
 

 

 

 

 
 

İSLAMİ ŞEHİR VAR MIDIR? 

FAS KENTİNDE MAHALLE OLUŞUMU 
 
 

Dale F.Eickelman 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Yazar: Dale F. Eickelman 

Kaynak: International Journal of Middle East Studies, 

Vol. 5, No. 3 (Jun., 1974), pp. 274-294 Yayınlatan: Cambridge 

University Press 

URL: http://www.jstor.org/stable/162379 

Erişim: 11-02-2017 11:30 UTC 
 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/162379


 

İçindekiler 

BÖLÜM I ................................................................................................................ 2 

BÖLÜM II .............................................................................................................. 5 

BÖLÜM III ............................................................................................................. 7 

BÖLÜM IV ............................................................................................................. 9 
 



İSLAMİ ŞEHİR VAR MIDIR? 

FAS KASABASINDA MAHALLENİN OLUŞUMU1
 

…kentlerin örgütlenmesi hakkında çok az şey biliniyor2
 

 

BÖLÜM I 
 

Max Weber'in Müslüman şehrin doğası hakkındaki kısa açıklamaları, Bernard Lewis'in İslam 

araştırmalarını yaygınlaştıran talihsiz bir iş bölümü olarak tanımladığı şeyin çarpıcı bir örneğini 

oluşturmaktadır: Müslüman dünya ile3 daha etkin şekilde ilgilenen akademisyenlerin dile getirdiği 

doğrudan temellendirilmiş ya da çürütülmüş teoriler sosyolojinin ‘kurucu ataları’ ve halefleri 

tarafından zaten ortaya koyulmuştu. 

 

Weber'in şehri ideal tipte formulasyonundan Müslüman şehri ihmal etmesinin kısmen de olsa 

nedeni ortaya çıkıyor. Çeşitli ekonomik ve politik ölçütleri sıralayarak özerklik(kendi kendini idare 

eden-otonomluk) ve resmi olarak örgütlenmiş şehir halkının (Gemeinde) şehrin "belirleyici" 

özellikleri olduklarını düşünüyor. Oryantal (Müslüman olanları dahil) 'şehirler' bu önemli 

özellikten yoksunlar - tırnak işareti içinde olan kelimeler Weber’in - ve bu nedenle sadece 

ekonomik anlamda yerleşim olarak şehir diye nitelendiriliyorlar. Bu anlamda Weber’in 

kavramsallaştırması, tam anlamıyla4 şehirlerin batısına olan benzersizliğini teyit eden sadece 

kavramsal bir zemin oluşturuyor. 

 

Şehir kavramı, onun kültürler arası kıyaslamanın yaşayabilir bir birimi olup olmadığı hususunu 

temel sorun olarak görmekte ve gündeme getirmektedir. Zira Weber'in ideal tarzdaki tanımında 

müslüman dünyanın şehirleri hiç bulunmuyor. Medine ('şehir') ve hadariya (günümüzdeki Fas'ta 

'rubiya’ ya da kırsal olanın karşıtı anlamında 'kentsel', 'uygar',) gibi Arapça terimlerin ifade ettikleri, 

ideal tanımdaki anlamı veremiyor. 
 

Tabii ki, tahlilin amaçlarına bağlı olarak şehir konusu farklı düzeylerde tartışılabilir. Weber'in 

çerçevelendirmiş olduğu gibi şehir, kültürler arası karşılaştırma birimi olarak özel olarak 

tasarlanmış idealize tipte bir yapı olabilir. İkincisi, belirli bir dini veya kültür geleneği ile 

bağlantılı olarak tanımlanmış bir birim olabilir. Dolayısıyla, Medine ve Hadariya, Weber'in 

tanımlamalarındaki ideal tipteki şehir anlamında değil, Müslüman kültürün geleneği bağlamında 

şehirler olarak görülebilirler. Sonuçta ideal şehir probleminin kaldığı görülüyor: peki Medine bir 

şehir değilse, o zaman nasıl anlaşılmalıdır? Aynı problem Müslüman "şehirlerin", Suriye, 

Endonezya ya da İran yerine Fas'ın ya da daha çağdaş tezahürlerinin aksine yedinci yüzyılda 
 
 

1Bu makalenin erken bir örneği, Denver'daki Orta Doğu Çalışmaları Derneği Kasım 1972 toplantısında okundu. Meslektaşlarım Dr. 
N. S. Hopkins, M. Guessous ve özellikle T. O. Beidelman'a daha sonraki bir sürüm hakkında yorum yapmaktan dolayı teşekkür 

etmek istiyorum. Yabancı Alan Burs Programı ve Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü, bu belgenin bir bölümünün dayandığı, Eylül 1969 

ile Haziran 1970 arasında Fas'ta saha araştırmalarını destekledi. Aksini belirtmedikçe, bu yazıda çevrilen tüm Arapça kelimeler 

konuşma dilinde Farsça Arapça'dır. Bazı yer isimleri ve Avrupa dillerinde oldukça yaygın olan kelimeler gibi bazıları, geleneksel 

yazımları ile verilir. 
2Ira Lapidus, Ira Lapidus, Orta Çağların Müslüman Kentleri (Cambridge, I967), s. 91. 
3Bernard Lewis, 'İslam Araştırması', Karşılaşma, cilt. XxxvII (Ocak 1972), s. 38. 
4Max Weber, Ekonomi ve Topluluk, ed. Guenther Roth ve Claus Wittich (New York, 1968), s. 1212-36, esp. 1226, 1233. Benzer 

bir metodolojik farkındalık derecesine sahip olmasa da, şehrin çalışma probleminin benzer bir formülasyonu Fustel de Coulanges 

tarafından Fransız bursu için verilmiştir. Antik Kent (New York, [1864]) yalnızca antik Yunan ve Roma'daki kent toplumlarının 

formlarının gelişimi ile ilgiliydi, ancak Fustel'in gelişim sırası kentsel kalkınmanın bir mikrokozmosu olarak örtülü bir şekilde ele 

alındı - ya da onun yoksunluğu- Kuzey Afrika'daki kentin ilk Fransız çalışmalarında olduğu gibi başka yerlerdede olmasını sağladı. 



Arabistan’ın bir şehir ya da kasabasındaki gibi daha özel kültürel, bölgesel ya da zamansal 

değişkenler açısıdan karşılaştırıldığı seviyede ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, temel bir sorun 

olarak kültürel bir kategoriyi 'nasıl anlayabileceğimiz mevzu bahistir ve Müslüman şehir anlamlı 

bir kavramsal birim olarak korunacaksa, bu temel soruna çözüm getirilmelidir. 
 

Weber'in ideal türdeki şehir oluşumuna üç temel yanıt getirilebilir. Birincisi, kavramı olduğu gibi 

kabul etmek, belki de İslam dünyasındaki şehir araştırmalarına etkilerini ayrıntılı olarak 

irdeleyebilmenin gereğidir. İkincisi ideal oluşum ve Avrupalı kültür kategorisinin anahat 

çizgilerinin birleşme eğiliminden dolayı etnosentrik (etnik merkezci) açıdan reddetmek. Bu 

alternatif benimsenirse, (I) şehri herbir kültürel geleneğin bağlamında diğerlerinden farklı olarak 

belirli bir birleşim biçimi olarak tanımlayan ve (II) başka kültürel geleneklerdeki 'şehir' 

kategorisiyle karşılaştırmaya müsait,daha tatmin edici bir ideal tür oluşturulmalıdır. Müslüman 

şehir kavramının Avrupa kavramınkinden farklı olduğu yalnızca, oluşturulacak ideal türün her iki 

kriteri de karşılamasıyla anlamlı olabilir. Üçüncü bir alternatif ise, şehirlerin kültürler arası 

karşılaştırmaya uygun bir birim olduğunu reddetmektir. Siyasi ve ekonomik düzenin yetki ve 

fikirleri, hiyerarşi gibi bazı kavramlar, kültürler arası karşılaştırmaya tabi tutulmalı, ancak belki 

de şehir için aynısı olmamalı. 

 

Bu durum kabul edilerek başlanırsa, devamında karşılaştırmalı kentsel çalışmaların, aslında 

yalnızca nüfusun yoğun olduğu yerleşimlerde sosyal ve politik düzen gibi sorunların incelenmesi 

olacaktır ki bu da Weber'e göre 'şehirler'den yalnızca ekonomik anlam kast edilmiş olabileceğidir. 

Örneğin Fas’da, 'kentsel' ve 'kırsal' (hadariya / 'ruabya) ayrımlarına atıfta bulunduğunda, kültürel 

bir ayrım yapma anlamına gelip gelmediği tartışılabilir. Toplumsal düzene yönelik aynı 

varsayımlar yalnızca farklı karmaşıklık düzlemlerinde ele alınıyor olabilir. O halde karşılaştırılanın 

şehirler değil, ancak kendi kültürel geleneklerimizde şehirler olarak görülen toplumsal düzenin 

problemleri oluyor. 
 

Ortadoğu ve İslam uzmanları şehir konusunu çeşitli şekillerde ele almışlardır. Müslüman yazarlar 
tarafından şehir ya da şehir yaşamı üzerine tartışmalara yer verilmesinin, sorunu açıklayan yeterli 
bir formulasyon olduğu verilerek önemininin geçiştirilmesi bu sorunu farklı bir zemine 
yerleştiriyor. Bu nedenle Ortaçağ Müslüman yazarlarına büyük önem veren William Marcais, 
Müslüman şehrin "ayırt edici özelliklerini" bir pazar, bir Cuma camisi ve muhtemelen bir de 

hamam olarak görmüştü5. Bununla birlikte, Müslüman yazarların ideolojik konumunu, İslam ile 
şehir yaşamı arasında doğal bir bağlantı olduğunu açıklayarak belirtiyor, ancak Müslüman 

toplumun6 şehri konusunda yeterli derecede kavramsal yaklaşım sağlayamadığı görülüyor. 

Yaygınlıkla köyler olarak kabul edilen yerleşimler de genellikle Marçais tarafından şehirleri7 diğer 
yerleşim yerlerinden ayırmak için iddia edilen özellikler ile aynı özelliklere sahiptir; bir pazarın 

varlığı hiçbir zaman yeterli tanımlayıcı bir özellik8 belirtmez ve camiler konusu sadece bazı 

bağlamlarda9 çevresel öneme haiz olabilir. Özetle, bu tarz bir yaklaşım şehri Müslüman dünyası 
bağlamında yeterince tanımlayamıyor. 

 

 

5L'Islamisme et la vie urbaine', Comptes Rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (1928), sf. 86-100, esp. sf. 95-7. 
6Von Grunebaum, yazılarındaki mukayese probleminin akut bir farkındalığını gösteriyor, fakat katkıları aynı zorlukları yansıtıyor. 

Ona göre İslam'a bakın: Bir Kültürel Geleneğin Doğası ve Büyümesinde Denemeler, 2. baskı. (London, 1961), s. 141-58 ve A. 

Badawi (ed.), Melanges Taha Husain (Kahire, 1962), s. 25-37'de 'İslam Şehirlerinin Kutsal Karakteri' 
7Bakınız Jacques Berque, 'Medinas, villeneuves et bidonvilles', Les Cahiers de Tunisie, cilt. Vl (1958), s. 12-13 
8Weber, Ekonomi ve Toplum (Economy and Society), p. 1213. 
9Örneğin, Nur Yalman, 'İslami reform ve doğu Türkiye’deki mistik gelenek', Archiv. Europ. Sociol., Cilt. X (1969), s. 50. 



İkinci bir yaklaşım da, Weber'in verdiği gibi şehrin ideal türünü kabul etmek ve Müslüman şehrin 

Avrupa şehir topluluklarına tamamen benzeyen tanımlayıcı özelliklerini araştırmak olmuştur. Bu 
yaklaşımın en iyi bilinen örneği, Massignon'un sözde zanaat ve ticari loncaların Müslüman 

şehirlerin kurumsal çimentosu olduğu iddiasıdır. Loncalar bir zamanlar Avrupa şehirlerinin 
gelişmesinde önemli olduğu için Massignon, Müslüman muadilleri olarak gördüklerine paralel bir 

anlamla okumaya çalıştı. Belki de 'meşhur' bu girişim için daha iyi bir karakterizasyon olurdu 
çünkü Stern'in hastasının, Massignon'un "yanılgıların izi"olarak adlandırdığı şeyler ve kanıtlardan 

faydalanma onun argümanına10 dahil olmuştu. Bu girişimde karşılaşılan sorun, dikkatli bir şekilde 

etnografik ve Müslüman şehirlerin toplumsal tarihsel tanımlamaları, Avrupa'daki resmi 

kurumlardaki resmi ya da hukuki statüye sahip olan kurumların resmi muadillerinin mevcut 
olmadığını açıkça göstermektedir. Roger Le Tournea'nun söylediği gibi Müslüman şehirler 

kelimenin tam manasıyla kurumsal bir yapıdan yoksundurlar. Yakın zamanda tanıtılan "gevşek 

yapı" kavramı artık bu sorunun12 tatmin edici bir şekilde çözmüyor. 
 

Son bir yaklaşım, ortaçağ sonrası Müslüman şehirleri kitabında Avrupa ve Müslüman şehirlerin 
karşılaştırmalı çalışmasını kısaca tartışan Ira Lapidus tarafından karakterize olmaktadır. Lapidus, 

klasik sorunu yeniden formüle ettiğini iddia etmektedir. İlk olarak kent hayatının bir özelliğine, 
komünler gibi resmi kurumsal yapıların varlığına ya da yokluğuna odaklanmak yerine, Lapidus 

odağını "organize şehrin sosyal yaşamının sürdürdüğü ilişkiler toplamının konfigürasyonuna 

(ilişkiler ağına)" kaydırır13 ve bu kültürlerarası ilişkiler dizisini araştırır. 

 

Bu "kapsamlı yapı", akrabalık, din, siyaset ve ekonomi14 gibi belirli alanlarda toplumsal ilişkilerin 
fiili kalıplarını yöneten "bir bütün olarak ilişkiler sisteminde doğal olarak var olan yükümlülük 

bağları" ndan oluşur. O, yükümlülükler bağını Avrupa şehirlerinin resmi kurumsal birimleri 

olarak "kurumsallaşmış" görüyor. "Kurum" kavramı birçok çağdaş sosyal antropologun 
yaklaşımına yaklaşarak; bir grup insanın "doğru" ya da "gerçek" olarak gördüğü bir davranış kalıbı 

olmaktadır15. Bir başka deyişle, Lapidus, belirli bir topluluk için kültürel olarak kabul edilmiş 

davranış biçimlerini ayıklayarak karşılaştırmaya başlar. Ortaya çıkan yapı, Avrupa şehir kavramına 
uzaklığıyla, Müslüman şehirler bağlamının kendisiyle toplumsal eylemi açıklama kabiliyeti ile 

'gevşek' veya 'sıkı' olarak değerlendirilmez.  
 

Bunu yaparken, Lapidus'un argümanında ince, önemli bir değişme oldu. Müslüman 

muadillerindeki sistemin aksine Avrupa şehirlerinde, "bir bütün olarak ilişkiler sistemi"ni etkili bir 

şekilde karşılaştırıyordu. Şehre ait zorunluluk bağlarının doğasını tahlil etmek şehrin doğası 

hakkında yine de bir şey söyleyememektedir16. Lapidus'un klasik argümanlarının yeniden 

düzenlenmesinde, karşılaştırılan   birimler artık   şehirler değil,   nispeten   karmaşık e k o n o m i k  
 
 

La Vie quotidienne a Fes en 1900 (Paris, 1965), p. 43; Gabriel Baer, Modern Mısır’ın Sosyal Tarih Çalışmalar (Studides in the 

Social History of Modern Egypt (Chicago, I969), pp. 190-209. 

10S. M. Stern, 'İslam Kentinin Oluşumu', A. H. Hourani ve S. M. Stern (ed.), İslam Kenti (Oxford, 1970), s. 37, 42.Cf. Weber, 

Ekonomi ve Toplum, s. 1343-9. Bu araştırmanın dayandığı Fas kasabasındaki zanaatkarların ve ticari loncaların daha eski aminlere 

göre Fransızlar tarafından 1920'nin sonlarında kurulduğuna dikkat etmek ironiktir. Birçoğu başlangıçtan beri can çekiştiğinden, 

Müslümanlar için "gerçek" bir Müslüman kasabanın bileşenlerini tanımlayan sömürge iktidarının ve gerçeklerin imajının bulduğu 

şeyle yetinmemesi halinde eksik parçaları beslediği söylenebilir. 

11La Vie quotidienne a Fes en 1900 (Paris, 1965), p. 43; Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago, 

1969), pp. 190-209. 
12Örneğin Stern, 'Constitution', p. 26. 
13 Lapidus, Muslim Cities,p.3 
14Ibid., pp. I86-7. 
15Lloyd A. Fallers, Bantu Bureaucracy (Chicago,1965),p.3. 
16Muslim Cities, pp. 91, 154 



Yerleşimlerde toplumsal yapılar ve nasıl çalıştıklarıdır. Aynı yükümlülük bağları, daha basit kırsal 

durumları da yönetebilir, ancak Lapidus bu olasılığı araştırmaz. 
 

Bu açıdan bakıldığında, şehir sorununun Weber formülü daha fazla derinlik kazanmaktadır. 

Batı'daki kentlere ve şehirlere özgü bir ilişki biçimi ayırt etmekte başarılı oldu ve başka yerlerde 

muadillerini bulamadı. Ortadoğu ve İslam uzmanları Müslüman şehir sorunundan bahsetmeye 

devam ederlerse, o zaman bu şehirlerdeki kent yaşamından ayrı bir çeşit ilişki fark edilmelidir. 

Sorun, Müslüman kentleri ve şehirleri Müslüman toplumdaki diğer birimlerden ayıracak ve 

sonuçta ortaya çıkan "kent" ya da "şehir" kategorisini Avrupa ile karşılaştırılabilir hale getirecek 

özelliklerin veya özelliklerin soyutlanıp soyutlanamayacağı hususunda kalmaktadır. Bu makale, 

özellikle mahallelerin doğasıyla (darb; çoğul druba) ilgili olarak bu konuyu araştırmaya yönelik bir 

girişimdir17. 
 

Lapidus, örgütlenmelerinin bilinememesi nedeniyle çok önemli bir rol üstlemekten geri durmasına 
rağmen çoğu yakından örülmüş ve tekkökenli olan mahallelerin kendilerini "özel bir eylem alanı" 

olarak nitelendiriyor. Le Tourneau 1900'daki Fez tanımlamasında daha az engellenmiş olarak ve 

mahallelerden birden çok kişisel bağlantı ve ortak menfaatleri bir araya getiren 'temel birimler' 
olarak bahsediyor. Durkheim'a özgür üslupla yapılan bir atıfla, etnografik kanıtları ve tahlilleri 

desteklemeye ikna edememesine rağmen, kendilerinin vicdan sahibi olmalarını önermektedir18. Bu 

argüman desteklenebilirse, mahalle ozaman Müslüman şehirleri tanımlayan ayırıcı bir özellik 

olarak görülebilir ve mahalleyi kültürel arası tahlillere uygun hale getirir. 
 

Bu makalede yapmaya çalışacağım şey, Fas'taki bir kent bağlamında mahallelerin kültürel 

değerini araştırmaktır. Kent ve içindeki sosyal ilişkileri yöneten sosyal yapı kabullerini 

açıkladıktan sonra, iç organizasyonlarına odaklanarak mahallelerin rolünü tahlil edeceğim. 

Onların Orta Doğu'nun sosyal tarihinde ve etnografyasında nispeten bilinmeyen bir olgu olarak 

göründüğü için bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Araştırma sonucumda, Müslüman 

'şehirler'in kültürlerarası veya başka bir birimle karşılaştırılabilir olup olmadığı sorusuna geri 

döneceğim. 
 

BÖLÜM II 
 

Bugün Boujad (Bja'd, klasik adıyla Abi-Ja'd), Kazablanka'nın yaklaşık 200 kilometre 

güneydoğusunda, kurak, kayalık, üst Tadla ovasındaki Orta Atlas dağlarının eteklerinde oturan, 

18.000 nüfusa sahip bir kasabadır.16. Yüzyılın sonlarında, neslinden gelenler gibi (halk arasındaki 

adları Sharqawa) derviş (mrabit) olan ve ve ikinci halife olan Ömer'in soyundan geldiğini iddia 

eden Sidi Mhammed Sharqi (d.1601) tarafından dini bir tekke (zawya) olarak kurulmuştur.19
 

 

 

17 Bu makalede darb'ı "mahalle" olarak tercüme ettim. Bunu, Boujad kullanımını ve Boujad'da - nadiren duyulan terim hawma 

ile bitişik takip eder.Fas'ta bazı şehirlerde,örneğin Fes, bu terimlerin anlamları farklıdır. Darb, çıkmaz sokak ya da küçük 

sokağa işaret eder; hawma (birkaç darbdan oluşabilir) ‘mahalle’ anlamına gelir. Olası yanlış anlaşılmayı önlemek için bu 

varyasyona işaret ediyorum. 
18'Un quartier se formait une conscience collective qui n'etait pas forcement la mme que celle du petit quartier voisin', voisin', La 

Vie quotidienne, p.53. 
19Fas'ın batısındaki Tadla, Dukkala ve Shawya ovalarında Ömer'in soyundan iddia eden bir kişiye genellikle fqir denir (fuqard). 

Burada daha genel olarak bilinen Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlerin ve Hâkim Fas hanedanlığı (shrif, shurafd) iddialarına 

benzer olduğu gibi atfedilir. Ömer'den gelen soyla, Muhammed el-Kadiri, Nachr el-Mathani (Paris, 1913), s. 27-9 bakınız. 

Muhammed veya Ömer'in soyundan gelme kategorileri ile derviş olma kategorileri arasında örtüşme var. Derviş (marabout) Allah 

ile özel bir ilişki ile bağlanır ve ilahi zarafeti (baraka) akışını kontrol eden ya da iletmek için yeteneğe sahip yaşayan ya da ölü 



Sidi Mhammed Sharqi'nin inişi, torununda yapılan tekliflerde (ftuhat) 1969'da onun torunlarından 

5.568'ine bir hak olarak paylaştırmış.Paylaştıklarını iddia edenlerin çoğu Boujad'da yaşadığı için, 

bu bir 'şirket' kasabası olmaya devam ediyor. 
 

1912'de Fransa’ya bağlı devlet olarak kuruluşuna kadar Boujad, neredeyse tamamen Sharqawa 

köleleri, müşterileri (önemli bir kısmını Yahudi cemaati oluşturuyordu) ve Batı Fas'taki çeşitli 

kabile gruplarından gelen mültecilerden oluşuyordu. Tadla ovasındaki tek önemli yerleşim 

alanıydı20. En azından 17. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar Boujad, Fas içindeki en önemli dini, siyasi 

ve ekonomik merkezlerden biri olarak bahsedilmekteydi.21
 

 

Boujad, daha büyük Fas kasabalarının eski bölümlerinin çoğunun aksine, surlarla çevrili değildir. 

Şehrin çoğu 1784-5'te Sultan Muhammed bin Abdallah tarafından düzenlenen baskın sonucu tahrip 

olmasına rağmen, Sharqawa dervişlerinin doğaüstü güçleri normalde yeterli koruma olarak kabul 

edilirdi. Zawya, on dokuzuncu yüzyılın başlarında yeniden inşa edildiğinde, şehrin geri kalanı 

yalnızca dış evlerin duvarları ve mahalleler arasındaki kapılar tarafından korunmasına rağmen 

yoğun bir şekilde güçlendirildi. Bunlar 1930'lara kadar her gece mühürlendi. 
 

Boujad, önemli bir karavan antrepo rolü Fransızların gelişiyle durdurulmuş olmasına rağmen, 

çevredeki kabileler için önemli bir yerel pazar olma özelliğini sürdürdüğü ve varlığı Sharqawa'nın 

koruma aracı olarak hizmet etmesini (zattats) ortadan kaldırdığı için Boujad’ın karavan antrepo 

rolü önemini korudu. Bununla birlikte, günümüzde kasabada 900'e yakın tüccar ve zanaatkârın 

bulunması, en azından kasabaya ticari faaliyetlerinin önemini vurguluyor. Bununla birlikte, 

günümüzde kentte sayısı 900'e yakın bazı tüccar ve zanaatkârın bulunması, en azından kasabaya 

ticari faaliyetlerinin devam eden önemini vurguluyor. Buna ek olarak Boujad, Boujad ve 

çevresindeki kabileler üzerinde bir baş yönetici (Qa'id), bir hâkim (hakim), bir dini hakim (Qadi), 

bir postane görevlisi, tıbbi bir klinik, ve on bir ilk ve üç orta öğretim okulu ile hükümet merkezi 

olarak hizmet vermektedir. Toplamda, 300 kadar kişi doğrudan hükümet için çalışıyor, bağlı 

devletinbitişinden bu yana personelde keskin bir artış görülüyor. 
 

Kasabanın resmi dini cemaatlerinden bir tanesi biri 1805'te inşa edilen, diğeri İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında, ilkin “Yeni Boujad”taki Sharqawada oturmayan yerleşiklerin ısrarı ile inşa edilen iki 

tane Cuma camisini içeriyor.22 Buna ek olarak, çeşitli mahallelere özgü başka birçok cami 

bulunuyor. Bu camilerin birçoğunda, çocuklara Kuran'ın temel ilkelerini öğreten kişiler/fqıhs var. 
 

 

 
 

bir kişidir. İlke olarak, bazı bilgilendirciler dervişin Peygamberin veya Ömar'in torunları olmasına gerek olmadığını söylüyor, 

pratikte dervişler böyle atfediliyor. 
20Boujad'ın 1880'deki nüfusu yaklaşık 1700dü, bunlardan 200'ü Yahudi idi. Hemen hemen tüm yöneticiler ve tüccarlar Boujad'ı 

çevreleyen vasat tarım arazilerinin hemen hemen hiç kolonu çekmediği için, 1926 yılında 8879 nüfuslu 1010’u Yahudi, 138'i 

Avrupalıydı. Boujad'ın nüfusu, Yahudi ve Avrupa bileşenleri arasındaki keskin düşüşler haricinde, daha ekonomik potansiyele 

sahip çevredeki kasabaları çevreleyen I930'lardan itibaren hızla büyüdü. Bağımsızlık yılı olan 1956'da sadece 336 Yahudi kaldı. 

1969'da yalnızca bir hane geride kaldı. Avrupalıların çoğu bağımsızlıktan kısa süre sonra ayrıldı. Halen, geçici görevlerde sadece 

küçük bir grup orta öğretim öğretmeni kalmaktadır. Tüm nüfus rakamları, Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc (Paris, 

1939), 125.s. 880'den başka Boujad Ekfüzünün arşivlerinden elde edilmiştir. 
21al-Nasiri, Kitab al-Istiqsd, tr. Eugene Fumey, vol. I (Paris, I906), pp. 346-7; Foucauld, Reconnaissance, p. 12I; E. Levi- 

Provencal, Les Historiens des Chorfa (Paris, 1922), pp. 297-8. 

 
22Yeni Boujad (Bja'd Jdid), 1930'lu yıllarda Fransızlar tarafından başlatılan 'yerli' konut şemasıdır. Orijinal bölüm, eski madlna'ya 

(bkz. Harita) en yakın düzgün, dikdörtgen ızgaradır. Diğer eklentilerin çoğu, bağımsızlık sonrası genişlemenin sonucudur. 



Camilerden en büyüğü ve ona bağlı çalışanı Dindar Vakıflar Bakanlığı’ndan (Hbas) destek 

almaktadır. 
 

Bu 'resmi' dini faaliyetler, yaşayan ve ölmüş Sharqawa dervişleri ve onlarla bağlantılı zaviyelerle 

(zawwar) onlar tarafından gölgelenilmeye devam ediyor. Son altmış yılın önemli ekonomik ve 

siyasi dönüşümlerine rağmen, çoğu kırsal kabile üyesi dervişlerle bağlarını sürdürür ve türbelerini 

düzenli olarak ziyaret eder. Halen hac için en büyüklerinden ikisi camiiler ve kalacak yerlere sahip 

olan Boujad'da on yedi tane Sharqawa mabeti var. Hem kutsal alanlardaki hem de yaşayan 

dervişlere ve zawwar'lara, son yıllarda azalmış olmasına rağmen birçok Sharqawa için önemli bir 

gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 
 

BÖLÜM III 
 

Boujad, bir dervişle ilinti gösteren bu köklü grup tarafından egemenliği göz önüne alındığında, 

Boujad Middletown'un Faslı eşdeğeri olmaya uzaktır. Fas'ın Wazzan ve Mulay Idris gibi birkaç 

başka kentinde böyle bir durumun bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, 'en düşük ortak 

paydadaki' yüzeysel bileşenler temelinde bir Middletown aramak stratejisi, Müslüman kasaba 

çalışmalarındaki mevcut çıkmaza önemli derecede katkıda bulunmuştur. 
 

Kuzey Afrika toplumunu karakterize etme amaçlı yeni girişimlere ilişkin bir araştırma, uzun vadeli 

bir egemenlik mücadelesiyle meşgul olmanın- partiler, sınıflar, kabileler ve ırklar gibi - geniş, iyi 

organize edilmiş kalıcı gruplaşmaları engellemediğine işaret etti. 
 

Yapı sonrası - aile, köy, klan, sınıf, mezhep, ordu, parti, elit, devlet - yapı daha sonra dar kapsamlı olarak bakıldığında, 
minyatür güç sistemlerine mahsus takımyıldızı olması, kararsız mikro politik bulutu olması, rekabet eden, müttefik 

olan, güç toplayan ve çok yakında aşırı yayılmış olarak yeniden parçalayan.23
 

 

Kuzey Afrika toplumunun yapısını algılamaktaki zorluğun bir sebebi - ve belki Müslüman 

dünyanın herhangi bir yerinde - sosyal yapıların birçok tanımının, yalnızca bireylerin pozisyon ve 

statülerine göre yer aldığı durumları açıklamakla sınırlı kalması olabilir.24İslami Orta Doğu ve 

başka bölgelerin birçok yerinde, toplumsal yapının, grupların üyeleri olarak niteliklerinden veya 

statülerinden ziyade toplumsal yapının temel birimleri olarak bireylerle de kavranabileceği giderek 

daha belirgin hale gelmektedir. Böyle bir sosyal yapıda 'istikrarlı ve kalıcı' unsur, bireyler arasındaki 

ilişkilerin hızlı ve önemli derecede değişebileceği yapıları değil, bireylerin her iki tarafla da ikili 

bağları ve yükümlülükleri sözleşme yaparak sürdürdükleri anlamına gelir.25
 

 

23Clifford Geertz, 'Kuzey Afrika Arayışı', New York İnceleme Kitapları (22 Nisan 1971), sf. 20. Ayrıca bkz. John Waterbury 

çalışması, Commander of the Faithful, Orta Doğu Çalışmaları, cilt 27. VII (1971), sf. 254-5, sosyal örgütlenmenin 'bölünmeli' 

modellerinin Kuzey Afrika'ya yanlış uygulanmasıyla ilgili yorumlar için bkz. Benzer şekilde, Jean ve Simonne Lacouture'daki 

Jacques Berque, , Le MIaroc a l'epreuve (Paris, 1958), s. 80, karşılaştırılabilirlik eksikliği nedeniyle Fas kasabaları ve köyleri ile 

toplumun diğer "yüzey" birimlerindeki çeşitliliği "petit monstres d'ingeniosite sociale" olarak nitelendirdi. 
24Örneğin, Victor W. Turner, The Ritual Process (Chicago, 1969), pp. 
25Fas'ın herhangi bir yerinde yapılan benzer bir formülasyon için bkz. Lawrence Rosen, 'Bir Fas Kasabasının Toplumsal Yapısı' 

(yayınlanmamış doktora tezi, Chicago Üniversitesi, 1968), esp. s. 68 ve şimdi basında birçok kez yayınlanmıştır. Bu formülasyon 

aynı zamanda James A. Bill'in "Gayriresmi Siyasetin Esnekliği; İran Örneği" başlıklı İran dönemindeki eserleri ile ilgili 

tartışmasıyla da uyumlu görünmektedir. Makale, İslami İran'da Güç Yapısı üzerine konferans konusunda okunan bir yazı, u.c.l.a., 

1969. Bu sosyal yapı durumuna dikkat etmesi gereken az sayıda sosyal antropologdan biri Lloyd A. Fallers'tür. "Afrikalı bir 

Krallıkta Despotizm Üzerine Statü Kültürü ve Toplumsal Hareketlilik", Toplumda ve Tarihteki Karşılaştırmalı İncelemeler, cilt. II 

(1959), s. 23,29 



Bu toplumsal yapı kavramı, Boujadis'in toplumsal düzeni algılama biçiminde örtülüdür ve bu 

kabuller üzerinde hareket etmeye devam etmektedir. Diğer Faslılar gibi, zenginlik, güç, saygınlık, 

himaye ve müşterilik ve kişilerin bu tür nitelikleri kullanabildikleri etkinlikteki farklılıkları 

noktasında önemle ve incelikle ayrıma giderler. Bir kişinin başkalarına karşı sahip olduğu etki 

toplamı sıklıkla 'kelime' (kalma) ve 'yüz' (wajh) kavramında ifade edilir. 'Sözcük' veya 'yüz'ün 

olduğu değerlendirilme devam etmekte olan sosyal eylemlerin sonucundan sürekli olarak etkilenir 

ve asla hafife alınmazlar. Mevcut çeşitli kaynaklar göz önüne alındığında, her birey, toplumun daha 

az kendi içinde bulunduğu konumunu korumak ya da artırmak için yeniden yapılandırılabilecek 

kapasiteden daha fazla yapılandırılmış bir şey olduğunu düşünen bir zanaatkârdır. 
 

Kişiler zenginlikleri, siyaset büroları, mahallede ikamet etme, peygamber soyundan veya derviş 

soyundan gelme vb. gibi - özelliklerinin çeşitli matrisleri temelinde sosyal onur kazanımı yatar. 

Sosyal onur, sadece bir kişinin katkılarının ya da statülerinin soyut bir bilgisi ile gerçekleşmez. 

Akrabalık bağları gibi bu statülerden bazıları, kan bağları söz konusu olduğunda nispeten sabit 

kalabilir, hatta kalıcı olabilir, ancak bireylerin bu tür bağlarla ilgili sahip oldukları imtiyazlar ve 

beklentiler halen önemli bir çeşitlilik ve geniş çaplı bir şekilde değerin yeniden belirlenmesi 

açısından uygun olup olmama meselesine götürmektedir. 
 

Mesela, ‘derviş’ özelliğine sahip olmak, ya da Sharqawa soyu iddiası, tek başına, onu tutan kişinin 

sosyal statüsünden çok az şey söyleyebilir. Diğer statü ve prestij dayanakları gibi, bu nitelikler son 

altmış yılda Boujad'ı etkileyen sosyal ve ekonomik dönüşümlerle önemli ölçüde yeniden 

canlanmıştır. 
 

1912 yılına kadar Boujad’da bütün ekonomik, politik ve dini etkinlikler ve bölge, yardımına 

başvurulan servet ve nüfuz sahibi olan Sharqawa dervişleri tarafından hakimdi. Değerinden dolayı, 

dervişlik özelliği için Sharqawa arasında şiddetli rekabet geçerdi. Derviş olmayan erkekler bazı 

alanlarda rakip olabilir, ancak genel olarak dervişlerin farklı bir rekabet üstünlüğü vardı. 
 

Fransızlar, 1913'te Boujad'da askeri görevde bulunmuşlar ve hemen dinsel ve dini olmayan 
faaliyetler arasında keskin bir ayrım yapmayı başlamışlardı. Dervişler, Fransızların kararlaştırdığı 

"uygun" dini rol ile sınırlandırılmışlardı.26 Fransızlar, Sharqawa dervişine ve yakınlarına, kurdukları 

yerli yerel yönetim aygıtlarında önemli görevler vermiş olsalar da, sıkı bir şekilde denetlenirdi. Bu 
görünürdeki laiklik, dervişlere atfedilen güçlerin kapsamı, kadınları, mahsulleri ve hayvan 

hastalıkları ve doğurganlığı etkileyen konular üzerinde yapılan sınırlandırmanın bir sonucudur. 
 

Boujad'daki Sharqawadan olmayan kasabalılar ticari faaliyetleri için Sharqawa dervişlerine daha 
fazla bağlı kalmadılar. Gerçekten de, Sharqawa'ya karşı rekabet üstünlüğü sağlamışlardı çünkü 
yönetimin üyeleri - en önde gelen Sharqawa - doğrudan ticari faaliyetlere katılmaktan men 

edilmişti.27
 

 

Bu tüccarlar, kırsal Qa’ids’den olan birkaç kabile üyesi ile birlikte servetlerini ve siyasi gücünü 

prestije çevirme yollarını araştırdılar. Sharqawa ibadethanelerinde bağış sunmayı 
 

26Claude d'Escorcheville, Controleur Civil of Boujad, 1934-8, untitled monograph on the Sharqawa, written c. 1938. Typescript, 

p. 
27Dahası, dini kardeşliklerdeki (tarikat) önde gelen kişilerin akrabalarına, yabancı koruma patentleri almalarına izin verilmedi. 

Bunlar Bağlı devletin başlarında ticari faaliyetlerde çok değerli değillerdi. Bkz. Arşivler, Annexe de Boujad, T. Steeg to 

Commandant of Meknes region, 25/D (23 March 1928). Fransız sömürge kozmografisi Sharqawa asıllı grubunu merakla, Faslılarca 

hiç olunamamış, kendilerini bir meslektaş olarak görüyord



bıraktılar ve giderek artan bir şekilde Sharqawalı itibarına zemin kazandıran çeşitli değişen hiziplere 

katıldılar ve bu grupları oluşturdular. Bağlı devlet olduğu ilk zamanlarda bu kişiler Tijaniya, 

Kadiriya ve Kittaniya gibi yerel dini kardeşlik zümrelerine katıldı; daha sonra bunlar milliyetçi 

hareketin omurgasını oluşturdular. Bu grup aynı zamanda, birçok kırsal Faslı tarafından anlaşılmaya 

devam edildiği üzere kendi inançları ve İslam ile keskin bir şekilde ters düşen bir fikir olan, insan ve 

konumları için ideolojik bir destek olarak Tanrı arasında bir arabulucu bulunmadığı fikrini 

vurguladılar. 

Kendilerini derviş veya zawwar olarak görmelerini sağlamaya devam eden Sharqawa, pek çok 

kasaba sakini ve 'modern' elitin gözünde, bu tür faaliyetler için sıklıkla var olan maddi imkânları, 

statülerine karşı dengelemek zorundaydı. Sharqawa, köklerine duyduğu büyük gururunu 

sürdürmeye devam ediyor ancak Rabat'ta servet, eğitim veya siyasi bağlantılar gibi daha önemli 

olma eğiliminde olan nitelikler lehine dervişler ile olan bağlarını vurgulamıyor.28
 

 

BÖLÜM IV 
 

Ozaman Boujadi'nin mahalle konsepti toplumsal yapının bu formülasyonu ile nasıl ilişkili? 

Toplumun diğer birimleri gibi darb da Boujadis'in resmi özellikler listesi olarak tanımlandığı bir 

kültürel yapıdır. Bunlar kültürel kavram endeksleri olarak sadece meselenin temelinde yatmaktadır. 
 

Daha önceki kolonyal saha araştırmacılarının nesli, mahallelerin resmiyetteki düzenlemelerini 

kaydetti ve Levy-Bruhl'ın o zamanki popüler teorilerini 'ilkel' zihniyetler üzerine kabul ettiler; 

belirgin mahalle bozukluğun,'yerli' düşüncenin‘mantıkdışı’düzensizliğinin doğrudan bir fiziksel 

projeksiyonu olduğuna karar verdiler.29 Saha araştırmacıları, bireyler arasındaki ikili bağların 

kısıtlandığı kültürel olarak kabul edilmiş araçlara dayalı olarak yeterli bir sosyal yapı anlayışına 

sahip olmadıkça, 'yerinde' toplumsal ilişkiler düzeyinde bir düzen ve fiziksel alan kullanımı 

bulamamışlardır. 

Boujadis, otuz kasaba arasında kırk üç darba bölünmüştür.30 Algıdaki farklılıklar, bilgi vericilerin 

kentin sosyal geçmişi hakkında bilgi sahibi oldukları (kuşak ve tecrübeye göre değişir) ve bunları 

nasıl deneyimledikleri ile ilgilidir (sosyal konuma göre değişken). Sadece belli bir yaşam kalitesini 

sürdürme olarak değerlendirilen hane halklarının kümeleri, darbler olarak bilinir; Dolayısıyla 

şehrin bazı kesimleri ve darbler arasındaki boşlukların 'gerçek' mahalleler oluşturduğu 

düşünülmeyebilir. 

İdeal olarak darb haneleri, çoklu kişisel bağlar ve ortak menfaatler ile birbirine bağlı olarak kabul 

edilir. Bu karmaşık bağların kelimenin tam olarak 'yakınlık' anlamına gelen anahtar bir kavram 

olan "qraba" yı sembolize ettiği söyleniyor. Şehir ve kırsal tarafından kullanılan qraba, akrabalık 

ilişkisinin iddia edilen ve kabul edilen bağları, hizip ittifaklara katılım, patronaj bağları 
 

28Ben bahsedilmekte olanın ozaman için, bir Sharqawi adayının yakın akrabalığı bir dervişle görülen kırsal kabile üyelerinin 

desteğiyle kazandığında, 1960larda erken dönem seçimlerde bir derviş olmanın önemli bir faktör olduğunu ifade ettim. 
29Örneğin, Louis Brunot, in Georges Hardy, L'Ame marocaine d'apres la litterature franaise (Paris, I926), p.20. 
30Bu mahallelerin yaklaşık yerleri şekil 1’de belirtilmektedir. Haritadaki sayılar Tablo 1'de yer almaktadır. Temel haritanın 

hazırlanmasında John Kirchner'e ve hazırlıklara yönelik yardımda Chicago Üniversitesinin Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'ne 

teşekkür etmek istiyorum. Darbler dar çıkmaz sokaklarla bitişik olduğunda, ancak genel olarak yalnızca fiziki olarak belirlenemeyen 

bir dizi bitişik çıkmaz sokaktan oluşmaktadır. Bu, 'Yeni Boujad''ın dikdörtgen görünümünde daha belirgindir. Cf. Albert de 

Boucheman, Une petite cite caravaniere: Yazarın şeffaf bir arka plan ile birlikte yerleşimin havadan fotoğrafını hazırladığı Suhne 

(Şam, 1937), mahallelere ayrıldığını gösteriyor. Kervansaray gibi birkaç özellik arka sayfasız olarak tanımlanabilirken, mahalle 

arasındaki çizgiler bu şekilde tanımlanamıyor. 



ve müştereklik ve konut öncülüğünden çıkarılan ortak tahvillerden belirgin biçimde değişen 

bağlamsal anlamları taşır. Bir darb, qraba'nın sürekli fiziki alanda uzantısı olarak tanımlanabilir. 

Bileşen hanehalkları ve diğer kasaba sakinleri tarafından kendisine atfedilen qraba'nın gücüne 

atfedilen prestij sahibi olduğu söylenebilir. Bir darb'daki bileşen hanehalkı belirli bir ahlaki birliği 

kabullenmeli, böylece bazı açılardan darblarındaki sosyal alan kendi evlerinin bir uzantısı olarak 

görülebilir. Bir hanehalkı sadece bir darb'a ait olabilir, ancak özellikle daha az prestijli hane halkları 

arasında hangi darbın olabileceği zamanla esneklik kazanmıştır. 



Tablo I – Boujad'ın başlıca mahallelerinin nüfusu ve yetişkin sakinlerin doğum yerleri31
 

 
 

 

 

 

 
31Bu rakamlar, 1963 belediye seçimlerine ilişkin kayıt formlarına dayanmaktadır. Bir "yetişkin", seçime katılabilen 21 yaş ve üstü 

olarak kabul edilir. Her mahallenin toplam yerleşiklerinin tahminen 1960’ta %47 Fas nüfusunu 15 yaş altı oluşturuyordu. Bkz. 

Andre Tiano, Le developpement economique du Maghreb (Paris, 1968), p.6.Sharqawa mahalleleri İtalyanlaştırılmıştı. Bağlı Devlet 

öncesi kurulmuş mahallelerin tanımlama numaraları İtalyan tarzdadır. Boujad’ın tamamı, kasaba yerleşiklerinin %54’ü orada 

doğmuştu, %35’i çevredeki kırsal alanlardan ve kalan %11 Fas’ın diğer bölgelerinden gelmekteydi. 



 

 

Şekil 1 – Boujad 1970 
 

Mahallede Qraba - tıpkı akrabalık, hizipler arası müttefikler ve patronlar ve müşterileri benzeri 

kasabalarda ya da başka yerlerde olduğu gibi - doğumlar, sünnetler, düğünler ile ilgili faaliyetlere 

yardım ve katılım yoluyla karşılıklı ziyaret ile ya da başka zamanlarda sembolize edilebilir. Cenazeler, 

okul mezuniyeti veya Kuran'ın ezberlenmesi. Bir darb (mwalin id-darb) hanehalkı başkanları, 

belirli toplumsal sorumlulukları paylaşırlar: çoğunlukla bir cami inşa eder ve sürdürürler, onun için 

bir fıkıh (Kuran öğretmeni) işe alırlar ve Kadir gecesinde bir araya gelirler (Ramazan'ın 27'inci 

günü), gün doğumuna kadar Kuran okumasını dinleyecekler. Ayrıca bir gece bekçisi 

kiralayabilirlerdi (‘assas). 
 

Yerleşiklerin çoklu bağları sayesinde, ana pazara asla girmeyen saygın kadınlar, hane halklarının 

birbirlerine "tanış" oldukları darblarında ihtiyatlı bir şekilde dolaşım yapabilirler. Bu nedenle, darb 

sakinleri kendi itibarını etkileyebilecek ve bazen istenmeyen hanelerin veya kişilerin ayrılmasını 

zorla götürmeye çalışan skandallardan endişe ediyorlar. 



Qraba bir dizi anlam taşırken, her nekadar değeri biçilmiş olsa da kalıcı ve kesilmiş olmamasından 

dolayıözellikle bağları sembolize eden kan bağları, genellikle akrabalık bağları bağlamında ifade 

edilir, Çoğu darblarıni, bu şekilde birbirleriyle ilişkili olan bir hane kümesibulunuyor. 
 

İspiyoncular bazı Sharqawa mahallelerinde olduğu gibi, yerleşim birliği ve akrabalık bağlarının 

birbiriyle örtüşerek korunduğu durumlarda bile, bireyler arasındaki yükümlülüklerin sabit 

olmadığını vurguluyor. Toplumsal düzenin kavranmasına nüfuz eden 'şeylerin nasıl olduğu' 

konusunda varoluşçu bir gerçekçilik vardır (had sh-shi lli kayn). Dolayısıyla bir yaşlı Sharqawi 

Protestanlıktan bağlı devlet öncesi onun mahallesini içeren kan davalarında ittifakların esnekliğini 

şöyle tasvir ediyor: 
 

Dövüşte size yardımcı olanın her zaman abilerinin ya da babanın abilerinin oğulları olduğunu nasıl 
söylersin? Senden uzakta yaşıyor olabilirler ve ayrıca onların bakacağı kendi hane halkı ve takip edilecek 

işleri var. Neden hayatlarını sizin için de riske atsınlar?32
 

 

Sana ‘yakın’ (qrib) olan bireyler diyerek devam eder, öyleymiş gibi rol yapanlardı. 
 

Darbda yer alması için bir qrabanın bazı bağlamlarda verimli bir toplumsal hareketliliği 

sağlayabiliyor olması lazım. Dış parametreler de buraya not edilebilir. 200 ile 600 arası yerliden 

müteşekkil çoğu darbın, dörtte birine yakını yetişkin erkeklerden oluşmaktadır.33 Tüm 

bilgilendiricilerin dediği normdan önemli ölçüde daha küçük veya daha büyük olan darblar, darb 

olarak görülmemişlerdir. Böyle bir rehber çok kaba fakat Qraba'nın bağlarının fiziksel olarak etkili 

olabilmesi için bu bağların tahammül edilemez hale gelebileceği bir üst ve alt ortalama aralık 

bulunmaktadır.34
 

Buna ek olarak her darb bir ya da birkaç 'büyük erkek' (kubbar) ya da bazı bağlamlarda darbın ortak 

menfaatleri için hareket eden veya içinde hane halkını harekete geçirebilecek 'kelime' (kalma) olan 

insanlara sahiptir. 'Sözcük' içeren bireylerden yoksun olan Darblar mobilizasyon yeteneğine sahip 

değildir ve çoğu kişi tarafından darblı olmadığı düşünülmektedir. 

 

Kırsal göçmenlerin büyük çoğunluğu genelde qraba'dan yoksun olan yerleşim bölgeleridir. Bu 

göçmenler merkezde kümelenmeden ziyade kiralama için uygun bir konaklama yeri olan her yerde 

yerleşmekte ve sık sık hareket eğilimi göstermektedir. Bu tür alanların sakinleri, kendilerini darb 

olarak görse bile, birbirlerini 'tanıdık olmadıkları' söyleniyor. Darb camii gibi prestij işaretlerini 
 
 

32Kelime anlamıyla "sevilen kişiler"i ifade eden ancak çoğu zaman akrabalık ilişkilerini ifade ederken kullanılan hbab kavramını 

kullanarak aynı noktaya atıfta bulundu. Bağlam için gerekli olduğunda, bu tür şartlar daha kesin bir şekilde sınırlandırılabilir. 

Örneğin, Boujadis, evlilik ve mirasla ilgili İslami kanunların tanımlarında akrabalarının kim olduğunu göstermek için qrab veya 
hbab bish-shr'a ait bazı kişilerden bahsediyor. Birçok açıdan günümüz Fas'taki qraba, 500 yıl önce İbn Haldun tarafından sunulan 

"asabiya" kavramını andırıyor. İbn Haldun, 'asabzya'nın hem şehir sakini hem kabileler arasında dayanabileceği çoklu üsleri 

belirleme konusunda özellikle iyidir, ancak sonuçta kan bağlarının "doğallığı" nın onları diğerlerinden üstün kıldığı ideolojik 

konumu benimsemektedir. Bugünün kentsel ve kırsal Faslıları aynı noktayı vurgulayacaklardır. Metnimin de işaret ettiği gibi, 

bunların uygulamada nasıl ifade edildiği başka bir konudur. Bkz. Muqaddimah, trans. Franz Rosenthal, cilt. I, 2. baskı. (Princeton, 

1967), s. 249-310, esp. s. 264 
33Bkz. Tablo i. Cf. Lapidus, Müslüman Cities, s. 85, o kitapta orta çağ döneminde Şam'daki mahallelerin ortalama nüfusun 50000- 
60000 yerleşik barındırdığını tahmin ediyor. 
34Bu olasılığın bir diğer kanıtı, Boujad bölgesindeki kırsal alanların (köyler veya yarı göçebe insanlar) benzer nüfus aralığına 

sahip olmalarıdır. Bu gruplar ayrıca qraba'ya dayanarak aidiyet iddia ediyorlar. İkili bağların sözleşmeli olabileceği olasılıklar 

genellikle kasaba halkı yerine kabileler için daha sınırlı olma eğilimindedir ancak kasaba için özetlediğim örnek ile aynı esnekliği 

göstermektedirler. Dwars, kent darblarıyla aynı şekilde birleşir ve kaybolur. Bu, Müslüman dünyasının herhangi bir yerinde 

önerildiği gibi, kentsel alanların kırsal veya kabile uygulamalarının 'devam etmesi' ya da kent yaşamına uyarlanmaları olarak 

anlaşılacağı anlamına gelmez. En azından Fas için benzerlik olduğunu söylemek daha doğrudur; çünkü hem kasabalılar hem de 

kabileliler aynı kültürel varsayımları toplumsal düzenle paylaşmaktadır. 



oluşturmak için ekonomik kaynaklardan ve liderlerden yoksun olduklarından genellikle etkili bir 

grup olarak hareket edemezler. İçlerinde hiç kimsenin "hükmü" olmadığından, bu gibi mahalleler 

kanalizasyon, su ve asfalt pasajlar gibi ("yeni" mahalle yolları için) kentsel olanaklar elde etmenin 

en sonuncusu olma eğilimindedir. 

Birçok Sharqawa'nın geçmişteki rekabet avantajları göz önüne alındığında, bağlı devletin ilk 

dönemlerinde dikkat çeken ve resmi pozisyonlarda tercih ettikleri eğitimleri de içeren birçoğu, 

özellikle de darb'lerin ‘Arbawa ve Zawya'sı, Maraboutizm'in azalmasını, değişen sosyal ve 

ekonomik koşullarda daha varlıklı hale dönüştürerek yerel ve hatta ulusal şöhretini korumayı 

başarabildi. Bu son altmış yılda, son 150 yılın en ünlü iki dervişlerinden olan sırasıyla yaşayan Sidi 

l-Hajj I'Arabi (1819) ve Sidi bin Dawd l-Kbir(1889) soyundan darblar özellikle Arbawa ve 

Zawya'nın birkaç(hepsi değil) Sharqawa darbının varlıklarının ve prestijlerinin devam etmesi ile 

yansıtılır. Bu kimlikler yine de büyük manipülasyonlara müsait olmasına rağmen bu darblarda, 

diğerlerinden daha fazla ikamet, hizip ve iniş ilişkileri çakışmaya eğilim gösterir. Birçok sakin, ana 

mabetlere sunumların paylaşımına ek olarak, maraboutik (dervişe ait) atalarının bölünmemiş 

mülklerinde haklara sahiptir. Her iki bölge de, etkin ittifaklarla darb çapında oluşturulduğunda 

yakın geçmişte çeşitli vesilelere işaret edebilir. 
 

Sharqawa ve bu prestiji koruyamayan diğer mahalleler ayrılmakla yükümlüdür - II. Dünya 

Savaşı'ndan beri bu mahalledeki bazı mütevazı Sharqawa tüccarları 'yeni' Boujad'a taşındılar ve 

Sharqawa kimliğini önemsemediler. Kırsal göçmenler bu tür alanlara girdikten sonra kendi 

prestijini yükseltmenin bir aracı olarak Sharqawa inişini iddia etmeye çalışıyorlar. Nadiren 

olmamak üzere tüm mahalleler, bu sürecin bir sonucu olarak nispeten kısa zaman dilimlerinde 

kaybolur.35
 

 

Buna karşın, son birkaç on yıl içinde Sharqawa'ya eşit ya da daha üstün prestij talep etmeye çalışan 

bir takım darbler oluştu. Khalluqiyindarbı çekirdeğinde, bağlı devlet öncesi ve sonrası, Orta Atlas 

yaylalarında Khnifra ile ticaret yapan Sharqawa olmayan bir tüccarın oğulları vardır. Oğulları 

müreffeh tüccarlar oldular ve I930'ların başında, Fransızlar tarafından ‘Yeni Boujad’ için 

tasarlanan orijinal dikdörtgen parkurda bitişik parsel satın aldı. Daha sonra iki kardeş, en azından 

rakip grupların liderleri tarafından halkın gözleri önünde milliyetçi siyasette aktif oldular. Çoğu 

sakin, ana hane halklarıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Bunlar sırayla, Marabout'tan farklı 

olarak, zamanının öncesinde 'ilerici' olan Sidi Mhammad Sharqi'nin 'unutulmuş' bir kardeşi All 

Smuni soyundan gelmeyi talep ediyorlardı! Dolayısıyla, seçtikleri atalarının prestijini, sözde 

cazibeleri olmadan iddia ediyorlar. Koruma döneminde kırsal Qa’ids tarafından kurulan Darblar, 

benzer hızlı bir üstünlüğe sahipti. 
 

 

 

 
 

35Bir Sharqaawa mahallesindeki bu ayrışmanın bir örneği olarak, kurucu dervişin oğlu olan epikon atası Sidi I-Mursll olarak iddia 

edilen bir mahalle vardı. Sidl Mhammad Sharql tapınağının yanında yer alıyordu. Halen en yaşlı Boujadis tarafından hatırlanıyor, 

ancak bu dervişin torunları halen Boujad'da ve tapınağa bir miktar pazarlığa hak kazanıyorlar. Yahudilerin ikametleri de benzer bir 

yol izledi. Bağlı devletten önce doğru bir şekilde konuşan hiçbir malldh yoktu. Yahudiler, Boujad'ın değişik yerlerinde ünlü üç 

Yahudi hane halkı etrafında toplandı. Sinagogun bulunduğu darbeye malldh deniyordu. 1963'te bir Yahudi hane dışında kalan ve 

sinagogun kararsız kaldığı eski Yahudi mahallesi, onu kuşatan Şark cemaati mahallesi Darb l-Qadiriyin'in bir parçası olarak hızla 

fark edildi. Bu kaymaların daha dramatik bir göstergesi, yerel yetkililerin I930'larda Fransızlar tarafından hazırlanan ve halen 

hükümet amaçları için istihdam edilmesi beklenen bir idari haritanın kullanılmasında sahip olduğu güçlüktür. Sınırların birçoğu 

kaymış ve birkaç isim tanımlanamıyor. Bu etiketler seçim kayıtları gibi şeyler için kullanılsalar da yetkililer bunu takip 

edemeyeceklerini ve bunun yerine 'herkesin bildiği' terminolojiyi kullandıklarını itiraf ediyor. 



V 

Mahallelerin yükselmesi ve düşmesi, konut birliği üzerine en azından kısmen dayalı olarak qraba'yı 

sürdürebilme yeteneğine bağlıdır. Bu bölümde, bir darb içerisinde qraba'ya yapılan iddianın 

mekanik mekanizması ana hatlarıyla açıklanacaktır. Aşağıdaki bölüm bu qraba'nın toplumsal 

eylem bağlamında meşrulaştırıldığını ve savunulduğunu gösterecektir. 

Darb 1-Qsayra, 'Küçük Kale' adı verildi, Darb iz-Zawya'nın çekirdeğini oluşturan surlara dayanan, 

yüksek duvarlı Sharqawa dini kulübesine bitişik olduğu için böyle adlandırılmıştır ve onun 

küçültülmüş hali gibidir. 
 

L-Qsayra'nın sakinleri, Sharqawa darbları için olduğu gibi soy ve evlilikle birbirlerine 'yakınlık' 

iddia etme eğilimindedirler, ancak tam soy linkleri gösterilemez. Darb sakinlerinin çoğu, 

kendilerinin veya atalarının, Boujad'ın hemen batısında, aşiret fraksiyonu Ayt Salih'den geldiğini 

iddia etmektedir. Ayt Salih kökenlerini inkâr etmeksizin, diğerleri yüzyılın başında darb'ı kuran ve 

haneleri diğer hanelerin zarafet istediği "çekirdek" işlevi gören Ayt Salih'den bir Hajj Bu Bakr ile 

olan ilişkilerini vurgulamayı tercih eder. 

Bu Bakr, Fransızlar 1913'te geldiğinde bronz maden taciri ve tahıl ticareti yapıyordu. Bu olaydan 

kısa bir süre sonra, geniş bir kuraklık döneminde arazi ve evler karşılığında tahıl satarak bir servet 

kazandı.36 Bu Bakr Mekke'ye hac yaparak ve Hacı unvanını kazanarak toplumsal onurlandırmaya 

dönüştürdü. Kendine gösterişli bir ev inşa etmiş ve yeni bir eş kazanmıştır. Oğulları olgunlaştığıve 

evlendiğinde, zenginlik içindeki diğer adamlargibi komşu evler inşa etti. Ayrıca mahallede küçük 

bir cami inşa etti ve içinde öğretmek için bir fıkıh getirmekle büyük bir katkı yaptı. İkinci Dünya 

Savaşı'ndan kısa bir süre sonra oğulları ve dulları mahallede ikamet etmeye devam ederken, o ise 

öldü. 

Hajj Bu Bakr ile 'yakınlığın' darbın sakinleri tarafından talep edildiği araçlara dikkat etmek lazım. 

Darb'da otuz civarında hane var, ancak bilgilendiricilere benim için onları numaralandırmasını 

istediğimde her durumda olarak hariç tuttular. Bunlar, bir şekilde hane halkı niteliği taşımayan en 

fakir olanları veya yaşayan birimleri (mesela dükkânlarda uyuyan erkekler ve zavallı, çocuksuz 

çiftler) olduğu ortaya çıktı. Bunlar, darb'ın "sayılmış" hane halklarının ziyaret modellerini 

paylaşmıyorlardı veya karşılıklı alışverişlerde çoklu bulunmuşlardı. 

Bir bilgilendiricinin iddia ettiği bağları, "yakınlık" ın iddia edilebileceği araçların neredeyse 

tamamı düzenlendiğinden ayrıntılı olarak incelenecektir. İlk Ma'ti (I)37, yerel kolejde okuyan bir 

dükkân, Bu Bakr'ın kendi 'kanından' (min dammi) olduğunu iddia etmişti. İlişkiler ağında 

ilişkisinin, Hajj Bu Bakr'ın evinde yaşayan bir kadınla evlenen babasının kardeşi aracılığıyla 

yapıldığını iddia ederek ayrıntılandırıldı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36Bu hesaptaki isimler ve küçük ayrıntılar değiştirildi. Haber verenlerin bu olayı anlatırken, bu talihin dönüşünü Bu Bakr’a olan 

lütuf işareti olarak gördü ve davranışına olumsuz bir çağrışım eklemedi. 
37 Parantez içindeki numaralar şekil -2 dekini göstermektedir. 



 
 
 

Şekil – 2 Darb l-Qsayra’da bir bilgi kaynağının akrabalık bağları 
 

Birkaç ay önce başka bir bağlamda Ma’tiye onun akraba olarak saydığı birisini bana anlatmasını 

böylece anlattıklarını doğrulamak üzere gerekli araçları elde edebilmek adına rica ettim. Ona 

önceden bana babasının başka kardeşinin olmadığını söylediğini hatırlattığımda, o şu şekilde cevap 

verdi, Hajj Bu Bakr’a yakın olduğu için öyle cevapladı, bu akrabalık daha önce hiç tanışmadığı 

babasının üvey erkek kardeşi ya da dedesi yoluyla gerçekleşmiş olmalı. (5)! Diğer bir anlamda 

‘yakınlık’ önce gelirken, ideolojik gerekçelendirme sonrasında gelmektedir. O şu şekilde devam 

etti, muhtemelen kendisi de Qsayra’da yaşayan onun teyzesinin (4) evliliği aracılığıyla olan 2.bir 

bağ vardır. Tekrar bu bağlar gösterilememişti. Sonunda Ma’ti dediki Bu Bakr’ın insanları (b- hal) 

birbirleriyle ilişkiliymişçesine (qrib) harekete geçti, böylece onlar öyle olmak zorundaydı ve hane 

halkları arasındaki resmi olmayan ziyaretleri gerekçe olarak gösterdi. Bu tür bağları açıkça kimse 

hatırlayamıyor ve bu nedenle - içinden çıkılamayan durumu- kimse onları tam olarak 

doğrulayamaz, var olmaları gerekir. Takip eden bölümde tartışılan 'Büyük Tekke Hadisesi’ nde 

göze çarpan küçük, fakat önemli bir yerel yönetim görevlisine benzer bir şekilde kendisini 

bağlamaya devam etti.38
 

 

VI 
 
 

38Ma'ti'nin kardeşi, hükümet görevine aktif olarak başvurmasıyla, aynı "yakınlık" hesaplamalarının diğer bağlamlarda nasıl 

yürüdüğüne işaret ediyor. Bana yardım ettiğini söyledi (FaBroSo, Rabat'taki bir hükümet görevlisi, ona bu konuda yardım ediyordu.) 

Bu durumda 'fiili' bağlantı biliniyordu (yani shr'a göre). (Kardeşinin kocasının annesinin kızkardeşinin oğlu) ya da - kardeşlerinden 

ve kız kardeşlerinden ikisi de aynı evde oturduğu için - 'erkek kardeşinin karısının annesinin kız kardeşinin oğlu' - yine dönemi 

kullanmak için sunulan gerekçe Wald 'dmm, iki kişi arasında var olduğu iddia edilen "yakınlık" kalitesiydi. 



Bir darbın ya da başka bir grubun azmi, süregelen toplumsal durumdaki etkinliğine bağlıdır. 

Akrabalık bağları, meslek ve ikamet, diğerleri arasında aktif ittifakların temelini oluşturabilir. Bu 

bağlara verilen vurgu, kullanıldıkları durumlara göre değişir. 
 

Darb l-Qsayra'nın uzun yıllar sakinleri kendilerini bir darb olarak görmekteydi ve diğer kasaba 

sakinleri tarafından öyle görülüyordu. Ancak darb kimliğinden yola çıkarak etkili bir kollektif 

eylem içeren 1969'daki bir olaydan sonra yaygın olarak yüksek prestijli bir darb olarak 

görülüyordu. 'Büyük Tekke Hadisesi' olarak adlandırdığım bu olay, darb sakinlerinin iddia ettiği 

ikamet ve akrabalık birleşimini meşrulaştırmak suretiyle yaygın olarak kabul gören sosyal 

kategorilerin sınırlarını değiştirdi ve bunu ataları Sharqawa’ya ait tekkeyapılarının ayrıcalıklarına 

karşı etkili bir şekilde meydan okuyarak gerçekleştirdi. 

‘Büyük Tekke Olayı', Fransa'da birkaç yıl önce Fransa'ya göç etmiş bir sanatçı olan 'Sharqawi' adlı 

bir adamın ölümüyle başladı. Darb l-Qsayra'dan gelen âlimler, onun adına rağmen bir Sharqawi 

değil, fakat ‘onların kanından’ olduğunu iddia ettiler. Fransa'daki sanatçının Faslı arkadaşları 

cesedini başta ortak mezarlığa yerleştirilen Boujad'a geri döndürdüler. Bazıları daha sonra Boujad'ı 

ziyaret ettiklerinde, l-Qsayra'nın yerlisi olan küçük bir yerel görevliyle daha 'uygun' bir anıt yapmak 

için para bıraktılar. Darb'daki diğer sakinlerle hızlı bir şekilde görüş alışverişinde bulundu; bu, 

diğerleri yerine kendi çizgisinde hareket etmeyi seçtiğinin önemini vurguladı ve sanatçı için bir 

türbe (qubba) kurmaya karar verdi. Bir Qsayra sakini daha sonra dedi ki: 'Sonuçta, o bir aziz (wali) 

gibiydi. Ben olduğunu söylemiyorum, fakat üzerine bir tekke inşa etmenin dışında bir insanı başka 

nasıl ayırt edersiniz? " 
 

Tüm bilgilendiriciler, derviş olunabilmesi için bir tekke inşa etmekten fazlasının gerektiğini kabul 

ettiler, ancak tüm tekkeler yine de dervişin tekkeleri olarak kabul ediliyor: 
 

Öldükten sonra [tapınağın bir başka destekçisi] dedi, oğullarınız size nekadar büyük olduğunuzu göstermek 

istedi ve üzerinizde bir tekke inşa etmeye başladı. Sonra Tanrı ile yüksek rütbeniz (daraja kbira) olduğunu 

söylediler. Bazı insanlar tekkeleri ziyaret edip, öpmek ve birşeyler istemektedir. Ancak en çok sorulan şey, 

şeyhin torunlarıdır (yani diğer bir deyişle türbe içindeki kişi). Hacılardan hayvanlar ve tahıl istiyorlar. 

Sonradan Şeyh soyundan gelenlerin sayısı arttıkça, bazıları hediye toplamaya devam eder ve atalarıyla 

müdahale eder, bazıları tüccarlar ve öğretmen olur. 
 

Darb l-Qsayra sakinleri için mezarı inşa etmeye yönelik destek, bir tekke tarafından Sharqawa 

biçiminde "örnek" bir ataya işaret etmesine ve ayrıca diğerlerinden ayırmasına izin verdiği için 

sıradan insanlar kendi toplumsal onurlarını yükseltmenin bir aracıydı. Sharqawa'ya karşı başarılı 

bir seferberlik, 'yakınlık' iddiasını etkili bir şekilde doğrulamaktadır. 
 

L-Qsayra’dan yerel bir yetkili, sanatçının uluslararası bir figür olduğuna ve onun için bir mezar 
yapımının Boujad'ı turistik bir cazibe haline getireceğine dair belediye hazinesinden gelen fonlarla 

ilk katkıyı yapmayı başardı. Seçilen site, şehrin hemen kuzeyinde, ana otoyolun hemen yanında, 
Sidi Mhammad Sharqi oğulları için 5 tane tekke bulunan bir çıkıntıydı. Qa'id'den bir inşaat izni 

alındı ve L-Qsayra'dan bir heyet, Rabat'a resmi olmayan bir Sharqawi'yi görmek için gayri resmi 

bir şekilde gitti ki buna da itirazda bulunmadı.39
 

 

 

 

 

 

39Bu hareket, elbette, otoritenin resmi dağılımına karşıt olarak, gayri resmi güç topluluklarına duyarlılık gösterdi. 



Belediye iş mürettebatı kullanıldı ve 1969 yazının sonunda tekke inşaatı neredeyse tamamlandı. 

Aslında, hacılar, onları durdurmak için bitişik tekkelerde teklifler toplayan Sharqawa'nın 

girişimlerine rağmen küçük teklifler yapmaya başladı. 
 

Şimdiye kadar birkaç Sharqawa söz konusu oldu. Darb-Qsayra'nın aktif muhaliflerinden biri, 

tapınağın tamamlanmasına izin verildiyse, daha sonra Sidi Mhammed Sharqi'nin soyundan 

geldiğini iddia edebileceklerini söyledi. 'Gerçek' Sharqawa, etkili bir şekilde hareket edememesi 

nedeniyle hükmünü kaybedecek ve en azından bazıları haclardan gelir kaybına uğrayacaktı. 

Harekete geçmek için 'söze' sahip ilk erkekler ünlü ‘Arbawa darbından iki Sharqawa noteriydi 

('adls). Her ikisi de ana türbedeki tekliflerin toplanması ve dağıtımının denetlenmesinde aktif 

davrandılar ve Sharqawa çıkarları için sözcü (mqaddams) olarak devamlı şekilde ortaya çıktı. 
 

Bölgeye yerli olmayan, yerel Qa’id’e müdahale etmesini istemekle yeni türbenin inşasını 

durdurmaya çalıştılar. Mesele Sharqawa içiydi ve Makhzanın "aile" meselelerine müdahale etmek 

üzere olmadığı gerekçesiyle reddetti.40(l-Qsayra'nın yerel yetkilisi yakın işbirlikçilerindendi.) 
İstikrarlı Partisinin ilk zamanlarda destekçisi olan Dindar Vakıflar Bakanlığının (Hbas) bölgesel 

yöneticisi (Nadir) ayrıca Sharqawa tekkeleri onun mülkiyetinde bulunmadığı için meseleyi kendi 
makamlarından uzak tuttuğunu savunarak müdahale etmekten kaçındı.Noterlerin bir sonraki 

hareketi, 'bütün' Sharqawa adına bir dilekçe hazırlamaktı, ancak Sharqawa arasındaki yakın tarihli 
bazı tartışmalar nedeniyle imzalanmasına karşı büyük bir direnç vardı. Açıkça, toplumsal eylem 

basit, rastgele akrabalık ya da ikametgâh hatları boyunca bir araya gelmese de her birey, kendisine 

açık eylem için çeşitli alternatiflerin ağırlığınca bağlıydı. 
 

Sonunda, dilekçe için yaklaşık altmış imza toplandı. İşaretçilerin en etkili olanı, Kazablanka'da 

yıllardır kalan ve dolayısıyla yerel hizip ittifaklarından çekilen müreffeh Sharqawa tüccarlarıydılar. 
 

Dilekçeleri ile silahlandırılan iki noter ilk olarak Rabat'ta bir Bakana gitti. Röportajda 

bulunanlardan birine göre, cevabı belirgin derecede soğuk değildi. 'Öldükten sonra bütün 

Müslümanlar eşittir'diye yanıtladı ve bir derviş kökenli grup tarafından talep edilen ayrıcalıklarla 

hiçbir ilgisi yoktu. Noterler, tekkelerin 'dini' anıtlar değil 'tarihsel' olduğunu iddia etmeye çalıştı 

ancak buna da sağır kalındı. 
 

Özel şahsa bir dahaki ziyaret daha başarılı ve etkiliydi. Tek bir telefon görüşmesi ile Boujad 

Qa’ide'ye yerleştirildi. Boujad hemen türbeye tırmandı ve üzerinde daha fazla çalışmayı yasakladı. 

Anlaşmazlığın her iki tarafından gelen bilgilendiriciler, her iki tarafın sunduğu resmi argümanların 

önemsiz olduğunu vurguladı. Ağırlının etkisi olan birisi harekete geçti. 
 

Kendilerine karşı bir çıkmazın bile aylar süren Darb L-Qsayra türbesinin destekçileri kendilerini 

tebrik ederek- neredeyse tamamlanmış olan türbe ayakta kalmıştı- gerilemeyi geçici olarak kabul 

etti: 
 

Birkaç yıl sessiz kalacağız ve sonra yeniden inşaata başlayacağız. O zamana kadar Sharqawa bile, 

'Sharqawi'nin Sidi Mhammad Sharqi'nin soyundan gelip gelmediğini unutacak ve sadece adını 

hatırlayacaktır. 

 
40Bu pozisyonun öncesi vardı. Bağlı devletin başında Fransızlar, Sharqawa olaylarına müdahale etmekten kaçınma politikası 

geliştirdiler, alternatif olarak bu gibi meselelerin ya 'dini' ya da 'ailevi' olduğu gerekçeleri ile. (Claude d'Escorcheville, I970'den 

kişisel iletişim.) 



Bu olayı öncelikle dervişlikle ilgili prestij sembolleri kazanmak için derviş olmayanların başarılı 

bir girişimi olması açısından yorumlamak yanıltıcı olacaktır. Bu, belki de geçmişte böylesi 

olayların ortaya çıkma sıklığı ışığında 'geleneksel' Fas görünüşüne çok 'geleneksel' gelecektir.41 

Daha da önemlisi, ikamet çizgileri boyunca başarılı bir ittifak kurulup, sürdürüldü ve böylece darb 

'yakınlığı' iddiası toplumsal bir gerçeklik olarak meşrulaştırıldı. 
 

VII 
 

Bu yazıda ortaya konan soru, darb'ın şehir yaşamından farklı bir ilişki biçimi olup olmadığıydı. Bu 

çalışmanın tahlili, Fas örneği bunun olmadığını gösteriyor. Bunun yerine, darb qraba'nın kültürel 

kategorisiyle ilgilidir. Ham metafor kullanmak için, 'yakınlık' kavramı ve darbler ile olan ilişkisi, 

çeşitli formların nesnelerine karşı öngörüldüğü gibi bir slaytla karşılaştırılabilir. Yansıtılan 

görüntülerin şekilleri (farklı darbler, darbler ve akrabalık ilişkileri, patron – müşteri bağları ve 

benzeri) arasındaki düzeni ayırt etmek isteyen bir analist, optik ve orijinal slayt hakkında bilgisi 

olanlardan daha az başarılı olacaktır. Metafor kaba çünkü eksiktir: qraba gibi kültürel kategorilerin 

de statik olmadığı gerçeğini hesaba katmaz, aynı zamanda sırayı belirlemek için kullanıldıkları 

durumlardan etkilenirler. 
 

Bu ikinci vasıf, Weber'in "Müslüman dünyanın ekonomik anlamda şehirleri" olarak adlandırdığı 

şey için özellikle önemlidir. Fas'ta (ve başka yerlerde), belediye kurumlarını ve Faslıların sosyal 

düzenin işleyişi hakkında yapmış oldukları kültürel varsayımlara uygun olmayan diğer kurumsal 

biçimleri empoze etme girişimleri yapıldı. İkincisi, şehirleşme oranı son yarım yüzyılda çok hızlı 

bir şekilde hızlanarak kentsel nüfustaki kantitatif artışın, qraba'nın Faslılara gerçekliğin anlamlı 

temsillerini sunabileceği sosyolojik durumların sınırlarını test edecek durumlara yol açabileceğini 

ortaya koydu. 
 

Böyle bir sorun kültürel anlamda 'şehir' değildir. Marc Bloch'un Feodal Topluluğu’nda olduğu gibi, 

ilk önce varolan sosyal ağların doğası ve algılandığı kültürel varsayımlar üzerine çalışılmıştır. 

Bunlar kentsel topluluklardan daha büyük bir perspektifte – ulusların seviyesinde olduğu kadar 

kırsal hinterlandın seviyesinde – görülmelidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41
Örneğin, Alfred Bel, La Religion musulmane en Berberie (Paris, I938), p 


