmaktadır. Seçkinlerin İslam yaşantısında da halk İslam’ına ait bazı unsurlar 

bulunduğundan sert ve statik ayrım yapmak zordur.534 Örneğin çalışma alanımda 

Fatıma’ya tevessül eden bir Şii, bu pratiğin delillerini Şii metinlerde bulabildiğinden 

Fatıma’nın duasının kabulüne aracı olacağına dair inancı “hurafe” olarak 

nitelendirilebilir mi? Tevessül önceki bölümlerde görüldüğü gibi eğitim seviyesi veya 

cinsiyet fark etmeksizin çalışma alanımdaki tüm Şiilerin inandıkları ve yerine 

getirdikleri bir pratiktir. Diğer taraftan kadın dindarlığının daha çok İslam’ın popüler 

alanına ait olduğuna dair görüşler açısından ise, çalışma alanımdaki Şiiler oldukça geniş 

bir dinsel pratik setine sahiptir. Ayrıca Şii pratiklerinin her biri kendine özgü anlam 

içeriğine sahip olduğundan, bunları herhangi bir İslam tipine sokmak da zor olacaktır. 

Kadınların dini pratiklerinin çoğunlukla İslam’ın popüler kısmına; erkek dini 

pratiklerinin ise dinin normatif veya ortodoks kısmında kaldığı iddia edilir. Bu durum, 

dini metinlerin erkek bakış açısını yansıtmasıyla ilgilidir.  Başka bir ifadeyle erkekler 

neyin dine uygun olduğu, neyin uygun olmadığını tanımlama yetkisini kullanarak 

kadınların dini pratiklerini küçümseme, görmezden gelme veya meşru görmeyerek 

reddetme eğiliminde olmuşlardır.535Ayrıca kadınlar erkeklerin gözünde hurafelere ve 

dedikodu gibi boş şeylere daha eğilimli varlıklar olarak görülmüş,536dini alandaki 

eylemleri araştırmaya değer görülmemiştir. Oysa aşağıda da görüleceği gibi kadınlar 

kendilerina ait alanlarda oldukça zengin dinsel pratikler gerçekleştirerek “görünür” hale 

gelmektedirler. 

                                                 

534Bahattinin Akşit vd. (ed.), Türkiye’de Dindarlık: Muhafazakârlık ve Laiklik Ekseninde İnanma 

Biçimleri ve Yaşam Deneyimleri (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 76. 
535D’Souza, Partners of Zaynab, 4-5. 
536Torab, Performing Islam, 50. 
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7.2. Dini Pratiklerde Cinsiyete Dayalı Ayrım 

Şii dini pratiklerde genel olarak cinsiyete göre ayrışma bulunsa da geçirgenlik de 

söz konusudur. Örneğin Iğdır’da mersiye toplantılarının masrafını erkekler karşılarken, 

kadınlar ise organizasyon, davet ve ritüel kısmıyla ilgilenmektedirler. Mersiye 

yapılacağı gün, ev içi tamamen kadınlara ait bir alana dönüşerek erkekler bu alanın 

dışında tutulmaktadır. Buna karşın halka açık olarak ihsan yemeği ikramını erkekler 

kadınlarla beraber organize etmektedirler. Camilerde gerçekleştirilen anmalarda 

kadınlar da bulunmaktadırlar. Nezir verme pratiğinde ise kadınlar ile erkekler arasında 

görece farklılık görülmektedir. Kadınlar daha çok Hz.Peygamber’in soyundan geldiğine 

inandıkları kişiler olan seyyitlere para, yiyecek ve giysi gibi şeyler verirken; erkekler 

genellikle camilerde mollaya para vermeyi tercih etmektedirler. Kadınlar imamların 

türbe ziyaretlerini eşleriyle veya akrabalarıyla beraber yaptıkları gibi sadece kadınlardan 

oluşan gruplara katılarak da gerçekleştirmektedirler. 

İslam’da bazı dini pratikler erkek ve kadınlara göre bazı farklılıklar 

içermektedir. Bu farklılık, kadınların cami gibi kamusal dini alanlardan dışlanmasına537 

ve bazı dini pratiklerin ev içi alana sıkıştırılarak bu pratiklerin “kadınsılaştığı” 

söylenebilir. Sünni gelenekteki Cuma ve Bayram namazlarının sadece erkeklere farzmış 

gibi algılanılması neticesinde böylesine kolektif ibadetlerin yapıldığı vakitlerde, camiler 

sadece erkeklere ait bir mekâna dönüşmektedir. Buna karşın Şii kadınların Cuma ve 

bayram namazlarına erkekler kadar yoğun katılım göstermeleri, onların Sünni 

hemcinslerinin aksine dini alanlarda daha aktif ve daha görünür olduklarının 

göstergelerinden birisidir. Bu durumun nedenlerinden birisi Şii kadın figürlerin dini 

metinlerde yoğun olarak sunulan örnekliği olabilir. Diğer taraftan Şii metinlerde 

belirtilen kadınların daha çok ev içi alana ait olma durumu ile dini alandaki aktif 

                                                 

537Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, 169. 
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katılımları bir zıtlık oluştursa da D‘Souza’ya göre dini metinler ile dini pratikler 

arasındaki bu dikotomi daha çok dinin nasıl tanımladığıyla alakalıdır. O, insanların 

sadece dini metinlerle değil, bir takım semboller, inançlar ve pratiklerle de hayatlarına 

anlam ve yapı inşa ettiklerine dikkat çekmektedir. Bundan dolayı Müslüman kadınların 

dini hayatının bir kısmının dini metinlerde karşılığı yoktur. Bunlar kadınların kendi 

deneyimlerinin sonucu olarak oluşmaktadır.538 Kadınların kendi deneyimledikleri 

pratikleri sürdürmeleri, dinin yorumundaki esnekliğe de işaret eder. 

Sevim telefonda Vakıf’tan birkaç kadınla beraber uygun olduğum bir öğleden 

sonra evime gelmek istediklerini söylediğinde buna hem şaşırmış ve sevinmiştim. 

Çünkü uzun zamandır Vakıf Covid-19 sebebiyle kapalı olduğundan bir süredir onlarla 

görüşemiyordum. Kararlaştırdığımız gün evime geldiklerinde öncelikle günlük 

sorunlardan veya televizyon haberlerinden konuştuk. Bir süre sonra kadınlardan birisi 

duvarda asılı olan üzerlik otunu göstererek onun çok şifalı olduğunu söyledi. Onlarla 

böyle bir deneyim yaşamak için tutam üzerlik otu alarak gösterdikleri şekilde yakmaya 

çalıştım. Ancak bir türlü başarılı olamadım. Onlardan birisi bana yardımcı olunca 

kadının bana gösterdiği gibi bir yandan Felak ve Nas surelerini okuyor, diğer yandan da 

yanan üzerliğin dumanını onlara doğru tutuyordum. Hepsi dumana doğru yaklaşarak 

sesli bir şekilde okuduğum duaya “âmin” dedikten sonra ellerini yüzlerine sürdü. Birisi 

dumanın evin her tarafına temas etmesi için dolaştırmam gerektiğini hatırlattı. Ben de 

bunun üzerine dediğini yaptım. 

Sohbetin ilerleyen zamanlarında önceden, Ankara dışında yaşayan kadınlardan 

birisi, Ankara’ya taşınmak konusunda kararsızlık yaşayınca buradaki mollaya telefonda 

bir sorunu olduğunu; bu nedenle molladan kendisi için istihare yapmasını rica ettiğini 

anlattı. Bir süre sonra molla kendisini arayarak Kuran’dan açtığı bir sayfada rastgele 

                                                 

538D’Souza, Partners of Zaynab, 2. 
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önüne çıkan bir ayetin yorumuna dayanarak Ankara’ya yerleşmesinin kendisi için 

hayırlı olacağını söylemiş. Kadın ailesinin karşı çıkmasına rağmen mollanın bu 

tavsiyesine uyarak eşiyle beraber Ankara’ya yerleşmiş. Şimdi bu kararından çok 

memnun olduğunu, mollanın istiharesine güvenmenin faydalarını uzun uzun anlattı. 

Sevim de bazı ailevi sorunlarından bahsedince ona da aynı şekilde istihare yapmasını şu 

şekilde tavsiye etti: “İstihareyi mollaya da yaptırabilirsin, kendin de. Kendin yapacaksan 

abdest alıp kalbindekini (ne amaçla yaptığını) iyice düşünerek Kur’an’ı açacaksın. Sağ 

sayfadaki ilk ayeti okuyacaksın. Bu ayet sana yol gösterecek.” 

Bu konuşmadan önce bir nafile namaz zannettiğim İstihare’nin Kur’an’a bakarak 

bir tahminde bulunmak anlamında kullandıklarını öğrendiğimde şaşkınlığımı 

gizleyemedim ve aniden: “Bu mu istiare dediğiniz?” dedim. Hepsi önce şaşkın bir 

şekilde, daha sonra da gülümseyerek bu tavrımı hoş karşıladıklarını, çünkü mektebe 

uzak kaldığımı söylediler. Kadınlardan birisi daha önce defalarca sorulan uzun yıllar 

mektep ile neden bir bağ kurmaya çalışmadığım sorusuna yine aynı şekilde cevap 

verdim. Bundan sonra bu konuyu o gün açmadılar. Bu uygulamalar seti ailemden 

öğrendiğim birçok Şii pratiğin değiştiğini gösteriyordu. Çünkü eskiden bu şekilde değil, 

daha kısa olarak Felak ve Nas sureleri okunmaksızın bu işlem gerçekleşirdi. 

Görüldüğü gibi üzerlik otunun yakılarak dumanına temas edilmesi veya Kur’an-ı 

Kerim’e bakıp bir karar vermek gibi pratikleri kadınlar, dini metinlerde bulunup 

bulunmamasına bakmaksızın pratik faydasına inandıkları için birbirine tavsiye 

etmektedirler. Kadınların sorunlarının çözüm arayışlarının örneği olan bu olay, kitabi 

dinin oldukça uzağında bulunan “halk dinine” ait bir parçadır. Bunu sadece evime gelen 

kadınların değil, eğitim seviyesi yüksek olanların da yaptıklarını gözlemledim. 
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7.3.Kadınların Ev Dışı Alanda Çalışması 

Kadınların ev dışında belirli bir ücret karşılığında çalışmalarının sadece maddi 

açıdan alacakları karşılığın ötesinde, onlara sağladığı pozitif boyut da bulunmaktadır. 

Bu sayede kadınlar üretim faaliyeti aracılığıyla toplumsal bağlarını kuvvetlendirirler.539 

Kadınların günümüz şartlarında ev dışında çalışmasıyla ilgili olarak bir kadın şunları 

söyledi: 

Kadın kesinlikle çalışmalı. Başını açsa bile çalışmalı. Çünkü erkeklere 

güvenmiyorum. Başörtüye karşı olsalar da farklı örtü şekilleri kullanılabilir 

gerekirse şapka bile takılabilir. İğne kullanmadan baş örtmek mümkün bence. 

Kadınlarla erkekler haklar açısından eşit. Ama evde kadınlar erkeklerle eşit 

değil. Erkeğin sözü geçiyor evde. Olması gereken kadınların erkeklere, 

erkeklerin de kadınlara saygı göstermesi, birbirini dinlemesi, ortak noktada 

buluşmasıdır.  

Ev içerisinde eşitlik olmadığını düşünen bu kadına göre eşitliği sağlamanın yolu 

kadının da erkek gibi ev dışında çalışmasıdır. 

 Karısı ev hanımı olan 40 yaşındaki Muhsin ise kadınların ev dışında çalışmasını 

ancak uygun ortam sağlanırsa onaylayacağını söyledi:  

Erkek kadına göre bir adım önde olduğundan, erkek izin verir ve uygun görürse 

çalışabilir. İran’da taksi şoförleri bile var. Kadınlar her işi yapıyorlar. Buradan 

daha özgürler. Çalışma ortamları bizden daha güvenli olduğu için onlar her işi 

yapıyorlar. Ama burada gece vakti bir kadın taksi şoförlüğü yapabilir mi? 

Sokakta başına bir iş gelmeden dolaşabilir mi? Dolaşamaz çünkü güvenli değil. 

Kadın kendi tabiatına uygun bir işi varsa ancak çalışabilir bence. 

 

Çalışma sahasındaki orta yaş ve üzerindeki kadınların eşleri çoğunlukla esnaf 

veya emeklidir. Bazısı da kamu kuruluşlarında memur olarak çalışmaktadır. 

Kadınlardan ikisi öğretmen, birisi avukat olarak çalışmaktadırlar. Bir kadın da 

üniversite mezunu olmasına rağmen ev hanımıdır. Bunun dışında Açık Öğretim 

Fakültesi’nde öğrenim gören veya mezun olan kadınlar da bulunmaktadır. Genç kızların 

bir kısmı ise üniversitede bir kısmı lisede öğrenim görmektedir. Kendisi ilkokul mezunu 

                                                 

539Jenny B. White, Para ile Akraba : Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, çev. Aksu Bora (İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2015), 20. 
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olan Elif’in kızlarından birisi yüksek lisans, diğeri ise lisede öğrenim görmektedir. 

Yasemin mühendislik,  Esila, Zeynep ve Fatma Zehra tıp fakültesinde öğrenim 

görmektedir. İlerleyen yıllarda lisede öğrenim görenlerin bir kısmı üniversite eğitimine 

başlamış, bir kısmı da üniversiteden mezun olmuş, işe girmek için sınavlara 

hazırlanmaya başladılar. Ne ailelerin ne de kızların, gelecekte ev hanımı olmak gibi 

tahayyülleri bulunmamaktadır. Matematik bölümünden mezun olan Deniz, kısa süre 

içinde özel okulda öğretmenlik yapmaya başladığında annesi Defne, onun KPSS 

sınavına yeterince çalışmadığından yakınıyor, diğer kızının yeterli puanı aldığı için 

hemen öğretmen olarak atandığını anlatıyordu. Defne, Tıp fakültesinde okuyan oğlu 

gibi kızlarının eğitimi konusunda hiçbir kısıtlamada bulunmamıştı.  

Genel olarak Şii ailelerde eşler arasında eşitlikçi ilişkiler göze çarpmaktadır. 

Bunda Şii metinlerin yorumlanarak yeniden hayata adapte edildiğini, özellikle 

kadınların “dinleri içerisinde yapısal ve kültürel olarak belirmiş olan cinsiyet ayrımcılığı 

ve ataerkil kabulleri dinden bir nevi sökerek onu yeniden, kendi koşullarında bina edip, 

uyarlama”540 çabalarının etkili olduğu düşünülebilir. Şiiler dini metinleri modern 

hayatın şartlarında yaşamayı kolaylaştıracak şekilde dönüştürmektedirler. Bu sayede ne 

dinin kuralları ihlal edilmiş ne de hayatın akışının tersine bir tutum sergilenmiş 

olunmaktadır. 

Şii metinlerde kadınlarla erkeklerin Allah’ın emirlerinden eşit derecede sorumlu 

oldukları, ancak fiziksel kapasite, ailedeki ve toplumdaki sorumluluklarının 

farklılığından dolayı kadının erkeğe tabi olması gerektiği vurgulansa da Şii kadınlar 

pratikte bu sınırın ötesini talep etmektedirler. Sadece Şii kadınlar değil, Toker’in de 

                                                 

540İhsan Toker, “Eşı̇tlı̇k ve Adalet Kavramları Çerçevesı̇nde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cı̇nsı̇yet 

Örüntülerı̇”, Ankyra Ankara, (1990), 151. 
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analiz ettiği üzere eğitimli Sünni dindar kadınlar da dini metinleri eşitlikçilik açısından 

modern koşullara göre yorumlamaktadır.541 

Şii kadınlar tamamen eşlerinin kontrolünde olarak pasif figürler olmayıp 

çocukların okul, evlilik tercihi, ev alma gibi ailevi alanda oldukça etkindirler. Bu 

konuyu Eisenlohr da gözlemlerinde aktarmıştır.542. 

Bir toplumun üyelerinin kadına karşı tutumu, o toplumun kültürel yapısıyla 

doğrudan alakalıdır. Örneğin Pakistan’da genç kızların devamlı ailelerin gözetimi 

altında olduğu, erken yaşlardan itibaren evlendirilmeye çalışıldığı, elit ailelerde bile kız 

çocuğunun evde  “misafir” olarak kabul edildiği, kocasının evine gideceği zaman ancak 

oradan “tabutuyla” çıkmasının telkiniyle evlendirildiği gibi geleneksel anlayışlar 

mevcuttur543  Benzer şekilde Orta Anadolu kırsalında da evden ayrılacak olan “misafir” 

ve  “el” gözüyle bakılan kızların erkeklerden daha fazla şımartıldığı bilinmektedir.544 

2008 yılında Iğdır’da yapılan bir çalışmada da kızların “el” olarak görülmesine bağlı 

olarak onlara mirastan pay vermeme ve başlık parası gibi uygulamaların yaygınlığı göze 

çarpmaktadır.545 Günümüzde eğitim, göç ve iletişim olanaklarının artması kız 

çocuklarının evdeki konumunu “el” den “yerli”ye dönüşmeye başlasa da tamamen bir 

değişimden bahsetmek için henüz erken olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yapılacak 

araştırmalardan elde edilecek verilere göre sağlıklı bir analiz yapılabilir. Ancak 

gözlemlerime göre özellikle genç ebeveynler kızlarının istikbalini garanti altına alacak 

olanakları sağlamaya çalışmaktadırlar.  

                                                 

541Toker, “Eşı̇tlı̇k ve Adalet Kavramları Çerçevesı̇nde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cı̇nsı̇yet 

Örüntülerı̇”, 162-163. 
542Roschanack Shaery-Eisenlohr, “Imagining Shi‘ite Iran: Transnationalism and Religious Authenticity in 

the Muslim World”, 26. 
543Khawar Mumtaz - Farida Shaeed, Women of Pakistan: Two Steps Forward, One Step Back (London 

and New Jersey: Zed Books, 1982), 23,24. 
544Delaney, Tohum ve Toprak, 101. 
545Bkz. Figen Balamir, Karakoyunlu’da Sosyal ve Dini Hayat (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008). 
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Şiiler için başarı ve refah meşru yollarla olmak şartıyla arzu edilmektedir. 

Helalinden kazanmak, helal şeylere harcamak, güzel bir eve, iyi gelirli bir işe sahip 

olmak çağdaş yaşamda dindar olmaya engel olmayan amaçlardır. Bu yönden 

baktığımızda Lara Deeb’in “pious modern” ifadesinin çalışma alanımdaki Şiiler için de 

geçerli bir tanımlama olduğunu görmekteyiz. Deeb, Şii dindarlığının modern 

tezahürlerini yorumladığı çalışmasında karşı cins ile tokalaşma eylemi üzerinden Şiiler 

arasında modernleşme ile ilgili bir fikir birliği olmadığını, buradaki esas sorunun 

tokalaşmadan ziyade nasıl modern olunacağı konusundaki fikir ayrılığından 

kaynaklandığını belirtmektedir.546 Şiilerin modernlik ile temas noktasında kritik 

gösterge olan tesettür konusundaki düşüncelerini bu yönüyle analiz etmek uygun 

olacağı kanaatindeyim. Çünkü bir yandan iyi bir hayata ulaşmayı, iyi bir eğitim alarak 

meslek sahibi olmayı önemseyen Şiilerin, dindarlık pratikleriyle modern hayatın 

dayatmaları arasında nasıl bir tercihte bulunacaklarını öğrenmek ve onların değişime 

duyarlılıklarını anlamayı kolaylaştırabilir. 

 Bu konuda erkekler başörtüsünden taviz verilmemesi gerektiği konusunda daha 

ısrarcı görünmektedir. Kızları üniversite mezunu olduğu halde çalışmayan, kendisi ise 

başını örttüğü için gençliğinde kamudaki memuriyetten ayrılmak zorunda kalmış bir 

kadın olan Selda ise mecbur olan kadınların başını açarak çalışması gerektiğini savundu. 

Oysa dini değerlere sıkıca bağlı olan bu kadın, farz ibadetler dışındaki Şii takvime göre 

yapılması gereken duaları oldukça istekli bir şekilde yapıyordu. Benzer dindarlık 

yoğunluğunda olan başka kadınlar da aynı şekilde başörtüsünün zorunluluk halinde 

açılıp çalışılabilmesi gerektiğini düşünüyordu. Zaruret karşısında başörtüsünü açmaya 

gösterilen bu esneklik, zorunluluk halinde dini değerlerden vazgeçme konusunda 

gösterilmemektedir. Örneğin “Devlet kurumunda önemli bir göreve gelme karşılığında 

inancının tersine bir eylem yapması arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa 

                                                 

546Deeb, An Encahanted Modern, 110. 
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hangisini yapmalı?” şeklindeki soruma genç bir kadın çok net bir şekilde:“Eğer bu 

şekilde yaparak o işe sahip olacaksa çocuğumun işsiz kalmasını tercih ederim.” diye 

cevap verdi.  

Din ile gündelik hayatın sınırları nerede başlar nerede biter? Nelerin dini pratik 

nelerin gündelik pratik olduğu İslamiyet söz konusu olduğunda belirsizleşir. Çünkü 

aslında İslamiyet hayatın her alanına sirayet etmiş bir dindir.547 Yukarıdaki katılımcının 

sözleri dinin gündelik hayata bakış açımızı belirleyici bir değer sistemi olduğuna bir 

örnek olarak gösterilebilir. 

Molla da aynı şekilde kendisine devlet kurumlarında işe girmek için bir miktar 

rüşvet verilmesinin caiz olup olmadığının sorulduğunu, kesinlikle bunun haram 

olduğunu, bu şekilde işe girmektense işsiz kalınmasının daha iyi olacağını kendisine 

fikir danışanlara söylediğini anlattı. 

Bu konu farklı zamanlarda da sohbetlerde konuşulmuş, başka katılımcılar da 

benzer şekilde inançlarına aykırı davranılmaması gerektiğini söylemişlerdi. Örneğin 35 

yaşındaki iki çocuk babası bir katılımcı, ev hanımı olan eşinin ancak başörtülü olmak 

kaydıyla uygun bir iş işte çalışabileceğine olumlu baktığını söyledi. 

Başörtüsünden vazgeçerek ev dışı alanda çalışmak konusunda genel olarak kadın 

ve erkeklerin fikir birliğinde olmadıklarını göülmektedir. Bana göre bunun 

sebeplerinden birisi, kadınların ev içi alanda yaşamanın kısıtlılığıyla ve ekonomik 

zorluklarla doğrudan karşı karşıya kalmaları olabilir. Bu nedenle kadınlar ev dışı alanda 

çalışmayı ve ekonomik olarak daha rahat olmayı arzulamaktadırlar. 

                                                 

547Carol Delaney, Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji, çev. Selda 

Somuncuoğlu ve Aksu Bora (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 35. 
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7.4.Güçlü Kadın Figürlerin Örnekliği 

 Günümüzde de geçmişte olduğu gibi Şii kadınların Sünni hemcinslerine kıyasla 

daha aktif ve görünür olmalarının nedenlerinden birisi de metinlerdeki kadın figürlerden 

bazılarının rol model olarak alınmalarıdır.  

Örneğin Şii kadınlar Lübnan’da Zeyneb ve Fatıma’nın güçlü karakterini örnek 

alarak toplum hizmeti gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.548 Türkiye’de ise genel olarak 

Şiilerin politik olarak sessiz olmaları Türkiye’nin diğer İslam ülkeleriyle 

kıyaslandığında sosyo-kültürel ve siyasi olarak farklı koşullarından kaynaklandığını 

söyleyebilirim. Bu nedenledir ki Türkiye’deki Şii kadınlar Zeynep ve Fatıma’nın 

metinlerdeki aktivist, protest yönünü değil, daha çok annelik ve dindarlığını rol model 

almaktadırlar. Her ne kadar Mahmood dini bir takım pratiklere bağlılık gösterenlerin 

eylemlerinin önünde sonunda politik bir tesire neden olacağını iddia etse de549 çalışma 

alanımdaki Şiilerin özellikle Aşura ile ilgili söylemlerindeki protest ton, politik 

eylemlerinin varlığını göstermez. Şii kadınlar da geniş kapsamlı kolektif kamusal 

faaliyetler içerisinde değil, daha çok bireysel dindarlık düzeyinde dini pratiklerini 

gerçekleştirmektedirler. 

7.5.Yasın Kadın Hali 

D’Souza’ya Kerbela ile ilgili metinlerdeki ağırlıklı olarak bulunan erkek 

varlığına dikkat çekerek bu anlatılarında kadınları erkeklerin kahramanca öldürülüşüne 

ağlayan, daha sonraki aşamalarda zalim yönetici tarafından utanca maruz bırakılan 

çaresiz varlıklar olarak resmedildiğini belirtir.550  Bu tesbit, çok yönlü ve kompleks 

yapıya sahip yas geleneğinin sadece bir yönünü göstermektedir. Kerbela anlatısında ön 

                                                 

548Lara Deeb, An Enchanted Modern, Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon (USA: Princeton 

University Press, 2006); D’Souza, Partners of Zaynab. 
549Mahmood, Dindarlığın Siyaseti, 11. 
550D’Souza, Partners of Zaynab, 36. 
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plana çıkan diğer kadın figürler de Şii İslami harekete kadınları da dâhil etmek için 

çeşitli İslam ülkelerinde kadınları motive edici biçimde öne çıkartılmıştır. Bu konuda 

Deeb, daha başlangıçta Hüseyin için yas tutan ve acı çeken Zeyneb’in sonrasında 

ağlamayı sonlandırıp haksızlığa direnen daha aktivist bir karakter olarak anlatıldığına 

dikkat çekmektedir.551 Bu iki farklı tutum ve davranışın aynı karakter üzerinde 

somutlaştırılması, gerektiği zaman iki türlü de dönüştürülebileceğini göstermektedir. 

Mersiyelerde de aynı şekilde Zeyneb’in, her iki özelliğinin de ön planda olduğu 

görülmektedir. Öncelikle o Kerbela’da şehit olan yakınlarına yas tutarak ağıt yakan, 

sonrasında ise düşman karşısında cesur ve iffetli bir şekilde sağ kalanları korumaya, 

onların acısını hafifletmeye çalışan, fedakâr bir kadın olarak resmedilmektedir. Fatıma 

ise, halife tarafından şiddete maruz bırakılarak bebeğini kaybeden; aynı zamanda da 

fedakârlık, iffetin sembolüdür. İki kadın anlatısında en dikkat çekici benzerlik de güçlü 

iffet vurgusudur. Anmaların ve vaazların merkezi konumunda olan bu kadın figürlerin 

şüphesiz Şii kadınlar üzerinde de karşılığı bulunmaktadır. Çalışma alanımda Fatıma gibi 

sembol kadınların cesareti, kararlılığından daha çok, onların dindarlıkları üzerinden inşa 

edilen ideal kadınlığın rol model olarak sunulduğunu ve kadınların onların bu yönlerini 

daha kolay benimsediklerini söyleyebilirim. 

Kadınlarla beraber bulunduğum bir ortamda “Fatıma’yı mı Zeyneb’i mi örnek alacağını 

sorduğumda bir kadın şunları söyledi: 

Ben Hz. Fatıma’yı örnek alırım daha çok. Bence Hz. Fatıma 

Hz.Zeyneb’ten daha cesur. Zeynep İmam Seccad varken konuştu ki o da 

hastaydı. Etkisi yoktu. Ama Fatıma İmam Ali varken konuştu, zalime, 

haksızlığa tepki koydu. Ali’nin önüne geçme cesaretini gösterdi. Bu bence 

daha cesurca bir davranıştı. 

                                                 

551Deeb, An Encahanted Modern, 149. 
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Başka bir kadın ise Zeyneb’in daha cesur olduğunu düşündüğünden onun gibi 

gibi cesur olmak istemektedir:  

Çok zor bir soru bu. Ben Zeynep gibi cesur değilim. Fatıma’dan ziyade 

Zeynep gibi olmak isterdim. Onu örnek almak istiyorum. Yoksa çok 

cesurdu. Kerbela’da kendi çocuklarını bırakıp yeğenlerinin peşine düşüp 

onları korumaya çalışıyor. 

 Diğer taraftan mersiyelerde Zeyneb’in kendi çocukları ve kocası yerine ilgisini 

doğrudan Hüseyin’e yönelttdiğinden de bahsedilmektedir. Hüseyin hayattayken onun 

üzerine titreyen Zeyneb, onun vefatından sonra yetim kalan çocuklara ve eşlerini 

kaybeden kadınlara kol kanat germiştir. Bu da kız çocuklarının aile içerisindeki 

sorumluluk bilincine yönelik bir örnekliktir. Zira Şii anlatılarda genellikle Zeyneb’in eşi 

ve aile hayatıyla ilgili ayrıntıya fazla yer verilmeyerek dagha çok onun erkek kardeşine 

olan sevgi ve bağlılığı üzerinde yoğunlaşılmaktadır.. 

7.6.Geçici Evlilik: Mut’a Nikâhı 

Otuzlu yaşlarında üç çocuk sahibi olan Aybala ve eşi Fırat ile tez çalışmasına 

başladığım ilk günlerde tanıştım. On iki yaşında bir oğlu, dokuz ve üç yaşlarında iki 

kızları vardı. Bir süre İran’da yaşamış Aybala ile her hafta Vakıf’ta, birkaç kez de ev 

ortamında, piknik, Aşura anması gibi yerlerde görüştük. Başlangıçta Ankara’ya henüz 

alışamadığından bahseden Aybala zamanla Vakıf’ta tanıştığı arkadaşlarıyla sık 

görüşmeye başladığından başlangıçtaki “gurbette olma” duygusunu üzerinden atmış 

görünüyordu. Bir keresinde Vakf’ın kendisi için önemini şu şekilde ifade etti: “Her 

hafta sanki kendi evime geliyormuşum gibi heyecan ve sevinçle geliyorum buraya.” Bu 

söz ile o, Vakf’ın kente yeni gelen kişilerin yaşadığı yalnızlığa karşı oluşturduğu anlamı 

ifade ediyordu. Aileler burada yeni arkadaşlar ediniyor, vakıf dışında da birbirileriyle 

görüşmeye devam ediyorlardı. 
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Bir hafta sonu, Aybala’nın daveti üzerine birkaç kadınla beraber onun evinin 

bulunduğu yer olan Sancaktepe’ye gittim. Ankara’nın daha önce gitmediğim bir tarafı 

olan bu bölgede on veya on beş yıl öncesine kadar bulunan gecekondu tipinde evler 

yerinde şimdi çok katlı lüks binalar göze çarpıyordu. Eve vardığımızda beni, Aybala ve 

Fırat kapıda karşıladılar. Kısa bir süre sonra Fırat, küçük kızı alıp parka gidince ev 

tamamen kadınlara ve diğer çocuklara kalmış oldu. Biz oradan ayrıldığımızda kocası 

hala eve dönmemişti.  

Namazdan sonra çay ve yiyecek ikramı başladı. Ben getirdiğim hediyeleri 

ilkokulda okuyan kızına verince annesi de çok sevindi ve teşekkür etti. Ev ziyaretleri 

yaptığımda mutlaka yanımda  “iyi niyet ifadesi” olarak küçük hediyeler götürüyordum. 

Bu davranış hem genel olarak alışkanlığım olsa da buradaki amacım, öncelikle 

kendilerinden birçok bilgi aldığım katılımcılara, gerektiği zaman benim bir şeyler 

vermemin, onların bana güven duyması için önemli bir eylem552 olduğuna inanmamdı. 

Böylece hep alıcı olarak alanda bulunmayarak bazen de bazı küçük davranışlar 

göstererek onlarla aramdaki güveni sağlamlaştırmaya çalıştım. Hediye sunumundan 

sonra bir yandan yiyor bir yandan da sohbet ediyorduk. Sohbet konusu günlük sıradan 

olaylardan başlayarak, 15 Temmuz darbe girişimi, tarikatlar, Şiilik ve en son ve Mut’a 

nikâhı ile ilgiliydi. 

Safiye şu şekilde konuşmaya başladı: 

Bizim Vakıf çok iyi. Fetullahçılar ve tarikatlar hep para hep para topluyorlardı. 

Kim zenginse ona yanaşıyor, ondan para koparmaya çalışıyorlardı. Ama bizim 

vakıfta bu işler gönüllü, yani isteyen verir. Onlar herkesi para isteyerek kendi 

taraftarlarını desteklemek için kullanıyorlardı. Allah’tan hiç bana yanaşmadılar. 

Ben de hep uzaktım zaten onlara. Ama Şiilikte de bazen kafam karışıyor. 

Mesela Şiiyim ben ama Mut’a nikâhı bir türlü içime sinmiyor. Almanya’da Şii 

adamlar çok yapıyorlarmış bu nikâhı. Şiiliği kendi nefisleri için kullanıyorlar 

dedi. 

                                                 

552Martyn Hammersley - Paul Atkinson, Ethnography: Principles in Practice (New York: Routledge, 

2007), 274-275. 
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Aybala bu nikâhın kadınlar ve erkekler için faydalı olduğunu, Peygamberimiz 

zamanında zorunluluk halinde yapılan Mut’a’yı inkâr etmenin Allah’ın emrine karşı 

gelmek anlamına söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: 

Ama Hz. Peygamber’in uyguladığı bir emri Ömer kaldırmıştır. Hâlbuki bugün 

eşinden uzun süre, örneğin 4-5 yıl ayrı kalan adam bu nikâh sayesinde zinadan 

korunmuş olur. Dinimize göre uygun olan budur. Mesela erkeğin on tane şehvet 

(tutku kastettiğini söyledi) duygusu vardır. Bunun bir tanesi diğer dünyevi 

duygulara, diğer şehevi istekleri ise cinsel duygularla ilgilidir. Ama kadın için 

bunun tersidir. Kadında şehvetin sadece biri cinsellik ile ilgiliyken dokuzu 

başka dünyevi tutku ve isteklerle ilgilidir. Bu yüzden Allah insanın tabiatını 

bildiğinden gerektiği durumda bunu uygulamak dinin emridir. Eğer birisi 

mutaya karşı olursa dinin emirlerine de Allah muhafaza karşı olmuş olur. 

Erkekler de Mut’a nikâhının yapılmasının Allah’ın emri olduğunu; özellikle 

korunup kollanmaya muhtaç kadınlar için bir gerekliliğini savunuyorlardı. Ancak bir 

kadının böyle bir nikâhı savunması şaşırtıcıdır. 

Safiye, “Mutadan doğacak çocuğun suçu ne o zaman? Babası nikâh süresi 

bitince onu bırakıp gidecek üstelik adam kadına faydalandığı için kendisine para 

verecek. Bunun zinadan ne farkı var? Ben kabul etmiyorum bu çok saçma” dedi. İkisi 

de fikrinden vazgeçmiyor konuşmaya devam ediyorlardı. Bir ara kavga edecekleri 

konusunda endişeye kapıldım. Aybala ısrarla onu ikna etmeye çalışıyor, o ise ikna 

olmak istiyor, ama mantıklı bulmadığı için kabul etmediğini söylemeye devam 

ediyordu. Aybala şunları söyledi: 

Allah insanların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar karşılayacak hükümler 

getirmiştir. Kur’an tüm insanlara tüm zamanlara indirilmiştir. Allah insanların 

bu tür cinsel ihtiyaçları olacağını da bildiği için zaruret durumunda bunun 

uygulanması gerekir. 

Ben araya girerek: “Eşinin yurtdışına gittiğini ve bir yıl boyunca dönmeyeceğini 

farz edelim. Bir gün seni arayıp bir kadınla Mut’a nihakı yapmak istediğini söylerse 

bunu nasıl karşılarsın? dedim. O tereddüt etmeden şu şekilde cevap verdi: “Bu çok zor 

bir durum. Asla böyle bir durumda olmak istemem. Ama Allah ve Peygamber izin 

vermişse bize düşen nefsimize zor da gelse bunu kabullenip itaat etmek” 
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Benzer düşünceyi Aygül de savundu: “Bunu Allah’ın emri olduğu için kabul 

ederim. Ancak eşim Mut’a yapsa bunu bana yansıtmaması, beni üzecek şekilde 

davranmaması lazım. Zaruret durumunda Allah’ın ayeti olduğu için kabul ediyorum tabi 

ki”  

Göktuğ da, Allah’ın emri olduğu için zaruret halinde uygulanabileceğini, 

Allah’ın emrini kabul etmemenin kişinin imanını tehlikeye atacağını söyledikten sonra 

sözlerine şu şekilde devam etti: 

Örneğin kadın dul olacak, en az üç ay boşandıktan sonra iddet bekleyecek. 

Evlilik süresinde doğan çocuk erkeğe ait olacak. Mehir mutlaka verilecek. 

Bizim mektebimize göre mehir evlilik süresinde değil, boşandıktan sonra 

veriler. Bir çeşit nafaka da diyebiliriz. Bizler nişanda dini nikâh da yaparız ki 

kadın ve erkeğin görüşmesi günah olmasın. Resmi nikâh da ilan için şart oluyor. 

Halil ve Muhsin Muta nikâhını her iki cins için zinaya düşme tehlikesine karşı 

bir önlem olarak savunmaktadırlar. Halil, kadının da cinsel ihtiyacı olabileceğini ayrıca 

maddi olarak geçinemeyen dul kadınlar ile yapılan Mut’a nikâhının zinadan korunmak 

için gerekli olduğunu ısrarlı bir şekilde savundu: 

Mut’a nikâhı yaparak belli şartları sağlayan kişiler evlenebilir. Bizim 

imamlarımız bunu söylüyor. Diğer nikâhtan bir farkı süredir. Zinadan korumak 

için imamlar bunu uygulamayı tavsiye etmiştir. Özellikle dul kadınların cinsel 

ve maddi ihtiyaçları için gereklidir. Aynı şekilde şartları gereği evlenemeyen 

erkekler de zinadan kurtulmak için bu nikâh gereklidir. Sünni inancına göre 

üniversitede okuyanlar gizlice evleniyor bu mu iyi yoksa muta mı? 

 

Çalışma alanımda Şiiler Mut’a nikâhını onaylamalarına rağmen fiiliyatta ne 

Mut’a ne de çok eşli evlilik yapanlarla karşılaştım. Bunun nedenini kültürel, ekonomik 

ve sosyal sebeplere bağlayabiliriz. Fernea, Orta Doğu’da büyük şehirlerde hoş 

karşılanmayan çok eşliliğin kırsalda ekonomik ve sosyal ihtiyaca yönelik olduğundan 

devam ettiğini belirtmektedir. Şehirlerde ekonomik bağımsızlıklarını kazanan kadınların 

ailelerine daha az bağımlı hale gelmelerinin etkisiyle de çok eşli bir evlilik pratikte 
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yaygın değildir 553 Çalışma alanımda kadınlar ve erkekler Allah’ın emri olduğu için bu 

nikâhı savunmaktadırlar. 

7.7.Geleneksel Kadın Toplantıları: Mersiye 

Lindisfarne mevlidin kadınlar arasındaki hiyerarşiyi bozan yapısından da 

bahsettiği çalışmasında, annelik konusunun ağır bastığı kadın mevlitlerinin erkeklerin 

dışlandığı; kadınların kendi dinsel deneyimlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan 

tek dini toplantı olduğuna dikkat çekmektedir.554 Mersiye toplantıları da yalnızca kadın 

katılımına açık olması ve kadınlar arasındaki statü farklılıklarını ortadan kaldırarak 

onları ortak bir ritüel potası içerisinde eşitlese de işleyiş, içerik ve amaç yönlerinden 

Sünni kadın mevlitlerinden bazı farklılıkları bulunmaktadır. Örneğin mevlid düğün, 

nişan, sünnet veya doğum gibi kutlama amaçlı yapıldığı gibi, vefat anmalarında da 

yapılmaktadır. Mersiye toplantıları ise genellikle kadınların nezirleri veya muharrem 

ayına bağlı anmalarda gerçekleşmektedir. Iğdır’a özgü olarak özellikle son yıllarda 

çocuk dünyaya geldiğinde ve yeni bir ev satın alındığında da mersiye toplantıları yaygın 

olarak yapılmaktadır. 

Türkiye’de Sünni ve Şii kadınların kendilerine özel dini toplantılarından en 

önemlisi olan mevlid ve mersiye ile ilgili yeterince araştırma yapılmamamsı, kanımca 

kadın ritüellerinin kenarda kalmışlığını, dışlanmışlığını ve küçümsenmiş olduğunu 

göstermektedir. Hâlbuki kadınların kendi özel alanlarında gerçekleşen ve yönetimi 

tamamen kadın inisiyatifinde olan bu toplantıların geçmişi oldukça eskidir. Cole’a göre, 

19.yüzyıl Hindistan’da Şii din adamlarının erkek egemen yapısına rağmen kadınlar 

güçlü bir şekilde ritüel hayatlarını şekillendirerek geliştirmişlerdi. Ona göre her sınıftan 

kadınlar bu ritüellerin gelişimine katkı sağlamış olsa da soylu kadınların katkıları 

                                                 

553Fernea, Guest The Sheik: An Etnography of an Iraki Village, 172. 
554Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, 163,164; Tapper, 

“Ziyaret: Gender, Movement, and Exchange in a Turkish Community”. 
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şüphesiz daha fazla olmuştur.555 Mersiye toplantıları da zaman içerisinde içeriği kısmen 

değişikliğe uğrasa da kadınlar için ifade ettiği anlamı ve kadınların mersiye 

toplantılarına olan ilgisi değişmemiştir. Günümüzde mersiye için herkese özel bir davet 

veya bildirim olmaksızın kadınların birbirine bildirmesiyle oldukça yoğun bir katılım 

sağlanmaktadır.  

Iğdır’da yapılacak olan mersiyeye bir akrabamın bildirmesiyle katıldım. 

Toplantının yapılacağı eve vardığımda orada yalnızca ev sahibi ve bir kaç yakın 

arkadaşı bulunuyordu. Henüz molla gelmediği için salona geçerek diğer kadınlarla 

konuşmaya başladım. Oldukça özenli ve temiz duran evdeki eşyalara baktığımda 

mersiye için özel hazırlık yapıldığı anlaşılıyordu. Yarım saat içinde kalabalıklaşan evde 

neredeyse oturacak yer kalmadığı için gelenler diğer odalarda, koridorda oturmaya 

başladılar. Bazı başörtülü genç kadınlar molla gelinceye kadar başlarını açtılar. 

Mollanın geldiği bildirilince başı açık olanlar ve diğerleri hemen boyunlarında duran 

örtülerini örttüler.  Bir müddet sonra gelen mollayı ev sahibi salona yakın bir odaya 

alarak ona yiyecek ikramına başladı. Odanın kapısı açık olduğundan ev sahibi kadının 

telaşını görebiliyordum. Molla gelir gelmez az önceki konuşmalar ve kahkahalar 

birdenbire kesilmiş, kadınlar birbiriyle fısıltıyla konuşmaya başlamıştı. Ortam oldukça 

sessizleşmiş kadınlar ağlamaya hazırlanmaya başlamış mendillerini çantalarından 

çıkararak mersiyenin başlamak üzere olduğunu bildiriyor gibilerdi. Az önceki neşeli 

ortamdan hiçbir iz taşımayan bu yeni durumda kadınların hepsinin çehresi neşeden 

hüzne dönüşüvermişti. Çocuklu kadınlar çocuklarının susmalarını sağlamış, herkes 

adeta nefesini tutmuş mollanın başlamasını bekliyordu. Molla mersiyeye başlayacağını 

duyurmak için öncelikle salâvat çekti ve gruba da “bir âli salâvat” diyerek eşlik 

etmelerini sağladı. Hep bir ağızdan yüksek sesle ona eşlik ettik.  60 yaşlarında olan 

molla Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra Kerbela sahnesini tasvir ederek, acıyı ve 

                                                 

555 Cole, Sacred Space and Holy War, 158,159. 
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katliamı gözümüzde canlanmamızı sağladı. Kendisi de ağlayan molla, arada kısa bir 

süre anlatım yapıyor, sonrasında ağlayarak ağıta devam ediyordu. Zaman ilerledikçe 

mollanın anlatımının yoğunluğuna paralel olarak ortamın duygusallığının şiddeti de 

artıyordu. Bu aşamada başlangıçta sadece üzgün bir şekilde duran kadınlar hıçkırıklara 

boğuldular. Ancak hiçbiri kendini kaybedecek kadar ağlamıyor, duygularını belli bir 

seviyede tutuyor, kontrollü ağlıyorlardı. Sesleri ve hıçkırıkları sadece diğer odalardan 

duyulacak seviyedeydi. Bir kısmı ise sessizce gözyaşı döküyor, mendillerini ellerinde 

tutuyorlar, arada gözlerini ve burunlarını siliyorlardı. Yaklaşık 35-40 dakika süren bu 

anlatıda, mollanın ses tonunun yavaşlamasıyla ağıtın sonuna gelindiği anlaşılıyordu. 

Son olarak salâvat, zalimlere lanet, Ehl-i Beyt’e, ev sahibine, katılanların dileklerinin 

kabulü, Sahib-i Zaman’ın zuhurunun çabuklaştırması için Allah’a ettiği duaya hep bir 

ağızdan “âmin” dedik. 

Bundan sonra çay ve yiyecek ikramına devam eden ev sahibi kadın, zarfa 

koyduğu bir miktar parayı molla çayını içerken onun oturduğu sehpanın üzerine nazikçe 

bıraktı. Molla “Allah kabul etsin” dedi ve zarfı açmadan cebine koydu. Bir süre sonra ev 

sahibinin nezaretinde mollanın evden ayrılışının akabinde kadınlar çay eşliğinde 

ikramlardan yemeye devam ettiler. Bu sırada başı açık olanlar mersiye için taktıkları 

tülbentleri boyunlarına veya çantalarına koydular. Ortamın havası tekrar değişmiş, 

gözyaşı yerini kahkaha ve çocuk seslerine bırakmıştı.  Böylece herkes mersiyeden 

önceki sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti. Yarım saat kadar sonra yavaş yavaş 

kadınlar evlerinin uzaklığını veya işlerinin olduğunu söyleyerek ayrılmak için 

hazırlanmaya başladılar. Yaklaşık yedi sekiz tane kadın (bunlar ev sahibinin yakın 

arkadaşları) herkes gittikten sonra bir süre daha kalarak ortalığın toparlanmasına yardım 

ettiler. 

Önceki yıllarda beş gün mersiye okuttuğunu söyleyen ev sahibi, bu yıl sadece üç 

gün mersiye okutmayı nezir etmiş. Beş gün mersiye okuttuğu zaman ilk dört gün çay ve 
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limon; beşinci gün çay ile beraber kurabiye, pasta, börek gibi yiyecekler ikram ettiğini 

söyledi. Oradaki bir kadın oğlu üniversite sınavını kazanması için nezir adadığını, sonuç 

olumlu olduğu için camideki ihya gecelerinde gece boyu ibadet edenlerin iftar ve sahur 

yemeklerini dört arkadaşıyla birlikte yaptıklarını anlattı. Kadınlar ücretli bir işte 

çalışmasalar bile nezir adadığında onu yerine getirmek zorunda olduklarını 

düşündüklerinden kocaları masrafı itiraz etmeksizin karşılamaktadırlar. 

Ben tez için Iğdır’da bulunuyorken bir kadının kızı ameliyat olmuş biyopsi 

sonucunu bekliyordu. Tetkik sonucu olumlu çıktığını öğrendiğinde bir seyyide adadığı 

nezrini yerine getirmek için seccade, elbiselik kumaş, parfüm, tişört, gömlek verdiğini 

söyledi. Gökben ise yeni aldığı evine yerleştikten sonraki ilk ay 25-30 kadının katıldığı 

bir mersiye için Iğdır’da “molla” olarak tanınan bir kadını eve davet etti. 65 yaşlarında 

olan bu kadın erkek mollalara ayrılan başka bir odada değil, kadınların bulunduğu 

salondaki koltuğa oturdu. Orada bulunan tüm kadınlar kendisine oldukça saygı 

gösteriyorlardı. Mersiyeden sonra bir zarf içinde kendisine para verilince o, zarfı 

şiddetle reddederek bunu asla kabul etmediğini, bu işi Allah rızası için yaptığını söyledi. 

Ev sahibi çok ısrar edince bu kez:“Yakın zamanda Kerbela’ya gideceğim, orada birçok 

fakir olduğu için eğer vermek istiyorsan oraya gideceğim zaman verebilirisin” dedi. Ev 

sahibi de bunu kabul etti. Kadın başka bir programı olduğunu söyleyerek ayağa kalktı 

ve kadınlara selam vererek evden ayrıldı. Daha sonra ev sahibiyle görüştüğümde parayı 

Kerbela’daki fakirlere ulaştırması için kendisine ulaştırdığını söyledi. 

Camii gibi kutsal mekânların kadınlara yönelik kısıtlamalarının aksine, ev 

toplantıları kadınlara özgürlük alanı açmaktadır. Örneğin bir kadın adet döneminde kirli 

kabul edildiğinden camiye gidememesi durumunda veya adet olmasa bile bir kadın 

vaizin camide vaaz vermesi gibi kısıtlamaların varlığını düşündüğümüzde ev 

ortamındaki toplantıların kadınlar için önemi daha iyi anlaşılabilir. Kadınların özel 

alanlarındaki bu özgürlüğü onların kendi din anlayışlarını keşfetmeleri ve kendi 
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yorumlarının önünü açmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bu tür toplantıları bir ev içi 

faaliyet olarak görmek aşırı basitleştirmek olacaktır.556 Çünkü kadınların evde 

gerçekleştirdikleri en önemli özel toplantıları olan mersiyeler hem onların dini 

bilgilerini artırmakta hem de çevreleriyle iletişimlerini sağlamlaştırmaktadır. 

Lindisfarne de kadınların hem ‘kutsal’ kabul edilip hem de adet kanaması ve 

doğumla ilgili kurallar nedeniyle bazı dini ibadetlere katılmasının engellenmelerinin 

tezatlığına vurgu yapmaktadır.557 Kadınlar özellikle kırsalda hayatın birçok alanındaki 

kısıtlamalara maruz bırakıldıklarından Şii kadınların mersiyeleri veya Sünni kadın 

mevlitleri bu kısıtlılığı bir nebze de olsun gevşetme işlevi görmektedir. Çünkü mersiye 

toplantılarına, “cinsiyetler arası eşitsizlik ile gündelik dinsel uygulamalar arasındaki 

ilişki”558 açısından bakarsak organizasyonu ve yönetimi kadınlara ait olduğundan 

kadınlar açtıkları bu sosyal alan vasıtasıyla kendilerini ifade etmektedirler.  

7.8.Ölü Bayramı 

Iğdır’da Mart ayının ikinci haftasına rastlayan Salı ve Perşembe günleri mezar 

ziyaretlerinin yapıldığı, mezarlarda Kur’an-ı Kerim okunarak, ölenler adına sadaka 

verildiği güne Ölü Bayramı denir. Tez çalışmasının başlarında bulunduğum 

mezarlıktaki bir türbenin çevresinde kümelenen kadınları görünce yanlarına gittim. 

Kadınlar önce Fatiha okuyup daha sonra yanlarında getirdikleri mumları yakarak 

türbenin pencerelerine bıraktılar. Bu mezardaki benim de akrabam olan bu kadının 

Peygamber soyundan geldiğine, hayattayken gördüğü rüyaların gerçekleştiğine ve 

okuduğu duaların kabul edildiğine herkes inanırdı. Özellikle kadınlar imkânları 

ölçüsünde onun gönlünü hoş tutmaya çalışır, ona bir takım eşyalar verirler, ona derin bir 

saygı ve sevgi duyarlardı. Vefat ettikten bir süre sonra mezarını türbe şeklinde yaptılar. 

                                                 

556Torab, Performing Islam, 96. 
557Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, 170. 
558Lindisfarne, Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, 177. 
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Perşembe akşamları dileği olan kadınlar türbesini ziyaret ederek türbesinde mum 

yakarak dua okurlar.  

Yukarıda belirtildiği şekliyle Şii kadın dindarlığının ifade yollarına 

baktığımızda, bunların kendi içinde tutarlı ve anlamlı; belirli bir amaç dâhilinde 

şekillenmiş, daha da önemlisi sürekli bir akış halinde devam eden dini pratikler yumağı 

olduğunu görebiliriz. Din, sadece metinlerde yazılı haliyle duran emirler bütünü veya 

metinlerin birebir uygulanmasından ibaret olan bütünsel bir sistem değildir. Din, 

kadınların hayatına dokunduğu andan itibaren kadın pratikliği ve duyarlılığı ile 

uygulanabilir hale getirilen somut ve gerçek hayata dönük yüzü olan ve renkli bir anlam 

bütünü içeren sistem olmaktadır. İslam’ın namaz ve oruç gibi formel pratikleri 

kadınların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamakta yeterli olmayıp, bunların 

dışında oluşmuş ve onların sosyal ilişkilerine de yansıttıkları kendi deneyimleriyle 

oluşturdukları pratikler de bulunmaktadır. 

Kadın toplantıları da uzun zamandır Iğdır’da devam eden gelenek olup, nezir ise 

kadınların ailevi sorunlarına karşı aktif olarak çözüm üretme stratejisidir. Çocuğunun 

başarısı için nezir dileyen, ev aldığı için mersiye okutan, hasta olan yakının tedavisinde 

imamların yardımını dileyen kadın, sorununu“başka”larıyla da paylaşarak bireysel olanı 

kolektif hale getirmektedir. 

Tarihsel ve etnografik veriler, kadınların dinsel pratiklerinin ailevi ilişkiler 

içerisinde gömülü olduğunu göstermektedir. Onların ailelerinin refahı ve iyiliği ile ilgili 

endişeler dini hayatlarını da biçimlendirebilmektedir.559 Diğer taraftan kadınlar türbe 

ziyaretleri ve nezir gibi pratikler aracılığıyla dünyevi anlamda ailevi huzuru amaçlarken; 

ahirete dönük yönüyle de şefaat ve kurtuluş umudu taşımaktadırlar. Kimseye anlatmak 

                                                 

559Susan Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sister Religions Dominated by Women (New York: 

Oxford Unıversity Press, 1994), 5-6. 
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istemedikleri özel sorunlarını türbelerde gömülü olan hemcinsiyle paylaşarak 

rahatlamakta ve bu yaptığının ahirette de karşılığını almayı ummaktadırlar. 

Yukarıdaki geleneksel pratiklerin bazıları Ankara’da dönüşerek şehir hayatının 

şartlarına uygun hale getirilmiştir. Iğdır’da mum yakılarak dua edilen türbenin yerine 

Ankara’da doğrudan Fatıma’ya tevessül edilmektedir. Ayrıca çalışma alanımdaki 

Müteşeyyiler Iğdır veya İran kültüründe yaygın olan bazı yerel pratikleri 

benimsemektedirler. Iğdır’da kadınların denetiminde gerçekleşen ev mersiyelerinin 

yerini Ankara’da Vakıf binasında yapılan haftalık toplantılar almıştır. 

Anlatıldığına göre Vakıf henüz kurulmadığı dönemlerde toplantılar veya özel 

anmalar evlerde yapılmaktaydı. Grup genişledikçe evler fiziksel olarak kısıtlı 

olduğundan Kızılay’daki daire satın alınarak toplantılar orada yapılmaya başlanmıştır.  

Genellikle Şii kadınlar Sünni kadınlar gibi dini kamusal alanlardan 

dışlanmayarak, çoğu pratiklere erkeklerle beraber katılmaktadırlar. Cuma ve bayram 

namazlarına Sünni hemcinsleri gibi uzak durmayarak erkekler kadar katılım 

sağlamaktadırlar. Sered, kadınların dini “evcilleştirdikleri”ni (domesticate) 

söylemektedir. Zira ataerkil hâkimiyetin olduğu toplumlarda kadınlar gündelik 

hayatlarında kendilerine anlamlı gelen sembol ve ritüelleri çoğunlukla kendilerine ait 

olduklarını düşündükleri özel alanda gerçekleştirmektedirler.560 Ancak Şii kadınlar eve 

ait olarak bilinen dini pratikleri, kamusal alanda da yaşamaya ve kadın dindarlığını 

görünür kılmaya aracı olmaktadırlar.  

 

                                                 

560Sered, Priestess, Mother, Sacred Sister, 6. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

MODERN DÜNYA İLE İLİŞKİ 

İnsanı geleneğin ve dinin esaretinden kurtararak onun yaratıcılığını ortaya 

çıkartmayı hedefleyen olan iyimser bir proje olan modernlik561 ile modern kurumların 

gelişerek dünyaya yayılmasıyla yaşamın daha güvenli olacağına inanılmıştı. Tam tersine 

modernliğin karanlık tarafı ortaya çıkarak yirminci yüzyıl bir savaş yüzyılı olarak, 

önceki dönemlerden daha fazla can kaybı ve acının yaşandığı bir çağ olmuştur.562 

Zamanla çağdaş toplumlarda, modernitenin normları sorgulanmaya başlanmıştı. 

Örneğin öznenin artık sabit ve tekil olmadığını savunan entelektüeller, mevcut toplumu 

ve kültürü tanımlamak için “post-modernite” kavramını kullanarak aydınlanmanın 

ilerleme ve iyimserliğini eleştirerek moderniteye olan inancı sarsmaya başlamışlardı.563 

Din konusunda da 1950’li ve 1960’lı yıllarda toplumların sekülerleştiğine dair 

yaklaşımlar sonraki yıllarda sorgulanarak yeni bir boyut kazanmıştır. İran İslam 

Devrimi, Sosyalist devletlerin etnik ve dini sebeplerle yıkılması, Batılı ülkelere yoğun 

Müslüman göçünün yol açtığı çokkültürlülük tartışmaları, dünyanın birçok yerindeki 

dini yapılanmaların artması gibi gelişmelere bakıldığında aktörler tarafından 

yorumlanan simge, anlam sistemi564 olan dinin etkili olmaya devam ettiği 

görülmektedir. 

Klasik sekülerleşme paradigmasına göre insanların hayatında din etkinliğini 

kaybetmiştir. Toplumsal ve coğrafi hareketlilik neticesinde cemaat bağlarından kurtulan 

birey daha özgürleşmiş, toplumsal hayat rasyonalize olarak dinin önceden düzenlediği 

                                                 

561Nikolai G. Wenzel, “Postmodernizm ve Din”, çev. Ali Ayten, Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, ed. 

Peter B.Clarke (Ankara: İmge Yayınları, 2012), 282,283. 
562Antony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994), 15,16. 
563Repstad, Din Sosyolojisine Giriş: Klasik Çağdaş Kuramlar, 146,147,149. 
564Özbudun, Sınıf Kültür, Kimlik Yazıları, 307-309. 
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alanlar dünyevi unsurlarla dolmuştur.565 Aynı zamanda toplumsal farklılaşma süreciyle 

modern öncesi dönemde dinin yerine getirdiği fonksiyonları modern kurumlar 

devralmıştır.566 Luckmann da toplumların dinden uzaklaşmadığını, dinin insanların 

bireysel tercihine sunularak kurumsal dinin zayıfladığını belirterek dindeki bu değişimi 

“görünmeyen din” kavramıyla ifade etmiştir.567 Berger ise modern dünyanın dinin 

etkisinden arındığı şeklindeki sekülerleşme görüşünü gözden geçirmiştir. Berger 

Aydınlanma’dan beri entelektüellerin dinin modern dönemde yok olacağını ve onun 

yerini bilimin ve rasyonelliğin alacağı görüşünü savunanların yanıldığını, dinin 

canlılığını kaybetmediğini savunmaktadır. Diğer yandan Berger, modernitenin 

sekülerleşmeden ziyade, çoğulculuğa sebep olduğunu belirtmektedir. Ona göre 

çoğulculaşan toplumlar birçok inanç biçimini bünyesinde barındırdığından Tanrı yok 

olmamış birçok Tanrı ortaya çıkmıştır.568 Talal Asad’a göre de dünyanın birçok yerinde 

ortaya çıkan dini hareketlere araştırmacıların gösterdikleri ilgiye bakılırsa modern 

dünyada din asla ortadan kalkmamıştır.569 Diğer yandan Berger’e göre Müslüman 

ülkelerdeki İslami canlanma da sekülerleşmeye meydan okumaktadır. Bu ülkelerden biri 

olan Türkiye’de Atatürk’ün sekülerist ideolojisi çoğunlukla şehirli orta sınıf tarafından 

benimsenmiş, oysa kırsalda hala cemaatçi yapı ve Müslüman kültür varlığını devam 

ettirmektedir. Neticede Berger, Türkiye’de İslamcı bir partinin demokratik yollarla 

iktidar olmasını sekülerleşmenin yanlışlandığının kanıtı olarak sunar.570 Burada bir 

parantez açarak Türkiye’de doksanlı yıllarda kırsalda yapılmış az sayıdaki antropolojik 

                                                 

565Bryan Wilson, “Sekülerleşme”, çev. Ali Bayer, Sekülerleşme: Kalsik ve Çağdaş Yaklaşımlar, ed. İhsan 

Çapçıoğlu, M.Ali Kirman (Ankara: Otto Yayıncılık, 2015), 19-20. 
566Ole Riis, “Modern Toplumda Din Araştırmaları Alanındaki Son Gelişmeler”, çev. Bünyamin Solmaz, 

İhsan Çapçıoğlu, Din Sosyolojisi Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar I, ed. Bünyamin Solmaz, İhsan Çapçıoğlu 

(Konya: Çizgi Yayınları, 2006), 197. 
567Bkz. Thomas Luckmann, Görünmeyen Din: Modern Toplumda Din Sorunu, çev. Ali Coşkun vd. 

(İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016). 
568Peter L. Berger, “Sekülerleşme Yanlışlandı”, çev. M.Ali Kirman, Sekülerleşme Klasik ve Çağdaş 

Yaklaşımlar, ed. M.Ali Kirman, İhsan Çapçıoğlu (Ankara: Otto Yayıncılık, 2015), 223-225. 
569Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri: Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, çev. Ferit Burak Aydar 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2016), 11. 
570Berger, “Sekülerleşme Yanlışlandı”, 229-230. 
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çalışmadan biri olan Nakayama’nın gözlemlerine değinmek gerekmektedir. Yazar genel 

olarak Türkiye’deki kırsal kesimin din ile sağlam bağı olduğuna dair genel düşünceyi 

sorgulamaktadır. Gözlemlerine göre günde beş vakit ezan okunan köyde işler namaz 

ritmine göre ayarlanmamakta, namaza düzenli katılım sağlanmamaktadır. Köyde 

İslam’ın görünür olduğu zamanlar Ramazan ayı ve bayram vakitleridir. Nakayama, 

kandil gecelerine katılım cenaze törenlerine katılımdan daha az olduğunu 

gözlemlemiştir.571 Nitel çalışmalarda bilindiği üzere genelleme yapılmasa da bu 

çalışma, Türkiye’de dinin kırsalda daha yoğun yaşandığı konusuna temkinli 

yaklaşılması gerektiğini düşündürmektedir. 

Kısacası klasik sekülerleşme teorisyenlerine göre modernliğin dini kurumları 

zayıflatacağı, dinin bireyin üzerindeki tesirini azalacağı ve sekülerleşmenin meydana 

geleceği öngörülmüştü. Çağdaş sekülerleşme yaklaşımlarına göre ise dinin birey 

üzerindeki tesiri azalmayarak aksine gömülü bir şekilde devam etmektedir. 

8.1.Türkiye’de Din 

Türkiye’de modernleştirme projesi olarak resmi Sünni İslam’ı referans alan elit 

kesim, uzun yıllar halkın dinini anlayamamış, anlamak istememiştir. Hâlbuki Mardin, 

1940’ların sonlarında Türkiye’de “dine dönüş”ün iki şeklinden bahsetmektedir. O, 

“Ortodoks İslam” ile halkın benimsediği ve “hurafe” veya  “volk islamı”ı olduğunu; 

bunlardan Sünni Ortodoks İslam’ın ulemanın fikirleri doğrultusunda varlığını devam 

ettirdiğini belirtmektedir.572 Ancak Ortodoks İslam Türk toplumunun önemli bir 

kesiminin dinsel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap verememekteydi. Bu nedenle halk, 

ulema tarafından “sapkın” olarak damgalanan Şii grup veya Sünni tarikatlara yönelerek 

onlarda, sıcak ve kişisel tesir görmüş, ihtiyaçlarına karşılık bulmuştur.573 Atatürk 

                                                 

571Nakayama, Köy Kadını, Modernite ve İslam, 31-54. 
572Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007), 149. 
573Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 546,547. 
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devrimleri halkı İslam’ın cemaatçi bağlarından kurtararak onları bireyselleştirme 

amacında olsa da574 halkta karşılığı olan her yapı kuşkusuz varlığını sürdürür. Böylece 

Akşit’in de işaret ettiği gibi Kemalist devrimler ile İslam’ın kurumsal olarak etkinliği 

ortadan kalksa da din, tarikatlar ve bazı sembolik kodlar halinde halk düzeyinde 

varlığını devam ettirmiştir.575 Çünkü dini kurumların toplumsal hayatta bıraktığı 

boşluğu onun yerine ikame edilen modern kurumlar dolduramadığından halk 

benimsediği dini oluşumlar aracılığıyla ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır. 

Türkiye’de kurumsal dinin gücünü kıran sert reformların yapıldığı 1930’lu 

yıllarda Anadolu’da popüler İslam’ın hala canlı bir şekilde varlığını gösterdiğine dair 

kanıtlar bulunmaktadır.576 Laiklik resmi düzeyde başarılı olsa da bunu benimseyemeyen 

halkın popüler İslam’ı arasında ayrışma meydana gelmiştir.577 Bunun farkında olan 

Atatürk, toplumsal ve kültürel yapıda bir değişme olmayacaksa modernleşmenin 

yüzeysel kalacağını düşünmüştür. Devrimlerin sadece şehirlerde etkili olduğu; ancak 

nüfusun büyük bölümünü oluşturan kırsal kesimde etkili olmadığı eleştirisini yapanlar 

olduğu gibi; ani ve şiddetli gerçekleşen devrimler ile halkın kültür ve gelenekleriyle 

bağının koptuğunu savunanlar da bulunmaktaydı. 1950’lere gelindiğinde resmi İslam’a 

gösterilen müsamaha neticesinde Cumhuriyet dönemi boyunca varlığını gizli bir şekilde 

devam ettiren diğer dini oluşumlar da görünür olmaya başlamıştır. Önceki dönemlerde 

devlet tarafından tarikatlara kuşku ile yaklaşıldığı, hatta zaman zaman bazı tarikat 

liderlerini tutuklanıp yargılandığı bilinmektedir.578 Çok partili hayata geçişle beraber 

dini tercihleri dikkate alınmaya başlansa da halk, muhalefetteki Millet Parti’si yerine 

                                                 

574Celalettin Çelik, “Türkı̇ye’de Sekülerleşmenı̇n Öznel ve Nesnel Boyutları”, ed. Ali İsra Güngör 

(Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 2008), 253. 
575Bahattin Akşit, “Türkiye’de İslami Eğitim: Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Medrese Reformu ve 

Cumhuriyet’te İmam-Hatip Okulları”, Çağdaş Türkiye’de İslam: Din Siyaset, Edebiyat ve Laik Devlet, 

ed. Richard Tapper (İstanbul: Sarmal Yayınları, 1993), 124. 
576Bkz. Alberto Fabio Ambrosio, Dervişler Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü, çev. Buğra Poyraz 

(İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012). 
577Özdalga, Modern Türkiye’de Örtünme Sorunu.  Resmi Laiklik ve Popüler İslam, 23. 
578Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 561,562,566. 
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dini ideolojisi olmayan ama dine de hoşgörülü olan Demokrat Parti’yi desteklemiştir.579 

Bu dönemde göçün de etkisiyle kırsal kesimin kültürü kent çeperlerinde daha görünür 

olmaya başlamış, bazı tarikatlar üzerindeki baskı da azalınca bir dini canlanma olarak 

tanımlanan durum ortaya çıkmıştır.580 Zürcker’in de belirttiği gibi aslında dinsel 

canlanma olarak algılanan durum, zaten halkın günlük hayatında var olan kültürün şehir 

ortamına taşınmasıydı.581 Buna kayıtsız kalamayan siyasi liderler ilk cumhurbaşkanı 

dâhil olmak üzere ‘dinimiz’ kavramını kullanarak resmi ve hukuki alandan önceden 

dışlanmış olan İslam’ı582 zımnen tanımış oluyorlardı.583 Türkiye’de devamlı muhatap 

alınan İslam Sünni Ortodoks İslam olmuştur. Bu durumu Turan şu şekilde ifade 

etmiştir: “Sünni İslam’ın kırsal kesime özgü Heterodoks inançlar, mezhepler, tasavvuf 

tarikatları ve Şiiler karşısındaki üstünlüğü, devlet dini olma konumundan 

kaynaklanıyordu.”584 

Öte yandan Türkiye’de Cumhuriyet dönemindeki din devlet ilişkisinde 

Osmanlı’dan itibaren süreklilik bulunmaktadır. Buna göre Osmanlı döneminde de Sünni 

gelenek doğrultusunda belirli bir hiyerarşi içerisinde din, devletin kontrolü altında 

tutulmuş, özerk olamamıştır.585 Cumhuriyetin kurucuları dinin modernleşmeye karşı 

önemli engel teşkil ettiğini ve denetlenmesi gerektiğini düşündüklerinden laiklik dinin 

kontrol altında tutulması olarak yorumlanmış; bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı 

kurulmuştur.586 Kısık sesli ve kurumsal düzeyde de görünmez olmakla nitelendirilen 

Diyanet’e yönelik en sert eleştiri Alevilerden gelmektedir. Çünkü Diyanet, Sünni 

                                                 

579İlter Turan, “Türkiye’de Din Siyasal Kültür”, Çağdaş Türkiye’de İslam: Din, Siyaset, Edebiyat ve Laik 

Devlet, ed. Richard Tapper (İstanbul: Sarmal Yayınları, 1993), 56. 
580Şaban Sitembölükbaşı, Türkiye’de İslam’ın Yeniden İnkişafı: (1950-1960) (Ankara: TDV Yayınları, 

1995), 110. 
581Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Soner (İstanbul: İletişim Yayınları, 

2015), 280. 
582Ayrıca Turan  ‘dinimiz’ kavramının mezhepleri içermediğini belirtmektedir. 
583Turan, “Türkiye’de Din Siyasal Kültür”, 49. 
584Turan, “Türkiye’de Din Siyasal Kültür”, 52. 
585Çelik, “Türkı̇ye’de Sekülerleşmenı̇n Öznel ve Nesnel Boyutları”, 250. 
586Gözaydın, Diyanet, 273. 
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Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği rolleri, Aleviler söz konusu olduğunda yerine 

getirmemiştir.587 Bu konuda Mardin şu tespitte bulunmaktadır: 

Türkiye’de dini modernleştirme eğilimleri, ittihatçılardan başlayarak Türkiye’de 

tek din olduğu noktasından hareket etmiştir. Dini ciddiye alan veya almayan 

kimseler, halk inançlarının kendi içinde anlamlı bir tür olduğunu kabul 

etmemişlerdir. Bunun için yalnız “hurafe”den bahsetmişlerdir. Reformcuların 

çabaları bu hurafeleri sökmek olmuştur. Resmi kültürün yanında gizlice 

yaşayan, anlamlı bir halk kültürü olduğunu keşfedenlerin, bunun yanında bir 

“halk dini” olduğunu görmemiş olmalarını ancak Ortodoks İslam’ın uzun 

vadede bir etkisi olarak değerlendirmek mümkündür.588 

Özellikle 1980’lerden sonra Türkiye’de köyden kente doğru yaşanan yoğun 

göçün yol açtığı tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş aşamasında meydana gelen 

toplumsal değişme, dinin içeriğinde de değişime neden olmuştur.589 Kırsaldan kentlere 

göç eden birey kendi geleneklerini de alıp gelmiştir. Simmel’in de belirttiği gibi 

metropol hayatının kalabalığında kırsalın aksine birey daha özgür olsa da hiçbir yerde 

olmadığı kadar yalnız, kaybolmuş ve duygusal açıdan rahatsızdır. Oysa kırsalda hayatın 

ritmi daha yavaş ve düzenli akıp gitmektedir. Metropol hayatının bireyin zihninde 

yarattığı etkilerden birisi de insanlara karşı gösterdiği güvensizlik ve kayıtsızlıktır.590  

Metropolün bunun gibi birçok olumsuz tesiriyle baş etmeye çalışan birey, dini grupların 

şehirlerdeki örgütlenmelerine katılmışlardır. Atacan’a göre bu tip örgütlenmeler, sosyo-

ekonomik yapının yarattığı kentlerdeki güvensizlik ortamında bireye bir nevi sosyal 

güvenlik mekanizması sağlamaktadır.591 Berger aynı topluluk içerisinde birçok farklı 

inanca ve değere sahip insanların bir arada yaşamasının modernitenin zorunlu bir 

sonucu olduğunu ve modernitenin “Tanrı’nın yokluğu ile değil, birçok tanrının varlığı 

ile karakterize” olduğunu savunmaktadır.592 Bu durumda kentlerde örgütlenmiş dini 

                                                 

587Elisabeth Özdalga, Kimlik Denklemleri: Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Anlam Haritası Üzerine, çev. 

Sevgi Tuncel (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), 196. 
588Mardin, Din ve İdeoloji, 145-146. 
589Gözaydın, Diyanet, 239. 
590Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan (İstanbul: Metis Yayınları, 2009), 324-

325,318,322. 
591Atacan, Cerrahiler, 17. 
592Berger, “Sekülerleşme Yanlışlandı”, 224,225. 
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grupları da göz önüne alırsak birçok İslam’lardan bahsedebiliriz. Bu yapılar hem 

birbiriyle hem de etraflarını kuşatan seküler ideolojilerle de rekabet etmektedirler.593 

Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar ve sosyo-ekonomik şartlardaki görece 

iyileşmeler nedeniyle dini gruplar üyelerini kaybetmemek için birbirleriyle rekabet 

halindedirler. Eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomik şartlarının iyileşmesi gibi 

nedenlerle ortaya çıkan “tatil”, eğlence” ve “boş zaman” olgularına dini gruplar cevap 

vermek594 ve üyelerini de grup sınırları ve kültüründen de uzaklaştırmamaya özen 

göstermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle yeni kuşakların grup bağlılıkları 

gevşemeye başlayabilir.  

Türkiye’deki dini grupların her biri aynı derecede dönüşüm geçirmemiştir. 

Örneğin Yıldırım, Aleviliğin modern kent hayatında önemli dönüşümler geçirdiğini, 

geleneksel inanç merkezli bir yapı olan Aleviliğin kimlik merkezli bir biçim aldığını; 

geleneksel Alevinin gündelik hayatına yayılmış kutsal ile bağının modern kent 

hayatında karşılığının olmadığını belirtir. O, kentte inanca dayalı Aleviliğin yerine 

dinsel içeriği ön planda olmayan “Alevi kimliği”nin inşa edildiğini savunur. 595 Buna 

göre eğitim düzeyinin yükselmesi ve şehir hayatının yaşam ortamında din daha bireysel 

ve esnek düzeyde yaşanmaya doğru evirilse de596  çalışma grubum olan Şiilerin grup 

dayanışmanın yoğun olduğu, inançlarına sıkı bağlılığın var olduğu ve kentin Şii 

kimliğini dinsel içerikten arındırmak yerine, onun inşasına katkı sağladığı söylenebilir. 

8.2.Teknolojik Gelişmelerin Dindarlığa Tesiri 

Dünyadaki dini canlanmada birçok etkenin yanı sıra uluslararası seyahatlerin de 

önemli bir tesiri olduğunu söylenebilir. İslam dünyasında ise, bilgi teknolojileri veya ses 

                                                 

593Atacan, Cerrahiler, 15. 
594Atacan, Cerrahiler, 16. 
595Rıza Yıldırım, Geleneksel Alevilik: İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı ve Kollektif Bellek 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 84-85. 
596Çelik, “Türkı̇ye’de Sekülerleşmenı̇n Öznel ve Nesnel Boyutları”, 258. 
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kasetleri 1970’lerden itibaren dini canlanmayı sağlayan en etkili iletişim araçları haline 

gelmiştir.597 Çalışma sahasında ulaşım olanaklarının artması ve ekonomik iyileşmeler 

neticesinde inananlar kutsal mekânlara birden fazla ziyaret gerçekleştirmektedirler. 

Ayrıca birçok Şii aile, kız veya erkek çocuklarını dini eğitim alması için İran’a 

göndermektedir. Bu öğrenciler tatil için veya kalıcı olarak Türkiye’ye döndüklerinde, 

yıllarca dini değerleriyle içiçe yaşadıkları İran’ın kültürünü de benimseyerek yanlarında 

getirmektedirler. 

Modern kavramının Şiilerin gündelik hayatında, dini metinlerinde ne anlama 

geldiği ve onların dünya görüşlerinde modern dünyanın yerini anlamak için Mardin’in 

söylem tanımından hareket edebililir. Buna göre söylem: “...bir hayat biçimi ve hayatın 

bir dili, fenomenler dünyasını kavrayıp yönlendirmeye yönelik bir dizi yapılanmış 

kavramlardır; ben, şeriat kültürü, adap (eğitimli bir Müslüman’ın davranışlarına yön 

veren normlar) ve ahlak (etik normlar ve davranış kalıpları) böyle görüyorum.”598

 Din insanın dünyaya bakma biçimini oluşturan bir olgu olarak599 bireyin 

davranışlarına anlam vermektedir. Buradan hareketle Şii metinler ve vaazlardaki yapı ve 

kalıplara bakmak, Şiilerin modern dünyaya konumlanış şekillerini tayin eden 

dinamiklerin anlaşılmasını sağlayabilir. Çünkü Şii söylem içeriğinin somut karşılığı Şii 

metinlerde ve vaazlarda bulunmaktadır. Örneğin Tabatabai dünya zevklerinin geçici 

olduğunu zevke dalmanın bedelinin öte tarafta acı verici bir son getireceği konusunda 

Şii mümini uyararak dünya hayatına dalmamayı, ahireti unutturacak eylemden 

uzaklaşmayı şu şekilde öğütlemektedir: 

                                                 

597Abdur-Rahman Momin, “Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslami Bir Bakış Açısı”, çev. Birsen Banu 

Okutan, Ali Coşkun, Küreselleşme Çokkültürlülük ve İslam: Din Sosyolojisi ve Antropolojisi Yazıları 

(İstanbul: Rağbet Yayınları, 2012), 60,61. 
598Şerif Mardin, “Türk Tarihinde Nakşibendi Tarikatı”, ed. Richard Tapper (İstanbul: Sarmal Yayınları, 

1993), 93. 
599Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, 97. 
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Ebediyet dünyasının ilk durağı burasıdır. Eğer insan, iman ve salih ameliyle bu 

dünyada Allah ile kendi arasında kopmaz bir bağ oluşturur, O’nun dostlarıyla 

kendisi arasında sevgi icat edebilirse yukarı âlemde de Allah’ın indinde olup, 

temizlerle beraber olacaktır. Ama eğer bu dünya hayatına bağlanıp temelsiz ve 

geçici lezzetlerini tercih edip yukarı âlemden kopup Allah’la irtibat kurmayıp 

iyilerle ülfet edinmezse büyük bir azaba düçar olup, ebedi felakete düşecektir. 

Doğrudur ki insanın iyi ve kötü amelleri bu dünyada geçici ve yok olur 

niteliğine sahiptir fakat iyi ve kötü amellerin sureti insanın batınında yerleşip 

devamlı insanla birlikte olur. Bunlar insanın gelecek yaşamının acı ve tatlı 

meyvesidir.600 

 Haftalık toplantıların önemli bir kısmını kapsayan “Güncel meseleler” 

konusunda molla da dünya zevklerinin aldatıcılığını vurgulayarak dünyanın geçiciliği 

gibi zühde yönlendirici uyarılarını, imamlardan nakledilen sözler veya onların 

başlarından geçen olaylarla günümüz arasında bağlantı kurarak anlatmaktadır.  Molla 

sık sık lüks harcamalar için başkalarından borç almanın veya kredi çekmenin, insanı bu 

dünyanın kölesi haline getireceği uyarısında bulunarak imamların yolunda gidebilmek 

ve onlara layık mümin olabilmek için israftan kaçınılarak, harcamalarda ölçüye dikkat 

edilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bir defasında bu konuda “özellikle hanımlara 

sesleniyorum. Bu kısmı daha çok onlar dinlesinler.” diyerek kadınların dikkatini 

söyleyeceği sözlere yönlendirdi. Ardından, tüketimi teşvik edici bir ortamda yaşamanın 

zor olduğunu, birçok ailenin imkânının üstünde harcamalar yaptığını, bunun sonucunda 

ise borçlarla yaşanıldığını “ayağını yorganına göre uzatmayanların” sonunun ekonomik 

sıkıntılar olduğunu imamlardan naklettiği hadisler eşiğinde anlattı. Kadınların eşlerine 

gereksiz eşya aldırdıklarını, mutsuz bir aile hayatının sebebinin bir yönüyle de kadınlar 

olduğunu ima etti. Molla gerçek bir Şii’nin modern hayatın tuzaklarına karşı temkinli, 

harcamalarda daha istikrarlı olması gerektiğini sık sık vurgulamaktadır. Hâlbuki 

Atacan’ın da çalışmasında vurguladığı üzere tarikatlarda geçmişte olduğunun tersine 

artık kanaatkârlık öncelenen bir değer olmayıp, kişinin daima bulunduğu yerden bir üst 

konuma çıkmaya çabalaması tavsiye edilmektedir.601 Günümüzde de medyaya yansıdığı 

                                                 

600 Tabatabai, s. 87 
601Atacan, Cerrahiler, 99. 
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kadarıyla tarikat benzeri oluşumların “bir lokma, bir hırka” anlayışının oldukça 

uzağında bulundukları da göz önüne alınmalıdır. 

Molla, haftalık toplantıların birinde şu şekilde bir züht tasavvuru sundu: 

Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. İman edenler için ise ahiret hayatı 

daha hayırlıdır. Dünya hayatında isteklerin sonu gelmez. Şeytan sürekli bizi 

oyalayarak sahte mutluluklar peşinde koşturarak devamlı yanlış hedeflere 

yönlendiriyor. İnsan gerçek mutluluğu Allah’a yaklaşmakta bulur. Dünyadaki 

nimetler ahiret nimetinin yanında hiçbir şey ifade etmez. Çünkü buradaki 

nimetler geçicidir. İnsan dünyadaki mal biriktirmek ev veya araba almak için 

harcadığı emekten daha az emek sarf ederek ahiret mutluluğuna ahiret 

nimetlerine kavuşacak. Üstelik bu nimetler sonsuzdur. Dünyadaki en ufak bir 

zarar bizi korkutuyor ama insan kıyametteki azap bizi niye korkutmuyor. 

İnsanın arzu duyması normal ama Allah’ın sevgisine, iyiliğe arzu duyması 

lazım. İnsan öleceğine ve her an ölümün kendisine geleceğine inanan insan 

dünyaya arzu duymaz. Kendisine ölümün geleceğine inanması için haftada bir 

kez ahireti hatırlatacak kabristana gitmesi lazım. Şehir hayatı insanı oyalayan 

meşgalelerle dolu. Bu yoğun ortamdan sıyrılıp ahireti anmamız, dünyaya 

tavrımızı değiştirecektir. 

Görüldüğü gibi molla dünyaya karşı tavır almayı tavsiye etmektedir. Ancak 

pratikte Şiiler dünyevi olana mesafeli tutum takınmayıp, imkânları ölçüsünde 

modernlikle uyumlu, seçici bir tutum içerisindedirler. Örneğin teknolojik aletleri, sosyal 

medya gibi iletişim ağlarını her yaş grubu oldukça etkin olarak kullanmaktadır. 

Televizyon her evde bulunmakla beraber, izlenen programlar seçici bir şekilde belgesel 

veya Şii kanallarından oluşmaktadır. Teknolojiye mesafeli durmayan Şiiler, onu nasıl ve 

hangi amaçla kullanacaklarını kendileri belirleyerek çoğunlukla birbirilerine önerdikleri 

programları takip etmektedirler. İlyasoğlu’nun “ayrımlayıcı stratejiler” olarak 

tanımladığı şekilde modern olana yeni bir yorum getirerek ve kendi modernleşmesini 

gerçekleştirmek suretiyle bireyin kültürel benliği korunmaktadır. Böylelikle bu tür 

stratejiler, modern olanın birey üzerindeki tesirini azaltarak gündelik hayatta karşılaştığı 

bazı sorunlar karşısında bireye konumlanma imkânı tanımaktadır.602 

                                                 

602Aynur İlyasoğlu, Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri (İstanbul: Metis Yayınları, 

2015), 47. 
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Ankara’nın görece varlıklı kesimlerinin oturduğu Çankaya, Çayyolu gibi 

yerleşim yerlerinde yaşayanların tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarıyla kentin 

Sincan, Mamak, Keçiören ve Atındağ gibi yerlerindeki orta-alt kesimin yaşam 

standartları arasındaki görünür farkın kendi algılarında oluşturduğu yansımayı 

resmetmek gerekmektedir. Onlar, maddi anlamda kendilerini dışlanmış ve modern 

hayatın rahat yaşamının uzağında mı görmektedirler? Günümüzün kozmopolit şehir 

yaşamında farklı yaşam şartları ve dünya görüşlerine sahip insanlar hem bir arada hem 

de birbirinden uzaktırlar. Touraine’nin “Birlikte yaşıyoruz ama aynı zamanda hem iç 

içeyiz, hem de birbirimizden ayrı”603 ifadesinde karşılığını bulan şehirdeki iki kesimin 

birbiriyle paylaştıkları ortak mekân bulunmamaktadır. Buna Öncü de dikkat çekerek 

dünyanın birçok yerindeki olduğu gibi Türkiye’de de metropollerdeki seçkinlerin dış 

dünyanın keşmekeşinden yalıtık bir şekilde yaşadığını belirtmektedir.604 Bourdieu 

“sembolik sermaye” kavramı ile ifade ettiği bu durumun, toplumsal yapıda hiyerarşi 

oluşturduğunu, farklı sınıfların birbirinde sahip oldukları beğeni, giyim ve alışveriş 

biçimleriyle ayrıştığını ifade etmektedir.605 Ancak yine de Ayata’nın işaret ettiği gibi üst 

sınıfların kentin dışına çekilerek alt kesimden ayrışmalarının neticesi olarak kentlerde 

sınıfsal ayrışmalar; kültürel farklılıklar meydana gelmiş olup lüks sitelerde oturan üst 

kesim kendini daha güvenli hissetmektedir.606 Bununla beraber mekânsal olarak ayrışan 

bu iki farklı dünyanın sınırlarını dijital ağların bulanıklaştırdığı da söylenebilir. Başka 

bir ifadeyle Ankara’da üst kesim, yoksul kesimlerin uzağında yaşamaktadır. Bu iki 

kesimin fiziksel olarak temas noktaları olmasa da sosyal medyanın yarattığı sanal 

mekân, birçok farklı sınıfın ortak buluşma alanı haline gelmiştir. Özellikle yaz 

mevsimine yaklaşıldığında televizyon kanallarında ve billboardlarda yer alan tatil 

                                                 

603Touraine, Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, 17. 
604Öncü - Weyland, “Giriş: Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanlan ve Kimlik Mücadeleleri”, 10. 
605Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. 
606Sencer Ayata, “Yeni Orta Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı”, çev. Zeynep Yelçe, Kültür Fragmanları: 

Türkiye’de Gündelik Hayat, ed. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber (İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 37-
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reklamları, sosyal medyada insanların gezdikleri yerleri paylaşmaları gibi beğeniye 

sunulan görsel içerikler, geçmişle kıyaslanmayacak oranda insanların isteklerini 

eşitleyerek, alt kesim için hayal olabilecek şeyleri daha erişilebilir hale getirmiştir. Bu 

nedenle günümüzde imkânları olmasa bile aileler tatile gidebilme yolları aramaktadırlar. 

Lefebvre de bu durumu gündelik olandan kısa bir kopuş olan boş zamanın, artık emeğin 

bir mükâfatı veya özgür bir faaliyet olarak değil, televizyon, sinema, turizm gibi 

genelleştirilmiş bir gösteri olarak tasvir etmektedir.607 Böylesine bir ortamda yaşayan 

Şiilerin dünya görüşleriyle modern hayatın  “çekici” taraflarını nasıl bağdaştırdıklarını 

anlamaya çalışmak gerekmektedir. Örneğin modern bir kavram olan “tatil” hakkında 

bazıları “Yeryüzünü gezin” ayetine istinaden tatilin çok önemli olduğunu söylediler. 

Senede bir kez bile olsa akrabalarının yanına veya başka bir yere gitmek suretiyle 

bulundukları yerden uzaklaşmanın kendilerini rahatlattığını belirttiler. Memleketlerine 

gidemeyenler veya gitseler bile uzun süre orada kalamayacak durumda olanlar, 

ekonomik imkânlarının elverdiği ölçüde dini hassasiyetlerine uygun yerlere gitmeye 

çalışmaktadırlar.   

Şiilerin tatil anlayışını “reddiyeci olmayan, modern dünyaya karşı kendi dünya 

görüşlerine uyarlanmış şekilde seçici” olduğunu söyleyebilirim. Özünde modern bir 

kavram olan “tatil” ancak dini çerçeveye uyarlanınca meşru olarak kabul edilebilir hale 

gelmektedir. Tatilin aile bütçesine getireceği yük de düşünüldüğünde seçicilikte 

ekonomik kaygılar da rol alabilmektedir. Tatil kavramını dine aykırı olarak 

nitelendirerek olumsuz bakan herhangi bir katılımcı bulunmamaktadır. Bir erkek 

katılımcı tatil ile ilgili istekli, ancak seçici oluşunu şu şekilde belirtmektedir: 

Olmazsa olmaz bir şeydir. Usulü dindendir. (gülüşmeler) Tatil denilince insanın 

aklına hemen deniz kenarı akla geliyor. Birçok gezilecek yer var. Deniz 

kenarına gitmek şart değil. Deniz kenarına gitmek isteriz de hicap ile alakalı 

sebeplerden gidemiyoruz her yere. Yeryüzünü gezmekle alakalı ayetler var. Bir 

                                                 

607Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, çev. Işın Gürbüz (İstanbul: Metis Yayınları, 2007), 

66. 
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de hafta sonu oldu mu eşinizi çocuklarınızı alıp doğanın içinde zaman geçirin 

şeklinde tavsiyeler var. Çünkü zihni rahatlatmak için. Bu dinlenme problemlerin 

üstesinden gelirsiniz diyorlar.  

Genel Şiilerin olarak modern dünyaya karşı kuşkulu fakat uyumlu bir birliktelik 

sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Örneğin onlar da tatil konusunda reklam veya tüketici 

tutumlarını yönlendirenler tarafından etkilenmektedirler. Berger, “Reklamcılık çekicilik 

üretme sürecidir.”608 derken reklamlar vasıtasıyla oluşturulan sanal zevk imgelerinin 

gerçekmiş gibi algılandığını kastetmektedir. Berger “reklam imgesi alıcıdan, aslında 

onun kendisine karşı duyduğu sevgiyi çalar; sonra da bu sevgiyi ona, alacağı ürünün 

fiyatına yeniden satar.”609 Yani birey reklamlarda sunulan kusursuz bir hayatı kendisine 

layık gördüğünden dolayı onu arzular. Lefebvre’nin işaret ettiği gibi günümüzde 

ihtiyaçların sınırlandırılmasına yönelik kültürden, tüketim kültürüne geçilmiş olup, 

çeşitli kavramların reklam aracı olarak kullanılmasıyla örneğin gülümseme mutluluğun; 

saflık ise deterjandan elde edilen beyazlığın göstergesi olarak sunulmaktadır.610 

Böylesine tüketim kültürü içerisinde bulunan çalışma sahamdaki Şiiler de tatili 

arzulamakta ancak seçici bir tutum sergilemektedirler. Örneğin Büşra adındaki genç bir 

kadın, özgürce denize giren dindar olmayan akranları gibi denize rahatça girebileceği 

yerlerin azlığından yakındı: 

Tatile gitmeyi denizde yüzmeyi isterim tabii ki. Abimin kız arkadaşı var. Başı 

açık. Abimle bazen konuşurken diyorum ki: Farz edelim ki İslami düzen buraya 

geldi ve Nehir’in (kız arkadaşının ismi) denize mayo ile girmesi yasaklandı. 

Kapalı giysiyle girecek. O yine denize girebilir. Ama ben giremiyorum şimdiki 

düzende. Türkiye’de sakin bir deniz kenarı bulabilsek bile kayalık ve tehlikeli 

yerler buralar. Yüzmeyi çok iyi bilmek lazım buralarda yüzmek için. Bazen 

bulduğumuz taraflarda da deniz suyu çok soğuk oluyor. 

Şiiler kullandıkları hiçbir teknolojik aletin fiziksel varlığına dini anlam 

yüklememektedirler. Ancak bunların içeriği ve kullanım şekline bağlı olarak tutumları 

değişmektedir. Bir katılımcı televizyon programlarıyla ilgili şunları söyledi: 

                                                 

608Berger, Görme Biçimleri, 131. 
609Berger, Görme Biçimleri, 134. 
610Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, 68,69. 
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Netflix’teki diziler ve Türk dizileri kesinlikle izlenmemeli. TRT dâhil belgesel 

kanalları da evrim teorisini savunan yayınlar yapıyor. Bu yayının çoğu zaten 

yabancı yapımlar olduğu için subliminal mesajlar veriyor. Örneğin bir hayvan 

için diyor ki kanal “bir hayvan hem suda hem karada yaşayacak şekilde kendini 

geliştirdi.” O zaman insan sorar sen niye kendini geliştirmiyorsun? 

Belgesellerin çoğu National Geography kökenli olduğundan bu kanallar da 

yaratılışı reddediyor. 

Bir grup kadınla beraber sinemaya gitmeye karar verdikten sonra uygun film 

aramaya başladık. Önerdiğim filmleri uygun bulmayınca onlara ne tür filmlerden 

hoşlandıklarını sordum. Birisi, müstehcen olmayan her filmi izleyebileceğini bu konuda 

hiç taviz vermeyeceğini söyledi. Başka birisi aslında tiyatroyu sevdiğini çünkü tiyatroda 

müstehcen bir sahne olmadığını söyledi. Diğerleri de aynı şekilde seçici davranınca 

onlarında seyredebileceği uygun film bulamadığımdan bu planımızı gerçekleştiremedik. 

Günümüzde bazı dini gruplar “modernitenin reddi” şeklindeki düşünceye sahip 

olarak bilinse de, bütün dini grupların aynı şekilde moderniteye karşı bir tutuma sahip 

olduklarını düşünmek yanıltıcıdır. Çünkü bunların birçoğu, moderniteyi seçici bir 

şekilde kendi mücadelelerinde araç olarak kullanmaktadır611 Örneğin çalıştığım grup, 

internetin ve sosyal medyanın tüm imkânlarından istifade etmektedirler. Özellikle İran 

kaynaklı ilahi, sohbet programları hızlıca WhatsApp gruplarında paylaşılmakta, bir 

hadis veya ayetin yanı sıra özel anmalarda o günün anlamına yönelik paylaşımlar 

gruptakilerden büyük övgü almaktadır. 

Dünyanın birçok yerinde yaşayan Şiileri taklit merciine kolay yoldan ulaştıran 

önemli kaynaklardan birisi de televizyondur. “Öteki'ni Ben'in her zamandan daha 

yakınına getiren”612 bir araç olarak tarif edilen televizyonda devamlı olarak takip edilen 

belgesel kanalları dışında, On4 TV,  Kudüs TV gibi kanallardaki sohbet, yarışma, haber 

gibi içerikler de çalışma alanımda takip edilmektedir. 

                                                 

611Farha Gannam, “Küreseli Yeniden Tahayyül Etmek: Kahire’de Yeniden İskan ve Yerel Kimlikler”, 

çev. Leyla Şimşek - Nilgün Uygun, Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, ed. 

Ayşe Öncü, Petra Weyland (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 186,187. 
612Gannam, “Küreseli Yeniden Tahayyül Etmek”, 187. 
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Kadınlarla her buluşmamızda dini konular mutlaka konuşulurdu. Bir defasında 

kadınlardan birisi izlediği filmdeki İmam Rıza rolündeki aktörün konuştuğumuz 

konuyla ilgili olan bir sözünü söyledi. Film kurgu değil de gerçekmiş ve İmam Rıza 

konuşuyormuş gibi bahsetti. Bu kadın birçok dini konuyu filmlerden öğrendiğini ve bu 

yüzden film izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Başka biri ise WhatsApp’tan mesaj 

göndererek Kudüs TV’deki bilgi yarışmasını izlememizi tavsiye etti. Modern iletişim 

kanalları dini bilginin yayılımı, aktarımı veya yeniden inşa edilmesinde aktif olarak 

kullanılmaktadır. Sahadaki katılımcıların özellikle televizyon izleme alışkanlıklarına 

veya paylaştıkları içeriklere baktığımda bunların siyasi veya ideolojik amaçla değil, 

daha çok onların dini duygularını köpürtmeye, dini bilgilerini artırmaya yönelik olarak 

takip edildiğini söyleyebilirim.  

Şiilerin modern araçlarla ilişki biçimi, inanç ve ibadetleri önceleyen “doğru” 

inancın sürdürülmesine yöneliktir. Bu da ancak bu araçların maddi varlığını değil, 

“içeriğini kendilerine göre doldurarak maksimum verim alma” şeklindedir. Örneğin 

mollanın sık sık vurguladığı gibi, “İnternette ve Facebook’da geç saatlere kadar 

yazışmak suretiyle uykusuz kalıp sabah namazını kaçırmamalı gerçek mümin. Seni o 

boş işler kurtarmayacak. Namaz kurtaracak.” Halbuki molla da Facebook ve sosyal 

medya kullanmakla beraber o, Şiileri bu araçların kullanılmamasına yönelik olarak 

değil, ibadetleri yapmaya engel olması konusunda uyarmaktadır. Genel olarak Şiilerin 

teknoloji ve modern olanla ilişkisi, Atay’ın değindiği gibi  “içerisinde yaşanılan hâkim 

toplumsal ilişki ve süreçlerden tamamen çekilme noktasına varmaz,”613 onları, hayatın 

ortasında tutacak şekildedir. 

                                                 

613 Tayfun Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaati, Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği, s.188 
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Bireyi yerel kültürün dar sınırından, kitle kültürünün içine atarak onu 

yalnızlaştıran modernliğin614 bireye yönelik tahrip edici tesirlerine karşı bir sığınak 

olarak da kabul edebileceğimiz örgütlenmeler aracılığıyla Şiiler, şehrin karmaşasından 

kurtulabilmektedirler. Certeau’nun ifadesiyle “herkesin diğerinin kurdu olduğu göçebe 

kalabalığı”615 olan kent ortamının ve modern aletlerin çeldiriciliğine karşı Molla, Şiileri 

uyararak dikkatli olmaya özendirmektedir. Kent hayatının anonim doğası, özellikle 

gençlerin Şii değerleri öğrenmeleri açısından çeşitli güçlükleri barındırmaktadır. Bu 

yönüyle vakıf ve dernekler hem gençlerin Şii değerleri benimsemesi hem de Şiilerin bir 

aradalığını sağlayarak onları “biz” duygusu etrafında birleştirmektedir. 

8.3. Bilime Karşı Kuşkulu Bakış 

Şiilerin Modern bilime karşı tavır aldıklarını anlamamıza olanak sağlayacak bir 

gösterge olarak onların Covid-19 virüsüne karşı tutum ve düşüncelerine bakmak 

gerekmektedir. Bilimsel verilere güvenmediğini belirten Hasan bu konuda şunları 

söyledi: 

Modern bilimin verilerine güvenmiyorum. Deneye dayandığı için yanılma payı 

vardır. Çünkü düne kadar üç litre su için diyorlardı. Ama şimdi bunu reddediyor 

bilim. Bir zamanlar zeytinyağı zararlı diyordu şimdi faydalı. O zamanlar 

ayçiçek yağı, margarin yedirmek için böyle yapmışlardı. Covid-19 için bile 

önce “insandan insana geçmiyor” dediler. Daha sonra ise yok geçiyor dediler. 

Bilim deneye dayandığı için yarın başka bir şey, başka deneyle bugünkü 

bilgilerin tersini söyleyebilir bilim. Ama Allah’ın ilahi kanunlarının ilminin hata 

payı yok. 

Hasan bu sözleri söyledikten sonra elinde tuttuğu telefondan saate baktı. O, 

bilime karşı gösterdiği bu kuşkuya rağmen bilim ve teknolojinin sağladığı konforun da 

bilincindedir. 

                                                 

614Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 109. 
615Michel de Certeau vd., Gündelı̇k Hayatin Keşfı̇ II: Konut, Mutfak İşleri, çev. Çağrı Eroğlu, Erkan 

Ataçay (Ankara: Dost Kitabevi, 2009), 2/178. 
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Tanrı’nın iyi ve kötü nosyonunu bireye dayatmasını onaylamayan modernlik, 

dünyevi değerlerin birey tarafından tanınmasını, kabul edilmesini onaylar.616 Şiiler ise 

aşağıda görüleceği üzere hastalığı dünyevi bir konu olduğuna kuşkulu yaklaşmakta, 

hastalığı Allah’tan gelen bir imtihan vesilesi olarak tanımlayarak modernliğin bu 

yöndeki iddiasına meydan okumaktadırlar. Onlar aşı konusuna da temkinli 

yaklaşmaktadırlar. Molla ve ailesi Covid-19 virüsüne yakalanarak bir süre Vakf’a 

gelemediler. İyileştikten sonra görüştüğümüzde molla, kendisine verilen ilaçları ailece 

hiç kullanmadıklarını, genel olarak ilaçlara mesafeli yaklaştıklarını, bu ilaçların ve 

aşının insan sağlığına zararlı olduğunu söyledi.  

Genç bir kadın da bilimin ve teknolojinin masum olmadığını şu şekilde ifade etti: 

Covid dolayısıyla insanların kişisel verilerinin ele geçirilip devletler tarafından 

insanların kontrol edileceği konusunda zaten her şeyimizi sosyal medya veya 

çeşitli teknolojik araçlarla ele geçirmişler. Bilgilerimiz ellerinde. Dolap diye bir 

alışveriş uygulaması var. Oradan bir şeylere bakıyorum. Bir de bakıyorum ki 

bana bildirim geldi. “Siyaha olan tutkunu biliyoruz. Bu çok şaşırtıcı bizim 

zevklerimizi de takip ediyorlar. 

Teknoloji aracılığıyla kişisel verilerin ele geçirilip çeşitli amaçlar için 

kullanılacağını düşünmesine rağmen cep telefonu ve sosyal medyayı aktif olarak 

kullanan bu kadın, internetten çok sık alışveriş yaptığını söyledi.  

Covid salgını ortaya çıktığında çoğunlukla umursamazlık, ciddiye almama tavrı 

gösteren birçok Şii, bu virüsün Amerika’nın İran’ı boyun eğdirmek için uydurduğu bir 

yalan olduğunu düşünüyordu. Ancak zamanla Türkiye’de vaka sayıları artmaya, 

İran’dan büyük sayılara ulaşan ölüm haberleri gelmeye,  Kum’daki Türk öğrenciler 

Türkiye’ye dönmeye başlayınca virüsün gerçek olduğunu kabul ettiler. Başlangıçtaki 

kuşkulu bakış yerine bazı tedbirler almaya, hasta olduklarında tedavi olmak için 

                                                 

616Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet Küçük (İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları, 2005), 33. 
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hastaneye gitmeye başladılar. Bu kez de aşıyı İran’ın bulacağına, o zaman sadece İran 

aşısına güvenerek o aşıyı yaptıracaklarını WhatsApp gruplarında yazmaya başladılar. 

Virüsü Allah’ın azabı olarak görüp görmediğini sorduğum Mustafa, şu şekilde cevap 

verdi:  

Allah’ın azabı olarak görmemek lazım. Eğer bir virüsse de bir azap değil. 

İnsanın hatasından dolayı yaygınlaşmış olabilir. Bu Allah’ın azabı olarak değil 

de bir imtihandır. İnsanlar ölecektir ama ne şekilde öldüğü önemlidir. Bu virüs 

içinse var olan virüsün genetiğinin değiştirildiğini düşünüyorum. Bunu 

yapmakla hesapladıkları bir şeyler var bence. Bu virüsü ortaya çıkaranlar 

kendilerine göre gözlemleyip not ediyorlar. Hangi ülke buna ne kadar dayandı, 

nasıl mücadele etti, ne tedbir aldı diye gözlemliyorlar. Medya ne derse onu 

yapıyoruz. Medya kimin elinde? Siyonizmin elinde. Şimdi bakan her akşam 

çıkıyor şu kadar insan öldü, şu kadar test yapıldı, şu kadar yoğun bakımda hasta 

var diye verileri açıklıyor. Şimdi biz o ne derse ona inanıyoruz. Çünkü bunu test 

etme imkânımız yok. Corona dolayısıyla bize “Evden çıkmayın” dediler 

çıkmadık. Camiler kiliseler de kapandı. Test ediyorlar işte hangi ülke 

kendilerine uyacak hangileri uymayacak? Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı 

uygulamadı bazıları aşırı uyguladı. İran’daki vaka artışları da kafamı kurcalıyor. 

Bu virüsün var olduğunu inkâr etmiyorum. Var ama birdenbire bu kadar 

yayılması, her insanda farklı belirtilerin ortaya çıkması tuhaf. Kehanetler 

kitabında yirmi yıl önce bu virüsten bahsediyor. Dünyayı dizayn ediyorlar. 

Yarın bir gün biz bu virüsün çözümünü bulduk. Çip yerleştireceğiz diyecekler 

mesela. Güney Asya’da başladı bu uygulama. Başka bir mesele de insanları 

normal para kullanmaktan vazgeçirecekleri. Ben hiç kredi kartı kullanmadım. 

Kredi kartına özendiriyorlar herkesi. Bir de bitcoin var tabi. Para taşımadan 

sadece kredi kartıyla yapılacak. Bu sistemi kuran kişi benim cebimde param 

olup olmadığını bilecek. Ama şu an bu sistem kredi kartı v.s kullanmadığımdan 

cebimdeki paradan haberi yok. İstediği an paramı kısıtlayabilecek. Bağımlı 

yapıyor sistem kendine. Tüm bu sistemin alt yapılarını güçlendiriyorlar. 

Görüşmemizin üzerinden yaklaşık beş ay geçtikten sonra sağlık bakanı virüs 

bulaşsa bile belirti göstermeyen hastaların, açıklanan rakamlara eklenmediğini 

açıklayınca Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın verileri konusunda zaten var olan şüpheler 

iyice arttı. Şiiler, virüs bahanesiyle insanların yaşam şekillerinin, tüketim 

alışkanlıklarının da değiştiğini, bireyin etkisizleştirilerek genel sisteme uyumlu hale 

getirileceğini düşünüyorlardı. Dinin insanları daha kaderci yaptığı konusundaki görüşün 

tersine çalışma alanımda sorgulama, eleştirme ve şüphecilik tavrı dikkat çekmektedir. 

Virüsü Allah insanları imtihan etmek için gönderdiğini düşünmek daha çok pasif, 

kaderci bir duruşu çağrıştırırken; insan eliyle bireyleri etkisizleştirmek, bu sayede daha 
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kolay maniple etmek amacıyla üretildiğini düşünmek ise sorgulamayı, şüpheciliği 

gerektirmektedir. 

Yaklaşık bir yıl sonra yukarıdaki sözlerin sahibi Covid nedeniyle hastanede 

tedavi altına alındı. Çalışma alanımda özellikle Covid-19 salgınında Şiiler, tedavi 

süreçlerine kuşkulu yaklaştılar. Hâlbuki vakıftan birçok kişinin kendisi veya tanıdıkları 

hasta olarak bir kısmı vefat etti. Buna rağmen kuşku duymaya devam ettiler. Sağlık 

veya hastalığa gösterilen bu tavır, sosyal medya ve televizyon kanallarına karşı da 

gösterilerek kendilerine sunulan her içeriği koşulsuz olarak benimsememektedirler. 

8.4. Şii Gençlik ve Modern Olana Uyum 

Aileler, kız çocuklarının başlarını dokuz yaşından itibaren örtmelerini 

arzulamakta ve bunun için onları teşvik etmektedirler. Küçük yaşlardan itibaren çocuğa 

belirli aralıklarla baş örtülmesi gerektiği şeklindeki telkinlerle başlayan süreç, 

ergenlikten bir iki yıl önce yaklaşık dokuz yaşına tekabül eden zamanda tesettüre girme 

ile tamamlanmaktadır. Tez çalışmasına başladığımda başını örtmeyen üç genç kız 

bulunuyordu. Bunlardan ikisi ilerleyen yıllarda başını örtmiş, diğeri ise başını 

örtmemeyi tercih etmişti. Bunun dışında orta yaş üstü kadınların çoğu, mevsime göre 

kalınlığı değişen kumaşlardan ferace veya dizlere kadar uzun koyu renkte yarım 

pardesü, manto giyerken, daha genç olanlar pantolon, uzun gömlek veya tunik 

giyinmektedir. 

Mardin’in belirttiği gibi Türkiye’de dini yaşantı ve inanç yapısını Diyanet İşleri 

Başkanlığı gibi resmi kurumların doğrultusunda açıklamaya yönelik çabalar 

gerçeklikten uzaktır. Çünkü İslam, aslında ailelerin çocuklarına öğrettiği şekildeki 
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İslam’dır. Bu da resmi İslam’ın uzağında bulunmaktadır.617 Şiiler de resmi olanın 

dışında kendi İslam anlayışlarını çocuklarına aktarmaktadırlar. 

Zamanımızda ailenin çocuklara kültür aktarıcısı olma işlevi büyük oranda azalsa 

da aile toplumsal yeniden üretim rolünü yerine getirmeye devam etmektedir.618   

Metropol hayatının karmaşasında özellikle dini gruplar üyelerini bir arada tutabilmek ve 

değerlerini sonraki kuşaklara aktarabilmek için çaba göstermektedirler. Şii aileler küçük 

yaşlardan beri çocuklarının hem Sünni hem de dini olmayan çevrenin tesirinde 

kalmalarından endişelenmektedirler. 

Gençler, yeni tarzların oluşturulmasında veya eskilerin yeni yorumlar 

kazanmasında, ayrıca muhalif uygulamaların, zevklerin ve alışkanlıkların 

şekillendirilmesi ve popüler gençlik kültürünün geliştirilmesinde en etkili olan 

kesimdir.619 Çalışma alanımdaki gençler, kendi tarzlarını oluştururken ve ailelerinin 

belirlediği sınırlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Burada bir kendiliğindenlik söz 

konusu olmayıp, ailelerin çabalayarak oluşturduğu ve belirli bir çevrenin etkisini de 

görmek gerekmektedir.  

Ankara’da doğan ve şehir kültürüne ebeveynlerinden daha kolay uyum sağlayan 

çocukların, şehrin imkânlarından iyi bir şekilde faydalandıklarını gözlemledim. 

Aileleriyle kıyaslayınca Sünni akranlarıyla daha fazla temas halinde olmaları, onların 

şehir kültürüne uyum sağlamalarına kolaylaştırıyor görünmektedir. Diğer taraftan Şii 

çocuklar ve gençler okul ortamında Sünni akranlarıyla sosyalleşme sürecinde 

karşılaştıkları bir takım zorluklarla da baş etmek durumundadırlar. Onlar, bir taraftan 

                                                 

617Mardin, Din ve İdeoloji, 62. 
618Anne Jourdain - Sidone Naulin, Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları, çev. Öykü 

Elitez (İstanbul,: İletişim Yayınları, 2016), 66. 
619Ayşe Saktanber, “Siz Nasıl Eğleniyorsanız Biz de Öyle İbadet Ediyoruz": Entellektüellik ve Popüler 

Kültür Arasında Türkiye’nin Yeni İslamcı Gençliği”, Kültür Fargmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, 

ed. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber (İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 268. 
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ailelerinden devraldıkları Şii kültür, diğer tarafta Sünni ve modern alternatif hayat tarzı 

arasında sıkışma yaşamaktadırlar.   

Gençler de aile büyükleri gibi, genellikle Sünni arkadaşlarından Şii kimliklerini 

saklamaya çalışmaktadırlar. Bazı araştırmalara baktığımızda bu durumun farklı 

ülkelerde azınlık durumunda bulunan Şiilerin ayakta kalabilmek için uyguladıkları 

yöntem olduğu görülmektedir. Örneğin Pandya, Bahreyn’de Şiilerin baskı ve 

ayrımcılığa maruz kaldığını, çocukların okullarda Sünni müfredattan dolayı Şii dini 

eğitimi alamadıklarını, ailelerin bu yöndeki eksikliği özel alanlarında kendi imkânlarıyla 

oluşturdukları eğitim ağlarıyla gidermeye çalıştıklarını belirtmektedir.620 Türkiye’de de 

benzer durum mevcuttur. Çünkü Türkiye’de birçok dini yapıya bağlı özel okullar 

bulunmasına rağmen Şiilere ait özel okul bulunmamaktadır. Bu konudaki eksikliği telafi 

etmek için aileler ev içi alanda veya vakıf dernek gibi oluşumlar aracılığıyla çocuklarına 

dini eğitim vermektedirler. İsteyen gençler ailelerin desteğiyle belirli yaştan sonra, 

çoğunlukla lise sonrası dönemde, İran’a eğitim için gitmektedirler. 

Şiilik, bağlılarından günlük hayatta Sünni çoğunluğun etkisine karşı direnmeyi 

isterken, aynı zamanda hâlihazırda seküler alana da Şii normlardan ödün vermeden ayak 

uydurmalarını bekler. Bu ikilem, hem Şii değerlerini muhafaza etmek isteyen hem de 

Sünni alanda var olmaya çalışanları zorlamaktadır. Şii dini merkezlerden mekânsal 

olarak uzakta bulunan Şiiler, bu dini merkezlerin temsilcileri olan mollalar ve modern 

iletişim ağları vasıtasıyla buralarla yakınlık ve bağlılık kurmaktadırlar. Bu şekilde 

kendilerini kuşatan Sünni ve seküler çevreye karşı “alternatif koruma alanları” 

oluşturmak suretiyle mücadele etmektedirler. Bu alanlar evler, camiler, vakıf ve dernek 

binalarıdır. Buralarda görevli olan mollalar topluluğun dini ve dünyevi birçok sorununa 

çözmeye çalışan en etkili kişilerdir. Atacan, şehirlerdeki tarikat ağlarının Türkiye’deki 

                                                 

620Pandya, “Women’s Shi῾i Ma᾿atim in Bahrain”, 38. 
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büyük kentlerdeki sosyal güvensizlik ortamında bireylerin sosyal güvenlik mekanizması 

olarak birçok soruna cevap veren enformel kurumlardan biri olduğunu 

vurgulamaktadır.621 Sünni tarikatların ifa ettiği bu fonksiyonun benzerini Şii 

örgütlenmelerde de görebiliriz. Kıray’ın “tampon mekanizmalar” kavramını bu konuda 

kullanmak da uygun olabilir. Buna göre toplumlarda değişmenin hızına bağlı olarak 

toplumsal yapıda bazı fonksiyonlar yerine getirilmeyebilir. İşlevselci yaklaşımın “bozuk 

fonksiyon”622 olarak nitelendirdiği bu durumu Kıray, değişmeye bağlı düzensizlik veya 

bozukluk olarak tanımlamamış, değişen sosyal yapı içerisinde bazı fonksiyonlar yerince 

değişinceye kadar ortaya çıkarak toplumsal düzeni sağlayan tampon kurumlar olarak 

tanımlamıştır.623  Bu tampon mekanizmalardan biri de molladır. Kırsal çevrede birçok 

ailevi sorunları resmi kurumlar yerine öncelikle aile büyükleri veya toplumca saygı 

duyulan kişiler çözebilmekte; çocuklar geniş aile içerisinde sosyalleşebilmekteydi. Oysa 

kentsel yaşamda geniş aileden çekirdek aileye doğru bir dönüşüm gerçekleşmiş, birey 

karşılaştığı ekonomik, psikolojik ve ailevi sorunları, öncelikli olarak aile büyüklerinin 

yardımıyla değil, dâhil olduğu grup ilişkileri aracılığıyla çözmeye çalışmaktadır. Şiiler 

de birçok problemlerini mollanın tavsiyeleri doğrultusunda çözmektedirler. Örneğin 

nezir, kurban, zekât, hums gibi maddi ibadetlerini yerine getirmek isteyenler bunu 

mollaya iletmekte, onun gözetimi ve tavsiyesiyle Vakıf’taki ihtiyaç sahiplerine 

dağıtılmakta veya Vakf’ın giderleri için kullanılmaktadır. Kurban bayramı namazı için 

Vakf’a gittiğim bir gün namaz sonunda herkes çıkmak üzere kalktığında molla “et 

dağıtımı yapılacak, isteyenler beklesin” deyince 5-6 kişiden oluşan bir grup kadın 

kalkmayarak orada bekledi. Başka bir gün bir kadın mesaj göndererek Vakıf’taki Afgan 

bir aileye giysi yardımı yapılacağını, ailelerin kullanılmayan çocuk giysilerini kendisine 

                                                 

621Atacan, Cerrahiler, 88. 
622H.Bayram Kaçmazoğlu, “Mübeccel Kıray’ın Sosyolojik Görüşleri Üzerine”, Sosyoloji Konferansları 

1/55 (2017), 407 Kıray, işlevselci yaklaşımın toplumsal değişmeyle ilgili eksiklerini gidermiştir. 
623Mübeccel B.Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (İstanbul: Bağlam Yayınları, 

2000), 12, 90-91. 
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ulaştırılmasını istedi. Bir süre sonra toplanan giysileri bu aileye ulaştırdıklarını 

öğrendim.  

Molla’nın Şiiler için önemli bir kişidir. O, Şiilerin birbirine kaynaşmalarını 

sağlamaya çalışmakta, bu amaçla kendisine alışveriş, iş tavsiyesi gibi konularda 

danışanları yönlendirmektedir.  Ayrıca o çeşitli ailevi anlaşmazlıklarda eşlerin arasını 

düzeltmek, ailelerin çocuklarıyla yaşadığı sorunlarda onları birebir dinlemekte, onlara 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Bir kadın, uykusundan korkarak uyanan çocuğunu mollaya 

getirdiğini, ona dua okuduktan sonra bu sorunun sona erdiğini söyledi. Bu kadın bana 

da ailevi bir sorunum olduğunda mutlaka mollaya müracaat etmem gerektiğini, 

mollanın tavsiye ve duasının her zaman işe yaradığını söyledi. 

Dini konular dışında gündelik hayatı ilgilendiren konularda da kendisine 

danışılan mollanın Şiilerce de statüsü onaylanmış, saygınlığı da artmış oluyordu. 

Mollanın saygınlığını artıran bir diğer unsur da bilgi düzeyidir. Şiiler mollanın bilgi ve 

donanım açısından çok ileri seviyede olduğunu düşünmektedirler. Üniversite mezunu 

olması dünyevi alandaki; Kum’da aldığı eğitim ile de dini alandaki yetkinliğini üyelerce 

pekiştirmektedir. Atacan’ın da vurguladığı gibi dini gruplar toplumun hızlı değişim 

sürecinde seküler işlevler üstlenerek toplumsal yapıdaki boşluğu doldurmaktadırlar.624 

Şii vakıf ve dernek gibi oluşumlarda toplanarak sosyalleşen Şiilerin de dini ve sosyal 

ihtiyaçlarına cevap üretettikleri bu mekânların onları kentin kalabalığında 

yabancılaşmadan kurtaran formlar olduğu söylenebilir. 

Molla birçok konuşmasında ailelerin çocukları için alternatif etkinlikler 

yapmasının öneminden de bahsetmektedir. Çocukların ailelerinin hayat tarzına değil de 

başkalarının yaşantılarına özenmelerinin bu etkinliklerle önlenebileceğini; bunun için, 

ailece pikniğe veya tatile gidilmesini tavsiye etmektedir. Bu amaçla Haziran ayının 

                                                 

624Atacan, Cerrahiler, 95. 
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sonuna doğru yapılan bir toplantıda herkesin yakın zamanda düzenlenecek olan pikniğe 

katılmalarını tavsiye ettikten bir hafta sonra cep telefonuma gönderilen mesaj ile piknik 

alanı ve zamanı öğrendim. 

8.5. Bir Piknik 

2019 yılında Haziran günü “gate keeper” olan Şii arkadaşım beni arayarak 

mollanın önceden bildirdiği Fatıma’nın doğum gününün kutlanacağı piknikten 

bahsederek beraber gidebileceğimizi söyledi. “Doğum günü”, “Hz. Fatıma”, “Piknik” 

gibi kavramların birleşimi ilk başta zihnimde uyumsuz gibi görünse de, zamanla bunu 

kanıksadım. Fatıma dini bir figür olarak dünyevi bir aktiviteye ilham vermektedir. Bu, 

açık alanda Şiilerle bulunduğum ilk etkinlikti. 

Piknik alanı bulunduğum yerden yaklaşık otuz kilometre uzaktaydı. Şii 

arkadaşım ile beraber oraya vardığımızda önceden Vakıf’tan aşina olduklarım dışında 

daha önce hiç karşılaşmadığım kişilerin de orada bulunduğunu gördüm. Kameriyelerden 

birine büyükçe bir semaver yerleştirmiş olan erkekler, hem birbirileriyle sohbet ediyor 

hem de çay servisi yapıyorlardı. Kullandıkları hitap kelimelerinden uzun zamandır 

tanıştıkları belli oluyordu. “Abi” “abla” veya “bacı” gibi ifadeler, karşı cins ile aradaki 

cinsiyet duvarı kaldırarak iki cinsin  “kardeş” olarak görülme olanağını sağlamaktaydı. 

Oluşan bu durumdan herkes memnun görünüyordu. Molla geldiğimi görünce ayağa 

kalktı ve tebessüm ederek beni karşılayıp yer gösterdi. Bulunduğumuz yerde kadınlarla 

biraz sohbet ettikten sonra erkeklerin olduğu tarafta bir hareketlilik fark ettik. Diğer 

piknikçilerin bulunduğu bu yerden piknik alanının en korunaklı olarak görülen diğer 

tarafına doğru eşyaları taşınmaya başladık. Burası diğer kısımdan küçük bir tepecik ile 

ayrılmış gibi duran bir yerdi. Yerleştikten sonra etrafta çocuklar koşturmaya, genç kızlar 

ve erkekler arkadaşlarıyla kümeleşip sohbet etmeye başlamıştı. Erkeklerle kadınlar 

birbirilerinin sesini duyacak kadar yakın mesafede ama farklı kilimlerde oturuyorlardı. 

Yanına oturduğum kadın lise mezunu olan oğluna uygun bir eş bulmak için bu pikniğin 
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bir fırsat olduğunu söyledi. Çünkü başka zaman toplantılara gelmeyenler bunun gibi 

eğlencelere katılınca daha çok seçeneğe sahip oluyordu. Kadın aradığı uygun gelin 

adayını şu şekilde betimledi: 

Evin zaten alt katında olan dükkândan eve, evden dükkâna gider oğlan. Başka 

ortamı yok ki, kızı görsün beğensin. Büyük oğlum bana “Anne sen bul, senin 

bulduğunla evleneceğim.” demişti. Ben de (yanında oturan genç kadını 

göstererek): Bunu buldum. Çok memnunum gelinimden. Allah’a şükür. Bir de 

diğer oğluma bulsam. Daha o 24 yaşında evlenmek istiyor. Bu zamanda uygun 

kız bulmak çok zor. Hem inancımız aynı olacak, hem de bizim hayatımıza 

uyması lazım. Mesela vakıftaki kızların ya yaşları büyük ya da üniversite de 

okuyorlar. O da bize uymuyor. 

Kadınlardan biri yanımıza gelerek karşımızdaki bir genç kızı gösterdi. Kadının 

gösterdiği yöne kıza baktığımızda genç kızın makyajlı halinden hoşlanmadılar. Güldeste 

(65 yaşında herkesin saygı duyduğu ve sözü dinlenen bir kadındır.) şimdiki kız 

annelerinin yanlış eğitim verdiğinden dolayı, kızların erkeğin mal, mülk, mesleğine 

baktıklarını bu nedenle evliliklerin uzun sürmediğini, lüks düşkünlüğünün mutsuzluk 

sebebi olduğunu söyledi ve ardından şu şekilde devam etti: “Hâlbuki biz eşimle 

evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sonradan Allah nasip etti.” Sözlerinin devamında 

özellikle Iğdırlı ailelerin talep ettiği başlık parasının evlilikleri tehlikeye soktuğunu, 

bunun son derece geri bir uygulama olduğunu söyledi.  

Aileler çocuklarına uygun bir eş bulunamaması ve onların Sünni birisiyle 

evlenmeleri konusunda endişe duymaktadırlar. Bu nedenle evlilik çağında çocuğu olan 

aileler için Vakıf’taki toplantılar bu konuda önemli bir gereksinimi karşılamaktadır. Bu 

sohbet sırasında karşımızda duran genç kız ile ilgili benim de yorum yapmam 

gerektiğini düşündüm. Ancak yanlış bir yönlendirme yapmaktan ve kadının tesirimde 

kalabilme ihtimalinden endişelenerek bir müddet sessiz kalmayı tercih ettim. Her ne 

kadar onların aralarına mümkün olduğu kadar girsem de Powdermarker’ın da belirttiği 
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gibi katılımcılarla kurulan ilişkide arkadaşlık ile dostluk arasındaki farkı gözetmek625 

için kendi davranışlarımı ve sözlerimi sürekli gözden geçirerek, gereksiz müdahalelerde 

bulunmamaya çalıştım. Bir yandan da Goffman’ın, “Her ilişki, karşılıklı güven ve 

bağlılığın kanıtı olarak uygun miktarda mahrem detayın paylaşılmasını gerektirir.”626 

sözünün de farkında olarak güven oluşturmak için özel hayatımla ilgili bazı bilgileri 

onlarla paylaştım. Çünkü etnografik kırınımları (diffractions) takip etmek, bazen beni 

onların yanında ve onlarla karşılıklı paylaşım içerisinde bulunmaya götürüyordu. 

Böylelikle onların bulunduğu konumdan eşyaya ve olaylara bakmak hem bana yeni 

pencereler açıyor hem de onların özel hayatlarını bana daha rahat açmalarını sağlıyordu. 

Konuşmanın ilerleyen sürecinde muhtemel gelin adayının çarşaflı ve dini hassasiyetlere 

sahip olan bu kadın için uygun olmadığını söyleyerek benden beklenen yorumu yapmış 

oldum. 

Namazdan sonra molla ayağa kalkarak pikniğin amaçlarından ve faydalarından 

bahsetti. Evlatların ailelerini dindar olmalarından dolayı eğlenememekle itham 

etmemeleri için bu piknik gibi helal olan eğlencelerin önemli olduğunu, böylelikle de 

helal dairede kalmak şartıyla eğlenilebileceğini çocuklara göstermek gerektiğini anlattı. 

Ayrıca molla bugün sadece tanıdıklarımızla değil, daha önce tanışmadığımız kişilerin 

yanına gidip oturulmasının, onlarla da tanışıp, kaynaşılmasının önemli olduğunu 

vurguladı. Molla, Hz. Fatıma’nın doğum günü kutlaması için geldiğimiz piknikte 

onunla ilgili bir şey anlatmayarak doğrudan pikniğin amacından bahsetti.  Bir süre sonra 

yemek hazırlıkları başlayınca yer sofraları serilip genç erkek ve kızlar elden ele 

tabakları önce kadınlardan başlamak üzere yemekleri dağıtmaya başladı. Herhangi bir 

kargaşa, gürültü panik olmadan herkes sakin bir şekilde görevini yaptı. Yemekten sonra 

                                                 

625Hortense Powdermarker, Stranger and Friend: The Way of an Antropologist (New York and London: 

W.W.Norton, 1966), 115-117. 
626Goffman, Damga, 128. 
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bir müddet daha birbiriyle sohbete devam eden grup yavaş yavaş piknik alanından 

ayrıldı. 

Çoğunlukla kente özgü bir boş zaman etkinliği olan piknik çok yönlü fayda 

sağlamaktadır. Bir yandan Şiiler modern olanı dini forma dönüştürerek özellikle gençler 

ve çocuklar için bir sosyalleşme aracı haline getirirken; diğer yandan başka zamanlarda 

karşılaşma imkânı kısıtlı olan genç kız ve erkeklerin uygun eş adayı bulmalarını da 

sağlamaktadır. 

8.6. Modern Zamanda Şii Kalabilmek 

Modern bilgiye gösterdikleri kuşkulu tavrı modern özel günlere karşı 

göstermeyen Şiiler, bu özel günleri modifiye ederek, dini bir forma 

dönüştürmektedirler. Şii içeriklerle doldurulan bu alternatif kutlamalar modern hayatın 

ayartmalarına karşı özellikle gençlerin ilgisini içeriye “kendinden” olana 

yöneltmektedir. 

 Genç bir kadın şunları söyledi: 

Biz dışarıda hiç kutlama yapmıyoruz. Biz sevgililer günü olarak Hz.Fatıma ile 

Hz.Ali’nin evliliğini kutluyoruz. Ben illa hediye beklemem de bir sözle bile olsa 

eşim kutlasın isterim. Zaten anneler günü Fatıma annemizin doğum günü. 

Babalar günü Hz.Ali’nin doğum günü olarak kutluyoruz. O gün mutlaka hediye 

alır pasta keserim. Bugün de Hz.Masume’nin doğum günü. Bu gün genç kızlar 

günü olarak kutlarız Kızım olsaydı ona hediye verirdim mutlaka. Bir pasta 

keserdim. 

Şiilerin tamamı aile üyelerinin doğum günü gibi özel günlerini kutlama taraftarı 

değildir. Bazıları şekilsel ve gösterişçi uygulamaların ailedeki samimiyeti zedelediğini 

düşünmektedir. Bunlardan biri olan Zarife, özel kutlamaların gereksiz olduğunu şu 

şekilde aktardı: 

Biz kutlamıyoruz bu tür kutlamaları. Biz hiçbir kutlamayı sevmiyoruz. Bana 

göre bunlar çok gerekli değil. Bazı özel anlar daha anlamlı. Hatta bir 

arkadaşımla konuşurken ben doğum günümü kutlamadığımızı söyleyince o: 

“Nasıl olur! gece saat on iki de olsa muhakkak doğum günü kutlaması 

yapılacak” diye şaşırdı benim tavrıma. Orada bulunan diğer arkadaş da ona 

katıldı. Ben yalnız kaldım. 
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Bir akşam yanımda oturan kadın geçen hafta sevgililer gününü kutladıklarını 

söyledi. Sevgililer gününün alternatif kutlamaya dönüşmesi ve erkeklerin eşlerine gül 

vermesi ve Şii arkadaşımın 8 Mart Müslüman Kadınlar Günü’mü kutlaması modern 

olanın içeriğinin dönüştüğünü göstermektedir. Bu dönüşümlerden birisi de nişan ve 

düğün kutlamalarında görülmektedir. Katıldığım bir düğün de Deniz’indi: 

Öğretmeni olan bu kızla Vakf’a gittiğim ilk günlerde; anne ve babasıyla ise 

sonraki günlerde tanıştım. Annesi düğün davetiyesini bir hafta öncesinden herkese 

dağıttı. Keçiören’de kiralanan büyükçe bir salona girdiğimde aileler masalarda karışık 

bir şekilde; yalnız olarak katılanlar ise tanıdıklarıyla beraber oturuyorlardı. Burada da 

Aşura tiyatrosunda olduğu gibi cinsiyete dayalı bir ayrım bulunmuyordu. Bir süre sonra 

gelin ve damat alkış ve salâvatlar eşliğinde el ele, salona girerek kendileri için ayrılan 

sahnedeki masaya yüzleri konuklara dönük olacak şekilde yerleştiler. Genç bir erkek 

sunucu ve org çalan kişi Iğdır’dan bu düğün için belli bir ücret karşılığında gelmişlerdi. 

Sunucu öncelikle Kur’an’ı Kerim okuması için 25-30 yaşlarında daha önceden birkaç 

kez gördüğüm, sesi ve okuyuşu güzel birini anons etti. Sahneye çıkan bu genç adam 

ezberden Kur’an’ı Kerim okuduktan sonra tekrar yerine geçip oturdu. Sunucunun 

yönlendirmesiyle birkaç kez salâvat eşliğinde molla sahneye çıktı. Konuşmasında 

eşlerin sorumluluklarından, anlayışlı olmaktan, tamamen mutlu bir hayat beklentisinin 

yanlış olduğundan, eğer böyle bir hayal kuruluyorsa bunun yanlış olduğundan, evlilikte 

ortaya çıkan sorunlarda aile büyükleri ve din âlimlerine, mollalara müracaat edilerek 

çözülebileceğini anlattı. Molla konuşmasından sonra salâvatlar eşliğinde yerine 

geçerken sunucu ilahi okumaya başladı. En başta “Medine Gülü” adında bir ilahi 

okuyunca oradakiler üzgün bir şekilde önüne bakarak dinlemeye başladılar. Yanımda 

oturan iki kadın sessizce ağlıyorlardı. İlahiden sonra sahnedeki kişi sık olarak cep 

telefonundan bakarak, şiirler ve ilahiler okudu. Bir süre sonra sunucunun dinleyicilerden 

alkış çalmalarını talep etmesine orada bulunan bazıları yüksek sesle itiraz ederek, alkış 
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yerine salâvat çekilmesini isteyince sunucu onların dediği gibi yaptı. Yemek ve takıdan 

sonra gelenler yavaş yavaş oradan ayrılmaya başladılar. 

Gelinin babasıyla bu düğünden yaklaşık bir yıl önce Vakıf’ta tanışarak kendisine 

araştırmamdan bahsetmiş, kısa bir sohbet gerçekleştirmiştik. O gün Vakf’a kitap almak 

için gittiğimde orada bulunan dört erkekten birisi de Deniz’in babasıydı. Onunla 

konuştuğumu gören orada bulunan diğerleri de benimle konuşmaya başladı. Deniz’in 

babası Sefer, öğretmen olan diğer kızını da mektebe bağlı olarak yetiştirmek için çok 

çalıştığını, okuldaki arkadaş çevresinden başlayarak evlilik tercihlerine varıncaya kadar 

her konuda titizlikle çaba sarf ettiğini uzun uzun anlattı. Sözlerinin devamında şunları 

söyledi: 

Kızımın nişanında konuklara Sami Yusuf’un şarkılarını dinletmeye çalıştılar. 

Hemen kapattırdım. “Kendi müziğimiz dururken ne gereke var” dedim. 

Çocuklarımı küçüklükten beri Vakf’a getirdim. Arkadaşlarının kendi 

mektebimizden olmasına dikkat ettim. Sünni arkadaşlarıyla samimi olmalarına 

izin vermedim.  Böyle yapmasaydım çocuklarımın hepsi şimdi Sünni olmuştu. 

 

Bu katılımcının sözlerine benzer ifadeleri alanda birçok ebeveynden duydum. 

Bu konuda “uygulama toplulukları” (communities of Practice) ve “durumsal 

öğrenme”(Situated Learning) kavramları Şii pratikler aracılığıyla Şiilerin inançlarını 

öğrenme ve içselleştirme süreçlerini anlamlandırmaya yardımcı olabilir. Daha çok 

eğitim alanında kullanılan bu kavramlar, öğrenmenin topluluk içerisinde gerçekleştiğine 

dikkat çeker. Bağcı’nın vurguladığı gibi öğrenme salt zihinsel bir süreç veya sadece 

öğrenen ve öğreten arasında gerçekleşmeyip toplumdan bağımsız olarak da bireye 

aktarılmamaktadır.627 

Öğrenmenin merkezinde  “meşru çevresel katılım” (legimate peripheral 

participation) denilen bir süreç bulunmaktadır. Bunun anlamı, öğrenen kişinin bir 

                                                 

627Ş. Erhan Bağcı, “Uygulama Topluluğu Olarak Tıp Eğitimi: Bütünsel Bir Sorgulama Çerçevesi İçin Ön 

Düşünceler”, Fevziye Sayılan’a Armağan, ed. Meral Uysal vd. (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 

2021), 353. 
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topluluğa kabul edilmesi ve orada bir takım bilgileri, topluluğun sosyo-kültürel 

pratikleri aracılığıyla o sosyal dünya içerisinde öğrenmesidir. Aktörün orada 

bulunmasının onaylanmasıyla gruba ait sosyal dünyanın pratikleri öğrenilmeye başlanır. 

“meşru çevresel katılım” sosyal dünyadaki güç ilişkisini de imler. Topluluğa  

“dışarıdan” giren kişi doğal olarak merkezde bulunmayandır. Periferdeki henüz 

tamamen dâhil olamayandır. Bu, topluluk içerisindeki kabul edilme, öğrenme ve kimlik 

inşa süreçlerinin açıklanmasına olanak tanıyan dinamik kavramdır. Bu yazarların temel 

argümanı, öğrenme sürecinde sosyal pratiklerin bilgiden önce geldiğidir. Öğrenme 

topluluk içerisinde yapılan sosyal pratikler aracılığıyla gerçekleşerek gruptakiler 

arasında kolektif kimliğin inşa sürecini sağlamaktadır.628 Almanya’daki Şii 

toplulukların pratikleriyle ile ilgili araştırma yapan Langer ve Weineck “Comunities of 

Practice” kavramını oradaki farklı etnisiteden olan Şiilerin belli dini mekânlarda 

toplanarak yaptıkları pratiklerini izah etmek için kullanmışlardır.629 

Çalışma alanımda Şii değerlerin kent hayatında sürdürülmesi ve çocukları 

tarafından benimsenmesi için aileler çaba göstermektedirler. Onlar çocuklarını küçük 

yaşlardan itibaren Vakf’a getirerek Şii pratikleri görmelerini, uygulamalarını ve 

zamanla da içselleştirmelerini sağlamaktır. Gözlemlerime ve biyografime dayanarak Şii 

cami, vakıf veya dernek faaliyetlerinden uzak duran ailelerin çocukları Sünni olmakta 

veya dinden tamamen uzaklaşmaktadır. Örneğin Keklik, altmış yaşlarında otuz beş yılı 

aşkın süredir Iğdır’dan göç edip Ankara’ya yerleşmiş dört çocuk annesi bir kadındır. 

Onunla tez çalışmamın başlarında Vakıf’ta tanışmış, bazen Cuma namazı için gittiğim 

Keçiören’deki camide, bazen de onun evinde görüştük. O çocuklarını Şii olarak 

yetiştirememe sebeplerini şu şekilde anlatı: 

                                                 

628Jean Lave - Etienne Wegner, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. (Cambridge, 

New York: Cambridge University Press, 2008), 29-36. 
629Robert Langer - Benjamin Weineck, “Shiite ‘Communities of Practice’ in Germany: Researching 

Multi-Local, Heterogeneous Actors in Transnational Space”, Journal of Muslims in Europe 6 (2017), 

216-240. 
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O zamanlar geçim derdi, çocukların okulu ve işiydi derken onları Şia olarak 

yetiştiremedik. Bir vakit her biri birini bulup evlenmek istediklerini söyleyince 

yaptığımız hatanın farkına vardığımızda çok geç kalmıştık. Ankara’ya ilk 

geldiğimizde hemen Kurtuluş’ta bir ev bulup yerleştik. Oradan başka yere 

taşınmadık. Şimdi hata ettiğimi anladım ama çok geç oldu. Kendi camimizin 

olduğu yerlerde otursaydık onları bu ortamlara getire getire bizimkilerle tanışır, 

onlarla evlenirlerdi. Her biri Sünni’yi buldu getirdi. Benim çocuklarım asi değil, 

uyarlar diğerlerine ama onlar bizim mezhebimizi anlamıyor, taşa tapıyor diye 

bizi rencide ediyorlar. Mesela ben gelinimin evine giderken mührümü yanımda 

götürüyorum. Yaşlının seccadesi bir evde hazır olmalı. Onun duası her daim o 

evde olmalı. Gelinim benim namazımı mezhebimi küçük görüyor.Yıllar evvel 

bir gece rüyamda bir kadın bana bir oğlum olacağını, Aşura gününde 

doğacağını, adını Hüseyin koymam gerektiğini söyledi. Bir yıl sonra kadının 

dediği gibi tam Aşura gününde oğlum oldu. Adını da Hüseyin koydum. Oğlum 

Hüseyin gibi olsun diye. Çok şükür kötülüğü yok ama Hüseyin Şiası olmadı.  

 Ancak bu durumun istisnaları da olabilmektedir. Ankara’ya göç ettiği yıllarda 

Şii pratiklere katılım konusunda özen göstermeyen Keklik’in Şiilikten uzaklaşan diğer 

çocuklarının aksine onun 35 yaşındaki kızı Gülderen Şiiliği benimsemeye devam 

etmektedir. Hatta o Şiiliğe bağlılığından dolayı Sünni olan eşinden ayrılmak zorunda 

kalmıştır. Onunla bir öğleden sonra evinde tanıştım. Gülderen eski eşiyle evlenmeden 

önce Şii olmasından dolayı bir sorun yaşamadığını, evlendikten bir müddet sonra ise Şii 

kimliğinin eşi tarafından büyük bir sorun haline getirildiğini anlattı. Umre ziyaretinde 

Kâbe’nin önüne geldikleri sırada kocasının kendisine: “Şimdi Kâbe’nin huzurunda 

yemin ederek mezhebinden vazgeçeceksin” diye baskı yaptığını, o anda çok şaşırdığını 

ve üzüldüğünü söyledi. Buna rağmen Şiilikten vazgeçmeyen Gülderen, eşinden 

ayrılarak oğluyla beraber yaşamaya başlamış. O dışlanma endişesiyle komşularından ve 

arkadaşlarından Şii olduğunu sakladığını şu şekilde ifade etti: “Hiç belli etmedim. Şii 

olduğumu öğrenirlerse beni dışlarlar” 

Genel olarak Şii inancı, sosyal bir çevrede, belirli bir mekân içerisinde süregelen 

bir katılım içerisinde Şii pratikler kanalıyla benimsenmektedir. Örneğin gruba ilk defa 

katılan bir çocuk Aşura anmasında niçin ağlanıldığını, sine vurulduğunu anlamasa da 

etrafındakilere bakarak bunları yapmaktadır. Ancak zamanla vaazları dinleyerek, 

Vakıf’ta aktif görevler alarak önceki yaptıklarının anlamlarını da öğrenmektedir. 

Böylece çevresinin de yönlendirmesi ve sıkı takibiyle Sünni alana kaymasına engel 



 

307 

olunmaktadır. Müteşeyyi bir kadın Şiiliği benimsemeden önce kayınpederiyle katıldığı 

Aşura anmasında kapıdan içeri girdiğinde gördüğü ağlama manzarasından ve ortamın 

gergin havasından çok korktuğunu söyledi. Ancak zamanla kendisinin de bu yapılanlara 

iştirak ettiğini, ilerleyen günlerde okuduğu kitaplar ve katıldığı Vakıf toplantılarıyla her 

şeyi daha iyi anladığını anlattı. 

Azınlık bir grubun kimliğini muhafaza etmesi için çevrenin ve düzenli 

aralıklarla gerçekleştirilen pratiklerin önemli olduğu görülmektedir. Bu durum sadece 

çalıştığım grup için değil, kendi kültürüne yabancı bir ortamda yaşayan birçok grup için 

geçerlidir. 
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SONUÇ 

Ankara’da Sünni çoğunluğun içerisinde azınlık olarak varlık gösteren bir Şii grup 

özelinde yapılmış bu etnografik alan araştırmasında Şiilerin dini kimliklerini sürdürme 

stratejileri, belli başlı söylem ve pratikleri üzerine yoğunlaşılmıştır.  

Çalışma grubunu oluşturan Şiiler kendilerini Caferi-i Sadık’a dayanan bir 

isimlendirme olarak “Caferi” değil, Şii/Şia olarak tanımlamaktadırlar. Genellikle “Kültürel 

Şiiler” olarak tanımladığım doğuştan Şii olanlar “Caferi”; Müteşeyyiler ise “Şii/Şia olarak 

öz tanımlama yapmaktadırlar. Ayrıca Şiiler, Sünnilere kendilerini tanıtırken “Caferi” 

olduklarını söyleyerek, kimliklerini daha estetize hale getirmektedirler. Çünkü Sünnilerin 

Şiiliği İran ile ilişkilendirerek kendilerine karşı önyargılı olduklarını düşünmektedirler. 

Etnografik verilere dayanarak temsil düzeyinde isimden başlayarak bir ötekileştirme olduğu 

düşünülebilir. Bu bağlamda özellikle Şiilik ile ilgili dini kavramların adlandırılması ve 

anlaşılması temel bir problem olarak düşünülmelidir. Örneğin, takiyye, müteşeyyi, Şii ve 

Mut’a gibi bazı kavramlar, Sünni kültürdeki olumsuz çağrışımlarından dolayı Şiileri 

ötekileştirme aracına dönüşebilmektedir. 

Din, dışarıda ve değişmez bir fenomen değil, aynı dinin içerisinde farklı algılanış 

biçimlerine sahip bir olgudur. Genel olarak dinin toplumu birleştiren, toplumdaki bireyler 

arasında uyum ve ahenk sağlayan bir yapısı olduğuna dair düşüncenin bu çalışma verilerine 

dayanarak sorgulanabileceği söylenebilir. Buna göre din zorunlu olarak toplumsal 

bütünleşmeyi sağlayan bir “yapıştırıcı” olmadığı; aynı dine mensup bireylerin “doğru din”in 

hangisi olduğuna dair yorumları, genellikle de çoğunluk inancına mensup olanlar tarafından 

diğerlerinin ötekileştirilmesi sonucunu doğurmaktadır.  Bu çalışmada elde edilen etnografik 

veriler, Şiilerin baskın kültürün tahakkümlerine karşı çeşitli yöntemlerle dini sürekliliklerini 

sağladıklarını, bunu yaparken de Sünni çoğunluk ile herhangi bir zıtlaşma ve çatışmadan 

bilinçli olarak uzak kaldıklarını göstermektedir. 
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Şiiler için bu çalışmanın birçok yerinde kullanılan “azınlık” kavramı, Rumlar veya 

Ermeniler gibi etnik grupların tanımlandığı anlamda değil; Türkiye’deki Şiilerin çoğunluk 

dini kültürün içerisinde “sayıca az” olduklarını belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Böylesine 

bir ortamda çoğunluğa karşı var olma çabasında olan Şiiler, Sünnilerle görünür bir çatışma 

ve sürtüşme içerisine girmeyerek inanç ve pratiklerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu 

süreçte bazı dernek veya vakıf gibi oluşumlar kanalıyla dini ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamaktadırlar. Aileler çocuklarını düzenli olarak buralardaki etkinlik ve anmalara dâhil 

ederek Sünni kültüre karşı kimliklerini korumaktadırlar. Bunun aksine herhangi bir oluşuma 

dâhil olmayan Şiiler ya Sünni olmakta ya da dinden tamamen uzaklaşmaktadırlar.  Bu 

bağlamda çoğul dinsel ortamlarda dinin kültürel aktarımının bu durumdan etkilenebildiği, 

özelllikle çocukların farklı sosyal ve kültürel etkilere maruz kalmaması için Şii ailelerin özel 

çaba gösterdiği görülmektedir. Şii kültür, bu ihtiyaca yönelik olarak vakıf ve derneklere 

devamlı olarak katılımın teşviki, ailelerin çocuklarının arkadaş seçimine dikkat etmeleri, 

küçük yaşlardan itibaren Şii değerlerin aktarımı için ev içi alanlarda da bazı etkinliklerin 

yapılması gibi çözümler sunmaktadır. 

Şiiler kendilerini “sapkın” olarak nitelediklerinden ve inançlarına yönelik dışlayıcı 

tutumlarından dolayı herhangi bir tarikat veya radikal İslamcı iktidarı kendi varlıklarına 

tehdit olabileceğini düşünmektedirler. Bu nedenle Türkiye’de laik yönetimden yana 

olmaları, onların laikliği içselleştirdiklerini düşündürmektedir. Diğer yandan Şiilerin, din 

içerisindeki birtakım gerilimlere modern çözümler sunmaları, dinin “özsel” değil, “ilişkisel” 

bir olgu olduğunu, dinin pratikte din dışı siyasal çerçeve içerisinde de tahayyül edilebildiğini 

göstermektedir. Böylelikle Şiiler Türkiye’de dinsel güvenlik ihtiyaçlarına en uygun çözümü 

laik bir yönetimde görmekte, dini bir yönetim şeklini Türkiye için arzulamamakta, buna 

karşın İran’daki İslami yönetimi ise onaylamaktadırlar.  
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Bu çalışmada “Müteşeyyi” olarak isimlendirdiğim grubun da varlığı, homojen bir din 

görünümünde olan İslam’ın içindeki ötekilerden birisi olan Şiilerin de homojen olup 

olmadığı konusuna işaret etmektedir. Buna göre, Müteşeyyiler Şii kökenlilerin aksine 

bilinçli bir tercihte bulunarak Şiiliği benimsediklerinden özellikle yakın çevrelerinden 

dışlayıcı bazı muamelelerle karşılaşmışlardır. Bu noktada Şii doğanlar ile Müteşeyyiler 

arasında bazı farklar da bulunmaktadır. Örneğin Müteşeyyiler Şii kökenlilere göre daha 

bilinçli olup, okumaya, araştırmaya ve Şii ritüelleri yapmaya isteklidirler. Diğer taraftan ise 

din değiştirme çalışmalarında görüldüğü gibi yeni dine girenler eski çevreleri tarafından 

çeşitli dışlamalara maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iktidarların denetiminde bir kurum olarak 

bağımsız olmadığını, dinin daha sivil bir alana ait olması gerektiğini düşünen Şiiler, dini 

otoritelerin ancak bu şekilde halkla yakınlık kuracağını savunmaktadırlar. Onlara göre 

iktidarlara yakın olan Sünni otoriteler bu nedenle özgür olamadıkları gibi halktan da 

kopukturlar. Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı “resmi din” in temsilcisi olarak 

görüldüğünden bağımsız olmadığı, dinin sivil alana ait olması gerektiği düşüncesi ön plana 

çıkmıştır. Burada “resmi din”, “sivil din” geriliminin kendini ortaya çıkardığı görülmektedir. 

Bu çalışmadaki veriler Türkiye ortamı ile ilgili olduğundan burada görüldüğü 

kadarıyla Sünniliğin iktidarla bütünleşik, rutinleşmiş ve durağanlaşmış sönük manzarasının 

aksine Şiilik azınlık, rutindışı, canlı, dinamik ve ateşi devam eden bir oluşum olarak 

betimlenebilir.  

 On ikinci imamın gayba çekildiğine, bir gün geri gelerek insanlığı sıkıntılarından 

kurtaracağına inanan Şiilerin gelecek tahayyülleri olumludur. Onlara göre zamanın sahibi 

olan Mehdi, döndüğü zaman dünyayı daha güzel bir yer haline getirecektir. Bu nedenle bir 

Şiinin karamsar olması için hiçbir gerekçe yoktur. Buna göre Şiilikte kurtuluş düşüncesinin 

ve inananlara ümitsizlik yerine ümidin vaadedildiği görülmektedir. 
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İmamet merkezli bir inanç biçimi olan Şiiliğe göre nübüvvet kesintiye uğramamış, 

imamet ile devam etmektedir. Dolayısıyla buna inanmayan Allah’ın emirlerini inkâr etmiş 

sayılmaktadır. Onlar bu inancı Kuran-ı Kerim’den ve Peygamber’in sözlerinden 

delillendirmektedirler. Şiiler dini merkezlerin uzağında bulunduklarından mollalar ve çeşitli 

iletişim ağları vasıtasıyla bu merkezlerle iletişim sağlamaktadırlar. Şiilik ritüel ve anlatı 

ağırlıklı bir dini fenomendir. Şii anlatıların kutsal figürlerle ilgili olmasından dolayı yıl 

içerisine yayılmış bir şekilde özel bir takvime uyularak gerçekleşen çeşitli anmalar 

aracılığıyla “Şii kollektif Hafızası” beslenmektedir. Diğer yandan “Şii hafıza mekânları” 

olarak da adlandırılabilen imamların türbelerinin ziyaret edilmesi de Şii hafızanın 

devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden birisidir.  Başka bir ifadeyle bu mekânların ve 

bunlarla ilgili yapılan ritüellerin Şiilerin geçmiş ile bağlarını sağlayan önemli simgesel 

sermayeler oldukları düşüncesini öne çıkarmıştır.  

Çalışma sahasını oluşturan grup, On İki İmam Şiiliği, (İmamiye) bilinen yaygın 

imajının aksine apolitik bir karakteristiğe sahiptir. Tarihsel geçmişine baktığımızda İran’daki 

İslam Devrimi dışında farklı coğrafyalarda çeşitli etnik, siyasal veya kültürel sebeplerden 

dolayı, Sünni-Şii ayrışmaları ve zaman zaman şiddet olayları meydana gelmiştir. Türkiye’de 

Şiilerin diğer Müslüman coğrafyalardaki gibi etnik ya da mezhepsel bir çatışma eğiliminde 

olmadıkları, tam tersine dini inançlarına uygun bir şekilde yaşamaya çalıştıkları 

görülmektedir. Bu grubun, iktidarlara karşı tarihte genellikle bir isyan hareketine 

katılmadıkları, sessiz bir politika izledikleri de görülmektedir. İmamiye özellikle Caferi 

Sadık ve Muhammed Bakır dönemlerinde ilmi faaliyetlerle meşgul olarak çatışmalardan 

uzak durmuştur. Türkiye’deki Aşura anmalarında karşımıza çıkan kendini kırbaçlama v.s 

gibi şiddet içeren ritüellerin günümüzde Şii otoritelerce onaylanmadığı da bilinen bir 

gerçektir. Bu çalışmada bazı katılımcıların Aşura anmalarından bahsederken kullandıkları 

politik ifadelerin söylemsel düzeyde kaldığı, pratikte herhangi bir karşılığının olmadığını 

söyleyebiliriz. Zira ne mollanın sözlerinde ne de alandaki Şiilerin gündelik hayatlarında 
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şiddete eğilim içeren herhangi bir emare görülmemektedir. Bunun yerine daha çok bireysel 

dindarlık düzeylerini artırmaya yönelik çaba ve anlatımlar göze çarpmaktadır. Bunun 

yanısıra Aşura gibi ritüelleri Şiilerin kendileriyle “ötekiler” arasındaki “sınır” olarak 

tanımlayabiliriz. Bu ritüel onların biraradalığını perçinlerken, bunun dışındakiler aşure tatlısı 

pişirerek bugünü kutlu bir gün olarak geçirenler ise sınırın öte tarafındaki konumundadırlar. 

Şiiler modern dünyaya karşı ne reddiyeci ne de tamamen olumlulayıcı bir tutum 

içerisindedirler. Onlar modern hayatı dünya görüşlerine zıtlık oluşturmayacak taraflarıyla 

benimsemekte, teknolojiden de dini bilgi almak ve onu yaymak amacıyla 

faydalanmaktadırlar. 

Şii metinlerde kadın ve erkeğin Allah’ın emirlerinden eşit olarak sorumlu olduğu 

vurgulanmaktadır. Buna karşın fiziksel ve psikolojik farklılıkları nedeniyle her iki cinsin aile 

içindeki ve toplumdaki sorumlulukları da değişmektedir. Buna göre kadınlar ev içi alandan, 

erkekler ise ev dışı alandan sorumludurlar. Oysa pratiğe baktığımızda Şii kadınlar hem dini 

hem de sosyal alanda Sünni hemcinslerinin aksine daha aktif ve görünürdürler.  

Aşura tiyatrosunda rol alan kadınlar savaşa giden erkek yakınlarını cesaretlendirici 

konuşma yapmak veya ölenler için ise yas tutmak gibi rollerde yer alsalar da onların sahnede 

görünür olması, Şiilerin cinsiyete dayalı ayrım konusunda katı olmadığını göstermektedir. 

Diğer yandan Şii kadınlar Cuma ve Bayram namazlarına erkekler kadar katılım göstermekte, 

imamların türbelerine yanlarında erkek yakınları olmadan da gidebilmektedirler. Ayrıca 

Iğdır’da önemli kadın toplantılarından birisi olan “Mersiye okutma” gibi bazı pratikleri 

kadınlar organize etmektedirler. Şii kadınların böylesine dini alanlardaki aktifliğinin çeşitli 

sebepleri olmakla beraber, Şii tarihindeki kadın figürlerin rol model olarak onların önünü 

açtığı söylenebilir. Ancak Lübnan ve İran gibi ülkelerde zaman zaman görüldüğü şekliyle 

kadınların Türkiye özelinde politik duruş sergilemeyerek daha çok bireysel dindarlık 

ağırlıklı pratiklere ilgi duydukları görülmektedir. Bu veriler çeşitli coğrafya ve kültürlerdeki 
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algılanış ve yaşanış biçiminin İslam dinin özünde esnek doğasıyla alakası olduğunu 

göstermektedir. 

 Bir diğer dikkate değer konu da Mut’a nikâhı denilen geçici evliliğe karşı Şiilerin 

bakışının olumlu olmasıdır. Bu şekilde bir nikâh ile evlilik alanda bulunmasa da kadınlar ve 

erkekler dini metinlerde Allah’ın bir emri olarak vurgulandığı için Mut’a nikâhını 

onayladıklarını belirtmişlerdir. Böylesine netameli bir konuda Şiilerin kesin bir şekilde 

olumlu düşünmeleri onların dini hassasiyetlerinin derinliğini gözler önüne sermektedir. 

Diğer taraftan pratikte çalışma sahasında Mut’a nikâhı ile evliliğin bulunmaması, dini 

metinlerde bulunan hükümlerin gündelik hayatta karşılığının her zaman bulunmadığını ve 

dini metinler ile pratiğin zaman zaman asimetrik durum sergileyebildiğini 

düşündürmektedir. 

Şii çocuklar ailelerine nazaran Sünni akranlarıyla daha fazla temasa geçmektedirler. 

Bu durum onların Sünni kültüre aşina olmalarını sosyalleşmelerini sağlamakla beraber bazı 

zorlukları da beraberinde getirmektedir. Onlar ailelerinin aktardığı Şii kültür ile Sünni veya 

modern dünya arasında sıkışma yaşamaktadırlar. Çocuklar arkadaşlarına ve öğretmenlerine 

Şii olduklarını dışlanma tehlikesinden dolayı söyleyememektedirler. Yapılan çalışmalara 

baktığımızda farklı ülkelerde azınlık durumunda bulunan Şiilerin de benzer sorunlar 

yaşadıkları görülmektedir. Buna karşın Iğdır’da Şii çoğunluğun yaşadığı da göz önüne 

alındığında Şiilerin Iğdır’daki kurumlarda veya okullarda Şii olduklarını gizleme ihtiyacı 

hissetmemeleri, dinin azınlık/çoğunluk durumuna göre ifade biçimlerinin de değişkenliğini 

işaret etmektedir. 

Bu çalışmada genel olarak Türkiye’de sosyoloji alanında din çalışmalarının 

yetersizliğinin yanısıra, özellikle Şiilik gibi alt kültür olarak görülebilecek dinsel 

kategorilerin ele alınması bakımından bu araştırmanın bir başlangıç adımı oluşturduğu ileri 

sürülebilir. 
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Sonuç olarak bu araştırmada resmetmeye çalıştığım manzara, benim araştırmacı 

olarak türlü zorluklarla dâhil olduğum anlam dünyası hakkındaki gördüklerimden 

oluşmaktadır. Şüphesiz bu küçük Şii gruba bakarak tüm Şiilerin aynı deneyimleri yaşadığını 

düşünmek bilimsel bir bakış açısı olamaz. Çünkü nitel çalışma yapan araştırmacılar, 

genellemeye dayalı ve mutlak hakikat savunuculuğu iddiasında değillerdir. Bu metin, uzun 

yıllar boyunca benim deneyimlediklerim, gördüklerim kadar, katılımcılardan bana akan 

yorum ve ifadelerin içten bir şekilde aktarımından oluşmaktadır. Umuyorum ki bu 

çalışmanın eksik bıraktığı yerden başka araştırmacılar devam ederler. Böylelikle “tek din, 

tek mezhep” olarak değil, farklı olanın da tanındığı, “görüldüğü” ve saygı duyulduğu bir 

ülke tahayyül edilebilir. 
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ÖZET 

GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA ŞİİLİK. TÜRKİYE’DE 

KÜLTÜRELVE SOSYAL TEZAHÜRLER ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR 

ARAŞTIRMA 

Sosyal bir gerçeklik olarak din, insanların yaşamlarına tesir eden kompleks bir olgudur. 

Tarihten günümüze kadarki süreçte din bir yandan çatışma sebebi olurken, diğer yandan 

aynı dine inananları bir arada tutan tutkal vazifesi görmüştür. İslam tarihinde 

Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar arasında birçok kırılma yaşanmıştır. 

Günümüze kadar tesirini devam ettiren bu ayrılıklar, dinin yekpare bir bütün olmadığı 

gerçeğini göstermektedir. Bu çalışmada etnografik veriler ışığında bir Şii grubun dini 

kimliklerini sürdürme şekilleri, inanç ve pratikleri araştırmacının gözlemleri ve 

katılımcıların ifadeleri eşliğinde analiz edilmiştir.  

  Anahtar Kavramlar: Şiilik, Şia, Öteki, Dini Kimlik, Din, Mezhep, Kültür, Etnografi 
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ABSTRACT 

SHİ'İSM BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. AN ETHNOGRAPHIC 

RESEARCH ON CULTURAL AND SOCIAL MANİFESTATİONS IN TURKEY 

As a social reality, religion is a complex phenomenon that affects people's lives. In the 

process from history to the present day, while religion has been a cause of conflict on 

the one hand, on the other hand, it has served as the glue that holds the believers of the 

same religion together. In Islamic history, after the death of the Prophet, many fractures 

were experienced among Muslims. These divisions, which continue to have an impact 

until today, show the fact that religion is not a monolithic whole. In this study, in the 

light of ethnographic data, the ways in which a Shiite group maintains their religious 

identity, their beliefs and practices are analysed in the light of the researcher's 

observations and the statements of the participants.  

Key Words: Shiism, Shia, Other, Religious Identity, Religion, Sect, Culture, 

Etnography 


