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ÖZET

Toplumlar›n tarihi, kültürel kodlar›n› anlamada edebiyat metinlerinin 
ayr› bir yeri vard›r. Adeta, toplumun arkeolojisi diyebilece¤imiz birçok toplumsal 
olguyu metin içinde bir araya getirirler. Metinlerde kullan›lan dil, semboller, 
imajlar üzerinden kültürel unsurlar metine girer. Edebi metnin yazar› kendinden 
önce oluflan sosyo-kültürel bütünlü¤ü kendi yaflad›¤› dönem aç›s›ndan yorumlar. 

Sonuçta, metni bir araya getiren yazar da, toplumun haf›zas›n›n hem 
bir parças› hem de aktif katk› sa¤lay›c›s›d›r. Yaflad›¤› dönemin kayd›n› tutarak, 
yön bulmak isteyen topluma yaflad›klar› hakk›nda bir fikir verir. Yazar, kendinden 
önce oluflmufl ve zaman içinde yeni sosyal eklerle de¤iflen toplum flartlar›n›n 
son geldi¤i noktay› belli bir perspektiften ve tutarl›ktan hareketle düzenli ve 
anlafl›l›r hale getirmeye çal›flmaktad›r. Bu sayede topluma ait sosyo-kültürel 
malzemeyi da¤›n›kl›ktan kurtararak edebiyat disiplini içinde kurgular. Toplumun 
arka plan›nda yatan zihinsel, duygusal ve sembol dünyas›n› görünür hale getirir.

Cemal fiakar’›n Mevlit öyküsü de böyle bir arka plan› içinde bar›nd›r›r. 
Yüzlerce y›ll›k tarihsel bir geçmifle sahip mevlidi, ‹kibinli y›llar›n sosyal 
ekleriyle birlikte tahkiye eder; öykünün imkanlar›n› kullanarak sosyal malzemeyi 
ifller. Toplumsal haf›za içinde da¤›n›k olarak duran ve birbiriyle temas› 
bulunmayan toplumu, insan›, ritüeli ve gelene¤i bilim mant›¤›yla ayr›flt›r›p 
kategorize etmeden edebiyat›n diliyle bir araya getirir.

Bu makalede Cemal fiakar’›n Mevlit öyküsünü edebiyat sosyolojisinin 
imkanlar›yla çözümlerken; bir olgu olan mevlidi daha çok ritüellerin toplumsal 
haf›zaya katk›lar› ve toplumda gördü¤ü ifllevleri aç›s›ndan anlamaya çal›flaca¤›z. 
Makalede yöntem olarak, kendimizi Mevlit öyküsüyle s›n›rland›rd›¤›m›z için 
ritüellerle ilgili elefltirel bir bak›fl aç›s› kendili¤inden do¤mufltur.
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haf›za
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ABSTRACT

Literary texts have a special place in histories of societies and in 
understanding their cultural codes.   In a sense, they combine various social 
facts, which could be called archeology of the society, together in texts. Cultural 
elements enter into texts through the language, symbols, and images that are 
used in texts. The author of the literary text interprets the socio-cultural totality 
that came into existence before him/her. The author who builds the text is both 
a part of the societal memory and somebody who contributes in its formation. 
By recording its time, s/he provides some insights, about what s/he has 
experienced, for the society that wishes to find its direction. The author tries 
to make changeable social conditions more orderly and understandable by 
utilizing from a certain perspective and consistency. This way, s/he rebuilds, 
within the discipline of literature, socio-cultural materials that are otherwise 
unorganized. Intellectual, emotional and symbolic things at the background of 
the society become visible through this action of the author. 

Cemal fiakar’s story of the mevlit (Arabic word for the birth of prophet 
Muhammed) too has such a background. He rewrites the mevlit, which has a 
historical background of hundreds of years, in the light of contemporary social 
facts; he exploits social materials by using the potentialities of story-telling. 
In his mevlit, the individuals of the society, who have no connection with each 
other and who remain desultory in the memory of the society, human-beings, 
rituals, and traditions are brought together in literary language without any 
categorization of scientific logic. 

While analyzing Cemal fiakar’s story of the mevlit within the boundaries 
of the sociology of literature, this article tries to explore the mevlit from the 
point of view of rituals’ contributions and functions for societal memory. Since 
the scope of the article is limited with the story of the mevlit, a critical perspective 
on rituals will be naturally emerged.

Key words:  Sociology of literature, rituals, mevlit, societal memory.

***

G‹R‹fi

Toplumlar›n tarihi, kültürel kodlar›n› anlamada edebiyat metinlerinin 
ayr› bir yeri vard›r. Adeta, toplumun arkeolojisi diyebilece¤imiz birçok toplumsal
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olguyu metin içinde bir araya getirirler. Metinlerde kullan›lan dil, semboller, 
imajlar üzerinden kültürel unsurlar metine girer. Edebi metnin yazar› kendinden 
önce oluflan sosyo-kültürel bütünlü¤ü kendi yaflad›¤› dönem aç›s›ndan yorumlar. 

Sonuçta, metni bir araya getiren yazar da, toplumun haf›zas›n›n hem 
bir parças› hem de aktif katk› sa¤lay›c›s›d›r. Yaflad›¤› dönemin kayd›n› tutarak, 
yön bulmak isteyen topluma yaflad›klar› hakk›nda bir fikir verir. Yazar, kendinden 
önce oluflmufl ve zaman içinde yeni sosyal eklerle de¤iflen toplum flartlar›n›n 
geldi¤i son noktay› belli bir perspektiften ve tutarl›ktan hareketle düzenli ve 
anlafl›l›r hale getirmeye çal›flmaktad›r. Bu sayede topluma ait sosyo-kültürel 
malzemeyi da¤›n›kl›ktan kurtararak edebiyat disiplini içinde kurgular. Toplumun 
arka plan›nda yatan zihinsel, duygusal ve sembol dünyas›n› görünür hale getirir.

Cemal fiakar’›n Mevlit öyküsü de böyle bir arka plan› içinde bar›nd›r›r. 
Yüzlerce y›ll›k tarihsel bir geçmifle sahip mevlidi, ‹kibinli y›llar›n sosyal 
ekleriyle birlikte tahkiye eder; öykünün imkanlar›n› kullanarak sosyal malzemeyi 
ifller. Toplumsal haf›za içinde da¤›n›k olarak duran ve birbiriyle temas› 
bulunmayan toplumu, insan›, ritüeli ve gelene¤i bilim mant›¤›yla ayr›flt›r›p 
kategorize etmeden edebiyat›n diliyle bir araya getirir.

Bu makalede Cemal fiakar’›n Mevlit öyküsünü edebiyat sosyolojisinin 
imkanlar›yla çözümlerken; bir olgu olan mevlidi daha çok ritüellerin toplumsal 
haf›zaya katk›lar› ve toplumda gördü¤ü ifllevleri aç›s›ndan anlamaya çal›flaca¤›z. 
Makalede yöntem olarak, kendimizi Mevlit öyküsüyle s›n›rland›rd›¤›m›z için 
ritüellerle ilgili elefltirel bir bak›fl aç›s› kendili¤inden do¤mufltur. 

1. Ritüellerin Dili

Toplumlar, ortak yaflant›lar›n› ve de¤erlerini normlarla kuvveden fiile 
ç›kararak varl›klar›n› üyelerine kabul ettirmek isterler. Toplumda görünür olma 
hali, haf›za oluflturan önemli günler, aylar, bayramlar, merasimler, müzikler 
vas›tas›yla mümkün olur. Bunlar›n her biri toplum a¤ac›nda bir iflleve sahiptir. 
Bu ifllevler, toplumlar›n duyufl, düflünüfl, tutum ve kültürleri hakk›nda fikir 
sahibi olmam›z› kolaylaflt›r›r. Nas›l bir toplumsal yap›yla karfl› karfl›ya 
oldu¤umuzu derin tahlillere girmeden bu ipuçlar› sayesinde ö¤reniriz. ‹lk 
bak›flta toplumsal ifllevlere, içinde bulundu¤umuz toplumun geleneksel-modern 
oluflunu ya da bütünleflme/çözülme içinde oldu¤unu genel hatlar›yla fark 
ettirecek biçimsel (form) kültürel unsurlar ya da ritüeller olarak da bakabiliriz. 

Marc Abeles’in (1995:145) bir yandan bilmeyle ilgili bir ba¤lant›, 
kutsal ve ilahi olanla bir iliflki ve ( hareketlerle, sözlerle, nesnelerle somutlaflan) 
bir simgeler bütününü belirli koflullarda örgütleyen, s›ralayan ve paylafl›lan



de¤erler dergisi (corpus) olarak betimledi¤i  ritüeller, sosyal yap›daki her türlü 
insana ait ortakl›klara hizmet etmeleri sayesinde ba¤l› bulunduklar› kurumlar 
üzerinden toplumun bütünleflmesine katk› sa¤larlar. Ancak, di¤er taraftan 
bütünleflme refleksini bir kalkana dönüfltürerek toplumlardaki yeni de¤iflim ve 
geliflmelerin alg›lanmas› ve yorumlanmas›nda birer engelleyici olabilirler. 
K›sacas› bütünlefltirici nitelikleriyle bir araya getirirler ayr›ca çözücü etkileriyle 
toplumlar› her daim sarsarlar. Bütünlefltiren ritüeller, toplumsal de¤iflmelere 
geçit vermeyen dura¤an yap›laflmalara da kendili¤inden hizmet ederler. Toplumsal 
yap›da de¤iflimin gerekli oldu¤u zamanlardaysa de¤iflimin karfl›s›na, önce 
toplum a¤ac›n›n canl›l›¤›n› muhafaza eden sosyal ritüeller dikilerek de¤iflime 
mukavemet gösterir. Yine ritüeller için diyebiliriz ki, tarihsel süreçte toplumlar›n 
haf›zas›na sürekli yeni sosyal ekler yaparak bir yandan toplumsal yap›n›n 
geleneksel yüklerini, ritüellerini ve benimseme/itaati kolaylaflt›ran törensel 
süslerini art›rarak zenginlefltirirler. Di¤er yandan da yüzy›llar içinde ritüel 
bollu¤u giderek yüke dönüflür. Bu durum, beraberinde partallaflmay› ve 
donuklaflmay› getirir. Ritüeller, halk kitlelerinin vazgeçemedi¤i al›flkanl›klar 
hâline geldikleri oranda toplumun bir parças› hâline gelirler ve kendilerini 
içinde ifllev gördükleri topluma dayat›rlar. ‹flte tam bu noktada ritüeller, de¤iflimi 
simgeleyen k›vrak ve pratik yeni uyarlamalar› ‘hafif’ ve ‘düflkün’ ilan ederek 
halk› kendilerinden yana taraf olmaya zorlayarak meflruiyetlerini sa¤lama 
yoluna giderler. 

Bu noktada ritüellerin ya da merasim pratiklerinin hangi ihtiyaca binaen 
ortaya ç›kt›klar›n› tasvir etmemiz gerekmektedir. Toplum içinde gördü¤ümüz 
mevlitler, bayramlar, dü¤ünler gibi törensel olgular asl›nda bir bafl›na de¤illerdir; 
asal bir olgunun parçalar›d›rlar. Örne¤in bir dinin, toplum taraf›ndan daha 
somut anlafl›lmas›n› sa¤lamak ve dinsel yap›n›n toplum içi kurumsallaflmas›n› 
sürdürmek maksad›yla roller üstlenirler. Ancak ritüeller; topluma yeni giren 
dinsel unsurlarla ayn› anda do¤an naif fleyler de¤illerdir. Burada daha çok 
halk›n vazgeçemedi¤i önceki döneme ait unsurlar›n beden-kal›plar›n› kullan›rlar. 
‘Yeni din’e ait soyut kodlar›n, toplumda önceden varolan ritüellere afl›lanmas›yla 
birlikte, ritüeller melezleflirler. Bir anlamda toplumda çat›flmaya yol açmayacak 
flekilde yeni ile eski unsurlar harmanlan›rlar. Yeniliklerin toplumsal yap› 
içerisinde oluflturabilece¤i k›r›lmalar ve uzaklaflmalar; büyük gerilim ve 
çat›flmalara yol açmayacak flekilde normalleflirler. Dinsel pratikler olarak ortaya 
ç›kan ritüeller, geçmiflten günümüze birçok anlam katmanlar›na sahip olarak 
anonimleflmifllerdir ve giderek mu¤laklaflan bir fleye dönüflmeye yatk›n hale 
gelmifllerdir. Ancak ritüeller, topluma yeni gelen dini unsurlar› içerden çürütmeye 
ve tahrif etmeye her ne kadar yatk›nsa da toplum bütünlü¤üne yapt›klar› katk›lar

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, Say› 1, 2010                      52



nedeniyle toplumun üyelerince ço¤unlukla olumlu karfl›lanmaktad›r. Mevcut 
toplumsal yap›, ritüellerin bozucu etkilerinden daha çok bütünleflmeye yapt›klar› 
olumlu katk›lar› göz önünde bulundurarak yeni gelen bir dini öge için eskiye 
ait bir ritüeli feda etmemifl olur. Bu nedenle, eskinin ve yeninin uzlaflt›r›l›p her 
ikisinden parçalar tafl›yan daha farkl› ritüeller kolayl›kla tercih edilmektedir.

Ritüellerin yukar›da bahsetti¤imiz karmafl›k içyap›s›, nerede kullan›lmas› 
gerekti¤i hususunu da zorlaflt›rmakta; önemli görüfl ayr›l›klar›na neden olmaktad›r. 
Ancak, bu görüfl ayr›l›klar› tart›flmas›na girmeden derdini iyi anlatan bir tan›m 
olarak Lukes’a baflvurmakla yetinece¤iz: Ritüel, onu kullanacaklar›n dikkatini 
özel bir önem tafl›d›¤›n› düflündükleri düflünceyle ve duyguyla ilgili fleylere 
çeken, simgesel nitelik tafl›yan türden ‘kurallarca yönetilen’ etkinlikler olarak 
görülmektedir ( Lukes, 1975: 291). Connerton, Toplumlar Nas›l An›msar? adl› 
çal›flmas›nda Lukes’›n tan›m›na anlam ve aç›klama getirmek için yeni önermeler 
ileri sürmektedir:

"Ritüeller ve törenler, yaln›zca olan› dillendirici ve dile getirici nitelik 
tafl›rlar. Göze çarpan bir düzenlilikte ve bir düzenlilik içinde yap›l›rlar. Resmi 
biçimler alm›fllard›r ve belirli bir biçeme ba¤lanma, basmakal›plaflma ve belli 
aralarla yinelenme e¤ilimi tafl›rlar… Duygular› d›fla vurucudurlar; ancak, bu 
onlar›n temel özellikleri de¤ildir." 

"Törenler, onlar› uygulayanlarca, kay›ts›z flarts›z uyma yükümlülü¤ü 
biçiminde olmasa bile, uyulmas› yükümlülü¤ü bulunan fleyler olarak alg›lan›rlar 
ve kendilerine tören de¤eri verilmifl olan eylemlere engel olmak, her zaman, 
bir kimsenin ya da bir grubun bir baflkas›na verdi¤i dayan›lmaz incitici davran›fl 
olarak alg›lan›r… törenlerin etkileri, tören zamanlar›yla s›n›rl› 
de¤ildir…Törenlerin, onlar› gerçeklefltirenlerin yaflamlar›na de¤er ve anlam 
kazand›rma güçleri vard›r. Tüm törenler yinelenir ve yineleme, kendili¤inden, 
geçmifliz kesintisiz sürdürüldü¤ünü düflündürür… yeni y›l ve do¤um günleri 
gibi, y›l›n döngüsüyle ilgili, yinelenen törenler vard›r… bu kutlamalar›n 
baz›lar›na istekle kat›l›n›r; baz›lar›na kat›lmak a¤›r gelir ve baz›lar› insan› 
esnemeye zorlamaktan öte bir etki yaratmaz. Ama bunlar›n hepsinin ortak 
özelli¤i ve onlar› daha genel anlamda tören kategorisinden ay›ran fley, geçmifl 
ile iliflkinin sürdü¤ünü düflündürmelerinden öte, aç›kça böyle bir süreklili¤in 
varl›¤›n›n ileri sürülmesidir… geçmifl bir tarihte yer alm›fl olaylar›n bir anlat›s›n›n 
törensel olarak yeniden oynanmas›yla, pek de¤ifliklik göstermeyen belli bir 
biçime ba¤lanm›fl eylemlerin ve sözcelerin s›ralan›fl›ndan oluflan gösterileri 
içerecek biçimde, oldukça incelikli yenilenmesiyle gerçeklefltirilmeleridir"

Connerton’a göre, geçmifl bir tarihin kurucu olaylar kümesinin bir
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tören biçiminde an›l›p kutlanarak, geçmiflin sürdürüldü¤ü yolundaki bu aç›k 
sav, hiçbir yerde, dünyan›n büyük dinlerindeki kadar bol dile getirilmemifltir 
(Connerton, 1992: 70-72).

2. Bir Dini Ritüel: Mevlit

‹nsan›n do¤du¤u yer, do¤ma, do¤ulan zaman’ olarak anlam verilen 
mevlit kelimesi; zaman içinde "Hz. Muhammed’in do¤umunu anlatan manzum 
eser" (Devellio¤lu, 2008) olarak adland›r›lm›fl ve son olarak bu manzum 
eserlerin okunarak icra edildi¤i merasimler de ‘mevlit’ ad›n› alm›flt›r. Mevlitlere, 
‹slam ülkeleri olarak niteledi¤imiz her ülkede yayg›n bir sosyal-dini ritüel 
olarak rastlanmaz. Özellikle, Eski Anadolu Selçuklular›nda ve Selçuklular›n 
pefli s›ra Osmanl› co¤rafyas›nda rastlanmaktad›r. Müslüman Araplar›n, Hz. 
Muhammed’in do¤umunu kutlamak için onun ölümünden sonra herhangi bir 
tören düzenlediklerine dair bulgular mevcut de¤ildir. Sezai Karakoç’da kandil 
geceleri kutlamalar› üzerinden ayn› fikre vurgu yapmaktad›r. Karakoç, geçmiflte 
Mevlit Kandili’nin çok zengin, flaflal› törenlerle kutlanmas›n›n ard›nda, Hz. 
‹sa’n›n do¤umunu bir dini esasa dönüfltürüp büyük gürültü ve gösteriflle kutlayan 
H›ristiyan dünyas›yla gizli bir yar›flma duygusunun oldu¤unu düflünmektedir 
(Karakoç, 1998: 135). ‹slam’›n iki bayram› olmas›na karfl›n H›ristiyan ve Fars 
kökenli bayramlar büyük bir coflkuyla ‹slam kültürü içine girmeye bafllam›flt›r. 
Örne¤in, Fat›miler döneminde Ramazan ve Kurban bayramlar›n›n d›fl›nda halk 
taraf›ndan kutlanan on yedi ayr› günün varl›¤› kaynaklarca tespit edilmifltir 
(Vatandafl, 1991: 343).  Bu merasimler, halk eliyle yap›lm›yor daha ziyade 
devlet eliyle ve s›n›rl› kutlamalar fleklinde yerine getiriliyordu. Ritüellerin ve 
merasimlerin devlet eliyle yap›lmas›; uygulamalar›n çeflitlili¤ini art›rm›fl ve 
toplumda kal›c› hâle gelmesini h›zland›rm›flt›r.  Ritüel art›fl›ndaki bir di¤er 
etken de bir ritüelin asl›nda baflka bir ritüelin flartlar›n› olgunlaflt›rmas› için 
haz›rlanmas›d›r: Fat›mi Devleti’nin düzenledi¤i törenlerden biri olan Peygamberin 
do¤umunun kutlanmas›, fiii gelene¤i içerisinde Ali için yap›lacak mevlit 
törenlerine alt yap› oluflturmas› olarak yorumlanm›flt›r. Bu gayretlere karfl›n, 
fiii gelene¤i içerisinde mevlit törenleri tutunamam›fl ve bunun yerini Hüseyin’in 
flehadetini konu edinen Kerbela ad›yla eski Zerdüflt gelene¤i menfleli törenler 
alm›flt›r (Kut, 1999).

Müslüman toplumlarda törensel kutlamalar süreklilik kazanarak devam 
etmifltir. Örne¤in, Abbasiler döneminde kutlanan Nevruz ve Mihrican bayramlar› 
da coflkuyla kutlanan ritüellerin en bilinenleri ve yayg›nl›k kazanm›fl olanlar›yd› 
(Vatandafl, 1991:342). fiii topluluklar›, Ali’nin do¤um kutlamas›n› mevlit 
törenleriyle yerlefltirememifller ve zamanla Nevruz bayram› üzerine aktarm›fllard›r.
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‹slam fetihleriyle birlikte karfl›lafl›lan baflka kültürlerin etkileriyle farkl› 
din ve kültürlerden nakiller de yap›lm›fl, yerli ve özel günler yoluyla yeni yeni 
bayram ve mübarek günler zamanla ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r: Peygamberin 
ana rahmine düflüfl günü, Peygamberin do¤um günü, Ali’nin do¤um günü, 
Kerbela olay› günü ilk akla gelenleridir (Vatandafl, 1991: 342). Önceki dinlerin 
vas›tas›yla al›flm›fl bulunduklar› mistik kültür üzerine yine mistik bir nitelikle 
gelen ‹slam’›n, genifl çapta eski dinlerin kal›nt›lar›yla bunlar› mitolojik flifahi 
gelenekler halinde saklayan sosyo-kültürel bir zeminde birleflerek de¤iflime 
u¤ramas›yla zaman içinde mevlit gibi ritüeller meydana gelmifltir. Denilebilir 
ki, ‹slam’dan önce mevcut olmufl bulunan baz› dinlerin kal›nt›lar›n› ‹slami 
kavramlar›n içinde birlefltiren ve yo¤uran bir senkretizm (ba¤daflt›rmac›l›k) 
aç›k bir flekilde gözlenmektedir (Ocak, 2003: 44).

Mevlidin günümüzdeki manas›yla, halk›n kat›l›m›n›n da sa¤lanarak 
ve büyük ziyafetler ve flölenler tertiplenerek bir bayrama dönüflmesi Selçuk 
Atabeklerinden Muzafferüddin Gökböri’nin dönemine tekabül eder 
(Banarl›,1998: 481). Bu dönemden sonra mevlit, ‹slam âleminde yay›lm›fl ve 
gösteriflli kutlamalar›n yap›ld›¤› bir tören hâline gelmifltir. ‹slam âlemi ifadesi; 
Anadolu sahas› ve di¤er baz› ‹slam ülkeleridir. Nitekim Azerbaycan ve Orta 
Asya Türklerinde mevlit bilinmemektedir (Bayat ve Cicio¤lu, 2008).

Mevlit merasimleri, 16 yüzy›lla birlikte Osmanl› merkezi iktidar›yla 
özdeflleflmifl ve bu sebeple de tabii olarak siyasallaflm›fl ve muhafazakarlaflm›fl 
geleneksel ‹slam kal›plar› içinde yer bulmufltur. Osmanl›larda ilk mevlit merasimi 
1589 y›l›nda III. Murat döneminde icra edilmifltir (Aymutlu, 1995: 51). Osmanl› 
‹mparatorlu¤u’nda mevlit törenleri özellikle bir milat vermek gerekirse Süleyman 
Çelebi’nin Vesiletün Necat’› (mesnevi) yazmas›yla on beflinci yüzy›l bafllar›ndan 
sonra yeni bir içerik kazanm›flt›r diyebiliriz. Zamanla mevlitlerde, yerine göre 
vaazlar ve nasihatlere yer verilmifltir. Daha sonraki dönemlerde, belirli 
makamlarda ve nadir rastlansa da çalg›l› ve nefesli sazlar eflli¤inde okundu¤u 
zamanlar olmufltur. 

Bahse konu edilen özel gün, kutlama ve ritüelleri ‘kültürel ‹slam’ 
dairesi içinde ele almak mümkündür. ‘Halk Müslümanl›¤›’nda yüzy›llard›r 
kitabi ‹slam’dan daha derinlere ifllemifl bir halde bugüne kadar gelmifltir. Zaten 
bunlar›n pefli s›ra toplumda çok yayg›n olan müzik de, mevlit veya ilâhi adlar› 
alt›nda camilere girmesiyle birlikte daha çok meflruiyet kazanm›flt›r. 

Mevlit merasimleri, bütün elefltirilere ra¤men ayakta kalmay› bilmifl, 
geçirdi¤i baflkalafl›mlarla de¤iflimini sürdürmüfltür. Peygamberin meziyetlerini 
an›msamak ve do¤umunu anmak için bafllayan süreçte, zamanla icra ortamlar›

M. ÖZKUL / Cemal SAKAR’›n Mevlit Öyküsü                            55



ve ifllevlerinde de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Merasimler, Anadolu’ya yay›lm›fl 
ve çok de¤iflik ortamlarda ifa edilmifltir. Günümüzde, genellikle bu törenlerde 
okunan manzumelerin kime ait oldu¤unu, bu eserin yaz›l›fl amac›n› bile bilmeyen 
Anadolu halk›, mevlit törenlerini dini bir tören olarak ve bu törenlere kat›lmay› 
da dini bir görev olarak alg›lamaktad›r (Kâmil, 1982).

Bu nedenle öncelikle hayat›n geçifl törenlerinde ve özellikle de yedisi, 
k›rk›, elli ikisi gibi ölen kiflinin arkas›ndan yap›lan anma ve sevap kazand›rma 
günlerinde ‘mevlit okutmak’ vazgeçilmez bir dini vecibe olarak kabul 
edilmektedir. ‘Do¤um’ anlam›na gelen ‘mevlit’in, ölüm törenlerinde icra ediliyor 
olmas› bir tezat gibi görünse de mevlit törenlerinin dini bir ritüel olarak 
alg›lan›yor olmas› bu duruma aç›kl›k getirmektedir.

Özetlemek gerekirse bir Türk icad› olan mevlit, toplumsal, kültürel 
flartlarla kar›flm›fl birçok inanc› kendi bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Halk ‹slam› 
terimiyle ifade edebilece¤imiz bu vasatta inançlar ve sosyal hayat tarz› olarak 
yorumlanarak yaflananlar, ‹slam’›n ölçülerine belli oranda sad›k kalmaktad›r. 
Bununla birlikte daha çok, geleneksel yaflant›n›n belirledi¤i, k›smen hurafelerle 
ve tasavvufi etkilerin flekillendirdi¤i bir Müslümanl›k yorumu temel al›nmaktad›r 
(Ocak, 2003: 52). Halk ‹slam›, içinde genellikle molla ve ulemaya göre bat›l 
olarak adland›r›lan bir dizi inanç, e¤lence, uygulama gibi ‹slâmiyet’ten önceki 
Türk dinî-inanç pratikleri ‘mevlit’ ad› alt›nda toparlanm›fl ve bu kelimenin 
anlam yükü flafl›rt›c› biçimde geniflletilmifltir (Bayat ve Cicio¤lu, 2008: 149).

fiüphesiz dinin temel ö¤eleri aras›nda olmayan bu uygulamalar dinin 
esas› olarak görülmemifl daha çok süsü olarak alg›lanm›flt›r. ‹sa peygamberin 
do¤umunu karnaval, paskalya ve festivallerle kutlarken gözlenen içki, zaman 
israf› gibi al›flkanl›klara, biz de rastlanmamaktad›r. Daha çok ‹slam’›n kültürel 
bir forma dönüfltü¤ü bu ritüellerde; tekbirler, naatlar ve ilâhilerle ruhu yüceltme 
flöleni yaflan›r. O gece bütün müminler, insanl›k ve hakikat tarihini Peygamberin 
do¤um an›nda yaflarlar: "(…) peygamberimizin dünyaya gelifli, bir karfl›lama 
töreniyle kutlan›r. O gece bütün mü’minler, insanl›k ve hakikat tarihini bir 
anda, Peygamber Efendimizin do¤um an›nda yaflarlar… peygamber do¤du. 
‹slam da onda yeniden tüm kemaliyle do¤du. Ve biz onda do¤duk. Mümin 
gönül bu sevinci kana kana yaflar… kendi do¤umumuzu, bütün büyüklerimizin 
do¤umunu da yaflar›z, kutlar›z peygamberimizin do¤um günü kutlamas›nda.

Fizik do¤umumuzu de¤il, gerçek do¤umumuzu, ruh do¤umumuzu" 
(Karakoç, 1998 : 137-138). Bu anlat›mlar, ‹slam’›n soyut anlamda bir din olarak 
temel kaynaklardaki ‹slam dinini, onun inanç, ibadet, ahlak vs esaslar›na 
do¤rudan iflaret etmez. Daha çok, bu dinin tarihsel süreç içerisinde Müslüman
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denilen toplumlarca yorumlanarak prati¤e aktar›lm›fl, yaflanm›fl, son tahlilde 
‘kültürleflmifl’ flekillerinin ad›d›r ve oradan beslenir. ‹slâm’›n ayr›, Müslüman 
toplumlar›n yaflad›klar› tarihin ve o tarih içinde yaratt›klar› kültürün ayr› oldu¤u 
imas› yap›lmaktad›r. Ayr›m› yap›lan ve kültürleflmifl Müslümanl›klardan biri 
olarak yak›n tarihimize damgas›n› vuran son dönem örneklerinden biri de 
Kemalist Müslümanl›kt›r. 19.yüzy›l pozitivizmine dayanmak suretiyle, kamu 
alan›ndan tecrit edilen ‹slam’›n Kemalist Müslümanl›k diyebilece¤imiz, yaln›zca 
inanç ve ibadet yönlerini al›p onu da kiflisel vicdana b›rakarak bir çeflit kült 
Müslümanl›¤›na indirgenmifl biçimi do¤mufl ve elit tabakadan yavafl yavafl 
afla¤›lara inmeye bafllam›flt›r (Ocak, 2003: 123). 

Türkiye, cumhuriyet sonras› dönemde pozitivizmin güçlü etkisi alt›nda, 
milliyetçi, laik ve Bat›c› bir zeminde flekillenen yeni ideolojiyle farkl› bir yola 
girmifltir. Ancak halk, bu çat›flmalara ve kay›plar›na ra¤men vazgeçemedi¤i 
ritüellerini, resmi kural ve pratiklerin daha çok hissedildi¤i camilerden, kendi 
özel alanlar›na yani evlerine do¤ru kayd›rm›flt›r. fierif Mardin’in tespitine göre 
(Mardin, 1995: 242), devrimlerin en büyük eksi¤i buralarda aranmal›d›r. Laiklik 
önderlerinin dinin toplumdaki ola¤anüstü toplumsal fonksiyonlar›n› göremedikleri 
için basitçe dini bir ‘vicdan’ meselesi olarak de¤erlendirmifllerdir. 

Mevlitler günümüzde de, bütün y›l önemli günler d›fl›nda hat›rlanmayan 
ve gündelik hayat›n d›fl›na tafl›narak silinen dini ilkelerin vitrine ç›kt›¤› belirli 
günlerle s›n›rl› bir sosyal dayan›flman›n parças› hâline gelmifltir. Ne mevlitleri 
kutlayanlarda ne de mevlitlerin muhtevas›nda herhangi bir yenilenmeye yol 
açmayan bir uygulama olarak giderek s›radanlaflmas›n› sürdürmektedir. 

3. Mevlit Öyküsünde Toplumsal Örgü

Cemal fiakar’›n Mevlit adl› çal›flmas› sanki bu anlat›m›n›n 
göndermeleriyle doludur (fiakar, 2008). Giderek toplumsallaflan ve somut 
görüntülere dökülen ve s›¤laflan bir dindarl›k elefltirisiyle beraber yürür öykü. 
Dokuz bölümden oluflan öykünün Toplanma bölümünde, sadece mevlitlerden 
mevlide tak›lmak üzere kullan›lan "t›¤ oyal›, i¤ne oyal›, ipek namaz örtülerini 
röfleli perçemlerini aç›kta b›rakacak flekilde saçlar›n›n üzerine" atan kad›nlarla 
çarp›c› bir girifl yap›l›r. Mevlide kat›lan kad›nlar, Cumhuriyet’le birlikte daha 
çok karfl›laflmaya bafllad›¤›m›z tipik bir durumuanlatmak üzere öyküye girmifl 
gibidirler. fiakar öyküsünde, mevlitlere kat›lan kad›nlar üzerinden bir toplumsal 
ve siyasal dönemin yak›n ça¤daki neticelerini resmetmektedir. Modernleflme, 
girdi¤i her ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de geleneksel kurumlarla sürtüflmek 
zorunda kalm›flt›r. Bu kurumlardan birisi de din kurumudur. Osmanl› son 
dönemi ve Cumhuriyet y›llar› boyunca girilen modernleflme sürecinde, din
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kurumu devletten ayr›flmaya bafllam›fl, geliflme h›z›nda ve ufkunda daralmalar 
meydana gelmifltir. Bu durum din kurumuna karfl› bir düflmanl›k yaratmasa da, 
kurum, yetiflmifl din adam› ve din adam›n›n temasta oldu¤u kitlelerin taleplerine 
tatmin edici cevaplar üretmede kifayetsiz kalm›flt›r. Modernleflmenin din kurumu 
üzerindeki etki ve sonuçlar›ysa en iyi göstergelerini içinde bulundu¤umuz 
dönemde oluflturmufltur. Mevlit öyküsü, ikibinli y›llara kadar tafl›nan din-toplum 
iliflkilerine ve afl›nan rollerine at›f yapmaktad›r. Öykünün kurgusu gere¤i, 
toplum yaflay›fl›ndaki çarp›kl›klar ve tuhafl›klar mevlit ortam›nda canland›r›lm›flt›r. 
Halk›n din anlay›fl›, kad›n bedenindeki göstergelere baflvurularak izah edilmifltir. 
Kat›l›mc›lar›n takdirini kazanmak veya ilgi çekmek maksad›yla mevlide gelen 
kad›nlar dini rollerine de¤il sosyal be¤eni rollerine flartlanm›fllard›r. Mevlide 
kat›lanlar, disiplin ve keskin kurallar içeren dini de¤erler ve ona ait ritüelleri, 
yerine getirmekte gevflek davranmaktad›r. Yazar›n, eteklerin diz alt› olmas›n› 
özellikle vurgulamas›n›n nedeni bunlar›n mevlit için özellikle giyildi¤ini gösterir 
gibidir. Kurgulanan kad›n imaj›, dine ait de¤erlerden beslenmekten ziyade 
topluma kar›flt›¤›n›n fark›ndaki bir ‘ben fark›ndal›¤›’n› kuflanm›flt›r.

K›sacas›, dini olarak alg›lanan mevlidin, merasim k›sm› dinden esintiler 
tafl›sa da a¤›rl›kl› olarak topluma ait be¤eniler taraf›ndan kurulmaktad›r. Gösterifli 
seven kad›nlardan, röfleli saçlardan, diz alt›nda kalan eteklerden ya da mevlitten 
mevlide aç›lan, art›k namaz için kullan›lmas› bile hat›rlanmaz hâle gelmifl 
namaz bezinden özellikle bahsedilmektedir.

‹kinci bölüm bafll›¤› Ama’lard›r. Burada, ilk bölümde sinematografik 
bir dille daha çok ‘göstermeye’ dayanan üslup, yerini diyaloglara b›rak›r. Ölü 
evindeki s›z›, ölüm düflüncesi, duygusall›klar Amalarla zaman zaman kesilir. 
Yazar, ritüellerin, geleneklerin ve âdetlerin düflüncelerimizde tuttu¤u yeri 
hat›rlat›r. Mevlidin bafllama saatindeki mutabakattan tutun da, eflini kaybeden 
han›m›n misafirlerle ilgilenmek zorunda oluflundan, oturma düzenine kadar 
her fley; birbirini takip eden parçalar›n çal›flt›rd›¤› bir sistem dâhilinde törensel 
hâle gelmifltir. Ama bu düzenlilik aras›nda ev sahibi, bir yandan merasimin 
kusursuz olmas›, hizmette kusur edilmemesi için bütün dikkatini ortama 
yöneltirken, zaman zaman duydu¤u ölüm ac›s› onu ortamdan kopar›r. Han›m›n 
zihninde, mevlitteki düzenlilik ve törensellik; t›pk› Albert Camus’un 
‘Yabanc›’s›ndan hat›rlanaca¤› üzere törensellik içinde yap›lan ve zaman zaman 
ortamdan, zihnen koptukça, merasim ‘saçmal›¤a’    dönüflmektedir. Bu seremoni 
içinde han›m kendini meflgul edemedi¤i anlarda, eflini hat›rlar ve mekânla 
ortakl›¤›n› kaybeder. Gidifl-gelifller yaflayarak kat›lan konuklarla aras›ndaki 
sosyal mesafeyi ruh hâlindeki de¤iflimlere ba¤l› olarak inceltir ya da kal›nlaflt›r›r.
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Bir Kufl Olup Kanatlanmak bölümündeyse yazar, toplum içi kad›n-
erkek iliflkilerinde yeni bir denemeye giriflir. Genelde, geleneksel toplumsal 
kodlar; erke¤i memnun eden kad›n›n neler yapmas›n› anlatan bir düzeni esas 
al›rken, burada süreç tersine iflletilmifltir ve erkek duyarl›l›¤› harekete geçirilir. 
Erkek, hastal›¤›n›n giderek a¤›rlaflmas›yla eflinin y›pranmas› aras›nda ilintiler 
kurar ve hat›ralar›n› göz önüne getirerek efliyle birlikteliklerinin bu son evresini 
tek tarafl› bir yük iliflkisi olarak yorumlar. Oysa kad›n; efli sa¤l›kl› oldu¤u 
zamanlarda güç yetiremedi¤i, son zamanlar›nda da kafas›nda haz›r bulunan ve 
genç k›zl›¤›ndan itibaren yer etmifl aile modeli ancak eflle tümleflik bir hayatt›r. 
Geleneksel yap› da erke¤in ve kad›n›n verili rolleri vard›r ve büyük oranda 
önceden belirlenmifltir. Günün de¤iflen flartlar›na göre, küçük de¤ifliklikler 
yap›l›r: Ana eksen bozulmaz. Ebeveynlerince, her iki müstakbel efl aday› da 
çocukluklar›ndan itibaren haz›r rolleri oynamaya yatk›n biçimde evlilik yaflam›na 
haz›rlan›rlar. Erke¤in koruyucu flemsiyesi alt›nda kurulan ocakt›r, aile düzeni. 
Öykü de Kufl Olup Kanatlanmak bahsinde öne ç›kar›lan mesaj cümlelerinin 
arkas›ndaki sosyal zemin geleneksel rollerle çevrilidir. Dolay›s›yla erkek, 
gençli¤inden itibaren erkek rolünün tek sahibidir. Orta¤› yoktur. Ancak, kad›n›n 
toplumsal cinsiyet rolü bu flekilde ‘bir bafl›na’ mevcudat›n› koruyamaz. Öyküde 
de anlad›¤›m›z ayn› fleydir: Kad›n, varl›¤›n› efli olmadan tan›mlamaktan 
kaç›nmaktad›r: Erke¤in kad›na yük oldu¤unu bildirmesi an›ndaki diflil tepkisinden 
kad›n›n nas›l geleneksel bir rol örgüsü içinden hayata bakt›¤›n›, yazar bize 
öyküde flu cümlelerle sezdirmektedir: 

(Kad›n):  --"Sen neler söylüyorsun Allahaflk›na!"

(Erkek):   -"ben bir fley söylemiyorum. Sadece böyle oldu¤unu 
biliyorum"

(Kad›n):   -"Sus! Ben sensiz… kad›n bafl›ma…"(s.33)
Öykücü için önemli olan bu tür at›f ve ça¤r›fl›mlar, di¤er bölümlerde 

s›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ölüm ve ölüm duygusunun aile yaflam›nda meydana 
getirdi¤i sars›nt› ve boflluk, mevlit merasimi anlat›m› içinde, yazar taraf›ndan 
iyi seçilmifl cümleler yard›m›yla öykünün hemen her bölümünde dolafl›ma 
sokulmufltur.

Öykünün Duvarlar bölümünden de anlayaca¤›m›z üzere hayat›n›n 
sonuna yaklaflm›fl ve ölümü bekleyen ‘evin dire¤i’ olan karakter, sanatkâr ve 
ince zevklere sahip bir erkektir. Birkaç bölüm geçmesine ra¤men kad›n ve 
erkek karakterler hakk›nda hâlâ s›n›rl› bilgiye sahibizdir. Erkek, edebiyat ve 
sanatla ilgilidir. Etraf›nda da bu nitelikte ya¤l› boya resimleri seven arkadafllar› 
vard›r. Yaflad›klar› evin duvarlar› hem kad›n›n hem de erke¤in niteliklerini ele
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veren ipuçlar›yla doludur. Örne¤in kad›n›n geleneksel tarz› sürükleyen rollere 
sahip oldu¤unu ve ev han›ml›¤› yapt›¤›n› duvara as›lan "kanaviçe üzerine simle 
iflli bir besmele"den anl›yoruz (s.33). Geleneksel Türk toplumunda evlili¤e 
haz›rlanan genç k›z adaylar›n›n iyi bir ev han›m› olabilmeleri için yapmas› 
gereken haz›rl›klardan birisi de dikifl nak›fl kurslar›na gitmektir. 

Erke¤in niteliklerini yine duvardaki di¤er göstergelerden ö¤renmeye 
devam ediyoruz: Van Gogh’a ait ‘Bu¤day Tarlalar›’ tablosu da erke¤in sar› 
renge düflkünlü¤ünü bilen bir arkadafl› taraf›ndan dü¤ün hediyesi olarak 
duvardaki yerini alm›flt›r (s.33). Erke¤in do¤al olana tutkunlu¤unu belirginlefltiren 
bir baflka ipucu da, evlili¤i boyunca duvardan indirtemedi¤i plastik yapma 
çiçeklerdir. Yine evliliklerinin meyvesi çocuklar›n varl›¤› duvardaki aile resmiyle 
anlat›lm›flt›r: "bir aile foto¤raf›: han›m›yla kendisi ayakta, iki o¤lu önlerinde 
taburede: biri uzak diyarlarda, biri baflka flehirde (…) duvarlar duvarlara 
kaz›nm›fl an›lar geride kalacakt›…" (s. 33). Bu tür ‘ileri ve geri gidifller’ öykü 
tekni¤ine uygundur. Roman, ayn› karakterleri sayfalar boyunca anlatma imkân› 
verirken, öykünün sayfa hacmindeki k›s›tlamalar öykücüyü ister istemez 
karakterlerinin niteliklerini, ipuçlar›na yaslanarak öykünün tamam›na yaymak 
gibi bir mecburiyeti oluflmaktad›r. 

Öyküde, yeni bölüme flu sözlerle geçifl yap›l›r:

"Mefhari Mevcudat Fahri lem Muhammed Mustafaya Salavât: 

Allah ad›n  zikredelim evvela

Vacib oldur cümle iflde her kula "(s.33).

Haf›z›n, yüzy›llard›r tekrarlanan sözleri kalpten dile, dudaklardan 
odaya dökülmesiyle mevlit bafllar ve biz duvardaki tasvirleri b›rakarak mevlit 
atmosferine geri döneriz. Ancak, Haf›z mevlithan›n bütün içtenli¤i ve coflkuyla 
okudu¤u beyitler, dinleyenlerde bir yank› bulmadan ya mevlithana geri döner 
ya da yere düflerek, cam k›r›klar› hâline gelip un ufak olur.

fiakar, bu giriflle dinsel törenler ve ritüellerin iki özelli¤ine ayn› anda 
dikkati çekmektedir. Birincisi; sosyolojik anlamda dinsel tören, bir konuflma 
eylemleri düzenlemesi olup bu eylem ancak söz konusu sözlerin okunmas›yla 
yerine getirilmifl olur; böyle bir uygulay›m yoksa törende yoktur. Okunacak 
sözler, töreni yapanlarca üretilmeyip bir dinsel kural içinde kodlanm›fl bulunan, 
dolay›s›yla kesinlikle yenilenebilecek nitelik tafl›r. Dinsel kurala ba¤lanm›fl 
sözcede baflvurulan, tan›m› gere¤i daha önce uygulanm›fl sözler ve eylemler 
dizisidir (Connerton, 1992: 92). Art›k, üzerinde düflünülmesine gerek kalmayacak
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tarzda nerede nelerin yap›laca¤› kesinlik kazanm›flt›r. Ak›l bu süreçte devre 
d›fl›d›r. Tören çok kere kendisini tekrarlayarak formunu üretmifltir. Art›k, 
uyulmas› gerekenler bellidir. Yeni üretimler ritüeli fesada u¤rataca¤›ndan ne 
toplulu¤un al›flkanl›klar›na yenisini eklemeye ne de oluflmufl olan formun yerine 
yenisinin ikame edilmesine tahammülü vard›r. De¤iflim olsa bile bu çok s›n›rl›d›r. 
Ancak de¤iflim, yüzy›llara yay›larak devlet gibi maddi yapt›r›m› güçlü kurumlar 
ve dini/sosyal seçkinler gibi gruplar eliyle s›n›rl› sosyal de¤ifliklikler zaman 
içinde yap›ya aktar›labilir. Mevlit öyküsünde "ne yapacaks›n›z âdet iflte" (s.32) 
ya da haf›z›n mevlidin lay›k›yla yerine getirilmesi gayretine karfl›n, toplananlar›n 
ilgisizli¤ini vurgularken: ‘herkes içine saklanm›fl kimi dinliyor… kimi dinler 
gibi yap›yor… kimi dinlemiyor’ belirlemelerine karfl›n, ‘Ama dinleyen vard›r’, 
önermesine sat›r aralar›nda rastlayam›yoruz. fiakar için mevlit, dinlenesi ve 
huflu içinde kat›l›m› sa¤lanacak bir ritüel olarak de¤il de, âdet yerini bulsun 
kabilinden bir ritüeldir. Dolay›s›yla makalenin giriflinde söyledi¤imiz mevlitlerin 
zaman içinde halkta birer dini zorunlulu¤a dönüfltü¤ü yönündeki tespitimizin 
Cemal fiakar’daki karfl›l›¤› bir çürüme ve yozlaflmad›r.  

 Dinsel törenlerin ikinci özelli¤iyse, güven, sayg›, boyun e¤me, piflmanl›k 
ve borçluluk duygusu (minnettarl›k) gibi baz› tutumlar› yaratmas›d›r. Mevlide 
kat›lan insanlar nezdinde ritüel, istedi¤i kadar s›radan bir eyleme dönüflse ve 
hatta kat›lanlar için bir zorunluluktan baflka bir fley ifade etmese de; yaflad›¤›m›z 
sosyal hayat›n içine yerlefltirilmifl ezber faaliyetlerdendir. Törenin 
uygulay›msall›¤›, bir ölçüde okuma sorunudur; baz› karakteristik fiillerin 
yinelenerek söylenmesidir. Bu ba¤lamda öykünün genelinde ölümle gelen 
bofllu¤u hat›rlatan, hayat›n içinde kullan›lan deyim, klifleler ve törenlere ait 
unsurlar verilmifltir: "kufl gibi kanatlanmak", "yedisi, k›rk›, senei devriyesi"(s.35).

Eflya bölümündeyse genelde dini literatürde dünyay› hat›rlatt›¤› için 
kötülenen eflya; öyküde yeni anlamlara kavuflturularak, ölümü hat›rlatan bir 
psikolojik nesneye dönüflmüfltür. Kad›nlar, ev hayat›nda al›flt›klar› ve ev halk›n› 
al›flt›rd›klar› düzenlilik konusunda titizdirler. Her eflyan›n yerli yerinde olmas›n› 
isterler. Buradaki anlat›mda da düzenlili¤in bozuluflunun tetikledi¤i, ard› arkas›na 
yaflanan ve ölümü hat›rlay›flla biten bir irkilmeden bahseder bize yazar. Ölen 
efl ile rab›ta, sehpa arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r: "(…) kocas›yla birlikte kahve 
içip sigara tellendirirken hep önlerinde duran sehpan›n olmad›¤›n› görünce 
tedirgin oldu"(s.35). Han›m›n yaflad›¤› eflini kaybetmifl olman›n getirdi¤i 
tedirginlik, haf›z›n sesini tekrar duymas›yla   azal›r ve mevlit ortam›na geri 
dönmesini sa¤lar. Ama kad›n, eflinin ölümüyle gelen yaln›zl›k duygusunu yine 
de içenden atamaz; ölümü hat›rlay›fl akl›n bir köflesinde nöbettedir. Bunu "bir 
kufl olup kanatlanan efl" ve "kad›n bafl›na kal›fl›" gibi öyküde
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birkaç kez tekrarlanan ça¤r ›fl ›mlardan anlamak mümkündür.

Yinelenmek bölümü, yine ça¤r›fl›mlarla karfl›lar bizi: "mevlit 
okundu¤unun fark›na vard›: ölüm geldi akl›na: kocas›n›n bir kufl olup 
kanatland›¤›; kalakald›¤› kad›n bafl›na: bir kufl gibi ürkek tedirgin…"(s.35). Bu 
bölümde; âdeta önceki bölümlerde geçen tipik kal›plar›n yinelenmesiyle 
okuyucuda yer etmesi istenen a¤›rl›k merkezi ifadeler törensel geçit halindedir. 
Yine merasimlerde di¤er han›mlara göstermek üzere kullan›lan ve mevlitlerde 
ifle yarayan saten, akbeyaz, namaz beziyle silinen gözyafllar› vurgusu 
yap›lmaktad›r. Namaza ait bir ö¤e; bir merasimin giyim-kuflam parças› hâline 
getirilir ve bu hâliyle yerine getirdi¤i ifllev ve ba¤land›¤› namaz ibadetini aflarak 
anlams›zlaflt›r›l›r. Öyküde, toplumda hâlihaz›rda ba¤lam›ndan kopar›lm›fl birçok 
edimden biri olarak, din kurumunun ça¤dafllaflma hamleleriyle beraber düfltü¤ü 
durum, namaz bezi üzerinden ele al ›nm›fl ve elefltiri lmifltir.  

Bu bölüme ait önemli baflka bir ayr›nt›ysa, hat›ralar bahsidir: "kurumas›n 
istedi bu minik daireler: an›lara hep de¤er vermiflti: geriye ne kalacakt›: uzun 
bir beraberlikti iflte. Yafland› bitti. Neye tutunacakt›: k›rk›, senei devriyesi"(s.35). 
Evlilikleri süresince beraberce yap›p ettikleri fleyleri imleyen hat›ralar öykü 
boyunca öne ç›kar›lm›flt›r. Öyküden anlafl›ld›¤› kadar›yla aile müessesi hat›ralarla; 
 ölümden sonra bile her koflulda koruma alt›na al›nmaktad›r. Yinelenme, 
toplumda ac›lar› hat›rlay›fllar› geciktiren ve sosyal çevre sayesinde yaln›zl›k 
duygusunu silen âdetlerin toplum(lar)daki yayg›nl›¤›n› ve ifllevini bize hat›rlatarak 
bitiyor: "Neye tutunacakt›: k›rk›, senei devriyesi"(s.35). 

Cenaze mevlitleri, as›l ifllev olarak din kurumunu temsil etmekten 
ziyade toplumsal flartlarla kar›flarak toplumun elem ve keder anlar›nda 
bütünlü¤ünün ve sa¤laml›¤›n›n bozulmas›n›n önüne geçen sosyal fonksiyonlar 
hâlinde görev almaktad›rlar. Cenaze evlerinde, ölümün getirdi¤i hesap sorma 
ve meydan okuma gibi duygularla hiç çat›flmadan, bu duygular toplumun 
üretti¤i cenaze mevlitleri gibi formüllerle afl›labilmektedir. Mevlitleri var eden 
ilk flartlarla toplumlar›n kendi aralar›nda girdikleri al›fl-verifl neticesinde yeni 
ekler alarak ulaflt›klar› son aflama, mevlitlerin geçirdi¤i evrim ve muhtevada 
meydana gelen de¤iflimin en iyi kan›tlar›d›r. Toplumlar için faydalar›n› ve 
ifllevselliklerini sürdürdükçe, mevlitler mevcudiyetlerini sürdürecektir. Bu 
öyküde de, ölümün getirdi¤i boflluk ve çat›flma, cenaze evinde düzenlenen 
merasimsel ritüellerle hafifletilmektedir: Eve dolup taflan efl dost, akraba 
sayesinde yumuflayan dul kad›n, kendini kalabal›k içinde güvende hissetmektedir.

Velâdet Bahri:
Geldi bir ak kufl kanadiyle revan
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Arkam› s›¤ad› kuvvetle heman

Bölüm, mevlidin bir ara dura¤›nda yap›lanlar› s›ras›yla bize izah eder. 
Emir cümlesi gibi kulaklara emir sedas› olarak akseden beyitler, kalabal›¤›n 
daha önceki mevlit toplanmalar›ndan al›fl›k olduklar› bir ça¤r› gere¤i kat›l›mc›lar› 
k›yama durmaya davet eder. Mevlidi okuyan bayan haf›z›n yönlendirmesiyle 
ayn› kalabal›k k›bleye dönmektedir. Sonras›nda birbirlerinin s›rt›n› s›vazlay›p 
ellerini yüzlerine sürerler.

"Essalât: Ger dilersiz bulas›z oddan necât/Aflk ile derd ile idin 
essalât"(s.35) beyitinin okunmas›yla ezberden ve kal›plaflm›fl, s›n›rlar› önceden 
çizilmifl bir hüzün yaflan›r. Bu s›n›rlar›n ve haz›r kal›plar›n varl›¤›n›, bize belli 
eden ipuçlar›n› öyküden takip edebiliriz: "ba¤›fllanm›fl olmay› umman›n sevinci. 
Buradayd›lar iflte. Avuçlar› açm›fllard›. Rahmet. Ma¤firet. Birbirlerinin s›rtlar›n› 
s›vazlad›lar iyi güzel fleylerle. Paylaflt›klar› iyi, güzel fleylerle dolu avuçlar›n› 
sonra yüzlerine sürdürler… ne kadar güzeldi, güzel fleyleri dinlemek… kalpleri 
huzurla dolmufltu…mahcup bir tebessüm yay›ld› yüzlerine… ne kadarda derin 
ve geniflti kalpleri" (s.36). Genelde bu ritüellere kat›lan insanlar, hak ettikleri 
ecirleri peflin peflin ald›klar›n› düflünürler. Baflka bir takdir makam›na bu ifl 
b›rak›lmaz. Yap›lan ibadetin kabul edildi¤i varsay›l›r. Geleneksellik dedi¤imiz 
fley tam da budur. Her fley o eylemin etraf›nda bafllar, geliflir ve nihayetlenir. 
Tereddütleri olmayan bir süreçtir. Avuçlara, kalplere huzur veren ifadeler neye 
iflaret ettikleri bilinmeden yaln›zca iyi ve güzel fleyler olduklar› san›s›ndan 
hareketle kitlelerin kalbinde kabul olmufl dualara dönüflürler. Avuçlara dolan, 
bu iyi ve güzel fleylerdir. Asl›nda kalabal›¤›n grup psikolojisiyle ortak hâle 
getirdi¤i duygusal iklim sayesinde paylafl›lanlar, ayaktakilere nüfuz etmektedir. 
Yazar, birkaç sat›r arayla kat›l›mc›lar için "buradayd›lar iflte" derken (s.35 ve 
s.36) dini bir ibadetin iç gereklerine vâk›f ve bunlar› fluurlu bir flekilde yerine 
getiriyormufl zehab›na kap›lmalar›na dikkat çekmektedir. Çünkü, kat›l›mc›lar 
için ‘bu anda’ mevlidin doru¤u yaflanmaktad›r. Avuçlara dolan iyi fleylerle genifl 
bir tatmin hâli grup ruhu içinde yakalanmakta ve ayn› iyi fleylerle s›rtlar 
s›vazlanmaktad›r. Merasime kat›lanlar bu yolla birbirlerini onaylamaktad›r.

Haf›z ‘bu anda’ yaflanan coflkudan çok memnundur ve bilmektedir ki, 
zaten "hep böyle olurdu"(s.36). Sonras›ndaysa aflr-› flerifin okunmas›yla mevlidin 
sonlar›na do¤ru gelindi¤inin ve törenin yavafl yavafl bitti¤inin iflareti, grubun 
huflusunu bozmayacak bir geçiflle verilir.

Nesne bölümü de, t›pk› Eflya bölümünde oldu¤u üzere nesneler üzerinden 
ça¤r›fl›mlar yap›larak kurgulanm›flt›r. Öyküde; gül, gülsuyu ve gülabdanl›k 
üçlemesi ritüel ve kurallar›n getirdi¤i kusursuzluk ekseninde görev al›rlar:
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"…içinde yapma gül de bulunan plastik fliflelerde olmazd›. Mevlide güzellik 
katan, mevlidi tamamlayan gülabdanl›k olmadan olmazd›"(s.36) Gülsuyu, 
mevlitlerin olmazsa olmaz›d›r. Mevlidin merasimsel yan›, gülsuyu olmazsa 
eksik ya da kusurlu kal›rd›. Servis esnas›nda plastik flifle ve kaplar makbul 
de¤ildir. Gümüfl ve pirinç gibi maden alafl›ml› olan gülabdanl›k tercih edilir. 
Servisin yap›ld›¤› ‘nesneler’, konuklara verilen hizmetin bir göstergesidir. 
Yaln›zca bu sebepten mevlitlerde, etkisi kal›c› gülsuyu ve gülabdanl›k 
kullan›lmaktad›r. Hatta bu tür nesneler, mevlitlerin kutsiyetini art›rmakta ve 
merasimsel yan›n› koyulaflt›rmaktad›r. Törenlerde kullan›lan eflyalar›n Hicaz 
bölgesi menfleli olmas› kat›l›mc›lar nezdinde mevlide ev sahipli¤i yapan ailenin 
itibar›n› yükseltir. Mevlide kat›lanlar›n merasime ba¤l›l›¤›n› kuvvetlendirir ve 
yap›lan iflin sayg›nl›¤›n› art›r›r. Öyküde mübarek topraklar, gülabdanl›klarla 
temsil edilir. Gül/Gülsuyu da peygamberi temsil etmektedir. Göstergelerin 
gönderme yapt›¤› baflka göstergeler devrededir. Türkiye Müslümanlar› Medine’yi 
gül ve gülsuyuyla hat›rlamay› daha çok önemser. Bu nedenle de mukaddes 
Kudüs ya da Mekke’den getirilen hediyelikler de¤il de, Peygamberin mezar› 
hasebiyle, Medine’den getirilmifl ve gülle iliflkilendirilmifl fleyler daha çok ilgi 
görmektedir: Gül kokulu tespihler, küçük fliflelerde gül esanslar›, gül kokulu 
ve desenli baflörtüleri, kötü ham maddelerden de yap›lsa Müslümanlar›n zihninde 
tuttu¤u yer her zaman muteberdir. 

Öyküde bu duygular, haf›z ve mevlide gelenler aras›nda pay edilmifltir. 
Kat›l›mc›lar haz›rl›k aflamas›nda gülabdanl›¤› tedarik etmenin mevlitteki olas› 
aksakl›klar› kapataca¤›na inanmaktad›r. Haf›zsa, gülsuyunun mevlidi güzellefltirici 
etkisinin fark›nda, peygamberi hat›rlayarak yapt›¤› ifle s›k› s›k›ya ba¤lanmakta 
ve mevlidin alt ö¤esi gülsuyuyla coflkusunu ve konsantrasyonunu art›rmaktad›r. 
Ancak, bu samimi ç›k›fla grubun verdi¤i tepki s›radand›r. Burada her grubun 
yap›lanlardan ald›¤› paylar s›n›rl›d›r. Fakat, iyi ya da kötü herkes grup içi 
psikolojik etkileflimlerden ald›¤› paylarla ayr›l›r. Haf›z da gül kokusuyla birlikte 
Peygamberi hat›rlar ve coflar. Bu coflkunluk an›nda bir hata yaparak divan 
edebiyat›ndan bir beyitle mevlit birbirine kar›fl›r: "Yâ Rab kemâli bârgehi 
Kibriyâ hakk›/Ya’ni fürû¤-› nûr-› Mustafâ hakk›. Korktu¤u bafl›na gelmiflti. 
Etraf›na bakt›, kimse fark›nda de¤ildi. Hemen Merhaba Bahri’ne geri 
döndü"(s.36). 

Y›llard›r mevlitlerin biçimselli¤ine yönelen ve o alanda hassasiyetlerini 
gelifltiren kat›l›mc›lar›n mevlidin içeri¤ine dikkat kesilmemeleri ve ba¤lama 
yabanc› kalmalar› öykü boyunca her f›rsatta dile getirilmektedir. Uzun süren 
ve kendine yer açmak için ‹slam’› tesviye ederek düzlefltiren Cumhuriyet 
politikalar› içerisinde popülerlefltirilen din; dinamizmini yitirmekte ve yüzy›llar›n
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yeni anlam dünyas›na girememektedir. Giremedi¤i gibi din kurumuna türev 
konumunda hizmet ederek toplumdaki dini görünürlü¤ü art›ran merasimler, 
dinin etkisine s›n›r konuldu¤u dönemlerde hakikat bilgisinin önüne geçerek 
din kurumunun yerine ikame edilmektedir. Ritüeller, hakikatin yerini tutmak 
üzere halka döndürülmektedir. Art›k anlam›n› yitirmifl simgelerle kendini 
gerçekleyen dönüfllerdir ve içleri boflalt›lm›fl göstergelerle toplumda din varm›fl 
hissiyat›n› yaymaya yöneliktir. 

Yüzleflme’deyse efliyle beraberliklerinin bitti¤i an resmedilmektedir. 
Bu bölüm toplumsal adetlerle yüzleflmenin de son sahnesidir. Kad›n, kocas›n›n 
ölümünü kabullenebilmek için son kez kap›n›n önünde, kefenlenmifl bedeni 
görmek ister. Ancak, burada da toplumda örfleflmifl ve bir daha sorgulanmam›fl 
toplumsal flartlar›n üretti¤i âdetlerden biri daha öyküde devrededir: Kad›n efliyle 
ve ölümle yüzleflerek hesaplaflmas›n› tamamlamak istemektedir. Kad›n›n 
yüzleflme talebi toplumsal bir âdetle geri çevrilmifltir: "Mevtay› bekleyen hac› 
amcalar izin vermedi. Art›k birbirlerine yabanc›yd›lar, nikâhlar› düflmüfltü"(s.37). 
‘Hac› amca’ figürüyle âdetin dokunulmazl›k z›rh› güçlendirilmifl ve 
sorgulanmas›n›n önüne geçilmifltir. Bu örflerin toplum içindeki tafl›y›c›lar› ve 
rol-modellerin kusursuz yerine getiricisi Hacca gitmekle toplumun bir ad›m 
önüne geçmifl dini hassasiyette k›demli kesimlerdir. Toplumca, âdetlerin ‘yap›n’ 
dedikleri, dinen bir beis görülmemesi neticesinde reddedilmezler. Bu tür 
uygulamalar›n ‹slaml›ktaki yeri asl›nda "bid’at-› hasene" ya da "bid’at-i makbûle" 
olarak bilinen dinin orijininde olmasa da güzel, hofl, be¤enilen yenilikler ad› 
alt›nda dini alan›n içinde yerleflik hale gelen bid’atlerin temsilinde kullan›l›r 
(Devellio¤lu, 2008). Öykünün, Yüzleflme k›sm›nda z›tl›klardan istifade edilerek 
dini tahrif eden âdetlerin toplumdaki varl›¤›n› sorgulayan dolay›s›yla da insani 
olmayan durumlar› gözümüzün önüne getiren çarp›c› sahnelere yer verilmifltir. 
Maksat, okuyucuda meydana getirmesi beklenen etkinin gücünü katbekat 
art›rmak ve yap›lanlardaki yanl›fllar› göstermektir. Bu durum s›ras›yla flu flekilde 
verilmifltir: ‹lk olarak, beyaz örtünün ölüyle efli aras›nda bir perde oluflturmas› 
ve kad›n›n duygular›n› ask›da b›rakmas› gibi ikircikli durum oluflturmufltur. 
fiimdiyse, olsa da/olmasa da olur kabilinden bir âdetin yeri gelince; ömür boyu 
efller aras› sürmüfl yaflant›lar›n, büyük bir boflluk yaratacak flekilde inkâr 
edildi¤ini ö¤reniyoruz. Öyküde toplumsal âdetlerin bask›s›yla efller aras› nikâh›n 
düflmesi olarak gösterilen ve kad›nda ‘bofllu¤un’ yan› s›ra efliyle yaflad›klar›n› 
hiç yaflanmam›fl fleyler gibi alg›lama korkusu ve kayg›s› "yalan gibi"(s.37) 
ifadesiyle karfl›lanm›flt›r. Yalan denemiyor; en fazla yalan gibi deniyor. Çünkü 
kad›n›n efliyle paylaflt›¤› y›llar› hiçe saymas› kad›n›n genç k›zl›k y›llar›ndan 
mevlide kadarki dönemi kay›ttan ç›karmas› anlam›na gelir ki; bu da yaflam›n 
inkâr› demektir.
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Öykünün son bölümü,  mevlide gelen haf›z›n, misafirlerin ölü evini 
terk ettikleri sahnelerle biter. Da¤›lma’da merasime yön veren temel unsur, 
haf›z›n okumalar›n›n bitmesi ve mevlitten da¤›lmalarla birlikte ortam›n s›cakl›¤›n› 
kaybetmesidir. D›fl dünyaya ait gerçeklikler "haf›z›n ç›kt›¤› kap›dan binbir 
iflveyle içeriye dolmaya bafllam›flt›r "(s.37).  Evin han›m› metanetini 
kaybetmemeye çal›flmaktad›r: S›kl›kla iç dünyas›na kaçar ve orada saklan›fl›n› 
d›fl dünyadan edindi¤i meflguliyetlerle örter. Akl›na gelen sorularla bafl bafla 
kalmay› biraz olsun ertelemek ve geciktirmek için evden ayr›lan son misafirlerle 
tek tek ilgilenir ve ritüel gere¤i ev sahibesi s›fat›yla yapmas› gereken törensel 
görevleri son ana kadar yerine getirmeye çal›flarak törenin ruhuna sadakatle 
ba¤l› kal›r. Kad›n, yaln›zl›k duygusunu toplumun üretti¤i ritüellerle aflmak ve 
teselli bulmak istemektedir. Asl›nda tüm bu olanlar dinsel bir görevin ifas›ndan 
çok toplumun sa¤l›¤›n› korumaya yönelik telkin ve terapileri iflaret etmektedir: 
"(…) sanki ölenin ruhu, melekler, cennet kokular›, nedametle paklanan 
duyarl›l›klar" merasimin bitmesiyle gitmifl "evdeki gül kokular› pencerelerden 
uçmaya bafllam›flt›r" (s.37). Mevlidin bitmesiyle havan›n bu kadar çabuk 
da¤›lmas› ve reel hayat›n flartlar›n› hemen dayatmas›, ritüellerin kal›c›l›¤› ve 
toplum hayat›ndaki a¤›rl›klar›n› tart›flmay› gerektirir. 

SONUÇ

Öykünün baflar›s›, gözümüzden kaç›rd›¤›m›z ve üzerinde düflünmez 
oldu¤umuz fleyleri ve ayr›nt›lar› hakk›nda bize bir kez daha sorgulama flans› 
vermesinden kaynaklanmaktad›r. O zaman soruyu soral›m: "ritüeller ne için 
vard›r?"

Öykünün geneli ile ilgili bölümlerin aç›klanmas› s›ras›nda 
de¤inemedi¤imiz, edebiyat sosyolojisi aç›s›ndan k›ymetli buldu¤umuz elefltiri 
ve tespitleri de yapmak gereklidir.

fiakar, t›pk› mevlit merasimini ele al›rken kulland›¤› elefltirel bak›fl› 
öne ç›karan vurgular›/ça¤r›fl›mlar›, toplum âdetleri için de kullanm›flt›r. Ancak, 
toplumsal âdetlerin can yak›c› taraf›yla yüzleflmesine ve mazisinin kanatlan›p 
uçmas›na mani olup olmama mücadelesini bir neticeye ba¤lamayarak galibi 
olmayan bir noktada öyküyü ve cümlelerini eksiltili b›rakmay› ye¤lemifltir. 
Ancak, ilk cümlelerden itibaren öykü, mevlit töreni flartlar› üzerinden 
kurgulanm›fl, günlük yaflant›m›z›n ayr›lmazlar›ndan olan farkl› ritüellerin 
hayat›m›zda yol açt›¤› sorunlar dillendirilmifltir. Belki eksiltili b›rak›lan yerler; 
geriye kalan ritüellerdeki aksakl›k ve yap›sal bozukluklar› okuyucular›n bulmas› 
için k›flk›rtmaya yöneliktir. Dolay›s›yla bu öykünün kurgusu, okuyucunun 
kafas›ndaki yeni ritüellerin sorgusu için de bir bafllang›ç oluflturma imkân›
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tafl›maktad›r. fiakar, okurun bafllang›çtaki çok güvenli zeminini öykü boyunca 
sürekli rahats›z eder ve yaflad›¤›m›z hayat›n içinde zarars›z ilan ederek onad›¤›m›z 
pek çok fleye mevlit ritüeli üzerinden tatl›-sert göndermeler yapar. Geleneksel 
tatta bafllayan bir okuma parças› için fazla say›da rahats›z etmeye yönelen imge 
ve ça¤r›fl›m kullan›lm›flt›r.

Toplumsal örgütlenme flemam›z›n da öyle do¤rudan dinin ilkelerinden 
beslenen bir yan› olmad›¤›n› yine öykünün genelinden ö¤reniyoruz. Dinlerin 
toplumdan ba¤›ms›z saf halleri olmad›¤› gibi, toplumsal flartlar›n kar›flmad›¤› 
bir din alg›s› da yoktur. fiakar, Mevlit’teki mikro düzeyde gösterdi¤i çarp›kl›klar› 
daha makro ölçekteki din sorgulamalar› içinde kullanma imkân› sa¤lamaktad›r. 
Elefltirel bak›fl› kuflanm›fl hâlde öyküyü anlamaya davet etmektedir. Örne¤in, 
gerçek hayatta dindar insanlar, bunu namazda okudu¤u surelerin anlamlar›n› 
bilmemesi durumuna uyarlad›¤›nda da ayn› rahats›z edici neticelere ulaflacaklard›r.

Öyküden ç›kar›labilecek bir di¤er din kurumu ile ilgi neticeyse;  
toplumun anlamak istedikleri kadar›yla ve keyfiyete ba¤l› olarak din kurgular›n› 
oluflturmakta serbest oldu¤udur. Dinlerin de ortaklar› vard›r; âdetler, örf 
kimli¤inde bize görünerek din flemsiyesini meydana getirirler. Din dedi¤imiz 
fley, kutsal kitaplar›n içinde kurulmaz, yaflam›n içinde ço¤u zaman mutabakatlarla 
oluflan ve tekrar edilen fleylerdir. Ço¤unlu¤un takip edebilmesi için zamanla 
donuklaflmak ve toplumun dünyas›n› ortaklaflt›racak kodlarla etiketlenmeleri 
gerekmektedir. Bunu da ritüeller yerine getirir. Türkiye’deki gelenekselden 
uzaklaflan ve modernli¤e daha fazla yaklaflan toplum tipolojimiz bunun en 
güzel örnekleriyle doludur. Dinin soyut ilkeleri toplumda do¤rudan görünür 
halde bulunamazlar. Onlar›n türevi olarak her toplumun hayat› alg›lama 
biçimlerinde yeniden somutlaflan ve bize kendini dayatan ritüeller ikame edilir. 
Dini ilkeler, ritüellerle hayat bulurlar ve toplum yaflam›nda görünür hale gelirler.

Ritüellerin, merasimlerin, toplumdaki ifllevlerini edebiyat sosyolojisi 
ba¤lam›nda çözümlemek üzere bir gösterge olarak ele ald›¤›m›z fiakar’›n Mevlit 
öyküsündeki estetik haz; biraz da zaman›n içerisinden kopart›lmam›fl süreçleri 
ifade etmesinde sakl›d›r. Öykünün baflka bir boyutuysa, gerçek hayattaki 
karfl›l›klar bak›m›ndan bizi çok yan›ltmamas›d›r. Bireyler, modern öyküde 
oldu¤u gibi ‘kahraman’ olmayan ‘tip’lerdir. Örne¤in öykü boyucunca, erkek 
ve kad›n›n isimleri dahi verilmemektedir. Hiçbir kare di¤erini geçmeyecek 
flekilde öyküde eflzamanl› kullan›ma gidilmifltir. Bu yeni durum, modern 
öykünün saikleri aras›ndad›r ve öykünün sadeli¤ini   art›rmaktad›r. Bir di¤er 
konu da ak›l, düflünme, özgürlük, yabanc›laflma gibi bugün çok fazla 
kulland›¤›m›z konu ve kavramlara do¤rudan öykünün kap› aralamamas› da ona 
ayr› zarafet ve gizem katm›flt›r. Yabanc› oluflu imleyen cümleler varsa da bu

M. ÖZKUL / Cemal SAKAR’›n Mevlit Öyküsü                            67



bir yabanc›laflma sürecine varmaz. Hiç de¤iflmeyecek bir durum üzerinden 
de¤iflmesi gerekenler cümlelerin aras›na çivilenmifl flekilde okuyucu taraf›ndan 
fark edilmeyi beklemektedir. 

Toplumsal örgütlenme flemam›z›n da öyle do¤rudan dinin ilkelerinden 
beslenen bir yan› olmad›¤›n› yine öykünün genelinden ö¤reniyoruz. Dinlerin 
toplumdan ba¤›ms›z saf halleri olmad›¤› gibi, toplumsal flartlar›n kar›flmad›¤› 
bir din alg›s› da yoktur. fiakar, Mevlit’teki mikro düzeyde gösterdi¤i çarp›kl›klar› 
daha makro ölçekteki din sorgulamalar› içinde kullanma imkân› sa¤lamaktad›r. 
Elefltirel bak›fl› kuflanm›fl hâlde öyküyü anlamaya davet etmektedir. Örne¤in, 
gerçek hayatta dindar insanlar, bunu namazda okudu¤u surelerin anlamlar›n› 
bilmemesi durumuna uyarlad›¤›nda da ayn› rahats›z edici neticelere ulaflacaklard›r.

Öyküden ç›kar›labilecek bir di¤er din kurumu ile ilgi neticeyse;  
toplumun anlamak istedikleri kadar›yla ve keyfiyete ba¤l› olarak din kurgular›n› 
oluflturmakta serbest oldu¤udur. Dinlerin de ortaklar› vard›r; âdetler, örf 
kimli¤inde bize görünerek din flemsiyesini meydana getirirler. Din dedi¤imiz 
fley, kutsal kitaplar›n içinde kurulmaz, yaflam›n içinde ço¤u zaman mutabakatlarla 
oluflan ve tekrar edilen fleylerdir. Ço¤unlu¤un takip edebilmesi için zamanla 
donuklaflmak ve toplumun dünyas›n› ortaklaflt›racak kodlarla etiketlenmeleri 
gerekmektedir. Bunu da ritüeller yerine getirir. Türkiye’deki gelenekselden 
uzaklaflan ve modernli¤e daha fazla yaklaflan toplum tipolojimiz bunun en 
güzel örnekleriyle doludur. Dinin soyut ilkeleri toplumda do¤rudan görünür 
halde bulunamazlar. Onlar›n türevi olarak her toplumun hayat› alg›lama 
biçimlerinde yeniden somutlaflan ve bize kendini dayatan ritüeller ikame edilir. 
Dini ilkeler, ritüellerle hayat bulurlar ve toplum yaflam›nda görünür hale gelirler.

Ritüellerin, merasimlerin, toplumdaki ifllevlerini edebiyat sosyolojisi 
ba¤lam›nda çözümlemek üzere bir gösterge olarak ele ald›¤›m›z fiakar’›n Mevlit 
öyküsündeki estetik haz; biraz da zaman›n içerisinden kopart›lmam›fl süreçleri 
ifade etmesinde sakl›d›r. Öykünün baflka bir boyutuysa, gerçek hayattaki 
karfl›l›klar bak›m›ndan bizi çok yan›ltmamas›d›r. Bireyler, modern öyküde 
oldu¤u gibi ‘kahraman’ olmayan ‘tip’lerdir. Örne¤in öykü boyucunca, erkek 
ve kad›n›n isimleri dahi verilmemektedir. Hiçbir kare di¤erini geçmeyecek 
flekilde öyküde eflzamanl› kullan›ma gidilmifltir. Bu yeni durum, modern 
öykünün saikleri aras›ndad›r ve öykünün sadeli¤ini   art›rmaktad›r. Bir di¤er 
konu da ak›l, düflünme, özgürlük, yabanc›laflma gibi bugün çok fazla 
kulland›¤›m›z konu ve kavramlara do¤rudan öykünün kap› aralamamas› da ona 
ayr› zarafet ve gizem katm›flt›r. Yabanc› oluflu imleyen cümleler varsa da bu 
bir yabanc›laflma sürecine varmaz. Hiç de¤iflmeyecek bir durum üzerinden
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de¤iflmesi gerekenler cümlelerin aras›na çivilenmifl flekilde okuyucu taraf›ndan 
fark edilmeyi beklemektedir.
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