






Uzun sayılabilecek bir aradan sonra Şehir ve Düşünce Dergisi’ni yeniden sizlerle buluşturabil-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin çıkan son sayısından sonra yeni sayıyı hazırlarken 
15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Sadece ülkemizdeki insanları değil, çevremizdekileri 
ve bütün yeryüzünde birçok insanı derinden etkileyen bu olayın elbette ki şehir boyutu da vardı. 
Zira darbecilerin girişimlerinin tamamının şehirleri hedef almış olması şehirlerimizin önemini 
bir kez daha gözler önüne sermişti. Bundan dolayı önceden planladığımız konuyu değiştirip ül-
kemizin felâketin eşiğinden döndüğü bu dehşet verici olayı ele aldık. 

Şehrin kendini savunmasının önemini en iyi bilenlerden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla şehirlerin stratejik mevkilerini tutan şehirlilerimiz, destan-
sı bir müdâfaa örneğini bütün dünyaya gösterdiler. Öyle ki şehirleri tanımlayan yeni mekân-
lar ortaya çıktı. İstanbul’da köprüler, havaalanları, otoyollar; Ankara’da Kızılay Meydanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi darbecilerin saldırılarının ve milletimizin savunmasının merkezleri 
olarak şehirlerimiz için yeni meşruiyet alanları haline gelmiştir. Kısaca şehirlerimiz bir kez daha 
meşruiyetlerini müdâfaa güçlerinden alarak tarih sahnesindeki parlak konumlarını pekiştirmiş-
lerdir. Bu sayımızda Şehir ve Müdâfaa konusunu bütün yönleriyle ele almaya çalıştık. Bir taraf-
tan tarihteki örneklerine yer verirken, diğer taraftan aktüel olayların değerlendirmesini çeşitli 
bilimsel disiplinler açısından ele aldık. Sizler için en iyiyi hazırlama çabamızın sonucunda oluşan 
bu sayımızın herkes için yeni ufukların açılmasına vesile olmasını diliyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



Şehir tanımlarında en sık rastlanan ibarelerden biri-
si “müstahkem mevkî”dir. Zira şehirler insanlığın gü-
venlikleri için sağlamlaştırılmış yerlerdir. Korunma 
en temel ihtiyaçlarından olduğu için insanlar be-
denlerini, zihinlerini, inançlarını ve gelecek nesille-
rini korumak için kendilerine uygun yerleşim yerleri 
seçerler. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün 
yerleşim yerlerinde bu ihtiyacın göz önüne alındığını 
görmek mümkündür. 

Kökleri tarihin derinliklerinde olan şehir, günümüz-
de sosyal olayların yoğunlukla yaşandığı, toplumsallı-
ğın ve buna bağlı olarak, kente dair kültür ve kimliğin 
oluştuğu yerdir. Şehrin oluşturduğu ortamda insan-
lar, hem birbirleriyle hem de şehrin mekânsal olarak 
kendisiyle, kente ait değerler ve bizatihi bu değerle-
ri üretenlerle iletişim içindedir. Şehirler, toplumların 
örgütlenme şekillerine göre, üretilen veya ele geçiri-
len toplum zenginliklerinin ve bunları yaratan ilişki-
lerin örgütlendiği ve denetlendiği merkezlerde ortaya 
çıkan, bir parçası oldukları politik, ekonomik ve sos-
yal sistemlerin tarihlerinden ayrılamayacakları yerle-
şim yerleridir.1

Ele geçirme şehirlerin tarihi boyunca var olan bir kav-
ram olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehri ele geçirme 
aynı zamanda toplumu, toplumun ürettiği ekonomik 
ve kültürel değerleri de ele geçirme anlamı taşımak-
tadır. Buna karşılık şehir kendi savunma mekanizma-
larını geliştirerek, kusursuz bir uyum alanından daha 
çok bir çatışma alanı görünümündeki sosyal yapıları 
bir araya getirebilme özelliğine de sahiptir. Bunu sağ-
layabilmesi durumunda saldırılara karşı başarılı bir 
müdâfaa gösterebilmektedir. Kısacası şehrin müdâ-
faası karmaşık ilişkiler yumağının karmaşık benzer-
likler haline gelmesi durumunda sağlanabilmektedir. 

Şehirler aynı zamanda iktidar ve onu ele geçirmek is-
teyenler için güç gösteri mekânlarıdır. Bu güç iktidar-
ları elde etme veya var olanı elde tutma gücü olarak 

ifade edilebilir. İktidarı elde etmeye yönelik illegal 
hareketlerin tamamı “darbe” olarak adlandırılabilir. 
Sonuçları açısından düşünecek olursak başarılı bir 
darbeden söz edilemeyeceği aşikârdır. Bundan dola-
yıdır ki “başarısız darbe girişimi” yanlış bir kullanımı 
ifade etmektedir. 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan dar-
be girişimi şehirler için savunma mekanizmalarını bir 
kez daha gündeme getirmiştir. Şehirlerimizin içinde 
yerleşik olan askeri alanların darbecilerin şehre mü-
dahalesini kolaylaştırmakta olduğu yıllardır söylen-
mekte ama bu alanların şehirlerden uzaklaştırılmala-
rı için de bir adım atılmamaktaydı. Bundan dolayıdır 
ki 15 Temmuz gecesi henüz hiç kimse ne olduğunu 
dahi anlamadan şehirlerin stratejik noktalarına as-
kerler konuşlanabilmiştir. Bundan da anlaşılmakta-
dır ki, şehirlerimizin müdâfaası için oluşturulmuş 
askeri birlikler müdahaleyi kolaylaştırıp müdâfaayı 
zorlaştırmaktadırlar.

Her darbenin bir genetiği olduğu gibi kendine 
has mekânları da söz konusudur. 1976 senesin-
de Arjantin’de yapılan darbenin simgesi kaybolan 
30.000 gencin annelerinin eylem yaptıkları Mayo 
Meydanı; Mısır’da gerçekleşen darbe ile özdeşleşen 
mekân ise Rabia Meydanı olmuştur. 1961’de ülke-
mizde yapılan darbe ile birlikte ilk akla gelen yer ise 
Yassıada’dır. 15 Temmuz darbe girişiminin mekân-
ları ise çeşitlilik göstermiştir. İstanbul’da Atatürk 
Havaalanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası, 
Boğaziçi Köprüsü, Esenler Otobanı ve Çengelköy; 
Ankara’da ise Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Özel Hareket Binası müdâfaanın simgesi 
olmuşlardır. 

15 Temmuz hepimize göstermiştir ki, diğer bütün 
yerlerini olduğu gibi ülkemizin şehirlerini sevmeli ve 
taşlarını kucaklamalıyız. O taşlar ki gözeneklerinde 
bu milletin direniş ruhunu barındırmaktadırlar.

DÜŞÜNCE-
DEN

1 Halime Doğru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1995, s.1.
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Şehir ve Müdâfaa Üzerine Düşünceler

SÖYLEŞİ

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Temmuz’da, tüm ön-
görüleri alt üst ederek 
ve darbecileri şaşırta-
rak halkın sokağa çık-
masını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Türk Milleti, tarih boyunca, istikla-
linin ve istikbalinin tehdit altında 
olduğunu gördüğü her dönemde, 
kimsenin beklemediği kahraman-
lıklar göstermiş bir millettir. Ça-
nakkale Savaşı, bunlardan biridir. 
Kurtuluş Savaşımızı da bu şekilde 
görmek gerekir. 15 Temmuz gece-
si milletimiz, uzun bir aradan son-
ra yeniden aynı refleksi ortaya koy-
muştur. O gece sokağa dökülen 
insanları organize eden ne bir ku-
ruluş, ne bir grup vardı. İnsanlar, 
tamamen kendi hür iradeleriyle ve 
“ölürsem şehit, kalırsam gaziyim” 
diyerek evlerinden çıkmıştır. Dün-
yada böyle bir gücü, böyle bir imanı, 
böyle bir kararlılığı durduracak hiç-
bir silah, hiçbir organizasyon yok-
tur. Bu asil milletin bir mensubu 
olmaktan dolayı iftihar ediyorum. 

15

Türk Milleti, tarih boyunca, istiklalinin ve istikbalinin tehdit 
altında olduğunu gördüğü her dönemde, kimsenin beklemediği 
kahramanlıklar göstermiş bir millettir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Darbe girişiminde bulunanlar, 
uçaklarla ve helikopterle yukarı-
dan, tanklarla, zırhlı araçlarla, si-
lahlı elemanlarıyla aşağıdan sı-
kıştırırlarsa, bu milletin meydanı 
kendilerine bırakıp evlerine sak-
lanacağını sanıyordu. Meselenin 
ne olduğu anlaşılır anlaşılmaz, te-
levizyonlardan yaptığımız çağrı 
üzerine milletin ortaya koyduğu 
kararlılık ve cesaret, gelişmelerin 
darbecilerin umdukları gibi olma-
yacağını göstermiştir. Hamdolsun, 
ertesi gün ikindi vaktine kadar, 
darbecilerin tamamı teslim alın-
mış, hükümetimiz ve devletimiz 
ülkede kontrolü sağlamıştır. Artık 
bu ülkede darbe yapmak isteyenle-
rin işleri, 15 Temmuz öncesine gö-
re 10 kat, 100 kat daha zordur. 

Halkımız, Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa, kendi seçtiği insanları ko-
ruma konusunda bu kadar cesur bir 
tavır ortaya koydu. Demokrasimi-
zin tarihi süreci bakımından bu du-
rumu nasıl açıklayabiliriz?

Türkiye yıllarca, demokrasiye, Ba-
tıdaki gibi bedel ödemeden sahip 
olmakla, hak ve özgürlüklere te-
peden inme bir şekilde kavuşmak-
la itham edilmiş bir ülkedir. Bu se-
beple gizliden gizliye, yaşadığımız 
darbelerin ve özellikle Menderes’in 

idamının da etkisiyle, demokrasiye 
layık olmadığımız imasına maruz 
kalıyorduk.

15 Temmuz, diğer 
birçok yönüyle birlikte 
Türk demokrasisinin 

de rüştünü ispat 
ettiği tarihtir. 

15 Temmuz gecesi milletimiz, tüm 
bu ithamları, iddiaları, analizleri 

yerle yeksan etmiştir. Darbe giri-
şimini doğrudan varlığına, özgür-
lüğüne ve elbette demokrasisine 
yönelik can alıcı bir saldırı olarak 
gören milletimiz, 248 şehit ve 2 bin 
193 yaralı verme pahasına tankla-
rın, uçakların, helikopterlerin, tü-
fek namlularının karşısına dikil-
miştir. 15 Temmuz, diğer birçok 
yönüyle birlikte Türk demokrasisi-
nin de rüştünü ispat ettiği tarihtir. 

15 Temmuz’da darbe girişiminde 
bulunanlar öncelikle köprüleri, ha-
valimanlarını, önemli yolları, mey-
danları, kavşakları hedef aldılar, 

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Önü, 

Ankara



tüm ulaşımı durdurmaya, iletişimi 
kontrol altına almaya çalıştılar. Siz-
ce bu stratejik bir hamle miydi, yok-
sa sembolik bir adım mıydı?

Nüfusumuzun yüzde 85’inden 
fazlasının şehirlerde yaşadığı gü-
nümüzde bunlar, her iki amacı 
birden taşıyan hamlelerdir. Hiçbir 
gücün, bütün mahalleleri, yolları, 
mekânlarıyla ülkeyi fiziken mut-
lak olarak kontrol altına alma im-
kanı yoktur. Bunun için sembolik 
yerlere öncelik verilir. Şehirlerin 
merkezi yerlerinde görünür olmak 
ve ulaşım-iletişim araçlarını kont-
rol etmek, insanlara darbenin ba-
şarılı olduğunu intibaını vermek 
bakımından kritik öneme sahiptir. 
Milletimiz şehirlerin meydanları-
nı, yollarını, kritik tüm mekânları 
kuşatarak, darbecilere işte bu im-
kanı tanımamıştır. Hatta daha da 
önemlisi, milletimiz karşı bir atak-
la, darbe girişiminde bulunanla-
rı kendi kışlalarına hapsetmiştir. 
Milletimizi kuşatmak isteyen dar-
beciler, kendileri kuşatma altında 
kalınca, başlattıkları girişim de kı-
sa sürede çökmüştür. 

15 Temmuz sonrası, şehirlerin için-
deki askeri birliklerin sınır boyları-
na yakın yerlere taşınması, bu şe-
hirlerin savunması bakımından bir 
zafiyet oluşturur mu?

Darbe girişimini 
doğrudan varlığına, 

özgürlüğüne ve elbette 
demokrasisine yönelik 

can alıcı bir saldırı 
olarak gören milletimiz, 

248 şehit ve 2 bin 193 
yaralı verme pahasına 
tankların, uçakların, 

helikopterlerin, 
tüfek namlularının 

karşısına dikilmiştir. 

Günümüzün teknolojik imkanla-
rı ve ulaşım altyapısı, devletimi-
ze yönelik saldırıları, şehirlerin 
sınırlarında değil, ülkemizin sınır-
larında ve hatta sınırlarımızın öte-
sinde karşılamamızı zorunlu kıl-
maktadır. Bugün Türkiye, Suriye 
ve Irak’ta işte bu sebeple bulunu-
yor. Bu bölgelerden ülkemize yö-
nelik terör tehditlerini, kendi sı-
nırlarımız içinde, şehirlerimizin 
çevresinde karşılamaya kalkarsak, 
mücadeleyi çok zora sokmuş olu-
ruz. Günümüzde artık, ister kon-
vansiyonel olsun, ister asimetrik, 
tüm tehditler küreselleşmiştir. 

Kızılay 
Meydanı, 
Ankara

Yenikapı 
Demokrasi 
ve Şehitler 
Mitingi,
İstanbul
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Öyleyse, bu tehditlere yönelik ted-
birlerin de aynı anlayışla alınması 
gerekmektedir. Esasen, şehir mer-
kezlerinde kalmış askeri birliklerin 
sınırları yakın yerlere taşınması, 
15 Temmuz öncesinde konuştu-
ğumuz, planladığımız bir projeydi. 
Darbe girişimi, sadece bu sürecin 
hızlandırılmasına vesile olmuştur.

Askeri amaçlı olanlar başta olmak 
üzere kamu lojmanlarının ve şehir-
lerde giderek yaygınlaşan kapalı ko-
nut sitelerinin, toplumu kutuplaş-
tırdığını düşünüyor musunuz?

Milletimiz şehirlerin 
meydanlarını, 

yollarını, kritik tüm 
mekânları kuşatarak, 

darbecilere işte bu 
imkanı tanımamıştır. 

Hatta daha da 
önemlisi, milletimiz 

karşı bir atakla, 
darbe girişiminde 
bulunanları kendi 

kışlalarına hapsetmiştir. 

Bu tür kapalı devre hayat alanları-
nın, toplumu kutuplaştırmasa bile 
müştereklerimizin törpülenmesi-
ne, özellikle yeni nesillerin birbir-
lerinden kopuk bir şekilde yetiş-
mesine sebep olduğu bir gerçektir. 
Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası yaşadığı çarpık şehirleşme 
felaketinin sonuçları öylesine ağır-
dır ki, bugün dahi çözmekte zor-
luk çekiyoruz. Gecekonduları ve 
kötü yapılaşmayı ortadan kaldır-
mak için başlatılan kentsel yeni-
leme çalışmaları ve kendi kendine 
yeterliliği esas alan büyük konut 
projeleri, bu defa, işte böylesine sı-
kıntılara sebep olmaya başlamıştır. 
Şahsi düşüncem, Türkiye’nin bun-
dan sonraki yapılaşma sürecinin, 
yüksek binalar yerine birkaç katlı 
evlerden oluşan, geleneksel mahal-
le tarzında olması gerektiğidir. Bu 
model, mahallenin ortasında, câ-
mi, alışveriş yerleri, okul gibi hal-
kın müşterek kullanım alanlarının 
bulunduğu, çevresinde de her ke-
simden, her gelir grubundan, her 
sosyal statüden insanların ikamet 
ettiği, etkileşim içinde olduğu, bir-
birlerini desteklediği, beslediği bir 
yerleşim biçimini ifade eder. Ba-
kanlıklarımıza, belediyelerimize, 
müteahhitlerimize her fırsatta bu 
modeli tavsiye ediyorum. 

İstanbul, doğup büyüdüğünüz, yö-
nettiğiniz şehir. Dünyanın her 

Yenikapı 
Demokrasi ve 

Şehitler Mitingi,
İstanbul



tarafını gittiniz, pek çok başka şeh-
ri de gördünüz. Sizi en çok etkileyen 
şehir hangisidir?

Türkiye’nin bundan 
sonraki yapılaşma 
sürecinin, yüksek 

binalar yerine 
birkaç katlı evlerden 

oluşan, geleneksel 
mahalle tarzında 

olması gerektiğidir.

Dünyada gördüğüm her şehrin, 
elbette kendine göre güzel olan, 
farklı olan, etkileyici olan bir veya 
birkaç yönü vardır. Kiminde tari-
hi doku, kiminde modern yapılar, 
kiminde tabiat örtüsü, kiminde 
otantik hayat biçiminin muhafaza 
edilmiş olması, insanı etkiliyor. Fa-
kat, şunu tüm samimiyetimle ifade 
etmek isterim ki İstanbul, tüm bu 
güzelliklere tek başına sahip, dün-
yada eşi ve benzeri olmayan bir 
şehirdir. Tarih derseniz, milattan 
asırlar öncesinden başlayıp bugüne 
kadar gelen, pek çok farklı medeni-
yetin birikimini yansıtan zengin 

bir mirasa sahiptir. Modern yapılar 
derseniz, şehrin belli bölgelerinde, 
dünyadaki benzerlerini aratma-
yan çok görkemli binalar bulunu-
yor. Tabiat derseniz, boğazıyla, or-
manlarıyla, havasıyla benzersiz 
bir konumdadır. Otantiklik derse-
niz, şehrin her bir bölgesinde ay-
rı bir dünyayı bulmanız mümkün-
dür. İstanbul’a en büyük kötülüğü, 

maalesef, içinde yaşayanlar yapı-
yor. İtiraf etmek lazım ki, bu dün-
ya harikası şehri çok hoyrat kulla-
nıyoruz. Şayet, İstanbul’a, taşıdığı 
zenginliklere uygun bir hassasi-
yetle muamele edersek, inanın ba-
na, bu şehrin kıymeti katbekat ar-
tacaktır. Bu haliyle dahi İstanbul, 
sözün gelişi değil, hakiki manada 
dünyanın incisidir. 
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ir yazar ömrü bo-
yunca döne döne 
aynı hikâyeyi yazar-
mış. Gerçekte başa-
rıyla yazılamamış 
olan hikâyenin göl-

geleri olmalı her biri. 15 Temmuz 
gecesini en az on beş kahraman 
üzerinden düşünerek yazmaya ça-
lıştım. Kuşkusuz çoğu şehit olan o 
kahramanlar ortak bazı özelliklere 
sahipler. Hep yatıştırılamayan bir 
kaygıyla birden sokağa taşan in-
sanları anlatmışım; onu fark ettim 
sonra. Çoğu zaten öyle değil miydi? 
İçlerinden kimisi şehitlik kimisi ga-
zi mertebesine erişti. Kimisi hak-
kında medyada hâlâ ancak iki üç 
cümlelik bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

15 Temmuz gecesi İstanbul, bir 
şehrin başına gelecek nadir bir tec-
rübeye sahne oldu. Darbe, şehir-
lerimizin görmediği, bilmediği bir 
olay değil. Zaten asker, siyasetçi ve 
medya mensubu ittifakıyla gece ya-
rısı gerçekleşiyor. Fakat bu kez halk 
devreye girip engel oldu darbe gi-
rişimine. Halk, emniyet güçleri bir 

adım atmamışken sokaklara koştu 
ve oluşturduğu etkiyle yetki sahibi 
kesimlerini de katarak, gece vak-
tinin vesayet rejimi için bir fırsata 
dönüşmesine izin vermedi. 

Gece yarısı şehirde hiç dolaşma-
mış, köprüden geçmemiş, belki de 
hayatında Saraçhane’ye hiç gitme-
miş, tek bir tank görmemiş, silah-
lı bir askerle de yüz yüze gelmemiş 

B

15 Temmuz gecesi İstanbul, bir şehrin başına gelecek nadir 
bir tecrübeye sahne oldu. Darbe, şehirlerimizin görmediği, 
bilmediği bir olay değil. Zaten asker, siyasetçi ve medya 
mensubu ittifakıyla gece yarısı gerçekleşiyor. Fakat bu kez halk 
devreye girip engel oldu darbe girişimine. 

Kızılay 
Meydanı,
Ankara
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her yaşta kadın ve erkek çeşitli 
mekânlarda ve ulaşım vasıtaların-
da akarak şehri darbe girişimine 
karşı korumaya çalıştılar. Bu so-
rumluluk hissini nasıl izah etmeli? 
Darbe girişiminin erken vakitte ya-
pılmış olması, tesettürlü bir kadı-
nın gece yarısı yürüyerek köprüye 
varıp da tankla köprüyü kesen as-
kerleri sorgulama cesaretini açıkla-
maya yetmiyor. 

İstanbul, çok farklı unsurları bün-
yesinde barındıran bir metropol. 
Ekmeğin, altının, ümitlerin, dip-
lomanın, zirveye yükselme umu-
dunun, özgürlük ümitlerinin şeh-
ri. Başkent Ankara olduğu halde, 
darbeciler için başarının göster-
gesi önce İstanbul’un teslimi olur-
du. “Asi Şehirler”in antikapitalist 
mücadele için şehri yeniden sa-
hiplenmeyle ilgili bölümünde Har-
vey, mekânın toplumsal açıdan 
yeniden şekillendirmesi ve fark-
lı alanların organizasyonunun si-
yasi mücadele tarafından bir silah 

işlevi görmesi üzerinde duruyor.1 
15 Temmuz gecesi ise ölümcül bir 
organizasyon darbeciler tarafın-
dan gerçekleştirildi.

İstanbul, çok farklı 
unsurları bünyesinde 

barındıran bir metropol. 
Ekmeğin, altının, 

ümitlerin, diplomanın, 
zirveye yükselme 

umudunun, özgürlük 
ümitlerinin şehri.

Çatışma sergilenen ya da darbe ile 
ilişkilendirildiği için akılda kalan 
alanlar şöyle: Boğaziçi Köprüsü, 
Silivri TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki 
tesisleri. Çankaya Köşkü ve Başba-
kanlık Resmi Konutu, Cumhurbaş-
kanlığı Sarayı, Kuleli Askeri Lise-
si, Harbiye, Atatürk Havalimanı, 
İncirlik, Kısıklı Parkı, Çengelköy, 

Akıncı 4. Hava Jet Üssü, Esenler 
Atışalanı Köprüsü. 

Bunların yanı sıra ATM’lerin önün-
de uzun kuyruklar, hâlâ açık olan 
küçük marketlerde de izdiham 
oluşmuştu. Bu izdihamın sonra-
ki güne de yansıdığı söylenebilir. 
Benzinlikler, kuyrukların uzadığı 
bir diğer mekânlar oldu.

Küçük birimler, direnişin karakol-
larına dönüştü 15 Temmuz ge-
cesi. Çengelköy’de kuru fasulyeci 
dükkânı sahibi 58 yaşında Osman 
Akbulut, gecenin cesaretiyle öne 
çıkan isimlerinden biri. Kuleli As-
keri Lisesi’nden gelerek, Çengel-
köy’deki direnişçilere, “Evinize dö-
nün. Sıkıyönetim var.” diyen ilk 
askerin karşısına dikilip, “Sıkıyö-
netim böyle olmaz. Amacın ne?” 
diye karşı koyduğunu okudum 
medyada. Akbulut hemen organi-
ze olarak darbe için öne sürülmüş 
askerleri Kuleli’ye geri püskürttük-
lerini anlatıyor. Sonra Çengelköy 

Atatürk 
Havalimanı, 

İstanbul



Karakolu’ndan tanıdığı polislerin 
yardımıyla semt ahalisini örgütlü-
yor. Saatler süren direniş üzerine, 
darbecilerin doğrudan kendilerini 
hedef alması üzerine de iç sokak-
lara kaçıyorlar. (Kıymetli gazete-
ci Mustafa Cambaz bu süreçte şe-
hadete ermiş olmalı).2 Daha sonra 
Akbulut, birkaç arkadaşıyla birlikte 
saklanmak için dükkânına dönü-
yor. Darbeciler dükkânı basıp di-
renişçileri sokağa çıkartıyor, tek sı-
ra halinde dizerek sorguya çekiyor 
her birini. Çeşitli telefon görüşme-
lerinin ardından, sabahın yedisin-
de çekip gidiyorlar Çengelköy’den. 

Darbeciler stratejik önemi ha-
iz mekânları ele geçirmeye çalışır-
ken direniş gündelik hayatın sa-
mimiyetini yansıtan mekânlardan 
bu alanları da içine alacak şekilde 
bütün şehre yayıldı. Küreselleşme 
karşıtı çeşitli hareketlerde polis, 
eylemciler açısından sistemin tem-
silcisi. 15 Temmuz’da ise küresel 
sistemin askeri darbeyle Türkiye’de 
gerçekleştirmeye çalıştığı düzene 
toplumun her kesiminden insanlar 
omuz omuza karşı durdu. Darbeci 
üniformalılar ve siviller, direnişçi 
üniformalılar ve siviller karşı kar-
şıya geldiler. Maltepe’de yaşayan 
33 yaşındaki servis şoförü Şirin 
Diril, darbe girişiminden haber-
dar olur olmaz engellemek amacıy-
la Kısıklı’ya doğru yola çıkmışken, 
aldığı haberler üzerine cuntacıla-
rın kuşattığı Acıbadem’deki Türk 
Telekom binasına gitti. Cuntacılar-
la özel harekâtçıların karşı karşıya 
bulunduğu düz caddede, bir tankın 
önüne yeni aldığı aracı çekerek yo-
lu kapatmaya çalıştı. Tanktan ara-
cını çekmesi için anons yapıldı-
ğında ise kendini aracına kilitledi. 
Cuntacıların ateş açmasıyla şeha-
dete erişti Şirin Diril. 

Madunların Şehre 
Teması
Cunta muhtemelen bütün ak-
saklıklarına rağmen tasarladık-
ları darbenin halkın en az yarısı 
tarafından destekleneceğine güve-
niyordu. Birçok açığı olan bir plan-
la klasik darbelere öykünülmesini 

başka nasıl izah etmeli? Televiz-
yonlar ve iletişim merkezleri işgal 
edilirken de bir 12 Eylül parodi-
si yayılıyordu ekrandan. 28 Şubat 
dönemin derslerini okumamış bir 
darbe atağı, şehir üzerine de bildik-
leriyle yetinmişti. Türkiye toplumu 
20 yıl bir yana, 10 yıl önceki top-
lum bile değildi oysa.

Darbeciler stratejik 
önemi haiz mekânları 

ele geçirmeye çalışırken 
direniş gündelik hayatın 
samimiyetini yansıtan 

mekânlardan bu alanları 
da içine alacak şekilde 

bütün şehre yayıldı.  

İstanbullu, şikâyetlerini kaale alan 
Beyaz Masa platformuyla 1995’ler-
de tanıştı. Mütedeyyin İstanbul-
lu ise şehirde itilip kakılmamayı 
mümkün kılan, kendi değer yar-
gılarına uygun lokanta ve kafeler-
de, çay bahçelerinde, mesirelerde, 
parklarda vakit geçirirken şehri ye-
niden tanıdı; tanırken değişti, de-
ğiştirdi şehrin birimlerini. Raylı 
sistem, şehirde dolaşmayı kolaylaş-
tıran bir etki uyandırdı, yoksullar, 

engelliler, hamileler, bebekli anne-
ler ve yaşlılar arasında. Dahası, şe-
hir o gece uyanık kalmayı mümkün 
kılacak bütün imkânlarını seferber 
etti. Markus Miessen’in ifadesiy-
le: “…mimari, tam da kendi bağ-
lamının doğasındaki bir gerçeklik 
olan çatışmaları, üstelik görsel ka-
yıtlardan bu çatışmaların siliniyor 
olması halinde daha da yoğun bir 
şekilde görselleştirebilir ve mekân-
sallaştırabilir. Dolayısıyla, mimari 
bir tür şahit ifadesi halini alır.”3

Bu şahitlik kuşkusuz bir etkileşim 
içinde gerçekleşir. Geliştiren, so-
rumluluk alan, katılımın yollarını 
arayan, daha iyi tanıyor ve muhte-
melen daha bir gönülden seviyor. 
Şehirden dışlanmanın, eşiklerden 
geçememenin burukluğunu ya-
şamış insanlar elbette bunun so-
rularıyla da inceliyorlar siyaseti. 
Sultanbeyli, metropol içinde na-
mevcut bir semt muamelesi gör-
dü otuz yıl boyunca; otoyola çıkı-
şı yoktu. İstanbul’un varoşlarında 
on binlerce kadın İstanbul sınırları 
içinde yaşadıkları halde denizi gör-
mekten mahrum yaşıyorlardı. Re-
fah Partili belediyeler döneminde 
çeşitli belediyeler bu kadınlar için 
Boğaz turları düzenlediler. Gülha-
ne’nin yakın tarihlere kadar Rama-
zan’da sunduğu şenlikli kalabalık 

Genelkurmay 
Başkanlığı Önü, 
Ankara
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birçok kent yazarı tarafından eleş-
tirildi. Fakat Gülhane şenlikleri kı-
yılardaki ailelerin Ramazan vesi-
lesiyle şehrin merkezlerine doğru 
akmasını yüreklendiren bir cazibe 
sergiliyordu. Derviş Zaim, şehirli-
nin manzara ve teneffüs ihtiyacın-
dan önce şehrin estetik düzenini 
koruma tavrına Tabutta Rövaşata 
(1996) filminde yer verir. Gariban-
ların sığınağı olarak mı kendi ru-
huna yakışan bir uzama sahip olur-
du Hisar, yoksa turistlerin gezinti 
mekânı olarak mı? 

Farklı toplumsal kesimlerden in-
sanlar AK Parti hükümetini her açı-
dan kayıtsız şartsız destekledikleri 

için değil, yeni bir darbenin bu ül-
keye telafi edilemez zararlar vere-
ceği endişesiyle o gece sokaklara 
koştular. Bu konudaki duyarlığı, 
öncelikle refah düzeyinin artışıyla 
değil, gerçek bir seçmen, bir vatan-
daş, muhatap olarak kabul görme-
nin takdiri olarak değerlendirmek 
gerek. 

İkinci gece Maltepe Meydanı’nda, 
câmi önünde toplanan kalabalık-
ların arasındaydım. Nispeten uzak 
semtlerden gruplar oluşturarak ge-
len kadınlar da vardı içlerinde. Yü-
rüyüş konvoyuna katılan aileler-
le küçük söyleşiler yapma fırsatı 
buldum. İyi geçim elbette önemli. 

Fakat insanlar meselenin emper-
yalizm karşısında bağımsız var-
lığımız olduğuna inançlarını dile 
getiriyorlardı. 

Câmi önleri, darbe girişimi gece-
sini takip eden nöbetler için tabii 
toplanma alanları oldu. Daha ön-
ce nispeten devlet kurumu misali 
namaz saatlerinde halka açık olan 
câmiler, farklı bir mahiyet sergile-
diler. Ezanlar ve salalar bir başka 
okundu. Müezzinlerin sesi dire-
nişin anlamını duyuran bir tonda 
yükseliyordu İstanbul’un semala-
rına. Daha sonra Peren Özsaygılı 
Mut hatırlattı: Soma faciasından 
sonra da salalar işte böyle hüzünlü, 
insanın yüreğine işleyen bir tonda 
okunmuştu. 

Daha önce nispeten 
devlet kurumu misali 

namaz saatlerinde 
halka açık olan câmiler, 

farklı bir mahiyet 
sergilediler. Ezanlar 
ve salalar bir başka 

okundu. Müezzinlerin 
sesi direnişin 

anlamını duyuran bir 
tonda yükseliyordu 

İstanbul’un semalarına.  

Bu Şuuru Ne Zaman 
Kazandılar?
Şehir, tecrübelerimizle birikerek 
kendine çeki düzen verilmesini ta-
lep eder. Mesela okulun bir gazi-
nonun yanına kurulmaması gerek-
tiğini biliriz. Fabrikayı mahalleye 
sokmak istemeyiz. Deniz kenarın-
da bir park ihtiyacını sergiler, he-
men oracıktaki otoyolun çimlik 
alanlarında piknik yapmaya otu-
ran aileler. Beri taraftan bir de şe-
hirle kurulan ünsiyetle oluşan bir 
şehirlilik hafızası var. “Beni Kay-
beden Sokaklar” başlıklı öykümün 
kahramanı, ayrılmak istemedi-
ği şehrin sokaklarında dolaşırken, 
kaybolup da alıkonulma ihtimaline 



tutunmuştu. “Herkes Aynı Kişi Gi-
biydi Orada” başlığını taşıyan “15 
Temmuz” esinli öykümün kahra-
manı olan -çocuk bakıcısı- Elmas 
ise sadece bir gece geçtiği Boğaziçi 
Köprüsü’ne duyduğu hayranlığın 
etkisiyle de gece köprüye gidenler 
arasına katıldı ve direniş içinde bir 
bilinç sıçraması yaşayarak hiç ol-
madığı kadar şehre ait hissetti ken-
dini. Bir değer, bir hizmet katarak 
şehri benimserken, aynı zamanda 
şehrin kendisine açılan kapılarını 
da keşfe yöneldi. 

Burada aklıma elbette, daha önce 
de bazı yazılarımda gece yürüyü-
şünün anlamını irdelediğim Esen-
ler şehidi Türkmen Tekin geliyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Soka-
ğa çıkın!” çağrısını duyar duymaz, 
tesettürlü olduğu halde birkaç da-
kika içinde hazırlanmıştı çıkmak 
üzere, bir yandan da eşi Ramazan 
beyi kendisiyle yola çıkması için 
seferber etmişti. Ayakkabı giymek 
için bile sabredemeyerek terlikle-
riyle koşmuş, önce Atışalanı Kara-
kolu’na; ardından giderek artan bir 
kalabalıkla birlikte havaalanı yolu-
na düşmüştü. Direnişçilerin o yol-
da ve bütün yollarda oluşturduğu 
hareket, cuntacıları hileye ve şid-
dete sevk etti. Işıklar kesiliyor ve 
tanklar üstlerine yürüyordu. Ra-
mazan bey olanları anlatırken o an 
dünyanın durduğu hissine kapıldı-
ğını dile getiriyor.

Kamyon sürücüsü 
çarşaflı kadın ile başı 

açık komşusu ne 
sevimli ikili olmuştular. 

Buna nasıl cesaret 
ettiler? Bizden 

habersiz ne zaman 
bu şuuru kazandılar?

Metin Önal Mengüşoğlu, 15 Tem-
muz’u konu alan bir yazısında, ka-
dınların darbe gecesi meydanla-
ra çıkma konusunda nasıl kararlı, 

hatta öncü bir tutum sergiledik-
lerini sorguluyordu: “Kamyon sü-
rücüsü çarşaflı kadın ile başı açık 
komşusu ne sevimli ikili olmuştu-
lar. Buna nasıl cesaret ettiler? Biz-
den habersiz ne zaman bu şuuru 
kazandılar?”4

Ben bu şuurun, verilmiş bir katılım 
mücadelesi sürecinde şehirle ilişki-
de kazanılmış bir benimsemeyle il-
gili olduğunu düşünüyorum. Kimi 
kişiler ve bazı kurumlar sokakları 
kadınlara, başörtülü kadınlara ge-
çit vermeyecek şekilde tanımladı-
lar. Kimi din adına bir yasak öne 
sürdü, kadınların sokağa çıkması-
nı “fitne” ile ilişkilendirdi.5 Esasın-
da kamusal yasakçı ulusalcıların 
öne sürdüğü gerekçe de bir bakıma 
“laikçi fitne” endişesiydi. Sokak ka-
dını kirletir, şehir kadını, kadın er-
kekleri “yoldan çıkarır…“

Şehrin mekânlarını kadınların kor-
kusuzca geçip yararlanacağı şekil-
de düzenlemenin bir çözüm olarak 
kendini dayatması, zorlu toplum-
sal süreçlerle birlikte gerçekleşti. 
Bütün şehirlerimize model olan ve 
elbette birçok açıdan mukimlerine 
geniş özgürlük ve imkânlar bağışla-
yan İstanbul’un arka planında, an-
tik Yunan’a özgü bir şehirli tanımı 
var. Sennett, Ten ve Taş’ta anlatı-
yor: Teşhir etme ve açığa çıkarma 
üzerindeki ısrar Atina’nın taşlarına 

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul

Taksim 
Meydanı, 

İstanbul
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damgasını vurmuştu. Şehir, yer-
yüzünde taşın koruması olmadan 
amaçsızca gezinen barbarların ter-
sine, insanın kendini keyfince teş-
hir ederek yaşayabileceği yerdi. Ya-
pımı 16 yıl süren Parthenon’un 
duvarlarında yer alan insan figür-
leri genç ve kusursuz sayılan be-
denlere sahiptir. Çıplaklığa yükle-
nen anlam ise insan vücudunun 
içi hakkında düşünme tarzına da-
yanıyordu. Farklı sıcaklık derecele-
rine sahip vücutlar için farklı hak-
lar, bambaşka mekân ve ortamlar 
mevcuttu. Saygınlığın korunması, 
bu farkların layıkıyla gözetilmesi-
ni gerektirirdi. Vücut ısısının dü-
şüklüğü kabulüyle daha değersiz 
bir tene sahip oldukları düşünülen 
kadınlar şehirde çıplak olarak boy 
göstermemeliydi. Özellikle saygın 
kadınlar, ışıksız iç mekânlar fizyo-
lojilerine açık güneşli alanlardan 
daha uygunmuş gibi çoğunluk-
la evlerine kapanıyor, vücutlarını 
örten tunikler giyiniyorlardı. Şeh-
rin yapısı kadınları açık alanlarda 
kabul etmiyor görünüyordu. Ago-
ra erkeklere, kölelere ve fahişele-
re açıktı. Kadınların saygınlıklarını 
koruma endişesiyle eve kapanma 
zorunluluğunu mitler ve ayinler-
le nasıl aşmaya çalıştığını anlatır, 
Sennett bu kitapta.6 

Sınıflandırma yoluyla bir cinsi ka-
patarak şehri/kamuyu şekillendir-
menin cinsiyetçiliği antik Yunan’la 

sona ermiş değildir. Kapitalizm, bu 
kez moda tarafından yönetilen çe-
şitli açılma ve örtülme dengeleri-
ne uyum gösterdiği ölçüde makbul 
bir kadın bedeni vazediyor. Örtülü 
olarak şehrin sokaklarından geçen 
kadınlar bazen un çuvalına benze-
tildi ardımızda kalan yüz elli yıl bo-
yunca, bazen ninja kaplumbağaya. 
Kara karga, hamam böceği ve di-
ğer adlandırmaları oluşturan nef-
ret, tesettürlü kadınların yeni ago-
ranın belirlediği kurallara değil de 
kendi ilkelerine uyarak şehrin im-
kânlarından yararlanma iradesine 
yöneliyordu.

Sınıflandırma yoluyla 
bir cinsi kapatarak 

şehri/kamuyu 
şekillendirmenin 

cinsiyetçiliği antik 
Yunan’la sona ermiş 

değildir. Kapitalizm, bu 
kez moda tarafından 

yönetilen çeşitli açılma 
ve örtülme dengelerine 
uyum gösterdiği ölçüde 

makbul bir kadın 
bedeni vazediyor.

Oktay Akbal 1980’lerde, “mutfak-
larına dönüp kendileri gibi yobaz 

bir kocayla evlenmek için bek-
lesinler” anlamını içeren bir ya-
zı yazmıştı. ZDF Televizyonu’nda 
1990’ların başlarında yer alan bir 
haberde ise, “Çok çirkinler, çok çir-
kinler, çok çirkin” diye bahsedili-
yordu, gurbetçi başörtülü kadınlar-
dan. 1988’de olmalı; başörtülü bir 
öğretmen Cağaloğlu’ndan geçer-
ken emekli bir subayın hücumuna 
uğradı ve şiddet gördü. Tanıdığım 
olan bu öğretmen hanımın başı-
na gelenlerden önce, 1987 yılın-
da Ankara’da yaşarken, adeta ben-
zeri bir karşılaşmayı konu alan bir 
öykü yazmıştım. Üç İhtilal Çocu-
ğu kitabında yer alan, “Teşekkürü 
Hak Ettiniz Bay Yargıç” başlığını 
taşıyan öyküm, Ankara sokakların-
da başörtülü bir kadınla “yargıç” 
ifadeli yaşlı bir erkeğin gerilimli 
karşılaşmasını konu alır. Özellikle 
Tunalı Hilmi civarında, “gelenek-
sel” olmayan başörtülü bir kadın o 
yıllarda çeşitli sataşmalara maruz 
kalabilirdi.

Alternatif Kamularla 
Tazelenen Şehir
Tesettürlü kadınların rahatlık-
la spor yapabileceği bir salon veya 
park düşünülemezdi, genişleme-
ye devam eden İstanbul şehrinde. 
(Birkaç yıldır gelişen Maltepe Park, 
bu açıdan farklı bir örnek. Deniz 
kenarında uzayıp giden dolgu park 
olduğu halde, sunduğu hizmet açı-
sından büyük bir ihtiyaca karşılık 
geldiği görülüyor, akşam saatlerin-
de veya hafta sonlarında gidildi-
ğinde). Parklarda yer verilen spor 
aletlerini tesettürlü olarak, bol par-
dösüleriyle kullanmaya çalışan ka-
dınlardan söz ediyordu Ayça Örer 
yıllar önce, bir Radikal yazısında. 
Esenköy Kadınlar Plajı’ndaki taş-
lı çakıllı, denizden yakın mesafe-
de geçişlere açık rahatsız ortamı-
nın kargaşası ve bu ortamın kasıtlı 
girişlerle ifşası, 1990’larda yayım-
lanan haftalık dergilerin cazip ko-
nularından biriydi. Bu gibi tartış-
malarda öne sürülen Kapris gibi 
oteller (ki otelin adı bile bin açıdan 
okunup irdelenmeyi gerektiriyor), 
bir bakıma evden arabaya “kapalı” 

15 Temmuz 
Şehitler 

Yürüyüşü, 
Ankara



bağlamlarda süren hayatlara hiz-
met veriyordu.

Havayolu seyahati, 1990’ların son-
larına değin neredeyse bir statü 
göstergesiydi. Cemal Reşit Rey sah-
nesinde başörtülü bir kemancı dü-
şünülemezdi. 2014 Temmuz’unda 
Asitane Kültür Merkezi bünyesin-
de faaliyet gösteren Asitane Oda 
Müziği Topluluğu’nun bir konseri-
ni izledim. Aynı tarihlerde yayım-
lanan “Halkın sahnede eksik ola-
nı tamamlaması” başlıklı yazımda, 
bu konserin temsil ettiği toplum-
sal değişimi irdelemiştim.7 Yazım-
da anlattığım gibi, Taksim-Harbiye 
bölgesindeki bir salona başörtü-
lü kadınların değil konser vermek 
için, konser dinlemek için dahi 
ayak basması 1990’ların ilk yarısı-
na kadar öyle olağan karşılanan bir 
kabulle gerçekleşmezdi. Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği toplantı-
larına katılmak istemişken salona 
alınmayan, dahası salona alınmış-
ken çıkarılan başörtülü kadınların 
anlatılmamış ne çok hikâyesi var! 

Ağabeyim Ümit Aktaş, 1980’ler-
de bana, şehrin içinde başörtülü 
olarak dolaşmakla tebliğ görevi-
mi yerine getirmiş olacağımı söy-
lerdi. 1980’lerden bu yana süren 
bir siyasal/toplumsal gelişmede 

kadınların başörtüsü direnişinin 
rolü yadsınamaz bir öneme sahip. 
Bu nedenle de Türkmen Tekin’in 
darbe gecesi sergilediği ivedi tavır, 
“kâbusun geri geleceği korkusu” ile 
izah edilebilecek, aynı zamanda, 
süreç içinde şehirle ilişkinin ulaştı-
ğı benimseme düzeyini fark ettiren 
bir sorumluluğu yansıtıyor. 

1980’lerden bu 
yana süren bir 

siyasal/toplumsal 
gelişmede kadınların 
başörtüsü direnişinin 

rolü yadsınamaz 
bir öneme sahip.

Yasaklanmış alanlar alternatif ka-
muların sağladığı vizelerle kapı-
larını esnetiyordu zaman zaman. 
Mekânlar, kadınların ısrarlı adım-
larıyla yeniden biçimlenmeye baş-
ladı; Emine Kocabaş Kılınç’ın “Ku-
ğu Gölü İlk Perde” şiirini bu şekilde 
yorumlamıştım. Kadın sorunla-
rı konusunda duyarlı bir yazarı-
mız câmiye doğru giden pardösü-
lü kadınların yürüyüşü üzerinden, 
özbakımlarını ihmal ettiklerine 

dair eleştirel bir yazı kaleme almış-
tı birkaç yıl önce. Kuşkusuz göz-
lemlerinde haklılık payı vardı. Gel-
gelelim, geniş aile ve mahalleyi 
şefkatiyle sarıp sarmalaması bek-
lenen kadınlardır, eleştiri konusu 
olan. Zamanın nasıl hızla aktığını 
yaşayan bilir. Abdurrahman Ars-
lan’ın övgüye değer bulduğu “kom-
şu sahibi” kadınlardır onlar. Bir 
akrabam, senelerce ev ve aile çev-
resinde çocuk ve ihtiyarların, has-
taların bakımıyla bir başına ilgi-
lenen orta yaşlı bir kadın, ilk kez 
1990’ların ortalarında, Refah Par-
tisi Kadın Kolları kanalıyla siyasal 
faaliyetler alanına yönelmişti. De-
mek istediğim, yüz binlerce kadın 
hem fiziksel hem de anlamlılık açı-
sından teşvik edici mekân ve alan 
yoksunluğu nedeniyle, şehir için-
de getto (veya taşra) hayatı yaşıyor. 
Çoğunun kırsal kesimin sağladığı 
tabii imkânlardan yoksun bir haya-
ta mecburiyeti, psikolojik ve roma-
tizmal hastalıklarla sonuçlanıyor. 
İmkân bulduklarında nasıl faal ve 
sağlıklı olduklarına dair çok örnek 
verebilirim. Kamusal yasağın se-
bep olduğu psikolojik bariyerlerin 
çoğu kadını pekâlâ da ilgili olduğu 
kültür ve sanat faaliyetlerinin uza-
ğında tuttuğu da bir gerçek.

Başörtüsü yasağının şehirle ilişki-
de oluşturduğu mânialara karşılık 
kadınlar, alternatif kamular oluş-
turmaktan vazgeçmediler. Dernek-
ler kurdular, üniversitede okumak 
için Viyana’ya gittiler, İSMEK kurs-
larında bir faaliyet, meslek imkânı 
aradılar. İçine dâhil edilmedikleri 
siyasal mekânda bir cemaat bağlı-
sı, “bacı” konumunda bir katılımı 
geliştirmeyi sürdürdüler. Öyle ki 
varlıkları kanunen nâmeşru olsa 
bile, iradeleri, sabırları ve cesaret-
leriyle oluşturdukları uzam, onları 
-Deleuze’un bir ifadesiyle- “görü-
nür görünmez” kılmaya ayarlı ge-
çişsiz mekânları dönüşmeye, de-
ğişmeye sevk etti. Daha geniş bir 
okuma için şu şekilde tarif edile-
bilir: Kadınları agorada eril uygar-
lığın değerlerine uyum gösterdiği 
sürece kabul eden bir Antik Yunan 
şehir/şehirli tahakkümü geleneği, 

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul
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inançları bu değerleri benimseme-
ye izin vermeyen kadınların adım-
larıyla da yenik düştü 15 Temmuz 
gecesi.

Huzuru Kalmayan 
Sokaklar
“Kimin Bu Sokaklar, Alanlar, Kent-
ler”, Cengiz Bektaş’ın 1980’lerde 
yayımlanan bir kitabının adı. “Ya-
yaları hiç sevmeyen, çocuklara yaş-
lılara düşman bu sokaklar kimin? 
Ağaçsız, çiçeksiz böceksiz, kuru, 
taş-toprak, bizden olmayan çir-
kin yüzler takınmış bu sokakla-
rı soruyorum?” diye vurguluyor-
du Bektaş. Kodlanmış kamusal ve 
şehirde aksi her varlık ve görün-
tü, her sembol çirkinleştiriliyor, 
hatta medya kanalıyla iğrenç kı-
lınıyor. Taşradan göçerek şehirde 
tutunmaya çalışan kesimlerin me-
sire alışkanlıklarını “iğrenç ötekisi” 
olarak gösteren sayısız kalıp yer-
leşti gündelik dilimize; “göbeğini 
kaşıyan adam”, “bidon kafalı” “de-
nizanası beyinli” gibi. İslami kesim 
olarak ise 1980’lerden itibaren bir 
taraftan başörtülü kadınlara yöne-
lik kamusal alan yasaklarını konu-
şurken aynı zamanda geleneksel 
(daha ziyade menkıbe kaynaklı) 
fitne-fesat söylemlerinden hare-
ketle, kadınların sokaklardaki ge-
çişlerini tartışmayı sürdürüyoruz. 
“Kentleşme” hastalıklarını teşhis-
te ihmalkâr davranıyor, özlemleri-
mizi nostaljik metinlere yüklemeyi 
sürdürürken, bozulmaya terk edi-
len mahalle konusunda eleştiriyi 
”sol/modernist” olarak tanımladı-
ğımız yazarlara terk ediyoruz. 

Gezi olayları, İstanbulluların hazır-
lıksız yakalandığı ayrıntılarla yük-
lü. Kuşkusuz hükümeti destekle-
yen mütedeyyin kesimler orada bir 
açmazla karşı karşıya kaldı: Bir ta-
rafta samimi bir betonlaşma eleşti-
risi geleneği, diğer tarafta ise yine 
samimi bir ağaç kesimi/AVM inşa-
atı eleştirisiyle başlamışken, gide-
rek çeşitli eklemlenmelerle hükü-
met aleyhtarı (uluslarası desteğe 
de sahip görünen) bir kalkışmay-
la bütünleşen olaylar… Gelgelelim 
etik açısından bakıldığında, açık 

ki orada polisler aşırı şiddet kulla-
nıyordu işte! Bunu eleştiri konusu 
yaptığım için insanlar beni Sorosçu 
olmakla suçladı. Ama çok geçme-
di, Hükümeti destekleyen yüksek 
trajlı bir gazete “Gezi’de polis aşırı 
şiddet kullandı” diye yazdı. Çünkü 
o sırada şiddet kullanan polislerin 
Fettullahçı olduğu fark edilmişti. 
Oysa polisin aidiyetine bakmadan 
kullandığı şiddeti söz konusu et-
mek gerekirdi. Müslüman duyar-
lığımız bunu talep ederdi bizden. 
Olgulara değerler ve ilkeler zaviye-
sinden bakmak gerekmiyor mu? 

Şehirleşme, yalıtılmış 
yaşantılarda 

gerçekleşmez; içinde 
bulunduğumuz toplumla 

iletişim halinde, bize 
çarpan ve bizi çarpan 
bilgiler, tanışmalar, 

karşılaşmalar, 
olaylar, olgular 

tarafından sürekli 
inşa edilir benliğimiz.

Bu tür kesim tavırları açısından 
yargılarda bulunmanın tarafı yok. 

Kazlıçeşme Mitingi’ne hükümeti 
destekleyen kesimlerin gösterdiği 
rağbet, toplumsal hareketler ala-
nında çalışmaları olan bir sosyolog 
tarafından ilginç bir mukayesenin 
sebebi oldu. Kısacası şöyle: Sanki 
Gezi’ye katılan kesimler iyi yetiş-
miş, bireyleşmiş, şehirli kişiliklere 
sahipken, Kazlıçeşme Meydanı’n-
daki mitinge katılan kesimler sü-
rü psikolojisi ile hareket eden van-
dallardı. Çok geçmedi, Twitter’da 
“özgürlükçü” bir görüntü sunan 
AK Parti muhalifi bir yazarın, AK 
Parti seçmenini “koyun tipi insan 
modeli” olarak tasvir ettiğini oku-
dum. (Kimi AK Partili yazarlar ise 
Gezi Parkı’nın başlangıç eyleminin 
bütün aktörlerini “kullanılmakla”, 
komplolara alet olmakla ve Geor-
ge Soros’un borazanlığını yapmak-
la suçlamayı sürdürdüler). 

Netice itibarıyla insanlar, Gezi Par-
kı’nda olup bitenler konusunda 
mutmain olmasalar bile Kazlıçeş-
me Mitingi’ne gittiler, çünkü tec-
rübe ve gözlemleriyle, eylemleri 
ele geçirerek yayan yapıların ken-
dilerine yine “öz yurdunda parya” 
muamelesi göstermeye hazır he-
gemonik bir dil, bir tavır sergile-
diğini fark ediyorlardı. Hükümete 
ve (o dönem Başbakan olan) Erdo-
ğan’a yönelik eleştirilerini mahfuz 



kılarak Kazlıçeşme’ye gittiler. So-
kağı bile içine alacak şekilde geniş-
lemeye meyyal kamusal alan yasa-
ğının sınırlamalarını yaşamış olan 
kesimler, fantezi veya lüks olarak 
tanımlanamayacak ölçüde haya-
ti ihtiyaçlarını ortadan kaldırma 
amacını ifşa eden eylem ve ifadele-
re kayıtsız kalamadılar. Söz konusu 
olan güçlü (ve haksız olduğu kanıt-
lanamayacak bir öngörü): Kâbus 
geri gelebilir. 

İşte, çünkü, insanın en temel ih-
tiyaçlarından biridir bir ada sahip 
olmak. Adını gizlemek zorunda 
kalan, bir daha o günlere geri dön-
mek istemiyor. Bir daüssıla his-
siyle ulaşabildiği sokaklarını do-
laşarak şehri kendine ait kılmaya 
çalışan ise, umudunu henüz tü-
ketmedi. Doğan Kuban, şehir fe-
laketlerini onun göçüne bağladı, 
köpeklerin sayısal artışının ortaya 
koyduğu problemleri tartışırken. 
Aydınlanmacı jakobenizmin “ca-
hil” suçlaması, sorunu kendinden 
uzaklaştırmanın en bilinen yolu. 
Şehirleşme, yalıtılmış yaşantılar-
da gerçekleşmez; içinde bulundu-
ğumuz toplumla iletişim halinde, 
bize çarpan ve bizi çarpan bilgiler, 
tanışmalar, karşılaşmalar, olaylar, 
olgular tarafından sürekli inşa edi-
lir benliğimiz. “Hakiki” şehirli şeh-
re sonradan geleni nasıl karşıladı, 

ona ne öğretti, nasıl bir muamele 
sergiledi. Göçlere açık kavşak bir 
ülkede yaşıyoruz. Şehir asla değiş-
mez diye düşünen, aslında beton-
dan bir köy hayal ediyor. Kendini 
hakiki şehirli bilen, şehre yeni ge-
lene yol yordam göstermeyi zül 
addediyor. 

“Devletin biçimi vardır, kent ise 
biçimsizdir” diye yazıyor Andrew 
Ballantyne, “Mimarlar İçin Deleu-
ze ve Guattari” okumasında. Dev-
letin tözü, tözden daha yüksek bir 
katmandan hareket eden bir ikti-
dar tarafından biçimlendirilir. Bu-
na karşılık kent ortamları “kendi 
ağlarına içkindirler.”

Yapı ve ortam 
birbirinden ayrı 

düşünülemez. Başarılı 
bir yapı, karşılıklı 

bağımlılığı kavrayacak 
şekilde hazırlanmış bir 
ortama ihtiyaç duyar.

Bir kente yüksek tabakadan bir 
düzen dayatılabilirse de gerçek 
anlamda işlemesi bu şekilde sağ-
lanmaz. Yapı ve ortam birbirin-
den ayrı düşünülemez. Başarılı bir 

yapı, karşılıklı bağımlılığı kavraya-
cak şekilde hazırlanmış bir ortama 
ihtiyaç duyar.8 Hayatiliği, bunun-
la ilgili mekânlaşmayı gündemine 
almayan kent, yalnızlığa sevk eder 
ve gurbet duygusu uyandırır. Kü-
reselleşmenin azman kenti nereye 
kadar izin verir çeşitliliğe? Yurdu-
muzun seslerini ve renklerini nere-
ye kadar yerleştirebildik meskenle-
rimize sanki? Bize ait orada neler 
var, ne yerleştirdik, neyi ekledik, 
neye engel olabildik? Kent bütün 
ekranları, panoları, ilanları ve im-
kânlarıyla aynı şeyi istemeye yön-
lendiriyor. Türdeşimizle sitelere 
kapanmakta mı bulacağız kurtulu-
şu? Osman Sarı’nın Müslümanın 
metropole yabancılaştıran sebep-
leri düşündüren gazelleri, beton-
laşma ile sürgünlük arasında bir 
bağ kurar.

Peki, bundan sonra ne olacak? Yük-
sek modernizmin şehrine ve mi-
marisine yabancılığımızı duyuran 
nice şiir, nice cilt metnin ardından, 
betonlaşmayı yücelten cümleleri 
sözle olmasa dahi sessizliğimizle 
desteklemeyi nasıl izah edebiliriz… 

Habitat konferanslarında çok sık 
kullanılan “katılım” olgusunu tar-
tışır Turgut Cansever, Osmanlı 
Şehri’nde ve Osmanlı tecrübesini 
hatırlatır: “Halkın yapma girişimi-
ne üst irade katılıyor, o kadar.” 

Muhakkak ki bir yönüyle aşina ol-
duğumuz o tecrübede halkın bilfiil 

Cengiz Bektaş

Şişli,
İstanbul
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icrası ve karar vermesi söz konusu.9 
15 Temmuz gecesi yaşananlar, hal-
kın “yapma girişimi”nin bir hayal 
olmadığını gösteriyor. Halk sah-
nede eksik olanı tamamlamak üze-
re sistemden önce harekete geçip 
dönüştürüyor şehrin mekânlarını. 
Darbelere rağmen devam ediyor, 
hayati mekânları kendi çabasıy-
la yeniden inşa ederek darbeyi en-
gelliyor. Dışarıdan nasıl okunursa 
okunsun bu mücadeleyi sürekli ve 
dirençli kılan sebeplerden biri, ve-
sayet sistemine ilişkin ağır tecrü-
beleri yerli yerince değerlendirme-
yi mümkün kılan bir irfan. 

Zor dönemlerde sergilediği özve-
riyle toplumsal alanı yeniden inşa 
eden halkın, bir ferahlama yaşan-
dığında sistem tarafından unutul-
ması neredeyse kanıksanmış bir 
alışkanlıktır toplumumuzda. İrfan 
sahibi insanlar yaptıkları fedakâr-
lığı dillendirmeyi zaten istemezler, 
“Allah için” yapmışlardır. Bu dile-
ğin kamusal ve siyasi ahlakın ye-
niden inşasına yansıması kuşku-
suz büyük bir borçluluk, şahit olan 
herkes için. 

Şehitlerin Emaneti 
Olarak Şehir
Derrida’ya göre konukseverlik (He-
idegger’dan mülhem bir yorum-
la) daima eşikte olmaktır. Eşikte 

bulunmanın kelimesidir, “henüz”. 
Konukseverlik nasıl olur, kim bili-
yor? Konuksever olmak için kim, 
nasıl hazırlıyor kendini? “Daha bil-
miyoruz, ancak bir gün bilecek mi-
yiz?” diye -Avrupa adına- soruyor 
düşünür, “Konuksev (er-/-mez-)
lik” başlıklı, İstanbul’da katıldığı 
“kendi evinde olmayı, yabancılı-
ğı ve konukseverliği” yeniden ta-
nımlamayı deneyen disiplinlerara-
sı bir atölye çalışmasına sunduğu 
metinde.10

15 Temmuz gecesi 
yaşananlar, halkın 

“yapma girişimi”nin 
bir hayal olmadığını 

gösteriyor. Halk 
sahnede eksik olanı 
tamamlamak üzere 

sistemden önce harekete 
geçip dönüştürüyor 
şehrin mekânlarını. 

Bildiğimiz Avrupa konukseverlik 
iddiasını taşımadı zaten veya ça-
ğırdığı ya da mecbur kaldığı göç-
meni, yabancıyı entegrizme, ken-
di doğrusunun biricikliğini kabule 
mecbur saydı. 

Biz hep konukseverliğimizden kuş-
ku duyduk, daha iyi nasıl ağırlaya-
biliriz konuğu, bu sorudan hare-
ketle evlerimizin ve bütçelerimizin 
imkânlarını zorlamayı bir insanlık, 
bir Müslümanlık vecibesi bildik. 
Bazen şaşırdık, bocaladık. Evler es-
ki evler değildi. Kübik ev yapılmış-
tı bize önce (Bauhaus); geçmişin ve 
yörenin işaretleri bulunmamalıydı 
üzerinde. Misafir odasız evdi bu: 
A. Ziya isimli yazar mimar, böyle 
tanımlamış 1931’de, “Mimar” der-
gisinin 3. ve 14. sayılarında: Bu-
günkü içtimai hayatımızda misa-
fir, bizimle birkaç dakika görüşüp 
gidecek bir şahıstır. (Misafir odası 
lüzumsuz ve lüks bir yerdir.)11 Sov-
yetik bir mimarlık tarzı bir bakıma, 
ev, bir tür otel vazifesi görsün iste-
nir. Sonra “Yeni Türk Evi” denildi; 
Carel Bertram’ın “hafızası alınmış 
bir hatıralar alanı, diye anlattığı, 
Sedat Hakkı Eldem’in kurgusu.12

Göçler çağında, misafirin, yaşlı-
nın, engellinin hatta hamile kadı-
nın hesaba katılmadığı, üretimde 
bulunabilen bireylere hitap eden 
ev, sosyal konuttur. Misafir ağır-
lamaktan vazgeçmeyi öğrenme-
miş yeni şehirliyi mahcup düşürür, 
depresyona sokar bu kısıtlı mekân. 
Mekânın kalıplarına uymaya dire-
nen yeni şehirliler Almanya’da yap-
tıkları gibi parklara, piknik alanla-
rına yöneldiler. Barbekünün kırsal 
renkler taşıyan aile pikniklerinde 
kazandığı manzara kimi estetlere 
çirkin, banal, bayağı gözüktü. Oysa 
insanların aradığı birkaç saatliğine 
de olsa toprağa dokunmanın geti-
receği hafifliktir. Tuhaf tabii: Bir 
halk, hayalimizdeki gibi davranış-
lar sergilenmiyorsa, “sahte halk” 
muamelesine maruz kalıyor. Dola-
yısıyla, evet, Kazlıçeşme’de olduğu 
gibi 15 Temmuz gece direnişinde 
de nispeten bir hayat tarzı baskı-
sına ve sistem tahakkümüne da-
ir endişeler rol oynamıştır. Ancak 
kuşkusuz hepsi bu kadar olamaz. 
Çoğu şehidin hayatının medyada 
kısıtlı olarak okuduğumuz ayrıntı-
ları, her birinin şehir halkıyla ilgili 
olarak Yasin Suresi’nin 20. ayetin-
de geçen “şehrin en uzak ucundan 

15 Temmuz 
Şehitler 

Yürüyüşü, 
Ankara



koşarak gelen adam”ın uyarıları 
bağlamında bir duyarlığı olduğunu 
düşündürüyor. 

Haklarında yazılar 
yazdığım kahramanlar, 

kadınlar ve erkekler, 
subaylar, öğrenciler, 

vinç operatörleri, 
servis şoförleri, iş 

adamları, gazeteciler, 
şehri tanımanın, 
benimsemenin 

ifadeleriyle koştular 
köprüye o gece.  

Hizmet veren kadar hizmet gö-
ren için de şehir, öğrenilen, her 
karşılaşmayla kendini farklı bir 
açıdan tanıtan mekânlar topla-
mı. Haklarında yazılar yazdığım 

kahramanlar, kadınlar ve erkekler, 
subaylar, öğrenciler, vinç opera-
törleri, servis şoförleri, iş adamla-
rı, gazeteciler, şehri tanımanın, be-
nimsemenin ifadeleriyle koştular 
köprüye o gece. Yoksullar, şehrin 
onlara asla sunmadığı nimetler-
den yoksunluğu zafiyete dönüştür-
meyen bilgelik içeren sebepleriyle 

dahil oldular kalabalıklara. Şehrin 
ayaklandığı saatlerde gece gündü-
ze karışmaya çalışıyordu. İstanbul 
öyle bir gece yaşamamış olmalı, 
yangın felaketleri dışında. Ekmek 
kavgası elbette önemli, ancak, gece 
karanlığında yollara düşüren kay-
gı, korunan ve kadri bilinen haysi-
yetle öylesine ilgili ki… 
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ehir devleti adlan-
dırmasının tari-
hi terminoloji içe-
risinde önemli bir 
yeri bulunduğu bi-
linmektedir. Top-

lumların kırsal hayat yaşadığı, tek-
nolojinin bugünkü kadar gelişkin 
olmadığı dönemlerde, coğrafi yer-
leşimler arasındaki mesafeler bir 
hayli uzaktı. Mesafeleri kat etmek 
için kullanılan araçlar ise hayvan 
gücüne dayanmaktaydı. Her ne ka-
dar tekerleğin icadı bir hayli eskile-
re dayanıyor olsa da at, öküz, katır 
gibi hayvanların çektiği tekerlek-
li araçların sürati, yine de böylesi 
uzak mesafelere erişmek bakımın-
dan, bugünkü insanlardan birço-
ğunun pek de kavrayamayacağı bir 
seyir izlemekteydi. 

Yerleşim bölgelerindeki nüfus yo-
ğunluğu da buna paralel olarak 
hayli düşüktü. Bu sebeple her yer-
leşim bölgesi münasebet ve mua-
melelerini mevcut nüfus ile bir ara-
da sürdürmek zorunda kalıyordu. 

Uzak diyarlardaki toplumlarla el-
bette dostluk ya da düşmanlık iliş-
kileri oluyordu. Ancak bu irtibat-
ların, yeni zamanlarda yaşayan 
insanların aralarında kurdukları 
hukukla benzerliği zayıftı. 

Çok büyük ve kalabalık devletler 
ve imparatorluklar tarihin ileri za-
manlarında en fazla bugünkü in-
sanların iki, bilemediniz üç yüz yıl 
öncesinde görülmeye başlamıştı. 
Daha önceleri insan toplulukları, 

Ş

Batı toplumları bakımından Roma veya Atina neyi 
hatırlatıyorsa, Doğu toplumları bakımından da Bağdat ve 
İstanbul aynı imajı taşırlar. Buna elbette İsfahan, Diyarbekir, 
Semerkant ve Buhara’yı da katmak mümkündür. 

Harput,
Elazığ
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yaşadıkları şehirlerin etrafını, her 
türlü düşmana ve tehlikeye karşı 
surlar ya da hendeklerle çevirmiş, 
bulundukları yerde birer şehir dev-
leti kurmuşlardı.

Hemen her şehrin, şehir devleti-
nin etrafında sağlam surlar, bent-
ler, engeller mevcuttu. Elbette bü-
tün ömürleri sur içerisine sıkışmış 
meskenlerde geçmemekteydi in-
sanların. Çoğu kere ekilip biçilen 
topraklar surların dışarısında bu-
lunurdu. Oralarda çalışabilmek 
için de sur dışına çıkış yapılan ka-
pılar inşa edilmişti. Şehrin coğrafi 
büyüklüğü nazara alınarak ve dış 
dünya ile irtibat kurabilecek yönler 
hesaplanarak, her bir istikamette 
de ayrı kapılar açılmıştı. 

Mesela Diyarbekir şehrinin sur-
ları arasında şu kapılar vardı: Dağ 
Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı, Çift 
Kapı, Tek Kapı ve Saray Kapı. 

Bursa şehri Bizans döneminde 
Tophane sırtlarına kurulmuştur. 
Bugünkü şehir merkezine göre tat-
lı bir yükseltiyle konumlandığı bu 
mevki, besbelli yerleşimin en ka-
dim zamanlarından beri etrafı ka-
lın surlarla çevrili bir şehir devle-
ti manzarasına sahiptir. Bizans ve 
Osmanlı şehirdeki başlangıç hayat-
larını sözü edilen surlar içerisinde 
geçirmiş, muhteşem Bursa ovasını 

hayatı idamenin gerektirdiği geçim 
alanı halinde kullanmışlardı.

Tarihin bilinen en eski dönemle-
rinde insan topluluklarının bir ara-
da yaşadığı şehir devletleri vardı, 
demiştik. Bugün beşeri birikim-
leriyle insanları karşısında hay-
ran bırakan, mimari şaheserlerin 
bulunduğu şehirleri hatırlayanlar 
bileceklerdir. Batı toplumları ba-
kımından Roma veya Atina ne-
yi hatırlatıyorsa, Doğu toplumları 
bakımından da Bağdat ve İstanbul 
aynı imajı taşırlar. Buna elbette İs-
fahan, Diyarbekir, Semerkant ve 
Buhara’yı da katmak mümkündür. 

Hafızasını yitiren, 
geçmişine sünger 

çeken, olumlu-olumsuz 
kendi tarihiyle barışık 
yaşamayan toplumlar, 

gelecek vizyonuna 
sahip olamazlar.    

Devletlerin şehir adları yanında 
soy ve sülale adlarıyla anıldığı da 
bilinmektedir. Osmanlı, Selçuk-
lu, Emevi, Abbasi devletleri, Müs-
lüman âleminde kökleşmiş yöne-
tim modelleri hakkında da bir fikir 

vermektedir. Mağripli ünlü düşün-
ce insanı Muhammed Abid el-Ca-
biri’nin bir tespiti bu anlamda 
önem taşımaktadır. Ona göre Şii 
İslam dünyasını imamet mitolojisi, 
Sünni İslam dünyasını ise saltanat 
ideolojisi yıkmıştır. 

Saltanat Kapısı bahsi işte tam bu 
noktada önem taşımaktadır. Bur-
sa’da tarihi yeniden canlandırmak, 
ayağa kaldırmak maksadıyla bele-
diyenin başlattığı, hemen hemen 
ilk el attığı harabe, Saltanat Kapısı 
olmuştur. Bu ve benzeri çabaların 
sembolik anlamları vardır ve elbet-
te son derece önemlidir. Çünkü ha-
fızasını yitiren, geçmişine sünger 
çeken, olumlu-olumsuz kendi tari-
hiyle barışık yaşamayan toplumlar, 
gelecek vizyonuna sahip olamazlar. 

Saltanat, bir yönetim modeli ola-
rak, maalesef İslam dünyasında 
uzun yıllar boyunca ve hemen bü-
tün Müslüman kavimler bakımın-
dan benimsenmiş ve sürdürülmüş-
tür. Bu rol modelin uzun soluklu 
oluşu, beraberinde elbette çeşit-
li mahzurların doğmasına sebebi-
yet vermiştir. Cabiri, bu uzun süre 
zarfında modelin aileden tekkeye, 
medreseden devlet yönetimine ka-
dar her alana yerleşmesi sonucun-
da, onun adeta bir ideolojiye dö-
nüştüğünü söylemiş olmalıdır. 

Bursa Kalesi

Diyarbakır 
Kalesi



Modelin gerek başlangıç, gerekse 
sürdürülen yıllarında, elbette iyi 
örneklerine de rastlanmıştır. Ge-
lin görün ki usul bakımından sa-
kıncaları, yararlarından daha faz-
la olan bu model, Müslümanları 
yeni zamanların toplumsal yapısı-
nı inşa etmede engelleyici barikat 
halini almamalıydı. (Suudi Arabis-
tan, Mısır, Libya, Ürdün, vb. bütün 
Sünni Arap toplumlarına bakılabi-
lir). Bugün sadece tarihsel hafızaya 
katkısı bakımından elde bulunan 
geleneksel biçim ve öz, müzelik 
malzemeye dönüşmüş olmalıydı.

Buradan varılmak istenen nedir 
denilirse, hem bireysel hem de 
toplumsal hayatın, sürekli deği-
şim-dönüşüm halinde bulunduğu 
hatırdan çıkartılmadan düşünül-
düğünde, cevap ortaya çıkacak-
tır. Türkiye’nin kadim şehirlerinde 
yaygınlaşan, gelişen yeni yerleşim 
bölgeleri ile eskiler arasındaki mu-
azzam farklılık her şeyi açıklar ma-
hiyettedir, denilebilir. Peki, salta-
natın alakası nedir diye sorulacak 
olursa da, bugün birçoğuna gö-
re daha baskıcı sanılan dönemle-
rin, surlar içerisine sıkışmış şe-
hirlerinde bile rastlanan estetik 
mimarinin, bugün nasıl olup da 
kendini modern ve gelişmiş sayan 

insanlar tarafından unutulduğu 
hatırlatılacaktır.

Geçmişinde dünya 
kültür, bilgi, sanat ve 
medeniyet birikimine 

katkıları bulunan 
toplumlar onları 

korumak, çoğaltmak, 
yaşatmakla ödevlidirler.    

Bu çelişkinin bir açıklamasını ara-
malı değil midir?

Toplumların geçmişlerindeki ha-
taları, eksikleri, yanlışlarını halı-
nın altına süpürmek kimseye yarar 
sağlamadığı gibi, beşeri vicdanlar-
da onarılamaz ve çoğu kere göz-
lerden kaçıveren tahribatlar da ya-
pabilir. Onlardan ibret alarak ders 
çıkartan toplumların geleceği da-
ha da parlak olacaktır. Tersinden 
düşünüldüğünde ise geçmişinde 
dünya kültür, bilgi, sanat ve mede-
niyet birikimine katkıları bulunan 
toplumlar onları korumak, çoğalt-
mak, yaşatmakla ödevlidirler. An-
cak ödevini yerine getiren bireyler, 
atalarının erdemleriyle övünme 
hakkına sahip olabilirler. 

Salt soyunun, sülalesinin adını ta-
şıması sebebiyle bir toplumsal olu-
şumla övünmenin, vaktiyle oluş-
turulmuş bir saltanatın tek başına 
bir değeri yoktur. Eğer saltanat, 
söz gelimi başka kıtalardan kürek 
mahkûmlarının yürüttüğü gemi-
lerle bölgeye taşınmış ve yine on-
ların emekleriyle inşa edilmiş bir 
ülkeyi var kılmışsa, harcında kö-
leleştirilmiş yabancıların kanı ve 
teri mevcutsa, o saltanat barbar-
lığın ve vahşetin mimarı olarak 
hatırlanmalıdır. 

Şehir devletlerinin en önemli özel-
liği etraflarının düşmanın gücüyle 

Atina, 
Yunanistan

Roma, İtalya
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orantılı kalınlıktaki duvarlarla ko-
runmaya alınmış olmalarıydı. Sal-
tanat Kapısı ve benzeri kapılar da 
surların arasında, şehrin dış dün-
yayla irtibatını sağlamaktaydı. Şe-
hirlerini surlarla çeviren toplum-
lar kendilerini düşman nazarlara 
karşı koruma altına almaktaydı-
lar. Bu tutumları onlar bakımın-
dan önemli ve gerekliydi elbette. 
Pekâlâ, halkını yalnızca düşmanın 
ateşli, yıkıcı, yırtıcı maddi silahları 
karşısında müdâfaa etmek gelecek 
zamanlar, yeni kuşaklar düşünül-
düğünde yeterli sayılabilir miydi? 

İnsanları büyüleyen, etkileyen, 
hayran bırakan kadim şehirler, yer-
leştiği bölgenin coğrafi yapısı, ik-
limi, nüfus çeşitliliğinin tamamı 
dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Böyle şehirler, aynı zamanda her 
etnik ve inanç grubunun kültü-
rel esprisini taşıdığından zengin 
bir folklorik görüntüye de sahip-
tir. İnsanlar kendilerinden, inanç-
larından, düşünce ve duygu dün-
yalarından izler taşıyan şehirlere 
bağlanırlar. Kendilerini oraya ait, 
mensup hissederler. Kişi mensu-
bu olduğu şehri sever, kirletmez. 
Hatta bugün bile çoğunlukla Ana-
dolu’da olduğu gibi, “nerelisin” so-
rusu karşısında, adeta bir kimlik 
ve kişilikmiş gibi şehrinin ismini, 

hem de belli bir fiyakayla haykıran-
lar çoğunluktadır. 

İnsanlar kendilerinden, 
inançlarından, düşünce 
ve duygu dünyalarından 

izler taşıyan 
şehirlere bağlanırlar. 
Kendilerini oraya ait, 
mensup hissederler. 

Gökdelenlerle, birbirinin tıpkı-
sı beton yapılarla bezeli bir şeh-
rin ahalisi oralı olmaktan ötürü 
bir sükseye, fiyakaya sahip olabi-
lir mi? Gökdelene türkü yakılabilir 

mi? “Evlerinin önü” diye başlayan 
Anadolu türküleri hatırlansın. Ya 
da “Sabah güneşi doğmuş boyalı 
konaklara” diye başlayan türküyü 
içimizden şöyle bir geçirelim hat-
ta dillendirelim. Farklar ve çeliş-
kiler, aslında insan hayatının ger-
çekleridirler. Onlarsız olmaz ama 
ibret almadan kervan güvenle 
ilerleyemez. 

İnsanın birinci refleksi her türlü 
tehlike karşısında evvela canını ko-
rumaya yöneliktir. Müslüman top-
lumların Son Peygamber (s.a.)den 
hemen sonra, uğrunda savaşı caiz 
hatta farz telakki ettikleri beş mas-
lahatın başında da canı korumak 
gelir. Neslin, malın, aklın ve dinin 
korunması ise öteki maslahatlar-
dır. Bu beş maslahattan hiç biri-
sinin işgal altında kalması onurlu 
insanın tahammül edeceği bir şey 
değildir. 

Yaşadığı şehrin etrafını surlarla çe-
viren toplumların sakınması gere-
ken asıl değer, yalnızca herhalde 
coğrafya veya yurt olmamalıdır. Bu 
ikisinden daha önemlisi, insanı in-
san yapan yukarıda sayılan masla-
hatlardır. O halde insan canının, 
malının, ırzının, aklının ve dininin 
etrafını surlarla çevirmeli, en fazla 
onların işgal altına alınmaması için 
savaşmalı ve hassas davranmalıdır. 

Zihinlerin ve kalplerin işgali, bir 
toplumun biriktirdiği ilim, sanat, 
kültür ve medeniyet birikiminin 
işgali anlamına gelir ki, uğrunda 
ölmeye değer olan da budur. 

İstanbul Surları

İstanbul



Hiç kuşkusuz üzerinde yaşanılan 
yurt parçası, bu beş maslahatın ta-
mamını taşıyan geminin ta kendi-
sidir. Yurdun kuşatılması aynı za-
manda bütün maslahatların da 
kuşatılması anlamı taşır. Kişinin 
dünyadaki yurdu, yaşadığı mes-
ken, mahalle, sokak ve nihayet şe-
hir, bir bakıma onun namusu de-
mektir. Namusunu başkalarının 
işgali altında bırakmak, onun uğ-
runda gerekirse ölümü göze ala-
rak savaşmamak kadar büyük zil-
let olamaz. İnsan için dünyadaki 
en büyük onur yukarıda zikri ge-
çen maslahatları korumaktır. Çün-
kü onları korurken bütün satıh ko-
runmuş olacaktır. 

İnsan canının, malının, 
ırzının, aklının ve 

dininin etrafını 
surlarla çevirmeli, 

en fazla onların işgal 
altına alınmaması 
için savaşmalı ve 

hassas davranmalıdır.  

Bir yurdun işgali demek ki yalnız-
ca toprak parçasının işgali anlamı 
taşımamaktadır. Bir şehrin ora-
lı olmayan yahut kötü niyetli bi-
rileri tarafından kuşatılması, tek 

bir değerin, canın veya malın yiti-
mi anlamına gelmiyor. Beraberin-
de düşünme yetisinin, dinin, ırzın, 
özetle namusun da işgal edildiği bi-
linmelidir. Sözü edilen maslahatlar 
arasında öylesine görünmez orga-
nik bağlar vardır ki birisine düşen 
gölge, bütünü üzerinde karanlıklar 
yaratır. 

İşgal, şehir ve müdâfaa üçlüsü üze-
rinde düşünürken, burada “insan 
nerede” sorusu hatıra gelebilir. İn-
san aslında bu durumların tama-
mında gizli özne konumundadır. 
Onu yok saydığınız zaman sözlerin 

tamamı anlamını yitirecektir. İşgal 
eylemi beşeri bir eylemdir. Eyle-
min faili de muhatabı da insandır. 
Tabiatta bizatihi şer, kötülük mev-
cut değildir. Çünkü tabiatın aslı te-
mizdir. Onu onaran, ehlileştiren 
insan olduğu gibi tahrip edip şerre 
alet eden de insandır. 

Şehirler de insan eseridir. Şehir in-
şası muazzam bir beşeri faaliyet-
tir. Bir bölgeyi yurt edinerek, orada 
yüzyıllar boyunca yaşanabilir bir 
ortamı sağlamak, küçümsenecek 
bir iş olamaz. Uzun yüzyıllar bo-
yunca yaşayıp tarihe mal olmuş bir 
şehir, orada yaşayanların, bu şehir-
li kimliği iftiharla taşımasını sağ-
layan özellikler ve güzelliklere sa-
hipse, nasıl hafife alınabilir? Hangi 
zihin, zekâ, uzak görüşlü kimse-
ler tarihe mal olacak kadar uzun 
ömürlü şehirler tasarlayabilir ve 
inşa edebilirler? Bu bakımdan şe-
hirlere mekân seçiminden tutun, 
orada yaşayanlara hemşerilik kim-
liği kazandırmaya kadar her olgu-
da, kurucu iradenin imzasını gör-
mek mümkündür.

Şehir inşasıyla insanların işi bit-
mez. Mevcudun müdâfaası, ay-
nı tarz, üslup ve model ile inşanın 
sürdürülmesi de insana düşmekte-
dir. İşte en büyük problem bu nok-
tada ortaya çıkmaktadır. Şehrin 

İsfahan, İran

Bağdat, 
Irak
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fiziki yapısını çok sağlam surlarla 
korumaya almak onu müdâfaa için 
yeterli bir tedbir sayılabilir mi? Asıl 
müdâfaa edilmesi gereken, şehirde 
yaşayan insanın, hemşerilik kim-
liğini yok edicilere karşı muhkem 
kılmak olmalı değil midir? 

İnsan ve toplumların da tıpkı şe-
hirler gibi etraflarını surlarla sınır-
layarak onları kem nazarlardan, 
düşman hücumlarından korumak 
mümkün olacak mıdır? Bu bahiste 
savunma mı yoksa taarruz hattı mı 
öncelenmelidir? 

Tarihin piyade savaşlarında her or-
du, mümkünse savaşın karşı tara-
fın topraklarında patlak vermesini 
tercih ederdi. Çünkü atılan ok, sav-
rulan taş, düşen mermi kimseye 
dokunmasa bile, en azından düş-
man topraklarında bir maddi hasa-
ra sebebiyet verecektir; o da kâr sa-
yılırdı. Öyleyse insanı ve toplumu 
sınırlamak, surlarla kuşatmak ye-
ter çare değildir. Üstelik bu tedbir-
ler düşman salvolarına karşı alın-
mıştır. Sur ve sınırlamaların hem 
maddi hem de manevi anlamda, 
dostane ilişkilerin, ilerleme ve ge-
lişmenin, değişim ve dönüşümün 
önünde de engel teşkil etmeme-
sine dikkat kesilmek, bu hususta 
hassasiyet göstermek de ihmale 
gelmez. Buradan surların içerisine 
sıkışıp kalmanın, orada statik ve 
donuk biçimde ömür tüketmenin 
marifet olmayacağı anlaşılmalıdır. 

Daima surların dışarısında da ha-
yat soluğunun bulunduğu bilinme-
li, hatırdan çıkartılmamalıdır. 

İnsan alet kullanan iradeli bir yara-
tıktır. “Alet işler el övünür” denil-
miştir. O halde insanı aletlerle do-
natmalıdır. Evvelemirde zihninde 
ve kalbindeki duyu, duygu ve dü-
şünce yeteneğinin, verili anlamda 
fıtrat ve vicdanının açık, işlevsel 
bulundurulmasının önemi ortaya 
çıkacaktır. 

İnsanın da şehrin de 
kendilerine mahsus 
karakterleri vardır. 
Kimlikleri vardır. 

Nitekim adına şehir 
devleti dediğimiz Roma, 

Atina, Diyarbekir, 
Buhara, Bağdat, 

İstanbul, Paris, Gırnata, 
Kurtuba, Semerkant 
kimlikli şehirlerdir.  

Bilim, sanat ve teknolojinin gerekli 
tüm araçları kısıtlanmadan ve esir-
genmeden hem de her hemşeriye 
sunulmalıdır. Yeni zamanlarda ar-
tık şehirlerin etrafı surlarla çevril-
miyor. Öyleyse başka çeşit bir mü-
dâfaanın vakti gelmiş demektir. O 
da, Allah’ın bütün tabiata ve insan 

fıtratına eklediği biriciklik vasfını, 
sürdürülebilir kılmakla mümkün 
hale gelecektir. İnsanları tek tipleş-
tiren eğitim modelinden vazgeçil-
melidir. Her biri biricik yaratılmış 
bulunan insanları, nasıl birbirine 
benzetme çabası vahim sonuçlar 
doğuruyor ve insanı ortadan kal-
dırıp robotlar haline dönüştürü-
yorsa, şehirlere reva görülen tek 
tipleştirme de aynı faciayı ortaya 
çıkartmıştır. 

İnsanın da şehrin de kendilerine 
mahsus karakterleri vardır. Kim-
likleri vardır. Nitekim adına şe-
hir devleti dediğimiz Roma, Ati-
na, Diyarbekir, Buhara, Bağdat, 
İstanbul, Paris, Gırnata, Kurtuba, 
Semerkant kimlikli şehirlerdir. An-
cak Hong Kong, New York, Kuala 
Lumpur ve Johannesburg’un kim-
liğinden söz açmak çok zordur. 
Çünkü son örneklerin tümü beton, 
plastik ve cam yığınağıyla birbiri-
nin kopyasıdır. Tek tipleştirilmiş, 
birbirine benzetilmiş, kimlik sahi-
bi olmamaları için elden gelen her 
şey yapılmıştır. 

İşgal kavramını yalnızca bir toplu-
mun bir başka toplumun toprak-
larına, imkânlarına, nimetlerine 
göz dikmesi amacıyla kuşatması 
şeklinde anlamamalıdır. İnsan te-
miz ve saf yaratılmış bulunan ta-
biatı ıslah etmek, ehlileştirmek, 
korumak kollamakla ödevliyken, 
tam tersini yapmakla bir işgal ey-
leminde bulunmuş demektir. Yan-
lış bir bölgeye yanlış bir mimari ile 

Semerkant, 
Özbekistan

Halep Kapısı, 
Harran, 
Şanlıurfa



konumlandırılmış bir şehir de as-
lında tabiatı işgal etmiş sayılır. 

Şehirlerin estetik yapısı içerisine 
insan gözünü, kulağını, dimağını 
rahatsız edici bir ekleme çıkartma 
yapmak da işgaldir bir anlamda. 
Bir şehri tepeden seyrederken, bir 
yapının terasına paslı tenekelerle 
kondurulmuş iğreti bir yapı, eğril-
miş bir anten, yana yıkık bir baca, 
güneş ışıklarını görünce insanların 
gözüne ayna tutarcasına rahatsız-
lık veren bir yansıtıcı da, zevkise-
limi zedeleyen bir işgalden başka-
sı olamaz. 

Gökleri delip uzanabildiği kadar 
yukarılara fırlamış gökdelenlerin 
ise tertemiz havayı işgal etmediği 
ne malum. 

İnsanı bütün öteki yaratıklardan 
daha üstün kılan yetenekler orta-
dan kaldırılırsa, insan da ortadan 
kalkar. Öteki yaratıklardan daha 
aşağı bir yaratığa döner. Onun için 
şehir insanının kalbiselim ve zev-
kiselimini onaran, olgunlaştıran 
ve okşayan inşalara ihtiyaç vardır. 
Onların işgal altına alınması de-
mek yeryüzünü insanlıktan çıkmış 
yaratıklara terk etmek demektir. 
Şehir, içerisinde yaşayan insan ya-
ni hemşerisiyle bir anlam ve değer 
kazanır. Onun zihnini ve kalbini 
sürekli uyanık, açık ve özgür bırak-
malıdır. Ki böylece sürekli bir üre-
ticilik ve yaratıcılık taşısın. 

İnsan temiz ve saf 
yaratılmış bulunan 
tabiatı ıslah etmek, 

ehlileştirmek, korumak 
kollamakla ödevliyken, 
tam tersini yapmakla 

bir işgal eyleminde 
bulunmuş demektir.  

Şehirleri işgallere karşı müdâfaa 
metotları arasında bütün tedbir-
lerden, modellerden daha sağlam 
netice vereni, orada yaşayan in-
san unsurunu dinamik, inançlı, 
kararlı ve düşünür kılacak imkân 
ve fırsatlar hazırlamakla mümkün 

kılınacaktır. Şehir yöneticileri sı-
radan kalabalıkları toplamayı ma-
rifet bilmek yerine entelektüel ve 
estetik çabalara katkıda bulunmayı 
öncelemelidir. 

Şehirlerin ruhu ve karakteri vardır 
denilmişti. O ruh ve karakter esa-
sen şehri kuran insanlardan geç-
miştir. Onların hatırasını işgale 
karşı müdâfaanın yolu, Roger Ga-
raudy’nin benzetmesiyle söylemek 
gerekirse, vaktiyle yakıp da terk et-
tikleri ocakların küllerini eşiştire-
rek, acaba atalar bu ocakta ne(ler) 
yakmıştı diye meraklanmaktan 
geçmiyor. Aksine onların yaktığı 
ocaktaki ateşi asla söndürmeden 
bir ömür yanar tutmaktır, çare. 

Unutulmamalıdır ki çoğu kere şe-
hirleri dış düşmanlar değil; aptal, 
cahil, duyarsız, tembel hemşerile-
ri kirleterek, anlamsız ekler ve çı-
kartmalar yaparak, dokusuna uy-
mayan inşa ile işgal etmektedirler. 
Bazen şehri bizzat şehir ahalisi-
ne karşı müdâfaa durumunda ka-
lınmaktadır. En kötü ve tehlikeli 
tahribat da budur. Çünkü şehrin 
yerlisi, izbelerden haberli bulundu-
ğundan, kendini ve tahribatını bir 
süreliğine gizlemeyi de başaracak-
tır. Ne acıdır Anadolu’da bu akıbete 
uğramış şehir sayısı öyle fazladır ki 
bunlardan birisinin (Harput) hem-
şerisi olan bu satırların yazarının 
yüreği, bu sebepten yanıktır. 

İstanbul 
Surları

Buhara, 
Özbekistan
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ir şehri hakkıyla an-
lamanın ve anlam-
landırmanın, bir-
den çok yolunun 
olması mümkün-
dür. Bu yollardan 

bir tanesi de, “şeklen (form ola-
rak) aynı ama mana itibariyle fark-
lı” olguların kıyaslamalar ile ele 
alınmasıdır. 

Bu çerçevede şehri anlama /anlam-
landırmada, işgal ile fetih olguları-
nın farklılıkları direniş olgusunun 
da dâhil edilmesi ile ele alınmalı-
dır. Zira bir şehri ele almak ya işgal-
dir ya da fetihtir ve ikisi bambaşka 
dünyalara tekabül etmektedir; ay-
rıca fethe direniş ile işgale direniş 
farklı anlamlar barındırmaktadır. 

İşgal, Direniş ve 
Şehir 
Okuyucuyu kelimelere boğma-
dan, açık bir dille söylenecek olur-
sa işgal; 

i. güzel ahlâkı yok etmedir; yani 

B

Bir şehri ele almak ya işgaldir ya da fetihtir ve ikisi bambaşka 
dünyalara tekabül etmektedir; ayrıca fethe direniş ile işgale 
direniş farklı anlamlar barındırmaktadır. 

Fatih Sultan 
Mehmet’in 
İstanbul’a Giriş 
Tasviri
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merhameti, şefkati, sevgiyi, saygı-
yı, muhabbeti…

ii. bilgi/ilmi birikimleri yok et-
medir; yani aklı, fikri, düşünceyi, 
tefekkürü…

iii. güzellikleri yok etmedir; yani sa-
natı, kültürü, estetiği, yönetimi…

Böyle bir yok etme girişimine mani 
olmada direniş önemlidir ve şart-
tır. Ancak direniş için;

i. güzel ahlâklı olmak gerekir; çün-
kü güzel ahlâklının nuru, kötü 

ahlâkın (ateşin) yok edilmesini 
sağlar.

ii. faydalı ilme sahip olmak lazım-
dır; çünkü faydalı ilmin nuru ile di-
renişin cehdi birleşince, savunma 
kalesinin muhkemliğine muhkem-
lik katılır. 

Fetih, kötü ahlâkın 
hâkim olduğu yere güzel 

ahlâkın götürülmesi 
(önce erenler, sonra 

alpler) cehdidir.

iii. salih amel üzere iş yapmalıdır; 
çünkü niyetin salih (sadece Allah 
rızası için) olduğu amel, fısk-ı fü-
cûru def-u ref eder. 

Özetle, “Aranızdan bir grup iyiliği 
emretsin, kötülükten men etsin.” 
hükmü mucibince, şehirde bu özel-
likle bezenmiş bir grup gereklidir. 
Aksi halde, şehri işgal girişimi sa-
dece kısa bir müddet için püskür-
tülmüş olur. Ve nihayetinde, şehir 
işgal olabilir ve işgalcinin oyuncağı 
haline gelebilir.

Çünkü işgalci, ifsat edendir. İfsat;

i. malı teleftir.

ii. canı teleftir.

iii. namusu teleftir.

Nitekim, Endülüs’ün şehirleri düş-
tükten yani işgal edildikten bir 
müddet sonra, sadece canlar telef 
olmamış, ayrıca şehirler câmi ve si-
nagoglardan tümüyle arındırılmış 
ve yeknesak bir katolik kimliğe bü-
ründürülmüştür. Daha da ötesinde 
mesela tüm İspanya’da 12.000 Ya-
hudi’nin yakıldığı bilinmektedir.1

Fetih, Direniş ve 
Şehir 
Öte yandan fetih böyle değildir, 
fetih girişimine karşı direniş de 
farklıdır.

Fetih, kötü ahlâkın hâkim oldu-
ğu yere güzel ahlâkın götürül-
mesi (önce erenler, sonra alpler) 
cehdidir. 

“Adamın birisi bir şey almak üzere 
Mısır Çarşısı’na girer. İlk dükkâna 
müracaat eder. Ve aradığını oradan 
almak ister. Dükkâncı ‘Ben siftah et-
tim, yanımdakine git’ der. Yanındaki 
dükkâna gider. Ondan da aynı cevaba 
maruz kalır. Bir hayli dükkân dolaş-
tıktan sonra siftah etmemiş birisini 
bularak ondan alır.”2

Mimar Sinan

Ahilik 
Tasviri



Ahi esnafı arasındaki yaygın bu 
“siftah” vakıasının benzerini II. 
Mehmed, Edirne esnafı arasında 
teyit ettikten sonra, İstanbul’u fet-
hetmenin mümkün olduğu kanaa-
tine varmıştır. Çünkü fetih, ancak 
böyle üstün ahlâklı bir topluluk/
halk ile mümkün olur ve bu üstün 
ahlâk, fethedilen yere nakledilir. 

Böyle bir fetih girişimine karşı di-
reniş mi olur yoksa teslimiyet mi? 
Burada yönetici ile halkın tepkisi 
farklılaşmaktadır. 

i. Yönetici iradenin bir kısmının di-
renişi, doğaldır; çünkü ellerinde-
ki güç ve hâkimiyet yok olacaktır. 
Bu yok oluş, şehrin yok oluşu değil, 
şehrin mevcut yönetici iradenin el-
lerinden yok oluşudur.

ii. Halkın çoğunluğunun kabulü de 
beklenir. Çünkü mevcut şehir yö-
netimi, halktan ve halkın dertle-
rinden uzaktadır ve halk için mev-
cudun açık zulmü yerine yeninin 
adalet ihtimali çekici gelebilir. 

Böylece şehir, fetih olunabilir. Za-
ten fatih de ihya edendir.

i) Güzel ahlâkı ihya edendir.

ii) Faydalı ilmi ihya edendir.

iii) Salih ameli (yönetim, iktisat, 
sanat vb. alanlarda) ihya edendir.

Nitekim, İstanbul’un Osmanlı’ya 
geçişinden yani fethinden son-
ra, İstanbul’un dokusu çeşitliliğini 

korumuş, şehrin her açıdan ihyası 
için fermanlar yolu ile çeşitli teş-
vikler verilmiştir.

İşgale karşı güzel 
ahlâklı, faydalı ilimli 

ve salih amelli bir 
direniş topluluğu, aynı 

zamanda yeni şehirlerin 
fethi için de gerekli 

neferler topluluğudur.

Birçok ilim ehlinin İstanbul’a gel-
mesini sağlamak, bu teşviklerden 
sadece biridir. Böylece (Halil İnal-
cık tarafından) İstanbul, fetihten 
evvel “büyük bir kısmı boş, yok-
sullukla perişan olmuş harabe bir 

şehir”den, fetihten sonra “Fatih ta-
rafından yeniden inşa ve iskân edi-
len bir şehir” şeklinde ifade edil-
mektedir.3 Öyle ki fetihten evvel 
sadece 50 bin nüfuslu ve birçok 
açıdan sorunlu olan şehir, fetihten 
kısa bir süre sonra 330-350 bin, bir 
asır sonra da 550 bin nüfuslu bir 
şehir haline gelmiştir.4 Böylece nü-
fus artırımı/aktarımı yolu ile şeh-
re yeni bir kimlik kazandırma da 
söz konusu olmuştur.5 Öte yandan 
Mimar Sinan’ın Selimiye Câmii’nin 
Edirne silueti içerisinde gerçekten 
güzel gözükmesi için “şurada şu 
büyüklükte, şu kadar adet konak 
inşa etmek lazımdır”6 şeklinde-
ki hükmü, bir şehrin ihyasının ay-
nı zamanda bütüncül olduğunu da 
göstermektedir.

Özetle bundan dolayı fatih;

• Şehri kötü ahlâkın kokuşmuşlu-
ğundan güzel ahlâkın misk u am-
berlerine açan,

• Faydasız ilimden faydalı ilme şeh-
ri açan,

• Çirkin işlerden iyi işlere şehri 
açan demektir.

Sonuçta; her şehir, hem işgalciye 
hem de fatihe açıktır. Mesele, şeh-
rin meskûnlarının ahlâkı, bilgisi ve 
ameli/eylemine göre şekil alan di-
renişte saklıdır. İşgale karşı güzel 
ahlâklı, faydalı ilimli ve salih amelli 
bir direniş topluluğu, aynı zaman-
da yeni şehirlerin fethi için de ge-
rekli neferler topluluğudur. 

1187 
yılındaki 

Hıttin 
savaşından 

sonra 
Selahaddin 

Eyyûbi ve 
Guy de 

Lusignan

Moğol 
İstilasının 
Tasviri
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smanlı İmparator-
luğu, 4 yıl, 12 cep-
hede savaştıktan 
sonra Mondros Mü-
tarekesi ile bu bü-
yük harpten çekil-

di. Osmanlı Sarayı, hükümeti ve 
askeri çevreleri 31 Ekim 1918 öğ-
le 12’den itibaren yürürlüğe giren 
ateşkes anlaşmasına çoğunlukla 
iyimser baktıkları ve mütareke sü-
recinin İmparatorluğu, onurlu bir 
barış antlaşmasına götüreceğini 
düşünüyorlardı. Ancak İtilaf Dev-
letleri yani kazananlar cephesi ise, 
1915-1917 yıllarında hazırlamış 
oldukları Osmanlı Devleti'ni tak-
sim planının uygulama fırsatı ola-
rak değerlendiriyorlardı. Nitekim 
ateşkes antlaşmasının içine yerleş-
tirilen tuzak maddeler ile Osmanlı 
ülkesinin her yerini işgal edebilir-
lerdi. Harb-i Umumi’yi kaybeden 
Osmanlı mütarekeyi de kaybetmiş 
idi…

İstanbul, İtilaf Devletleri'nin ni-
hai hedeflerinden emin olmak için 
yaklaşık 6 ay kadar bekledi. Bu 

süreçte İngiltere, Fransa, İtalya, 
mütareke şartlarına çok da uyma 
gereği duymayarak işgallere giriş-
ti. İstanbul ve Anadolu asırlar son-
ra yüz bin civarında düşman aske-
rinin işgalini yaşamaya başladı. Bu 
yetmezmiş gibi Yunan ordusu taze 
kuvvet olarak Anadolu’ya sevk edil-
di. Savaş, mütareke ve ardından 

işgaller neticesinde devlet otoritesi 
yok olmaya başlayınca Anadolu’da 
Ermeni ve Rum çeteleri fevkalade 
hareketlendiler.

1919 başlarında Osmanlı Devle-
ti'nin elinde güvenebileceği iki güç 
kalmıştı: Bunlardan ilki, milletin 
devlete olan sadakati, istiklâl ve 
istikballerine olan düşkünlükleri, 

O

1919 başlarında Osmanlı Devleti'nin elinde güvenebileceği 
iki güç kalmıştı: Bunlardan ilki, milletin devlete olan sadakati, 
istiklâl ve istikballerine olan düşkünlükleri, ikincisi ise hâlâ 
ordunun içinde vatansever asker ve subayların varlığı idi.

İstanbul
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ikincisi ise hâlâ ordunun içinde va-
tansever asker ve subayların var-
lığı idi. Nitekim gelişmeler bu iki 
gücün harekete geçmesi ile yön 
bulacaktır.

Millet Duruma El 
Koyuyor
13 Kasım 1918’den itibaren İstan-
bul fiilen düşman işgaline uğramış-
tı ve işgalci devletlerin her biri ayrı 
ayrı İstanbul’da İşgal Kuvvetleri Ko-
miserlikleri kurmuştu. Bu komiser-
likler vasıtasıyla saray, hükümet, 
askeri ve sivil bürokrasiyi kontrol 
altında tutuyorlardı. Millet bu du-
rumu gördüğü için duruma adeta 
el koymuş ve örgütlenme yoluna 
gitmiştir. Vakıa; Milli Mücadele-
de sivil direnişin örgütlenmesinin 
kökleri Balkan Harbi sırasında 
kurulan Müdâfaa-i Milliye Cemi-
yeti’ne kadar gitmektedir. Birin-
ci Dünya Harbi’nin sonuna gelin-
diği günlerde ise henüz mütareke 
imzalanmamış iken 21 Teşriniev-
vel 1334/21 Ekim 1918 tarihinde 
Müdâfaa-i Hukuk-ı Millet Cemi-
yeti kurulmuş ve milletin hak ve 
hukukunu korumak için faaliyete 
geçmiştir. Bu tarih TBMM’nin 16 
Nisan 1923 tarihli oturumunda 
“Milli Mücadelenin başlangıç gü-
nü” olarak kabul edilmiştir.

Mondros Mütarekesi sonrasın-
da ise ilk olarak 29 Kasım 1918’de 
İstanbul’da 52 dernek ve 6 parti 
temsilcisi bir araya gelerek “devle-
tin ve milletin geçirdiği bu en zor 
günlerde bütün insanlık ve mede-
niyet dünyasına karşı vatanın yük-
sek hak ve çıkarlarını korumak ve 
savunmak” amacıyla Milli Kongre 
adlı derneği kurdu. Bunun dışında 
Anadolu ve Rumeli şehir, kasaba 
ve köylerinde Redd-i İlhak, Muha-
faza-i Hukuk ve Müdâfaa-i Hukuk 
adlarında onlarca cemiyet kuruldu. 

Milli Mücadelede 
sivil direnişin 

örgütlenmesinin kökleri 
Balkan Harbi sırasında 

kurulan Müdâfaa-i 
Milliye Cemiyeti’ne 
kadar gitmektedir. 

Mondros Mütarekesi’nin yürür-
lüğe girmesinden beş gün sonra 5 
Kasım 1918 tarihinde, Batum’dan 
Nahcivan’a kadar olan bölgede Er-
meni-Gürcü-İngiliz saldırı ve iş-
gallerine karşı Kars Milli Şûra Hü-
kümeti kuruldu. 30 Kasım’da Kars 

Kongresi yaptı. 6 Kasım 1918’de 
İzmir Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti 
kuruldu. 10 Kasım 1918’de Garbi 
Trakya Cemiyeti, 2 Aralık 1918’de 
Trakya-Paşaeli Müdâfaa Heyet-i 
Osmaniyesi Edirne’de kuruldu. 4 
Aralık 1918’de ise Vilayat-ı Şarkiye 
Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemi-
yeti İstanbul’da kuruldu. Ardından 
Şarki Anadolu Müdâfaa-i Hukuk 
Cemiyeti, 21 Aralık 1918’de Kilik-
yalılar Cemiyeti kurularak Adana, 
İçel, Maraş ve Ayıntap (Antep) san-
cakları, İskenderun, Antakya ve ci-
varında Türkler’in kahir ekseriyet 
olduğunu göstermek için faaliye-
te geçti. Milli Mücadele tarihinde 
önemli bir yere sahip olan Trabzon 
Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemi-
yeti 12 Şubat 1919’da Trabzon’da 
kuruldu. 19 Şubat 1919’da Sam-
sun’da Karadeniz Türkleri Müdâ-
faa-i Hukuk Cemiyeti, 20 Mayıs’ta 
Aydın Vilayeti Muavenet-i Hayriye 
Cemiyeti, 29 Mayıs 1919’da Deniz-
li Müdâfaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak 
Cemiyeti, 5 Haziran’da Muğla’da 
Menteşeliler Müdâfaa-i Vatan Ce-
miyeti kuruldu. Hemen belirtmek 
gerekir ki bu cemiyetler Osmanlı 
cemiyet kanununa göre kurulmuş 
yasal örgütler olup illegal, çete ve 
ihtilal cemiyetleri değildir.

İstanbul’un 
İşgal 

Günlerindeki 
Hali



Millet Devletini 
Kurtarmaya Koştu
Bu cemiyetler ve düzenlenen kong-
relerin hepsi Osmanlı İmparator-
luğu’na, padişah ve halifeye bağ-
lılıklarını kuvvetle sürdürmekte 
olduklarını açıklamış ve karar altı-
na almışlardır. Osmanlı Devleti ile 
hiçbir ideolojik ayrışma içinde de-
ğillerdir. Payitahtın işgal altında ol-
masından dolayı, bölgelerinde ini-
siyatif alarak asker toplamaya ve 
işgale karşı direnişi örgütlemeye 
başlamışlardır. 

Müdâfaa-i Hukuk örgütleri, mil-
letin sesini dünya kamuoyuna du-
yurmak için, Wilson ilkelerinde 
“ekseriyeti Türk olan bölgelerde 
Türk egemenliği tanınacağı” mad-
desine istinaden Türk milletinin 
Trakya ve Anadolu’da çoğunlu-
ğu teşkil ettiğini ve Osmanlı Dev-
leti'nin müstakil bir devlet olarak 
varlığını sürdürmesi için çalışıyor-
lardı. Bu çalışmaları mitingler, Os-
manlı ve dünya kamuoyuna yayın-
lanan bildiriler, İtilaf Devletleri'nin 
parlamentolarına Osmanlı kamu-
oyunun hissiyatını bildiren top-
lu telgraflar, Türk tezini Fransızca 
başta olmak üzere çeşitli dillerde 
anlatan kitaplar yayınlamak şek-
linde sıralayabiliriz. 

Milli Mücadelenin bu birinci saf-
hasında Türk milletinin haklı da-
vası duyurulmaya çalışıldıktan 
sonra bölgesel dayanışmaların ar-
tırılması için mahalli kongreler 

toplanıp hayati nitelikte kararlar 
alındı. Merhum Bülent Tanör’ün, 
“savaş demokrasisi” ve/veya “yerel 
kongre iktidarları” dediği bu uygu-
lamalarda halk, eşraf, din adamı, 
bürokrat ve asker bir araya gelip 
kongreler toplayarak şehrin, böl-
genin savunulması için kararlar 
almışlar, bu kararlar çerçevesinde 
vergi ve asker toplamak dâhil tür-
lü kararları uygulayıp mahalli di-
reniş cepheleri kurabilmişlerdir. 
Mütareke döneminde Anadolu’da 
20’den fazla kongre toplandığı ve 
bu kongrelerin de odak noktası-
nı şehirlerin ve o şehrin mensubu 
olan her gruptan Osmanlı vatan-
daşları teşkil ettiğini vurgulama-
mız gerekmektedir.

Belediye meclislerinde 
başlayan birlikte 

çalışma, ortak karar 
alma ve bu kararları 
uygulama tecrübesi 

Milli Mücadele sırasında 
Anadolu’nun çok hızlı 
ve verimli bir biçimde 

teşkilatlanmasına 
imkân sağlamıştır. 

Bunun yapılabilmesinde ise tarihi 
tecrübenin önemli yeri vardır. Şöyle 
ki; XIX. asrın Osmanlı taşra teşki-
latı içinde halk mahalli idarelerde 
söz sahibi olmuş, müslim ve gayr-i 

müslim Osmanlı tebaası seçimlere 
iştirak etmiş, belediye meclislerin-
de birlikte çalışmışlardır. Belediye 
meclislerinde başlayan birlikte ça-
lışma, ortak karar alma ve bu ka-
rarları uygulama tecrübesi Milli 
Mücadele sırasında Anadolu’nun 
çok hızlı ve verimli bir biçimde teş-
kilatlanmasına imkân sağlamıştır. 

Öte yandan Anadolu’da başlayan 
işgallere karşı da silahlı mücade-
leye de başlanmıştı. Bunun ilki, 
Adana-Dörtyol’a doğru ilerleyen 
Fransız kuvvetleri bölgede Karake-
se köyüne saldırmışlardı. Köylüler 
bu saldırıya ateşle karşılık verdiler. 
Burada yaşanan çatışmada 10 şe-
hit verildi ama Fransız ilerleyişi de 
durduruldu. Böylece Millî Mücade-
lede "Kuvayı Milliye safhası açılmış 
oldu.

Bülent Tanör

Kuvayı Milliye 
Kahramanları
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Müdâfaa-i Hukuk 
Cemiyetlerini Kuran 
Kadro
4 Aralık 1918’de kurulan Vilayat-ı 
Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye 
Cemiyeti’nin kurucuları şunlardır; 
Cemiyet Reisi eski Bitlis Valisi Har-
putlu Nedim, üyeleri, eski Beyrut 
Valisi Diyarbakırlı İsmail Hakkı, 
Gazeteci ve eski Bağdat Valisi Sü-
leyman Nazif, Diyarbakır mebus-
ları, Fevzi ve Zülfü, Sivas Mebusu 
Rasim, Diyarbakırlı yedek subay 
Cavit ile Sivaslı yedek subay Abdül-
müttalip beylerdir.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Mil-
liye Cemiyeti'nin kurucuları ara-
sında Trabzon’un tanınmış ve ön-
de gelen ailelerinden vatanperver 
aydın, yaşlı ve genç şu insanlar bu-
lunuyordu: Barutcuzade Hoca Ha-
cı Ahmet Efendi (Eşraf Cemiyeti 
ve Belediye Reisi), Barutçuzade Fa-
ik Bey (hukuk öğrencisi, gazeteci), 
Eyübzade İzzet (Trabzon mebusu), 
Eyübzade Ömer Fevzi (Gazeteci 
Avukat), Abonozzade Hüseyin (Eş-
raftan), Trabzon’un zengin, bilgin, 
memur, tüccar bütün ileri gelenler 
bu cemiyete üye olmuşlardır. Trak-
ya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Os-
maniye Cemiyeti reisi Edirne Müf-
tüsü Mestan Efendi, Üye Belediye 
Reisi Şevket Bey, Mebus Faik Bey, 

Veznedar Yolgeldili Kasım Efendi, 
Üye Mustafa Paşazade Fethi Bey, 
Üye Doktor Refet Osman Bey, Üye 
Maksudbeyzade Derviş Bey, Üye 
Nazifbeyzade İsmail bey, Mustafa 
beyzade Neyir Bey, Müftüzade Ce-
lal Bey, Komanlızade Ömer Efendi 
vd.

İngilizler’in Maraş, 
Antep ve Urfa’yı işgal 

ederek bunu Fransızlar’a 
karşı koz olarak 

kullanmak istedikleri 
görülmektedir. 

İzmir Müdâfaa-i Hukuk-ı Milli-
ye Cemiyeti, Moralı Nail ve Halit 
Beyler, Menemenlizade Muvaffak, 
Emekli Binbaşı Hüseyin, Lütfi, İti-
bar-ı Milli Bankası İkinci Müdürü 
Naci, Emekli Asker Abdurrahman 
Sami Beyler tarafından kurulmuş-
tur. Yönetim kurulu ise şu isimler-
den oluşmaktaydı: Belediye Baş-
kanı Hacı Hasan Paşa, Dâhiliye 
Nezareti eski müsteşarı Câmi Bey, 
Tokadlızade Şekip, Hacı Alipaşaza-
de Refik, eski mektupçulardan Ah-
met Şükrü, Mevlevi Şeyhi Nuret-
tin Efendi.

Denizli Müdâfaa-i Hukuk Ce-
miyeti ise Müftü Ahmet Hulusi 
Efendi’nin öncülüğünde kurula-
cak ve Milli Mücadelenin ilk cihat 

Milli Aydın 
Müfrezesi



fetvasını da yine Denizli Müftüsü 
verecektir. Kilikyalılar veya Ada-
na Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti es-
ki senato Başkanı Menemencizade 
Rıfat, eski dışişleri bakanı Mene-
mencizade Nabi, eski bayındırlık 
bakanı Ali Münif vd.

Maraş’ın Kahramanlık 
Mücadelesi
İmparatorluk genelinde kurulan 
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin 
hemen hepsi kendi bölgeleri he-
nüz işgal edilmemişken kurul-
muştur. Güneydoğu Anadolu böl-
gesinde ve özellikle Maraş, Antep 
ve Urfa’daki milli örgütlenme böl-
ge işgal altında iken gizli olarak ya-
pılmak zorunda kalınmıştır. İngi-
liz kuvvetleri 22 Şubat 1919 günü 
Maraş’ı işgal etti. İngilizler’in Ma-
raş, Antep ve Urfa’yı işgal ederek 
bunu Fransızlar’a karşı koz olarak 
kullanmak istedikleri görülmekte-
dir. 15 Eylül 1919 Suriye İtilafna-
mesi ile İngilizler bölgeyi Fransız-
lar’a devrettiler. Fransız kuvvetleri 
29 Ekim 1919’da Maraş’a girdiler 
ve bölgedeki Ermeniler tarafın-
dan coşku ile karşılandılar. Bu sü-
reçte Maraş’ta milli teşkilatlanma 
hızlandı. İşgal altında olan yerler-
de Cemiyet-i İslamiye, işgal altın-
da olmayan yerlerde ise açıktan 

Müdâfaa-i Hukuk örgütlenmesi ve 
direniş için hazırlıklar yapıldı. 

Antepliler işgal altında 
direnişi örgütleyebilmek 

için Maraş’ta olduğu 
gibi Müdâfaa-i 

Hukuk Cemiyeti'nden 
önce Cemiyet-i 

İslamiye kurarak 
faaliyetlerine başladılar.  

Nihayet önce Müslüman kadınla-
ra sataşan Fransız askerlerine karşı 

Uzunoluk Câmii müezzini Sütçü 
Hacı İmam’ın “Bugün namus günü-
dür.” diyerek olaya müdahale edip 
kadınları kurtarması Maraş’taki 
teşkilatlanmaya ciddi moral moti-
vasyon katmıştır. Ardından 28 Ka-
sım 1919 Cuma günü bayrak hadi-
sesi ile direniş çalışmaları çok daha 
hız kazanıp mahallelere örgütlene-
bildi. 20 Ocak 1920 günü, Maraş 
halkının Fransızlar’a karşı başlat-
tığı direniş, 22 gün ve gece devam 
ederek 12 Şubat 1920’de zaferle 
neticelendi. 

Antep’in Gazası
Antep 15 Ocak 1919’da İngiliz 
kuvvetlerince mütareke şartlarına 

Antep, Urfa 
ve Maraş’ta 
Kuvayı Milliye 
Süvarileri

Milli Mücadele 
Kahramanlarından 
Davulcu Halil Ağa,
Maraş
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aykırı olarak işgal edildi. 23 Ocak’ta 
hükümet konağını basarak şehrin 
ileri gelenlerini tutuklayıp önce 
Halep’e oradan Mısır’a götürdüler. 
Antepliler işgal altında direnişi ör-
gütleyebilmek için Maraş’ta olduğu 
gibi Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'n-
den önce Cemiyet-i İslamiye ku-
rarak faaliyetlerine başladılar. 29 
Ekim 1919’da İngilizler Antep’ten 
çıktılar ve yerine Fransız birlikle-
ri geldi. 23 Kasım 1919’da 30 bin 
kişinin katıldığı belirtilen bir mi-
ting düzenlendi. Bütün Antep ve 
civarından gelen vatandaşlar işga-
li protesto ettiler. Antep halkının 
el birliği ile 27 savunma bölgesi 
oluşturuldu ve şehirde Fransızlar’a 
karşı çete savaşları başlatıldı. Şa-
hin Bey, Polat Bey ve Karayılan gi-
bi kahramanlar idaresinde Mart 
1920 sonuna kadar Antep’e güçlü 
Fransız birliklerinin girişine mü-
saade edilmedi. 1 Nisan 1920 tari-
hinde Antep şehrinde direniş baş-
latıldı. Bu direniş 8 Şubat 1921 
tarihine kadar devam etti. Antep 
müdâfaası sırasında 6 bin şehit 
verildi. Halk bu mücadeleye kendi 
arasında 232 bin altın lira toplaya-
rak maddi destek de sağladı. Ancak 
yaklaşık bir sene süren direniş An-
tep’te baş gösteren açlık yüzünden 
sonlandırılmak zorunda kaldı ve 
şehir düştü.

Urfa’nın Şanlı 
Direnişi
İngilizler, 24 Mart 1919 günü 
Urfa’yı işgale başladı. 30 Ekim 
1919’da ise şehre Fransız askerle-
ri girdi. Urfa Müdâfaa-i Hukuk Ce-
miyeti gizli fakat kararlı bir biçim-
de teşkilatlandırıldı. Asker, sivil, 
eşraf, ulema ve toplumun her ke-
siminden vatanseverler bir araya 
geldi. Kur’an-ı Kerim üzerine ye-
min ederek kurtuluşa kadar mü-
cadele etme kararlılığını gösterdi-
ler. Cemiyet, 600 kişilik silahlı bir 
kuvvet oluşturdu. Cemiyetin des-
teği ile 9 Şubat günü, Kuvayı Mil-
liye Urfa’ya girdi. Bandilli, Dögerli, 
Şeyhanlı, Baziki, Borova, ve Sive-
rek aşiretlerinin desteği ile Fran-
sızlar’a karşı 3.000 kişilik kuvvet 

teşkil edilmişti. Bu kuvvetlere halk 
destek sağlıyordu. Fransızlar’la 
kanlı mücadele 2 ay devam etti ve 
11 Nisan 1920’de çekilmek zorun-
da kaldılar. 

23 Kasım 1919’da 30 
bin kişinin katıldığı 
belirtilen bir miting 
düzenlendi. Bütün 

Antep ve civarından 
gelen vatandaşlar 

işgali protesto ettiler.

Sonuç
Milli Mücadele, mütareke ile hare-
ket kabiliyetini kaybeden devletine 
milletin sahip çıkması, hem işgalle-
re karşı direnişi hem de başşehrini, 
padişahını ve hükümetini kurtar-
ma hareketidir. 1918 sonbaharın-
da Mondros Mütarekesi ile başla-
yıp 1922 nihai zafere kadar 5 yıl 
devam eden Milli Mücadele hiçbir 
sosyal ve siyasal sınıfa mal edile-
mez. Bu Müslüman Türk milletinin 
topyekûn birlikte hareket etmesiy-
le kazanılmıştır. Tarihçi Bayram 
Sakallı’nın vurguladığı gibi Milli 
Mücadele'nin motor gücü Müdâ-
faa-i Hukuk Cemiyetleri'dir. Bu ce-
miyetlerin kurucu üyelerine baktı-
ğımız zaman eşraf ile ulema ağırlık 

teşkil etmekle beraber süreç içinde 
hem cemiyetlerde hem de Kuvayı 
Milliye’de halkın bütün kesimleri 
din ü devlet mülk ü millet anlayışı ile 
yer almışlardır. Şevket Süreyya Ay-
demir, Milli mücadelenin sınıfsal 
bir mücadele olarak görülemeyece-
ğini, 1919-20 günlerinin örgüsün-
de böyle bir zemin ve fon aramanın 
yanlış olacağını yazmaktadır. Ber-
nard Lewis de Milli Mücadelenin 
iktisadi sınıfların devleti kontrol 
için aralarında bir mücadele veya 
tiranlıktan kurtulmak maksadıyla 
başlatılan bir halk hareketi olarak 
açıklanamayacağını vurgulamakta-
dır. Doğan Avcıoğlu da Müdâfaa-i 
Hukuk Cemiyetleri'nde milliyetçi 
subay ve aydınların yanı sıra, ba-
şından itibaren eşrafın önemli ye-
ri olduğunu, 5 ilin 54 delegesini 
bir araya getiren Erzurum Kong-
resi’nde eşraftan 17 çiftçi ve tüccar 
ile 6 din adamı bulunduğuna dik-
kat çekmektedir. Avcıoğlu, Ege’nin 
direnişinde önemli yeri olan Ala-
şehir Kongresi’nde ise 12 eşraf, 4 
esnaf, 11 sarıklı hoca, 2 memur, 
1 asker ve 1 efe katıldığına dikkati 
çekmektedir. Vatanı düşman işga-
linden kurtarmak gayesinde birleş-
miş her sosyal gruptan insan Birin-
ci Büyük Millet Meclisi’nde temsil 
edilmiştir. 381 kişilik ilk mecliste 
61 sarıklı hoca, 83 eşraftan çift-
çi ve tüccar, 8 şeyh, 5 ağa ve 5 aşi-
ret reisi yer almıştır. Bu toplum-
sal güçler arasında istilacılara karşı 

Urfa’nın 
İşgalden 
Kurtuluşu, 
1920



birlik ve beraberlik sergilendiğini 
görmekteyiz. 

Milli Mücadele, 
mütareke ile hareket 
kabiliyetini kaybeden 

devletine milletin sahip 
çıkması, hem işgallere 
karşı direnişi hem de 

başşehrini, padişahını 
ve hükümetini 

kurtarma hareketidir.

Son olarak, milletin yabancı etki, 
tesir ve zorlamalara açık olan işgal 
altında kalan siyasi ve dini makam-
lara karşı da müteyakkız olduğunu 
belirtmek gerekir. Milli Mücade-
le yıllarında İstanbul’daki Şeyhü-
lislam Dürrizade’nin Anadolu ha-
rekâtına karşı olan fetvası Anadolu 
uleması tarafından kabul görme-
miş ve düşman baskısı altında ha-
zırlandığı düşünülmüştür. Ankara 
Müftüsü Hoca Rifat Efendi başta 
olmak üzere yüzden fazla müftü-
nün imzaladığı mukabil bir fetva 
ile Milli Mücadelenin haklı, meş-
ru bir cihad-ı mukaddes olduğu 

ilan edilmiştir. Bu fetva Anado-
lu’da işgale karşı birlik içinde ha-
reket etmenin önemli bir unsuru 
olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa ve silah ar-
kadaşları, Samsun’a çıktıklarında, 
Anadolu sathında birer çoban ateşi 
gibi yanmakta olan Müdâfaa-i Hu-
kuk hareketini görmüşler ve dağı-
nık haldeki bu milli kuvvetleri bir 
araya getirerek aynı hedefe yönelt-
meyi başarmış ve liderlikleri ile 
Türk milletini zafere götürmüşler-
dir. 

Kaynakça
1. Bayram Sakallı, Millî Mücadele’nin Sosyal Tarihi Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri, İstanbul 1997
2. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. M.Kıratlı. Ankara 
3. Bülent Tanör, Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920), İstanbul 1998
4. Cengiz Gönen, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın İlk kahramanı Maraş, Ankara 2005 
5. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Ankara 1969
6. Doğu Ergil, Milli Mücadele’nin Sosyal Tarihi, İstanbul 1981
7. Ertuğrul Zekai Ökte, Ben Bir Türküm Türk Düşünce ve Hayat Tarzının Tarihi Gelişimi, İstanbul 1995
8. Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler, İstanbul 1980
9. Kamil Erdeha, Milli Mücadele’de Vilayetler ve Valiler, İstanbul 1975
10. M.Birol Güngör, Antep Harbi, İstanbul 2004 
11. Nazım H. Polat, “Millî Mücadelede Sivil Direnişin Kökleri: Müdâfaa-i Millîye Cemiyeti (1913-1919)” Türkler XV, s.628-636.
12. Rıdvan Akın, “Birinci Meclis’in Sosyal Politika Gündemi ve Milli Mücadele Döneminde Türk Halkının Sosyo-Ekonomik 

Durumu”, Türkler XVI, s.116-127 
13. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam II, İstanbul 2011

Erzurum 
Kongresi

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2017-10 ‹ 42 43 ›TARİH



Yrd. Doç. Dr. Ali CANÇELİK

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

FAHREDDİN PAŞA VE
MEDİNE MÜDÂFAASI

TARİH



arih sayısız olaylara 
şahitlik etmiş, sayı-
sız kahramanları in-
sanlığa bahşetmiştir. 
Tarihin kahraman 
aktörleri insana hay-

ret, coşku, derin hüzün ve büyük 
saadetler yaşatmışlar; en büyük 
kâtip olan zaman ise onların isim-
lerini yaşadıkları olaylarla birlikte 
tarihin yakuttan kitabelerine bir 
nakkaş gibi nakşetmiştir. İsimler 
ve hadiseler silinmez kitabede her 
sene-i devriyede ve benzerinin her 
tekrarında yine ve yeniden okun-
makta ve yâd edilmektedir. 

Tarih bir ayna gibi kendimizi ak-
settirmekte ancak çapaklı ve mah-
mur zamanlarımızda kendimizi 
göremez olmaktayız. Bulanık gö-
rüşlerin keskin ve net hale gelmesi 
için silinmesi kaçınılmaz. Biraz acı 
verse de görünen o ki başka da bir 
çaresi yok. 

Çoluk-çocuk, ihtiyar-genç, zen-
gin-fakir, köylü-kentli, dağlı-ovalı; 
karnını kaşıyan, sakalını sıvazla-
yan; makyajsız camdan bakmayan, 
aklımıza gelen gelmeyen herkesin 
iliklerine kadar hissettiği; sahne-
nin içindekiler oluverdiği 15 Tem-
muz gecesi sanırım kaderin bir ça-
pak silme tecellisiydi. Temennimiz 
ve tesellimiz ise gözlerimizin tarih 
aynasına daha net bakışlarla yönel-
mesi oldu. 

Kitaplar, dergiler, söyleşiler, röpor-
tajlar, açık-kapalı oturumlar, tar-
tışmalar… Daha neler neler tarihi 
ve bugünü konuşmaktalar ve daha 
da konuşacaklar. Milletin, dile ge-
tirilmesi kâbil-i mümkün olmayan 
15 Temmuz müdâfaası kiminle ve 
hangi hadiseyle bütünleşir diye ba-
kıldığında akla gelenlerden biri de 
Medine Müdâfaası ile tarihin silin-
mez sonsuz kitabesine adı nakşe-
dilen; yabancıların bile Çöl Kaplanı 

T

Tarih, bir ayna gibi kendimizi aksettirmekte ancak çapaklı 
ve mahmur zamanlarımızda kendimizi göremez olmaktayız. 
Bulanık görüşlerin keskin ve net hale gelmesi için silinmesi 
kaçınılmaz. Biraz acı verse de görünen o ki başka da bir 
çaresi yok. 

Fahrettin Paşa
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diye nam taktıkları bir Osmanlı pa-
şası Fahrettin Paşa’dır. Dolayısıyla 
Fahrettin Paşa ve Medine Müdâfa-
ası’nı yâd etmek bir borcu eda et-
mek olsa gerektir.

Rusçuk’ta doğan Fahrettin Pa-
şa’nın asıl adı Ömer. Ne ilginçtir ki 
asıl adı Ömer! Böyle şanlı bir mü-
dâfaa için Hazreti Ömer’in şecaati-
nin tecellisine mazhar bir isim gön-
derilmiş hissi doğuyor insanda.

Paşa, soyadı kanunundan son-
ra Türkkan soyadını alır. Baba-
sı Mehmed Nâhid Efendi, annesi 
Bâlî oğullarından Fatma Âdile Ha-
nım’dır. 93 Harbi’nden sonra aile-
siyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer 
Fahreddin, 1888’de Harp Oku-
lu’nu, 1891’de Erkân-ı Harbiyye’yi 
bitirir; kurmay yüzbaşı olarak or-
duya katılır. Balkan Savaşı sırasın-
da Çatalca savunmasında başarısı 
gösterir ve Edirne’nin geri alınma-
sında önemli rol oynar. Osmanlı 
Devleti 1914’te I. Dünya Savaşı’na 
girdiği vakit miralay rütbesiyle, 
Dördüncü Ordu’ya bağlı 12. Ko-
lordu kumandanı olarak Musul’da 
bulunmaktadır. 5 Kasım 1914’te 
mirlivalığa terfi ettirilir. 26 Ocak 
1915’te 12. Kolordu’daki vazife-
sine ilâveten Dördüncü Ordu ku-
mandan vekilliğine getirilir. Bura-
da bir yandan tehcire tâbi tutulan 
Ermeniler’i yerleştirirken bir yan-
dan da Urfa, Zeytun, Haçin, Mu-
sadağı Ermeni ayaklanmalarını 
bastırır. 

Fahrettin Paşa, Balkan 
Savaşı sırasında Çatalca 
savunmasında başarısı 
gösterir ve Edirne’nin 

geri alınmasında 
önemli rol oynar. 

O dönemde İngilizlerle anlaşan 
Mekke Şerifi Hüseyin’in isyana 
hazırlandığı haberi alınır alınmaz 
Fahreddin Paşa Dördüncü Ordu 
kumandanı Cemal Paşa tarafından 
Medine’ye gönderilir. Tarih, 28 
Mayıs 1916’dır. Fahreddin Paşa 31 
Mayıs’ta Medine’ye ulaşır ve yaptı-
ğı tetkikler neticesinde Şerif Hüse-
yin’in birkaç gün içinde isyan ede-
ceğini Cemal Paşa’ya bildirir. Şerif 

Hüseyin ve dört oğlu, 3 Haziran 
1916’da  Medine  çevresindeki de-
miryolunu ve telgraf hatlarını tah-
rip ederek isyanı başlatırlar. 

İsyanın başlamasıyla birlikte 5-6 
Haziran geceleri  Medine  karakol-
larına saldırırlar ancak Fahreddin 
Paşa’nın aldığı tedbirler sayesin-
de geri püskürtülürler. Başlangıç-
ta âsilerin sayısı 50.000 iken Hicaz 
bölgesindeki Osmanlı askerinin 
sayısı toplam 15.000 civarında-
dır. Fahreddin Paşa, 27 Haziran 
1916’da karşı harekâta başlayarak 
Bi’riali, el-İlâve, Bi’rimâşî mevki-
lerindeki âsileri yenilgiye uğratır. 
Arkasından yeni birliklerle takvi-
ye edilir ve 15 Temmuz 1916’da 
Hicaz Kuvve-i Seferiyyesi kuman-
danlığına tayin edilir. Her ne kadar 
Fahrettin Paşa’nın tedbir, strateji 
ve saldırılarıyla âsiler güç kaybet-
miş olsa da Mekke Valisi Galib Pa-
şa’nın tedbirsizliği yüzünden 9 Ha-
ziran’da genel saldırıya geçerler; 16 
Haziran’da Cidde’ye, 7 Temmuz’da 
Mekke’ye, 22 Eylül’de de Tâif ’e gir-
meyi başarırlar. Bunların netice-
sinde Fahreddin Paşa’nın savun-
duğu Medine  dışındaki neredeyse 
bütün büyük merkezler âsilerin eli-
ne geçmiş olur. Üstüne üstlük Ka-
nal Harekâtı’nın bütün şiddetiyle 
devam ediyor olması da Hicaz’a as-
ker göndermeyi engellemektedir. 

İşte Fahreddin Paşa’yı Medine Mü-
dâfii ve Çöl Kaplanı yapan süreç 
burada başlar ve tam tamına iki 

Medine



yıl yedi ay devam eder. Elinde bu-
lunan son derece kısıtlı imkânlar-
la,  önce  Medine  ve çevresinde bir 
güvenlik hattı oluşturmak için 
Aşar Boğazı, Bi’riderviş, Bi’riab-
bas ve Bi’rirehâ mevkilerini âsiler-
den temizler. Böylece 29 Ağustos 
1916’da  Medine  çevresinde yak-
laşık 100 kilometrelik bir emniyet 
şeridi meydana getirilmiş olur. Bir 
yandan oldukça stratejik davranıp 
müdâfaayı devam ettirirken diğer 
yandan İstanbul’dan devamlı tak-
viye kuvveti istemektedir. Ne var 
ki Osmanlı hükümeti de onun is-
teklerini yerine getirecek durumda 
değildir.

Durum böyleyken Osmanlı hükü-
meti Hicaz’ı kısmen boşaltma ka-
rarı alır. Fahreddin Paşa, herhan-
gi bir yağmaya karşı  olabildiğince 
tedbirli davranır ve Medine’de Hz. 
Peygamber’in mezarında bulunan 
mukaddes emanetlerin İstanbul’a 
nakledilmesini teklif eder. Sorum-
luluğun kendisinde olması şartıy-
la teklif hükümet tarafından kabul 
edilir. Fahreddin Paşa bir komis-
yon kurar; tek tek kontrol ettirdi-
ği otuz parçadan oluşan mukaddes 
emanetleri 2.000 askerin koruma-
sı altında İstanbul’a gönderir. 

Süre geçtikçe şartlar Fahreddin 
Paşa’nın aleyhine dönüşmekte-
dir. Medine’yi Suriye’den ayıran 
çölde dolaşan ve yağmacılıkla ge-
çinen bedeviler, Şerif Hüseyin’in 
hileleri ve İngilizler’in paralarıyla 

kandırılır ve isyancıların saflarında 
yer alırlar. Bu durumda Medine’yi 
Suriye’ye bağlayan demiryolunun 
korunması güçleşir. Meşhur İngiliz 
casusu Lawrence ise boş durmaz, 
demiryolu boyunca dolaşır ve ray-
ları dinamitle parçalatır.

Takdîr-i ilâhî, rızâ-
yı peygamberî ve 

irâde-i pâdişâhî şeref-
müteallik oluncaya 

kadar Medine Müdâfaası 
devam edecektir.  

Medine her geçen gün çevresiyle 
irtibatı kesilmiş bir kale haline ge-
lir. Günden güne iaşe de azalmak-
tadır. Daha fazla dayanılmaz ve 
Medine’de bulunan ahalinin tahli-
yesine karar verilir. Mesela yeni ta-
yin edilmiş olan Mekke Emîri Şerif 
Haydar Paşa ve ailesi  Medine’den 
ilk ayrılanlardandır. Onların ardın-
da 3-4 bin kişilik yerli halk ayrılır.

Fahreddin Paşa ise elinde kalan çok 
az sayıdaki kuvvetle hem bu çöl yo-
lunu hem de Medine’yi müdâfaaya 
devam etmektedir. Fakat Hicaz de-
miryolunun Medine’ye yakın olan 
Tebük-Medâin arasındaki Müdev-
vere İstasyonu’nun düşman eline 
geçmesinden sonra Medine  Kale-
si isyancılar tarafından kuşatılır. 
Şehir artık hiçbir yerden yardım 

alamaz duruma gelmiştir. Şehirde 
kalan halk ve asker arasında açlık 
ve hastalık hüküm sürmeye baş-
lar. Bu güç şartlar, Fahreddin Pa-
şa’yı  müdâfaadan vazgeçiremez. 
Hatta kaleyi tahliye etmesini iste-
yen İstanbul hükümetini dahi din-
lemez. Onlar “Medine Kalesi’nden 
Türk bayrağını ben kendi elimle 
indiremem, eğer mutlaka tahliye 
edecekseniz buraya başka bir ku-
mandan gönderin!” cevabını ile-
tir ve ne kadar musır olduğunu 
da belirtir: “Takdîr-i ilâhî, rızâ-yı 
peygamberî ve irâde-i pâdişâhî şe-
ref-müteallik oluncaya kadar Me-
dine Müdâfaası devam edecektir.” 

Fahreddin Paşa ve askerleri bir ta-
raftan düşmanla mücadele eder, 
diğer taraftan açlık ve hastalıkla. 
Bu esnada Kanal Harekâtı felâket-
le bitmiş, Filistin elden çıkmış ve 
en yakın Osmanlı kuvvetleri Medi-
ne’den 1.300 km uzakta kalmıştır. 
I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan 
Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de 
Mondros Mütarekesi’ni imzala-
mıştır. Fahreddin Paşa mütare-
kenin 16. maddesine göre teslim 
olmalıdır ancak buna katî suret-
te yanaşmaz. Medine’de bulunan 
ahali ve asker ise her tarafla irti-
batları kesilmiş olduğundan müta-
rekeden bile haberdar değillerdir. 
Olup bitenleri telsiz vasıtasıyla ta-
kip eden Fahreddin Paşa, Kızılde-
niz’de demirleyen İngilizlerin mü-
tareke maddesini hatırlatmalarına 

Lawrence

Medine
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cevap bile vermez. Sadece bununla 
kalmaz, Babıâli’nin Mondros Mü-
tarekesi’ni tebliğ etmek üzere gön-
derdiği yüzbaşıyı hapseder ve İs-
tanbul’u da cevapsız bırakır.

Bir yandan İngilizler, bir yan-
dan Medine’yi kuşatmış olan Şerif 
Hüseyin’in kuvvetleri  Medine’nin 
bir an önce teslim edilmesini is-
terlerse de bu isteklerine karşılık 
alamazlar. Babıâli, İngilizler’in de 
baskısı üzerine bu defa padişahın 
imzasını taşıyan bir teslim emrini 
Adliye Nâzırı Haydar Molla ile Me-
dine’ye gönderir. Bu kadar direniş 
gösteren Fahreddin Paşa bu emri 
de dinlemez. Askerlerin çoğunun 
hasta olmasına, cephane, ilâç ve 
giyecek stoklarının bitmesine rağ-
men direnmeyi sürür.

Sonunda kendi subaylarının da 
baskısı ile teslim olmaya razı olur. 
Ancak bazı teslim şartları vardır. 
Bunların başında, “Hicaz Kuvve-i 
Seferiyyesi kumandanı Fahreddin 
Paşa hazretleri yirmi dört saat zar-
fında Hâşimî kuvvetleri karargâhı-
nın misâfir-i hâssı olacaktır.” ibare-
si yer aldığı halde Fahreddin Paşa 
Ravza-i Mutahhara yakınındaki 
bir medreseye giderek burada ön-
ceden hazırlatmış olduğu yatağına 
girer ve bir yere gitmeyeceğini bil-
dirir. Fakat kendisiyle görüşmeye 
gelen kumandan vekili Necib Bey 

ve etrafındakiler tarafından tutu-
lup Hâşimî karargâhında hazırlan-
mış olan çadırına götürülür. Tarih 
10 Ocak 1919’dur.

Fahreddin Paşa 24 
Eylül 1921’de Millî 

Mücadele’ye katılmak 
için Ankara’ya gelir. 9 

Kasım 1921’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 

Kâbil sefirliğine 
tayin edilir. Türk-

Afgan dostluğunun 
gelişmesinde 

önemli rol oynar.   

Şerif Abdullah’ın kuvvetleri antlaş-
ma gereğince 13 Ocak 1919’da Me-
dine’ye girer. Böylece Mondros 
Mütarekesi’nin üzerinden yet-
miş iki gün geçtikten sonra Medi-
ne teslim edilmiş olur. 

İngilizler tarafından Türk Kapla-
nı veya Çöl Kaplanı diye adlandı-
rılan Fahreddin Paşa 27 Ocak’ta 
savaş esiri olarak Mısır’a gönderi-
lir; ardından 5 Ağustos’ta Malta’ya 
sürgün edilir. Sürgün sırasında, sa-
vaş suçlularını yargılamak üzere iş-
galci devlet tarafından İstanbul’da 

kurdurulan ve mahkeme başka-
nından dolayı halk arasında Nem-
rud Mustafa Dîvân-ı Harbi adı ve-
rilen mahkeme tarafından ölüme 
mahkûm edilir. Ancak Fahreddin 
Paşa, Ankara hükümetinin gayret-
leriyle 8 Nisan 1921’de Malta’dan 
kurtulur. Berlin’de karşılaştığı En-
ver Paşa’nın daveti üzerine Mos-
kova’ya geçer ve İslâm İhtilâl Cemi-
yetleri İttihadı Kongresi’ne iştirak 
eder. 24 Eylül 1921’de Millî Müca-
dele’ye katılmak için Ankara’ya ge-
lir. 9 Kasım 1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Kâbil sefirliğine 
tayin edilir. Türk-Afgan dostluğu-
nun gelişmesinde önemli rol oy-
nar. Ruslar’la mücadele eden Baş-
kırdistan Cumhurbaşkanı Zeki 
Velidi Togan’a destek verir. 12 Ma-
yıs 1926’da görevinin sona ermesi 
üzerine yurda döner.

5 Şubat 1936’da Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nden tümgeneral rütbesiyle 
emekliye ayrılan Türk Kaplanı Fah-
reddin Paşa 22 Kasım 1948’de ve-
fat eder ve vasiyeti üzerine Rume-
lihisarı’na defnedilir. 

Gazi Fahreddin Paşa’yı yakından 
tanımış; onunla Medine’de birlikte 
bulunmuş olan Feridun Kandemir, 
Fahreddin Paşa’nın Medine Müdâ-
faası zamanlarını duygu ve düşün-
ce boyutlarıyla olabildiğince kale-
me almaya çalışmıştır. Fahreddin 

Medine



Paşa kendisinden böyle bir talep-
te bulunan Kandemir’i “Herkes sa-
dece vatana karşı borçlu olduğu va-
zifeyi yapar ve orada işi biter.” veya 
“Bana bak, Medineli, demişti, boşuna 
kendini yorma. Hiç kimse bana: “Bir 
zamanlar şöyle yaptım, böyle ettim” 
dedirtemez. Ne yapılmışsa, bütün ve-
sikalarıyla tarihe bırakılmıştır. Ne di-
yeceğini kestirerek, konuşacak olan 
ancak odur.” sözleriyle geri çevirmiş 
olsa da zaman zaman o günlere ait 
hatıralarını da anlatmıştır. 

Kandemir’in hazırladığı eserden 
hem Fahreddin Paşa’nın, hem as-
kerlerin hem dönemin duygu ve 
düşünce atmosferini yansıtan bazı 
bölümleri arz etmek istiyoruz. 

Fahreddin Paşa’nın 
kanâatine göre bu, 
“döner dünyada” 

siyasetçe, askerlikçe, 
maddece mânâca, her 

şeyce en mühim nokta, 
bugün Medine’dir.   

Fahreddin Paşa’yı müstesna şah-
siyeti ve her cephesiyle tanıyan; 
özellikle askerlik yönünü de en ya-
kından bilen Dördüncü Ordu Kur-
maybaşkanı Ali Fuad Erden, Çöl 
Kaplanı hakkında şunları belir-
tir: “Bir kıtayı teftiş ederken, kıta-
nın en başındaki eri, herkesin gözü 
önünde kucaklar, öper ve bu kucak-
lama, kumandan tarafından bütün 
kıta erlerinin aynı şefkatle sarılma 
edildiğinin sembolik ifadesi olurdu. 
Fahreddin Paşa, her sabah Harem-i 
Şerif ’in hademeliğini yapar, kefene 
bürünerek ve başına beyaz sarık sara-
rak Peygamberimizin merkadını ken-
di eliyle siler süpürürdü. O, Ravza-i 
Mutahhara’nın hizmetkârı, bekçisi, 
muhafızı-mukaddes cihad esnasın-
da düşmanla işbirliği yapanlara kar-
şı muhafızı idi. … Fahreddin Paşa’nın 
kanâatine göre bu, “döner dünyada” 
siyasetçe, askerlikçe, maddece mânâ-
ca, her şeyce en mühim nokta, bu-
gün Medine’dir. Kubbe-i Hadra (Yeşil 

Kubbe) üzerinden Türk’ün al sanca-
ğının indirilmesi ihtimalinden dehşet 
duyardı. Medine’nin anavatandan 
ayrı düşürülmesine hiç katlanamaz-
dı. Ve hep sorardı: “Medine anavatan 
değil mi?” 

30 Kasım 1918 günkü Akşam ga-
zetesinde Falih Rıfkı imzasıy-
la (Medine Kahramanına) başlıklı 
bir yazı yayınlanır. Yazar Fahred-
din Paşa’nın karargâhından gelen 
bir askere “Fahri Paşa ne yapıyor?” 
diye sorar. Aldığı cevap Paşa’nın 
hem halka hem de askerlerine kar-
şı gösterdiği ahlak ve hassasiyet 
anlayışını yansıtmaktadır: “Hiç... 
Birkaç siper... Bir avuç asker... Etraf-
ta Faysal’ın hecinleri, aşiretler, kabi-
leler, Fransız ve İngiliz zabitleri var. 

Su içen, yemek yiyen bütün faydasız 
ahaliyi Şam’a gönderdik. Ravza-i Mu-
tahhara’yı asker temizliyor. Siperlere 
o bakıyor, ezanı tabur hafızları oku-
yor, siperlerin kısım kısım, haftada 
bir izinleri vardır.

Fahri Paşa bunları evvela Medine’nin 
küçük bahçesine götürür ve karagöz 
seyrettirir. Eğer bazı sözleri varsa, 
sözlerini karagöz vasıtasıyla asker-
lerine bildirir. Zira anlaşılıyor ki, bu 
köylüler karagözün sözüne gazete-
lerden, beyannamelerden, nutuklar-
dan ziyade inanıyorlar. Eğlence bit-
tikten sonra Fahri Paşa askerlerini, 
Ravza-i Mutahhara’da merkadın içi-
ne götürür, beraberce Hizmet-i Ne-
beviyye’yi (Hazret-i Peygamber’in 
mübarek merkadlerinde gereken Medine
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hizmetleri) yaparlar. Sonra hepsini 
birer birer alınlarından öperek siper-
lerine yerleştirir.”

Fahreddin Paşa’yı anlatan bir ko-
mutan, Paşa’nın cesaret ve azmi-
nin nasıl emri altındaki askerlere 
de sirayet etmiş bulunduğunu, ko-
mutanlarının kanlarının son dam-
lasına kadar Medine’yi müdâfaa 
düşüncesinde olduklarını şu söz-
leriyle açıklar: “Kumandanımız Fah-
reddin Paşa da buydu. Amma biz, 
kahramanlığımızdan filan habersiz-
dik. Böyle bir zannımız, hele iddia-
mız yoktu. “Kahramanlık, vazifenin 
bitip, ölümün göze alınarak çalışma-
ya devam edildiği yerde başlar.” sö-
zünden de haberimiz yoktu. Sadece, 
mukaddes bildiğimiz askerlik vazi-
femizi canla başla yapmakta devam 
ediyorduk. Filistin’de kopan kıyamet-
le ordularımızın Halep’e kadar çekil-
diğini, bunun üzerine hükümetin de 
düşmanlarla antlaşma imzalamak 
zorunda kaldığını bile, neden sonra 
duyabildik. Duyduğumuz vakit de, 
sanki hiçbir şey, bütün olup biten-
ler bizi ilgilendirmiyormuş gibi, yine 
yarı aç, yarı tok, hastalarımıza ilaç, 
yaralılarımıza sargı bulamayarak, 
büyük bir inançla kendimizi kaptır-
dığımız bir (savunma) gayesi uğrun-
da, çarpışmakta devam ediyorduk. Ve 

edecektik. Son nefesimize kadar silahı 
elden bırakmayacaktık. Ahdımız buy-
du. Kim ne derse desin, nereden ne 
emir gelirse gelsin, bu uçsuz bucaksız 
çölün ortasında kimseden bir yardım 
görmeden yapayalnız da kalsak, ahdı-
mıza sadık kalarak, bu yolda gitmek 
azmindeydik.”

Fahreddin Paşa, 
Ravza-i Mutahhara’nın 

hizmetkârı, 
bekçisi, muhafızı-
mukaddes cihad 

esnasında düşmanla 
işbirliği yapanlara 
karşı muhafızı idi.    

Mondros Mütarekesi imzalanmış-
tır. Müdâfaa halinde olan karar-
gâhların da artık teslim olması ge-
rekmektedir. Haber Medine’ye de 
ulaşır. Haber herkes arasında du-
yulmuştur. Bunun üzerine Fah-
reddin Paşa, 3 Kasım günü kıta-
lardan davet ettiği ümera erkân ve 
eratını Harem-i Şerif ’te toplar. Bi-
lal Habeşî’nin okuduğu minareden 
büyük bir huşu ile ezan dinlenir 
ve öğle namazı kılınır. Namazını 

bitiren Fahreddin Paşa, ağır ağır 
yerinden kalkar, Ravza-i Mutahha-
ra’nın gümüş parmaklığı önünde, 
bir vecd ve sükûn içinde bir müd-
det durup dua ettikten sonra, bü-
yük bir al sancağı göğsüne dolar, 
metin adımlarla, kalabalık cema-
atin hayretler ve tereddütler için-
de bakan gözlerinden habersizmiş 
gibi, sessizce minbere çıkar. Min-
ber, tam Ravza-i Mutahhara’nın 
karşısında bulunmaktadır. Bütün 
Harem-i Şerif, tarifi mümkün ol-
mayan derin bir sükûnet içinde-
dir. Herkes ne olacağını, Fahreddin 
Paşa’nın bu haliyle ne yapacağını 
âdeta nefes almayarak, tepeden 
tırnağa bir sabırsızlık içinde bek-
liyordur. Böylece birkaç dakika 
geçer ve birden, gök gürültüsünü 
andıran bir gürleyişle Fahreddin 
Paşa’nın sesi duyulur: 

“Ey Nâs! Size bin üç yüz yıl öncenin 
bu kubbeleri çınlatan ilâhî, mukad-
des sesiyle hitap ediyorum. Ve müba-
rek kabrinde hây (diri) olan Peygam-
ber-i Zişanımız Hazreti Muhammed 
sallallahu aleyhi vesellem huzurunda 
ahd-i peyman ederek diyorum ki; biz 
ne kadar kuvvetli düşmanlar karşı-
sında bulunursak bulunalım, Allahu 
Teâlâ’nın izni ve O’nun Resûlü Ek-
remi’nin şefaati ile zerre kadar fütur 



getirmeden mukaddes bildiğimiz mü-
cadelemize devam edeceğiz.

İngiliz altınlarına karşılık, İslâm kanı 
dökmekten zevk alan karşımızdakiler 
Medine’nin Suriye ile yegâne muva-
sala hattı (bağlantı yolu) olan demir-
yolunu muhtelif yerlerden kestikten 
sonra Urbanın (Bedevilerin) şehre er-
zak getirmelerini men ile Medine’yi 
cebren alacaklarından bahisle, şimdi-
den teslim olmamızı teklif ediyorlar. 

Ey Nâs! Malûmunuz olsun ki, şecî ve 
kahraman askerlerim, bütün İslâm’ın 
sırtını dayadığı yer, manevî gücünün 
desteği, Hilâfetin gözbebeği olan Me-
dine’yi son fişengine, son damla ka-
nına, son nefesine kadar muhafaza-
ya ve müdâfaaya memurdur. Buna 
Müslümanca, askerce azmetmiştir. 
Bu asker Medine’nin enkazı ve niha-
yet Ravza-i Mutahhara’nın yeşil tür-
besi altında kan ve ateşten dokunmuş 
bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i 
Münevvere kalesinin burclarından ve 
nihayet Mescid-i Saadet minareleriy-
le yeşil kubbesinden al sancağı alın-
mayacaktır! Allahu Teâlâ bizimle be-
raberdir. Şefaatçimiz O’nun Resûlü, 
Peygamberimiz Efendimizdir.

Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlık-
lar, şan ve şereflerle dolu Osmanlı or-
dusunun yiğit zabitleri, ey her cenkte 
cihanı tir tir titretmiş, asla kimse-
ye boyun eğmeyerek daima namus 
ve din borcunu kanıyla ödemiş şe-
ci Mehmetçiklerim, kardeşlerim, ev-
lâtlarım gelip hep beraber Allah’ın 
ve işte huzurunda huşû ve vecd için-
de gözyaşları döktüğümüz Peygam-
berinin karşısında hep beraber, ay-
nı yemini tekrar edelim ve diyelim ki, 
ya Resûlallah, biz seni bırakamayız!” 
 
Gözyaşları içinde nutkunu tamam-
layan Fahreddin Paşa, minberden 
inerken aynı coşku, heyecan ve 

gözyaşları içinde Mehmetçikle ku-
caklaşır. Bütün cemaat ahdini yer 
gök inlercesine haykırır. 

İnsanı insan yapan 
temel dinamiklerin 

başında düşünce 
ve duygu geldiği 

muhakkaktır. Ancak 
vatanı vatan kılan; 
insanları kahraman 

kılan en önemli 
dinamik “duygu”dur.    

Feridun Kandemir, 1921’de, Ba-
tum’da istihbarat müdürü iken 
Fahreddin Paşa’yı görür. Gözleri-
ne inanamaz ama gördüğü kişi ger-
çekten Çöl Kaplanı’nın ta kendisi-
dir. Paşa’nın çok gizli ve emniyetli 
şekilde Anadolu’ya geçirilmesi va-
zifesi almıştır. Bu işlerle uğraşırken 
bir gün münasip bir anını yakalar 
ve Paşa’ya bütün antlaşmalara, İs-
tanbul hükümetine ve padişaha 
varıncaya devlet büyüklerinin emir 

ve ricalarına rağmen neden teslim 
etmek istemediğini sorar.

Hem mütebessim hem de mahzun 
bir bakışla şunları dile getirir: “Ben 
o zaman muhasara altında kalmış 
rastgele bir kale kumandanı değildim. 
İslam âleminin gözbebeği olduğu ka-
dar şahsen de bütün kalbimle olanca 
varlığımla severek, sayarak bağlı ol-
duğum mukaddes bir makamı müdâ-
faa ediyordum. Bu vaziyette olan bir 
kumandanın nasıl bir ruh hali için-
de olduğunu kendisinden başka kim-
se bilemez. Bu kimsece tahmin edile-
mez. Ben bile şimdi o zamanki beni 
düşündükçe bazen insan denen şu 
mahlûkun duygularının tesiri altın-
da ne hallere geldiğine inanamaz gi-
bi oluyorum.”

İnsanı insan yapan temel dinamik-
lerin başında düşünce ve duygu 
geldiği muhakkaktır. Ancak vatanı 
vatan kılan; insanları kahraman kı-
lan en önemli dinamik “duygu”dur 
dense sanırım münasip düşer. Zira 
Fahreddin Paşa bunun en önemli 
ve yakın misallerinden biridir. 

Yaşayanlara düşen, göçenlerin duy-
gularına bağlanmak olsa gerek. 
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Dr. Nureddin NEBATİ

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

MEYDANLAR VE ŞEHİR

MAKALE



eydanların tarihi 
şehirlerin varolu-
şu ile iç içe geçmiş-
tir. Üretimde artık 
yaratılarak yerleşik 
hayata geçilmesi ile 

kentler meydana gelmiş ve kentler-
de yaşayan insanlar ilk çağlardan 
bu yana meydanlara ihtiyaç duy-
muşlardır. Antik Yunan’da agora-
lar, Roma döneminde forum mev-
cuttur. Türk–İslam geleneğinde 
meydanlar fiziksel etkinliğin, hü-
nerin, sanatın mekânı olmuştur, 
geleneğin ve göreneğin yaşatıldı-
ğı, devlet halk ilişkisinin kuruldu-
ğu alanlardır aynı zamanda. Orta-
çağ Avrupa kentlerinde meydan 
şehrin ayrılmaz ve temel parçala-
rından birisidir. Bugün meydanlar 
kentlerin temel simgelerinden bi-
risidir ve kimi meydanlar adeta şe-
hirle bütünleşmiş, şehir kimliğinin 
bir parçası olmuştur. 

Meydanlar kent hayatının aktığı, 
insanların sosyalleşerek, dinlene-
rek, çeşitli etkinlikler yaparak şe-
hirle iletişime geçtiği, kentlilerin 

hayat kalitesini arttıran mekân-
lardır. Çoğu zaman şehir etkin-
liklerinin merkezi olan bu kamu-
sal mekânlar, hem fiziksel hem de 
tinsel olarak kentin kalbi konu-
mundadır. Meydanların en temel 
işlevlerinden birisi; yapısı, bulun-
durduğu simgeler, hiçbir müda-
hale olmaksızın üzerinde akan 
hayat ile kentlide aidiyet hissi 

oluşturabilmesidir. Simgeler, sem-
boller, yaşam, kodlar, kullanılan 
motifler bireyin anlam dünyasın-
da ve varoluşunda yer tutmakta, 
kente dair imgeyi beslemektedir. 
Kent meydanları; bir araya getiren, 
birleştirici, farklılıklardan uyum 
yaratan, iletişime dayalı, bütün-
leştirici mekânlardır ve kent kim-
liğinin kesif bir şekilde hissedildiği 

M

Meydanların en temel işlevlerinden birisi; yapısı, 
bulundurduğu simgeler, hiçbir müdahale olmaksızın üzerinde 
akan hayat ile kentlide aidiyet hissi oluşturabilmesidir. 
Simgeler, semboller, yaşam, kodlar, kullanılan motifler bireyin 
anlam dünyasında ve varoluşunda yer tutmakta, kente dair 
imgeyi beslemektedir.

1930-1940’lı 
Yıllarda Beyazıt 
Meydanı
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alanlardır. Meydanlar aynı zaman-
da tarihsel olarak politikanın da 
merkezi olmuştur. Çünkü kent 
farklılıklar alanıdır ve farklılıkların 
olduğu yerlerde çatışmanın olması 
kaçınılmazdır. Bu çatışmalar, tarih 
boyunca kimi zaman olgun bir şe-
kilde varlık göstermiş kimi zaman 
çok şiddetli ve vulgarizm içeren 
haller alabilmiştir. Aynı zamanda 
politik merkezler olan meydanlar, 
kimi zaman iktidar denetiminin 
yoğun bir şekilde gözlemlendiği 
mekânlar olmuştur.

İyi düzenlenmiş ve tasarlanmış 
bir meydan kentlinin varoluşuna 
maddi-manevi faydalar sağlamak-
tadır. Meydanların insana sundu-
ğu tüm olanaklar estetik duygusu, 
çevre duyarlılığı, sosyalleşme, aidi-
yet, maneviyat gibi duyguları bes-
lemektedir. Her toplum ve kentin 
meydan politikalarını oluşturur-
ken dikkate alması gereken sem-
boller ve imgeler farklıdır. Belirli 
semboller belirli bağlamlar içinde 
anlam taşımaktadır dolayısıyla 
tüm toplumlar için yekpare bir “iyi 
meydan” tanımı yoktur. Ancak çok 
genel prensipler üzerinden ilerle-
yecek olursak öncelikle gerekli olan 
şudur: Meydanın şehrin tarihsel, 
kültürel, geleneksel atmosferi ve 
kent kimliği ile bütünlük içinde ol-
ması gerekmektedir. İmaj ve kimlik 

oluşturması, aidiyet yaratması, çe-
kim ve güzergah sunması, rekreas-
yon özellikleri sunması, çok fonk-
siyonluluk, esneklik, erişilebilirlik, 
güvenlik sağlanması, canlı tutul-
ması gibi kriterler ise bir meydanın 
kentle iyi bir ilişki kurabilmesi için 
gerekli diğer özelliklerdir.

Meydanların insana 
sunduğu tüm olanaklar 
estetik duygusu, çevre 

duyarlılığı, sosyalleşme, 
aidiyet, maneviyat gibi 

duyguları beslemektedir.  

Meydanların Tarihi
Arapça bir sözcük olan meydan 
“alan, saha; yarışma, eğlence veya 
karşılaşma yeri; bulunulan yer ve 
çevresi; fırsat, mekân veya vakit; 
Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan 
yer” anlamlarına gelmektedir (tdk.
gov.tr). Meydan tasavvufta kâi-
nat anlamı taşımaktadır. Pek çok 
şeyi içine alan bir alan olması ne-
deniyle kâinatı temsil etmektedir. 
Hem dünyeviliği hem de eğitim 
alanı olmayı simgeler. Bektaşilik-
te meydan önemli bir kavramdır. 
İnançların ve dini törenlerin ger-
çekleştiği yere “meydan evi” den-
mektedir (Çetinkaya, 2013: 77). 
Güncel tanımı ile meydan “mima-
ri elemanlarla sınırları belirlenmiş, 
toplumsal işlevi olan ve kentin çe-
kim noktası olarak kullanıcıları-
nı kendisine çeken ve kullanıcıla-
rın her türlü gündelik ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, kolay ulaşılan ve 
kente kolay dâhil olunabilen ko-
numda bulunan bir kent parçası”-
dır (Bilgiç, 2014: 3). 

İlk İslam kentlerinde câmi odak-
lı bir yerleşme söz konu idi. Os-
manlı döneminde câmi ve çeşit-
li müştemilatı, medresesi, avlusu 
ve ağaçlandırılmış mezarlığı çev-
resinde mahalle algısı oluşmuş-
tur. Câmiyi çevreleyen avlu halkın 
toplanma alanıydı. Osmanlı’da câ-
mi avluları bir nevi meydanların 
yerini tutmaktaydı. Toplumsal ya-
şamın merkezi câmiydi. Bununla 

At Meydanı,
Sultanahmet

Kızılay 
Meydanı, 
Ankara



San Petro 
Meydanı, 

Roma

birlikte örneğin At Meydanı (Sul-
tanahmet Meydanı) devlet-halk 
ilişkisinin kurulduğu bir yerdi, tö-
renlerin çoğu burada yapılırdı.1 
Meydanlar sadece fiziksel etkin-
liğin değil aynı zamanda hünerin 
ve sanatın mekânları olmuş örne-
ğin “orta oyunu” meydan oyunu 
olarak adlandırılmıştır (Çetinka-
ya, 2013: 78). Dolayısıyla gelene-
ğimizde meydanların toplumsal-
laşmada, ilişki kurmada, geleneği, 
kültürü ve inancı yansıtmada bü-
yük bir anlamı vardır. Örneğin De-
de Korkut hikâyelerinde meydan-
lar çok önemli bir işleve sahiptir. 
Hünerin ve yiğitliğin gösterildiği, 
yeteneklerin sergilendiği, şölenle-
rin yapıldığı, pek çok insana ulaş-
ma fırsatı veren mekânlardır. Bire-
yin hayatının en önemli dönemleri 
olan “ad alma”, evlenme gibi tö-
renler meydanlarda yapılmaktadır. 
Meydan bir anlamda erkle de iliş-
kilendirilmiştir, gücün ortaya ko-
nulduğu ve geniş kitlelere yayıldığı 
alandır (Çetinkaya, 2013: 79). Do-
layısıyla hayatın merkezini oluştu-
ran mekânlardır.

Meydan Türk-İslam dünyası için 
oldukça önemli bir yapıdır. Bi-
zans’tan Türkler’e intikal eden 

1 Doğan Hızlan (13 Nisan 2010), “Bizans’ın 
Hipodromundan Osmanlı’nın Atmeydanı’na”, 
Hürriyet

yapılar korunarak İslam dinamik-
leri ve bütüncüllük yaklaşımı ile 
yeniden değerlendirilmiştir (Me-
tin, 2013: 211).

İnsanların dini, 
kültürel, sosyal ve siyasi 
sebeplerle meydanlarda 

toplanma ihtiyacı 
kentlerin doğuşu ile 

eşgüdümlü ilerlemiştir.

Meydanlar da varlığın bütün hal-
lerine ve tarihine duyulan saygı-
nın ve tevhid inancının bir gereği 

olarak sürdürmüş, Türk-İslam ge-
leneğine eklemlenmiştir. Mey-
danlar, Selçuklu şehir kültürünün 
tarihsel temelini oluşturan Semer-
kand, Kend, Özkend, Buhara gi-
bi Asya Türk, Orta Asya Türk şe-
hirlerinde de mevcuttu (Metin, 
2013: 211). Selçuklular dönemin-
de meydanlar askeri ve sivil haya-
tın önemli bir parçası haline geldi. 
Ok atma, cirit, çevgan gibi çeşitli 
oyunlar buralarda oynanırdı. Şeh-
rin ortasında yer alan meydanda 
saraylar, divanlar ve mescid-i câ-
mi (Cuma mescidi) yer alırdı (Me-
tin, 2013: 212). Dolayısıyla bi-
zim kültürümüzde geçmişten bu 
yana meydanlar, sosyal ilişkile-
rin, yaşamın, gösterinin, gücün 
merkezleriydi.

Ortaçağ Avrupa şehirleri ise feo-
dal şatonun dışında surlar içinde, 
kilise veya katedralin etrafında kü-
melenen kentler daima meydan, 
pazar ve çarşı ile birlikte tasarlan-
mıştı. Ortaçağ şehirlerinde kent-
liler törenler ve şenlikler vesile-
siyle meydanda toplanırdı. Antik 
Yunan’da MÖ. 500 yılından itiba-
ren gelişen agoralar ve akropolis 
yerleşimlerin merkezi oldu. Mey-
danlar ilk başta dini nitelikli kul-
lanılmış daha sonra ekonomik ve 
toplumsal içerikler de kazanmış ve 
demokrasinin geliştiği ana mekân-
lar olmuştur (Bilgiç, 2014: 4). Ro-
ma döneminde kollessumlar, sirk-
ler, stadyum; Bizans döneminde 
İstanbul’da örneğin İstanbul Rum 

Buhara, 
Özbekistan
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Meydanı aynı işlevi görmüştür 
(Metin, 2013: 210). İnsanların di-
ni, kültürel, sosyal ve siyasi se-
beplerle meydanlarda toplanma 
ihtiyacı kentlerin doğuşu ile eşgü-
dümlü ilerlemiştir diyebiliriz. Ör-
neğin iklim koşulları elverişli bir 
hale geldiği için Neolitik Dönem’de 
(MÖ. 8000-5500), insan-doğa iliş-
kisi pozitif yönde değişmiş, üreti-
min artışı ile birlikte yerleşikliğin 
koşulları oluşmuş kentler ortaya 
çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte 
açık alan çevresinde evlerin grup-
laştığı yapılar ilk meydanları oluş-
turmuştur. Nitekim Anadolu’da 
Çatalhöyük’te açık mekân kulla-
nımlarının ve meydanların bulun-
duğu ortaya çıkmıştır (Yiğit ve Tü-
rel, 2006: 188).

Kent Meydanları
Kent ile meydanların birlikteliği 
tarihsel olarak iç içe geçmiştir. Şe-
hir sadece binalardan ibaret değil-
dir, binaların arasındaki boşluklar 
iyi bir şekilde değerlendirilerek, 
başarılı meydan düzenlemeleri 
gerçekleştirildiğinde burası haya-
tın aktığı önemli bir merkez hali-
ne gelecek, şehir kimliğinin önem-
li bir bileşeni olacaktır. Binalar ve 
boşluklar arasında kurulan başarı-
lı bir ilişki kent kimliğinin önemli 
bir parçasıdır. Meydanlar kent ha-
yatının kalitesini arttırmada as-
li bir konuma sahiptir. Açık ve da-
yanıklı olmaları sebebiyle şehir 

ağı ve etkinliklerinin merkezi ko-
numundadır. Dolayısıyla iyi mey-
danlar son derece sosyal şehir 
mekânlarıdır.

Kentler bir 
anlamda geleneğin, 

göreneğin, çeşitli 
yaşam biçimlerinin 

gözlemlendiği 
alanlardır. Yaşanılan 
toplumun ve şehrin 

yapısı, yaşam biçimi, 
kültürü ve inançları 
hakkında mikro bir 
evren oluştururlar.

Meydanlar insanların şehirle iliş-
kilenmesi bağlamında fırsatlar su-
nar. Şehir insanının kendini şeh-
rin bir parçası hissetmesini sağlar. 
Kent meydanları kentin salt fizik-
sel bir öğesi değildir. Fiziksel, zi-
hinsel, psikolojik, hayali, tarihi, 
ideal mekânların birleştiği alanlar-
dır ve kent kimliğinin vazgeçilmez 
bir unsurudur (Taşçı, 2014: 166). 
Kentler bir anlamda geleneğin, gö-
reneğin, çeşitli yaşam biçimlerinin 
gözlemlendiği alanlardır. Yaşanılan 

toplumun ve şehrin yapısı, yaşam 
biçimi, kültürü ve inançları hak-
kında mikro bir evren oluştururlar.

Mossop’a göre kamusal kültür ve 
kent değerleri insanları bir ara-
da olmaya ve sosyalleşmeye teş-
vik eden kamusal alanlarda ifade 
edilir. Yaşanabilir şehirler kentli-
ler için daha cazip ve çekici açık 
mekânlarda çeşitli aktiviteler tan-
zim etmelidir. Kamusal alanın can-
lılığı ve sosyalliği insanların sos-
yal aktivitelerini, kutlamalarını ya 
da sadece orada bulunma hakları-
nı görece bir konfor ve güven için-
de hayata geçirmesi ile mümkün-
dür (Zakariya vd. 2014: 679). İyi 
bir kamusal mekân ayırıcı değildir. 
Daha ziyade şehrin diğer merkezle-
ri ile iyi bir şekilde irtibatlanmıştır. 
Ayrıca insanlara spontane gelişen 
aktiviteler için fırsatlar sunar (Za-
kariya vd. 2014: 679).

Kent kimliği doğal ve yapay çev-
renin kimlik elemanları, o kentin 
tarihi, kültürü, inancı, mimari-
si, sosyal yapısı, doğası, bulundu-
ğu coğrafi konum, ekonomisi ve 
topografyası ile bir bütündür. Bir 
kentin kimliği sadece mimari özel-
liklerden oluşmaz aynı zamanda 
kentin tarihi, gelenekleri, görenek-
leri, yaşanmışlıklarının oluşturdu-
ğu ayrı bir tinsel yanı mevcuttur. 

Henri Lefebvre

Beyazıt 
Meydanı



Lefebvre kentin çeşitli toplumsal 
ve yaratıcı biçimleri barındırdığı-
nı, bu farklılıkların kimliği oluştur-
duğunu ve her toplumda kültürde 
oluşan değişimlerin kent mekânı-
nın değişimine de sebebiyet ver-
diğini ifade etmektedir (Topçu, 
2011: 1052). Dolayısıyla şehrin 
kimliği ile mekânları arasında doğ-
rudan bir ilişki vardır. Örneğin çok 
kültürlülüğün en görünür olduğu 
şehirlerden birisi olan Mardin’de 
mimari bu kültürel dokuyu tama-
men yansıtır (Işık ve Güneş, 2014). 
Şehirlerin kentsel imge ve kimlik 
özellikleri en çok kent meydanla-
rında yoğunlaşır.

Kent meydanları, 
kentlerin paylaşım 

platformudur. 
Toplumsal olaylara ev 

sahipliği yapar, iletişim 
kurdurur, bütünleştirir 
ve kent kimliğini etkin 
bir şekilde hissettirir.

Ayvalıoğlu tarafından 1986 yılında 
İstanbul’un kentsel imgesi üzeri-
ne yapılan araştırma kentsel imge 

elemanları içinde odak noktası ola-
rak algılanan elemanların tarihi 
yarımadada yoğunlaştığı, en fazla 
algılanan bölgenin Beyazıt Meyda-
nı olduğunu saptamıştır. Taksim 
Meydanı ise ikinci derecede algı-
lanan mekândır (Türkoğlu, 2002: 
58). Şehir kentsel imge ve kimlik 
özellikleriyle akılda kalır, tüm dik-
kati üzerinde toplayan temel alan-
lar şüphesiz meydanlardır. Kent 
meydanları, kentlerin paylaşım 
platformudur. Toplumsal olaylara 
ev sahipliği yapar, iletişim kurdu-
rur, bütünleştirir ve kent kimliği-
ni etkin bir şekilde hissettirir (Er-
doğan ve Ayataç, 2015: 123). Kent 
meydanı kenti özetleyen ve onun 
kimliği ve imgesi hakkında bilgi ve-
ren ana mekândır (Erdoğan ve Aya-
taç, 2015: 124).

Kent meydanları insanların özgür-
ce bir araya gelebildiği, karşılıklı et-
kileşim ve iletişimde bulunduğu, 
farklılıkların bir arada durabildiği, 
ticaretin, kişisel ilişkilerin, siyase-
tin varlık bulduğu, hayatın aktığı 
şehirle bütünleşmiş kamusal alan-
lardır. Kamusal alan kısaca “insan-
ların normal günlük rutinlerinde 
ya da dönemsel şenliklerde (festi-
val, bayram) fonksiyonel ve tören-
sel aktiviteleri gerçekleştirdikleri, 

toplumu birbirine bağlayan ortak 
bir zemin” olarak tanımlanabilir 
(Akt. Erdönmez ve Akı, 2005: 71). 
Şehirde yaşayan insanların tama-
mı herhangi bir engelleme ile kar-
şılaşmadan meydanlarda bir araya 
gelebilir. Meydanlar kolektifliği en 
çok sağlayan yerlerdir. Kent mey-
danı ekonomik, kültürel, ideolo-
jik, dinsel farklılıklara bakılmak-
sızın kent halkının kolektif olarak 
bir arada bulunduğu, şehrin tama-
mının temsil edildiği mekânlardır. 
Dolayısıyla şehrin kolektif hafıza-
sının oluştuğu ve yeniden üretil-
diği yerlerdir (Taşçı, 2014: 168). 
Kamusal alanın farklı boyutları 
bulunmaktadır: Öncelikle insan-
ların iletişim ve etkileşimine ola-
nak veren fiziksel bir alan sunar. 
İnsanlar arasında bilgi alışveri-
şi ve iletişime olanak sunar. Ente-
lektüel olan ya da olmayan fark-
lı iletişim biçimlerinin var olduğu 
bir alandır (Karadağ, 2003: 172). 
Dursun’a göre kamusal alan her-
kese açık bir özgürlükler alanıdır. 
Aleniyet, açıklık, toplumsallık, öz-
gürlük gibi kavramlar kamusal ala-
na özgüdür, mahremiyet ise özel 
alana ilişkin bir kavramdır. İnsan-
lar kamusal alanlarda başkalarının 
hakkına tecavüz etmediği sürece 
özgürce bulunabilir. Kamusal alan 

Taksim 
Meydanı
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herkese açıktır; değişik fırsatlara, 
toplumsallıklara, imkânlara, giri-
şimlere, katılıma, siyasete açık bir 
platformdur.2 Dolayısıyla birer ka-
musal alan olan meydanlar özgür-
lüğün, iletişimin, farklılıklarla bir 
arada olmanın, dayanışmanın, uz-
laşmanın, açıklığın, toplumsallığın 
sembolüdür aynı zamanda. Ancak 
meydanları ayrıcalıklı kılan bir di-
ğer özellik onların şehirle ve şehrin 
kimliği ile kurduğu ilişkidir.

Genellikle kent merkezinde ya 
da merkeze yakın bölgelerde yer 
alan kent meydanları kent kimli-
ğinin önemli bir parçasıdır. Kent 
meydanları öncelikle kentlilerin 
en yoğun şekilde toplandığı mey-
danlardır. Kent meydanları tarih 
boyunca kentin en önemli kamu-
sal mekânları olmuştur. Schulz’a 
göre kent meydanı kentin en gö-
ze çarpan unsurudur (İnceoğlu ve 
Aytuğ, 2009: 134). Meydanlar ta-
rih boyunca şehir halkının buluş-
ma ve şehrin karmaşasından uzak-
laşarak soluklanma ve dinlenme 
yeri olmuştur. İnsanların iletişim 

2 Ahmet Dursun ile Söyleşi (Röp. Ömer Çaha, 
2007), “Kamusal Alan Bir Özgürlük Alanıdır, 
Köprü Dergisi, 99, http://www.koprudergisi.
com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Ya-
zi&YaziNo=866 

kurarak, kentte olup bitenleri pay-
laştıkları dolayısıyla kentlilik bi-
lincine de katkı sunan alanlarıdır. 
Aynı zamanda meydanlar kentliler 
açısından sosyal, kültürel, ekono-
mik açıdan da faydalanmaktadır. 
Böylece kentte yaşayanlara sosyal, 
ekonomik olanaklar sağlamakta ve 
estetik açısından da kente değer 
kazandırmakta ve kent ekolojisi-
ne katkıda bulunmaktadır (Şavklı 
ve Tahsin, 2013: 138). Dolayısıy-
la meydanlar kent kimliğinin, kent 
kültürünün ve kentlilik bilincinin 
önemli bir bileşenidir. 

Meydanlar kent 
kimliğinin, kent 
kültürünün ve 

kentlilik bilincinin 
önemli bir bileşenidir.

Mekânlar ve insanlar arasında sü-
rekli bir etkileşim bulunmaktadır. 
Kentlilerin bir araya gelebilece-
ği başlıca kamusal alanlardan bi-
ri olan meydanlar aynı zamanda 
siyasi bilincin üretildiği yerlerdir. 
Kent sadece uzlaşmanın ve uyu-
mun mekânı değildir, iletişim de-
mek aynı zamanda farklılıklar ve 

çatışmalar demektir. İletişimin ol-
duğu bir atmosferde farklı fikirle-
rin veya siyasi görüşlerin çatışma-
sı sürecin doğasının bir parçasıdır. 
İletişimin olduğu yerde uyum ka-
dar farklılık da olacaktır, bütün 
bu farklılıklar arasındaki çatışma 
siyasi tekâmülün gereğidir. Dola-
yısıyla kentin en iletişimsel alan-
larından birisi olan meydanların 
aynı zamanda siyasi alanlar oldu-
ğunu iddia etmek yanlış olmaz. 
Nitekim aynı zamanda siyasi bir 
mekân olan açık toplumsal alanla-
rın ve bu alanlar içinde en merke-
zi konumu oluşturan meydanların 
tarihsel olarak hep iktidarların de-
netim kurmaya çalıştığı ve bu alan-
lara yaklaşımın dönemin politik 
iradesini yansıttığı muhakkaktır. 
Bir kamusal mekân olan meydan-
lar da şehrin siyasi bilincini şekil-
lendiren ve kimi zaman iktidar ve 
toplumun kimi kesimleri arasında-
ki çatışmaların sembolü olmuştur. 
Bu çatışma yıkıcı sonuçlar ve vul-
garlık üretmediği sürece besleyici 
olabilir ve kamusal alanın varlığını 
zenginleştirerek demokratikleşme-
ye hizmet edebilir.

İktidarın kamusal alanı ve meydan-
ları denetlemesi bağlamında cum-
huriyetçi elitin kamusal alanları 
halktan arındırarak laikçi, steril ve 
devletçi bir anlayışla yeniden dü-
zenlemesi örnek gösterilebilir. Bu 
dönemde dindar insanların, çeşit-
li etnik yapıların, toplumsal çeşit-
liliklerin, muhalefetin kendini ka-
musal alanlarda, kent meydanında 
özgürce ortaya koyabilmesi, hiç-
bir politik taleple olmasa bile da-
hi kendi yaşam ve kimlik simgeleri 
ile varlık gösterebilmeleri müm-
kün değildir. Cumhuriyet Türki-
yesi’nin kamusal alanları, doğallık-
tan, kendiliğindenlikten tamamen 
çıkarılmış suni ve toplumdaki çe-
şitliliği asla yansıtmayan, siyaset-
sizleştirilmiş alanlardır. 1920’ler 
boyunca Türkiye’de kamusal alan-
lar Batı modernliği ekseninde in-
şa edilmiştir. Bu dönemin kamusal 
alanları modernleşme projesinin 
bir tezahürüdür. Dolayısıyla Türki-
ye’nin “Batılılaşmış” görüntüsünü 

http://www.koprudergisi/


yansıtmaları beklenmiştir (Kedik, 
2012: 84). Kent meydanlarının ve 
merkezlerin anıt heykellerle do-
natılması ve uluslaşma sürecinin 
ve Osmanlı’dan ayrışma çabası-
nın bir tezahürüdür (Kedik, 2012: 
84). Dini törenler yerine halkla res-
mi törenlerle bayramlaşıldığı bir 
konjonktürde meydanlar bu yeni 
yaklaşıma göre biçimlendirilmiştir 
(Kedik, 2012: 85). Meydanların, 
militarist, ulusalcı ve laikçi figürler 
üzerinden yeniden düzenlenmesi 
tamamen bir iktidar politikasıdır. 
Örneğin Taksim Meydanı’nın bir 
kamusal alan olarak inşası cum-
huriyetin modernlik projesi ile il-
gilidir (Yıldırım ve Erdem, 2015: 
95). 1928 yılında meydana dikilen 
cumhuriyet anıtı ile birlikte “ye-
ni, şanlı ve güçlü bir dönemin baş-
langıcı” sembolize edilmiştir (Yıl-
dırım ve Erdem, 2015: 100). Anıt 
biçimsel dili ile Osmanlı’dan kopu-
şu sembolize etmektedir. Nitekim 
anıt ve çevresinde gelişen törenin 
yapıldığı meydan biçimi Avrupa’ya 
özgüdür, bu yaklaşım Osmanlı dö-
neminde uygulanmamıştır (Yıldı-
rım ve Erdem, 2015: 101).

Olgun bir siyasi çatışma bağlamın-
da Yunan şehir devletlerindeki uy-
gulamayı bir ilham noktası olarak 

örnek verebiliriz. Agoralar ve pazar 
meydanları Antik Yunan’da tama-
mı ile bir politika alanıdır. Kamu, 
mahkeme ve meclis görüşmele-
ri burada yapılmakta, kimi zaman 
ortak eylemler gerçekleşmektedir.

Siyasi bir alan olan 
meydanlar site şehir 
kültürünün de temel 

unsurudur aynı 
zamanda. Kentlilik 

bilincine yaptığı 
katkının yanında 

meydanlar demokrasinin 
pekişmesine de 
hizmet ederler.

Antik Yunan vatandaşları fikirleri-
ni açıkça kamu önünde ifade eder. 
Dolayısıyla bu alan bir özgürlükler 
alanıdır (Ercins, 2013: 299). Çatış-
malar ve farklılıklar yıkıcı olmadan 
birbirinin varlığını kabul çerçeve-
sinde ortaya konulur. Dolayısıyla 
siyasi bir alan olan meydanlar site 
şehir kültürünün de temel unsuru-
dur aynı zamanda. Kentlilik bilin-
cine yaptığı katkının yanında mey-
danlar demokrasinin pekişmesine 

de hizmet ederler. Meydanlar top-
lumsal olayların gerçekleştiği ve 
aynı zamanda şehrin hafızası-
nı oluşturan önemli mekânlardır 
(Kara ve Küçükerbaş, 2001: 102). 
Kent meydanı etrafındaki kütle-
lerden daha eski olması sebebiyle 
kent hafızasıdır aynı zamanda. Ör-
neğin 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında halk bütün şehir mey-
danlarını doldurmuştur. 81 ilin vi-
layetinde bütün halk meydanlara 
inmiştir. Taksim Meydanı, Kızılay 
Meydanı, Halkalı Meydanı, Esen-
ler Dörtyol Meydanı gibi alanlar 
demokrasi nöbetinin merkezi ol-
muştur. Kızılay Meydanı’nın adı-
nın “15 Temmuz Kızılay Milli İrade 
Meydanı” olarak, Halkalı Meyda-
nı’nın isminin ‘15 Temmuz Şeref 
Meydanı’ olarak değiştirilmesi te-
sadüf değildir.  Kent meydanları-
nın demokrasi bilincinde ve kent 
hafızasında ne kadar önemli bir ye-
ri olduğunun göstergesidir aynı za-
manda. Meydanlar aynı zamanda 
kentlerin kamusal belleğidir.

Başarılı Bir Meydan 
Kentle Nasıl İlişki 
Kurar?
Günümüzde şehirlerde daha çok 
ekonomik özellikleri ile ön plana 
çıkan AVM’lerin popüler bir ka-
musal alan olarak ortaya çıktığını 
ve açık kamusal mekânlar üzerin-
de adeta bir hiyerarşi kurarak hal-
kın açık kamusal mekânlara yöne-
limini azalttığını gözlemliyoruz. 
AVM’ler adeta eskinin meydanla-
rı gibi bir toplanma yeri işlevi ka-
zanmışlardır. Hatta kimi tanım-
lamalarda bu mekânlar tanımsal 
olarak “kent meydanı” kategorisi 
içine sokulmaktadır (Taşçı, 2014: 
162). Şehrin ruhundan azade, ma-
neviyattan tamamen arındırıl-
mış ve kimliksiz bu yapılar birlik-
te yaşama kültürünü değil, statü 
ve tabakalara göre bölünmüş bir 
yaşam biçimini yansıtmaktadır. 
Belirli kesimlerin tercih ettiği be-
lirli AVM’ler vardır, oralarda bu-
lunmak, belirli mekânlarda varlık 
göstermek aynı zamanda bir statü 
göstergesi olarak algılanmaktadır. 

Kızılay 
Meydanı
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Belirli bir yaşam biçimi, davranış 
örüntüsü ve tüketime dayalı faa-
liyetler ekseninde hayat akmakta-
dır. Çeşitlilik ve yaratıcılığa fırsat 
sunulmamıştır. AVM’lerin nere-
deyse tek kamusal alan olarak ön 
plana çıktığı bir kentsel yaşam tar-
zı tabakalaşmış ve salt maddi de-
ğerler üzerinden işleyen suni bir 
kültür oluşturmakta, içinde yaşa-
nılan kente ve yaşanılan topluma 
dair simge ve sembollerden azade 
tek tip ve tüketim odaklı bir yaşam 
kültürü dayatmaktadır. Açık ka-
musal alanların kent insanına sun-
duğu sosyalleşme, aidiyet, kimlik 
sunma, bir aradalık, doğallık, ma-
neviyat, estetik, çevre ve doğa ile 
ilişkilenme gibi insanı fiziksel ve 
ruhsal olarak besleyen hiçbir de-
ğer, tarihsiz ve kimliksiz mekân-
lar olan AVM’lerde mevcut değil-
dir. Dolayısıyla kentlerde insanın 
fiziksel, manevi, sosyal ve ekono-
mik ihtiyaçlarını bütüncül bir an-
layışla değerlendiren; bulunduğu 
konumdan, sunduğu atmosfere 
kadar insanın temel ihtiyaçları ve 
kentle olan ilişkisi dikkate alınarak 
tasarlanmış kent meydanlarına ih-
tiyaç vardır. 

Dünyadaki örnekleri incelendiğin-
de meydanların başarısını oluştu-
ran yegâne kriter fiziksel ölçekler 
değildir. Bir meydanı kentsel sim-
ge olarak başarılı yapan pek çok 

kriter bulunmaktadır. Meydanın 
bulunduğu alan, simgesel öğele-
ri, çevresel avantajları, manzarası 
meydanın kalitesini arttırma açı-
sından gerekli kriterlerden önemli 
birkaçıdır şüphesiz. Ancak meyda-
nın kentle doğru bir ilişki kurma-
sını sağlamak açısından kültürel, 
manevi, fiziksel, sosyal, siyasal pek 
çok parametrenin değerlendirilme-
sine ihtiyaç vardır.

Meydanın kentle doğru 
bir ilişki kurmasını 
sağlamak açısından 

kültürel, manevi, 
fiziksel, sosyal, siyasal 
pek çok parametrenin 
değerlendirilmesine 

ihtiyaç vardır. 

İmaj ve kimlik oluşturması, aidi-
yet yaratması, çekim ve güzergâh 
sunması, rekreasyon özellikleri 
sunması, çok fonksiyonluluk, es-
neklik, erişilebilirlik, güvenlik sağ-
lanması, canlı tutulması, gibi pa-
rametreler bunlardan bazılarıdır 3 
(Alp, 2013). 

3 “Başarılı Meydanlar İçin 10 İlke” http://www.
mimdap.org/?p=328 

Kent meydanı kentin imaj ve kim-
liği ile bütüncül bir anlayışla tasar-
lanmalıdır. Meydanlar insanların 
psikolojik olarak da huzur bulduk-
ları mekânlardır dolayısıyla tasar-
lanan meydan kentlide aidiyet his-
si oluşturmalıdır. Her kültür ve 
her toplum için önerilebilecek tek 
bir meydan modeli yoktur, belir-
li bir toplumu ve kenti kavrayan, 
ona hitap eden bir meydan mode-
li başka bir toplum ve kent için iş-
levsel olmayabilir. Örneğin İtalyan 
kentlerinde meydanların (piazza) 
çokluğu ülkenin iklim koşulları ve 
dışa dönük bir kültür olmaları ile 
ilgilidir. Batı Avrupa şehirlerinde 
meydanlar “biçimsel temsilcilik iş-
levi” üstlenmiştir ve kent yaşamı-
nın merkezidir. Osmanlı kamusal 
mekânının kendine has farklı bi-
çimleri mevcuttur (Oktay, 2007). 
Dolayısıyla bir kentin meydanı o 
kentin kimliği ile örtüşmeli ve her 
kentin kendi dinamikleri dikkate 
alınarak tasarlanmalıdır. 

Eminönü Meydanı, Yeni Câmi ve 
Mısır Çarşısı gibi önemli kent-
sel sembollerle çevrilidir ve İstan-
bul’un simge meydanlarından bi-
rini oluşturmaktadır. Eminönü 
Meydanı sunduğu tarihsel, gele-
neksel ve manevi atmosferle hem 
turistler için bir çekim alanı yarat-
makta hem de kültürel kimliğimi-
zi tamamen yansıtan ve kentlinin 

Eminönü 
Meydanı

http://www/


aidiyet atmosferini besleyen bir 
alan sunmaktadır. Meydana iliş-
kin bir yenileme projesinin haya-
ta geçirileceği belediye tarafından 
açıklanmıştır. Açıklanan projede 
Sirkeci’den Cankurtaran’a kadar 
uzanan trafik yer altına alınaca-
ğı, bölgenin yayalaştırılacağı ve 
tarihi Gülhane Parkı ile bütünle-
şecek bir meydan ortaya çıkarıla-
cağı ifade edilmektedir. Üst taraf-
ta ise kültür merkezleri, etkinlik 
alanları, yeşil alanlar, müzeler 
yer alacaktır. Eminönü Meydanı 
geçmişte daha çok “transit geçiş 
meydanı” olarak öne çıkmaktay-
dı. Meydanı yenileme kararı alan 
belediye meydanın tarihi işlevini 
gündelik yaşama katma konusun-
da çok önemli bir adım atılmıştır. 
Nasıl Venedik’teki Piazza San Mar-
co, Milano’daki Piazza del Duo-
mo, Roma’daki Piazza San Pietro, 
Floransa’daki Piazza della Signo-
ria bulundukları kentin simgele-
riyse Eminönü de İstanbul’un sim-
ge meydanlarından birisidir. Kent 
kültürünün bu kadar önemli bir 
parçası olan bu meydanın rekreas-
yon alanı olma yönü ön plana çıka-
rak yeniden tasarlanması önemli 
bir kazanımdır. 

Erişilebilirlik bir kent meydanı-
nın kullanım değerini arttırma 

bağlamından en önemli ilkelerden 
birisidir. Çünkü ulaşılabilirlik ilkesi 
bir kent meydanının kullanımının 
en önemli parametresidir. Diğer 
bütün kriterler uygulansa da “ula-
şılabilir” bir noktada bulunmayan 
bir kent meydanının şehirlilerce ve 
tüm toplumsal kesimlerce benim-
senmesi mümkün olmayacaktır.

Erişilebilirlik bir 
kent meydanının 
kullanım değerini 

arttırma bağlamından 
en önemli ilkelerden 

birisidir. Çünkü 
ulaşılabilirlik ilkesi 

bir kent meydanının 
kullanımının en 

önemli parametresidir. 

Ulaşılabilirliğin üç parametresi 
mevcuttur: Kent meydanının top-
lu ulaşım olanaklarına sahip olma-
sı ve ulaşımın güvenli bir şekilde 
gerçekleşebilmesi anlamına gelen 
fiziksel ulaşılabilirlik, kullanıcı ile 
mekân arasında güvenlik hissini 
zedeleyen görsel engellerin bulun-
maması anlamına gelen görsel 

ulaşılabilirlik, toplumu oluşturan 
farklı sosyal grupların ulaşabilece-
ği, tek bir grup ya da belirli grupla-
rın hegemonyasına olanak verme-
yen bir mekân olarak tasarlanması 
(Alp, 2013). 

Kent meydanları aynı zamanda 
kentliler tarafından dini bayram-
lar, festivaller, kutlamalar, tica-
ri aktiviteler gibi farklı amaçlarla 
kullanıma olanak sağlayan bir ya-
pı içermeli yani çok fonksiyonlu 
olmalıdır. Ayrıca kullanım mekâ-
nı farklı kullanım biçimlerine ola-
nak veren bir esneklikte olmalıdır 
(Alp, 2013). Bu bağlamda Viya-
na’nın “Innere Stadt” denilen mer-
kezinde bulunan Stephansplatz 
(Stephan Meydanı) meydan dü-
zenlemesi ve ideolojisi hakkında 
fikir verebilecek bir örnektir. Mey-
dan tarihi şehir merkezinin orta-
sında bulunmakta, kent merkezi-
ne hakim durumda bulunan Gotik 
Katedral’in yanında bulunmakta-
dır. Aynı zamanda meydan gözde 
yürüyüş merkezleri olan Kartner 
Strasse ve Graben bölgesi tarafın-
dan çevrelenmiştir. Ana mekânın 
yakınındaki ara bölgelerde güzel 
bahçeler ve sessiz küçük meydan-
lar bulunmaktadır. Meydan, So-
kak müzisyenleri, performans sa-
natçıları, turistler ve her kesim ve 

Stephan 
Meydanı, 
Viyana
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tabakadan, kültürden kentliyi için-
de barındırmaktadır. Her bütçe-
ye ve talebe uygun şehrin hafıza 
mekânları olarak tabir edilen kafe-
ler, dinlenme alanları ve dükkan-
lar mevcuttur. Viyana metrosu-
nun en merkezi konumunda olan 
meydanda İslamafobi ya da İsra-
il politikaları karşıtı ya da Suriye-
li mültecilere destek veren barışçıl 
gösteriler ve yardım kampanyala-
rı düzenlenebilmektedir. Alan tra-
fikten arındırılmış ve tamamen ya-
yalaştırılmış olup, tek ulaşım aracı 
tarihsel görüntüsüyle faytonlardır. 
Meydan pek çok festival ve etkinli-
ğe ev sahipliği yapmakta ve olduk-
ça canlı, aktif bir kamusal yaşam 
alanı görüntüsü sunmaktadır. Vi-
yana’daki Stephan Meydanı kulla-
nımı, biçimi ve ideolojisi Sultanah-
met Meydanı’nın düzenlenişini ve 
kullanılış biçimini yoğun bir şekil-
de anımsatmaktadır.

Meydanın estetik karakteri ve çe-
kim merkezi oluşturma işlevi onun 
kent kimliğiyle kuracağı bütün-
lükten azade değildir. Meydanda 
kimlik ve yer duygusunun oluştu-
rulabilmesi için fiziksel olarak iyi 
tanımlanmış olması gerekmekte-
dir. Kentli açısından estetik bir çe-
kim merkezinin yaratılması için 

alan geleneksel, tarihsel ve kültü-
rel öğelerle bezenmelidir. Ayrıca 
meydan içindeki sanat öğeleri ken-
tin ve meydanın kimliği ile bütün-
lük arz etmelidir. Kamusal sanat 
ürünleri yerlilik ruhunu ve aidiyet 
duygusunu beslemelidir (Oktay, 
2007). Meydanın çekici kılınma-
sı için oluşturulan unsurların çok 
büyük olmasına gerek yoktur. Ör-
neğin sokak satıcıları, güvercinleri 
besleyen çocuklar, çeşmeler, hey-
keller, kafeler meydanı canlandıran 
ve çekici kılan faktörlerdir.

Rekreasyon özellikleri 
sunan bir meydan 

çok fonksiyonluluk, 
esneklik, çekim 

merkezi oluşturmak 
gibi diğer ilkelerin 
sağlamlaşmasına 
katkısı olacaktır. 

Yapılan araştırmalara göre günü-
müz meydanlarında %90 oranın-
da oturma, bekleme, gezinme, ye-
me-içme, okuma, izleme, dinlenme 
gibi aktiviteler gerçekleştirilmek-
tedir (Önder ve Aklanoğlu, 2002: 

98). Dolayısıyla meydanlar rek-
reasyon alanları oluşturmak bağ-
lamında oldukça işlevsel mekân-
lardır. İyi bir rekreasyon meydanı 
çekim merkezi yapabileceği gibi 
iyi bir sosyal iletişime zemin sağ-
lar.4 Rekreasyon alanı “İnsanla-
rın boş zamanlarında, eğlence ve 
spor amacı ile gönüllü olarak et-
kinlik yapabilecekleri yer”, “İnsan-
ların eğlenme, dinlenme amacıy-
la kullanabilecekleri bir duruma 
getirilen yer.” anlamına gelmekte-
dir. (tdk.gov.tr). Işıklandırmadan 
bankların kullanımına, çevre dü-
zenlemesine kadar pek çok uygu-
lama rekreasyon alanı yaratmaya 
yarar. İyi bir kent meydanı oluş-
turmanın tüm prensipleri birbiri 
ile ilişkilidir. Rekreasyon özellik-
leri sunan bir meydan çok fonksi-
yonluluk, esneklik, çekim merke-
zi oluşturmak gibi diğer ilkelerin 
sağlamlaşmasına katkısı olacak-
tır. Avrupa’da meydanlar açık ha-
va sinemalarından konserlere, sa-
nat gösterilerine, söyleşilere kadar 
pek çok etkinliğin mekânı olmak-
tadır. Kimi meydanlarda kışın de-
vasa buz pistleri kurularak her yaş-
tan kentlinin bu mekânlara akın 
etmesi sağlanmaktadır. Çevre dü-
zenlemesiyle, yarattığı aidiyet his-
siyle, güvenliğiyle, imajıyla, kentle 
kurduğu bütünlük hissiyle iyi bir 
meydan kentlilere boş zamanla-
rında huzurla hoş vakit geçirebile-
cekleri, günlük hayatın stresinden 
arınabilecekleri, dinlenebilecekleri, 
güvenli bir alan sunabilmelidir.

Sonuç
Kent kimliğinin simgesi olan mey-
danlar sosyallik, aidiyet, kent 
sembolleri, değerleri ve kimliğini 
içselleştime, bir aradalık, rehabili-
tasyon yaratan mekânlardır. Kent-
liler meydanlardan ekonomik, fi-
ziksel, sosyal ve manevi açıdan 
faydalanmakta, hayat kalitelerini 
arttırarak beden ve ruhlarını bes-
lemektedir. Kent yaşamının ay-
rılmaz bir parçası olan meydanlar 

4 Başarılı Meydanlar İçin 10 İlke” http://www.
mimdap.org/?p=328 
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kentin kendi kimliği, ruhu ve tari-
hi dikkate alınarak oluşturulmalı-
dır. Hem fiziksel olarak kentlilerin 
kolayca ulaşabileceği bir konumun 
seçilmesi hem de gerek meydan-
larda her kesimden insanları kav-
rayacak çeşitli etkinlikler aracılı-
ğıyla, gerek çevre düzenlemesi, 
gerekse yararlanılan semboller-
le bölgenin çekim merkezi haline 

getirilmesi meydan politikasının 
önemli bileşenleridir. Kent meyda-
nı, kent kimliği ile uyumlu bir es-
tetik içermeli, rekreasyon alanları 
yaratılarak meydan kentliler açı-
sından çekici bir hale getirilmeli-
dir. Kentlilerin, insanın manevi 
yanını hesaba katmadan, salt haz 
ve tüketim odaklı bir yapı sunan, 
ayrıştırıcı ve kimliksiz mekânlar 

olan AVM’ler gibi kamusal alanla-
rın kent yaşamı üzerinde her gün 
büyüyen hâkimiyetini dengeleye-
bilmek açısından kamusal alan po-
litikalarının bütüncül bir anlayış-
la değerlendirilmesine, daha çok 
meydanın açılmasına ve bu mey-
danların kentliler için çekim mer-
kezi haline getirilmesine oldukça 
ihtiyaç vardır. 
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şte bu şehir sıcak 
bir yaz gecesi 15 
Temmuz akşamı ta-
rihinde az görülen 
bir ihanete uğradı. 
Havadan, karadan, 

nefesi kesilmek isteniyor, boğazı 
sıkılıyordu aziz İstanbul’un. İstan-
bul sabah ezanıyla birlikte o ihanet 
çemberini, haram lokmayı kusmuş 
derin bir nefes alıyordu.

27 Mayıs Pişmanlığı
Bir zamanlar şapka giymeyenle-
rin asıldığı, İskilipli Atıf ’ların da-
rağacına çekildiği, Âşık Veysel’in 
bile sokulmadığı Ankara meydan-
ları 15 Temmuz’da milletin iradesi 
için direniyordu. Halkın iradesiy-
le seçilen ilk başbakan Menderes’i 
asanların yaptığı 555K eyleminin 
günahına tövbe ediyordu Kızılay.

İnsanın anne babasını, doğduğu 
yer ve mekânı seçme hakkı olma-
dığı gibi bazı coğrafyaların, ülke ve 
şehirlerin de kaçınılmaz yazgıları 
vardır. Tıpkı Türkiye gibi, İstanbul 

gibi, Ankara gibi, İzmir ve Bursa gi-
bi. Çanakkale, Maraş, Antep ve Ur-
fa gibi. 

Bazısı direnişle asırlar önce tanı-
şırken, bir kısmı 10 yılda bir, hat-
ta ayda bir göğüsler saldırıyı. Me-
sela son bir asırda nelere tanık 
olmadı ki şehirlerimiz... Çanak-
kale; 1915’te 250 bin evladımızın 
kanı ile yıkandı. Milli Mücadelede 

(Mücahade) Urfa ‘Şanlı’ olmayı, 
Maraş ‘Kahraman’, Antep ‘Gazi’ 
unvanını boşuna almadı. Kiminde 
kıvılcımı Şahin Bey’ler, diğerinde 
Sütçü İmam’lar, öbüründe Hasan 
Tahsin’ler, bir diğerinde Kara Fat-
ma’lar yaktı. 

Yemen’e gidenlerin neden gelmedi-
ğini, Hicaz çöllerinde kaybettikleri-
mizi, Kut’ül Amare’deki cengimizi 

İ

Havadan, karadan, nefesi kesilmek isteniyor, boğazı sıkılıyordu 
aziz İstanbul’un. İstanbul sabah ezanıyla birlikte o ihanet 
çemberini, haram lokmayı kusmuş derin bir nefes alıyordu.

Atatürk 
Havalimanı, 
İstanbul
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saymıyorum bile. Kimi zaman tes-
lim aldık, kimi zaman öldük, kimi 
zaman gazi olduk ama asla teslim 
olmadık. Direndik, direndik, di-
rendik. Yenildiğimiz anlarda bile 
direnerek yenildik. Ama asla bo-
yun eğmedik. İstiklal Şairi’nin, 
‘Kesilir belki fakat çekmeye gel-
mez boyunum’ satırları bu mille-
tin onurlu duruşunun ifadesi oldu 
hep. Habil ve Kabil’den beri mey-
danlar nelere şahitlik etmedi ki. 
Kimi inkılabı sırtladı; kimi Nem-
rud’lara Şeddad’lara tanık oldu, 
bazıları da İbrahim’lere, Yusuf’la-
ra. Direnişler, meydan muharebe-
leri, sokak çatışmaları, kutlamalar, 
eylemler, devrimler hep buralarda 
yapıldı. Giyotinler de darağaçları 
da şehir meydanlarına kuruldu. 

Şehir Şehir Direniş
Bulunduğumuz 21. yüzyıla pek de 
kolay gelmedik. Bedeller ödeyerek 
geldik. Bugün dünyanın bir yarısı 
neo-liberal politikalarla boğuşu-
yor, diğer yarısında zalimler kol-
tuğu bırakmıyor. Bir asır önce vu-
ruşarak çekildiğimiz coğrafyalarda 
işe direnişi kırmakla başladılar ve o 
gün bu gündür kan ve gözyaşı ek-
sik olmuyor. 

Bir bütün olarak dünya ve insan-
lık tarihi göz önüne alındığında 15 
Temmuz 2016 Cuma gecesi yaşa-
nanlar eşine pek rastlanmış türden 
değildi. Elbette daha kanlı, daha 

büyük bedellerin ödendiği tarihler 
olmuştu. Ama bu kadar ihanetle 
sadakatin, siyah ile beyazın, baba 
ile oğulun, kardeş ile kardeşin bir-
birine bomba yağdırdığı vaka pek 
olmamıştı.

İstiklal Şairi’nin, ‘Kesilir 
belki fakat çekmeye 

gelmez boyunum’ 
satırları bu milletin 
onurlu duruşunun 
ifadesi oldu hep. 

Gösterilen destansı direniş ve ser-
gilenen unutulmaz kahramanlık-
larıyla Kahramankazan, İstanbul, 

Bursa, Ankara, Şırnak, Bitlis, Ko-
caeli, Sakarya, Mersin, Malatya, 
Denizli, Bayburt, Marmaris insan-
lığın onurlu direnişine ev sahipliği 
yapmışlardı. Elbette burada ismini 
zikretmediğimiz şehirlerimiz, ka-
saba ve köylerimiz de vardı.

Her Kent Şehir 
Değildir
Aslında şehir ve kent kavramları, 
herhangi bir fark yok gibi görül-
se de aralarında ciddi farklar yatı-
yordu. Tıpkı medeniyet ve uygarlık 
gibi. Bu kavramlar hep birbirinin 
muadili gibi kullanılıyordu. Oysa 
şehir; din ile aynı kökten gelen ve 
din-dünya ayrımı yapılmayan yer-
leşimlerin adı, kent ise tek kutup-
lu/dünyevi yerleşimlerin adıydı. 
Bu karakteristik ayrım sebebiyle-
dir ki medeniyet şehirlerde ve uy-
garlıklar kentlerde tezahür etmişti. 

Diğer yandan şehir ve kent ay-
rımını en başta Kur’an-ı Kerim 
yapıyordu. 

Kur’an-ı Kerim’de şehir/medine, 
dini ahkâmın hem vaz hem tatbik 
edildiği yerleşimlerin adı, karye 
ise dinî ahkâmın yaşan/a/madığı 
yerleşimlerin adıydı. Kur’an-ı Ke-
rim’in içinde Kâbe olmasına ve bir 
Peygamber görev yapmasına rağ-
men Mekke’yi karye/kent ve dinî 
ahkâmın yaşandığı yerleri ise me-
dine/şehir olarak isimlendirmişti. 

Oysa Medine bir zamanlar Yes-
rib diye bir karye/kent iken, İslam 



devleti orayı Medine yani şehre 
dönüştürmüştü. 

İstanbul Zillete 
Geçit Vermedi
İstanbul… Tarihin ilk dönemlerin-
den itibaren insanlara ev sahipliği 
yapmış, şehrin adı iktidar müca-
delelerinin sonucu olarak ve aynı 
zamanda tarihsel seyrine yön ve-
ren şahsiyetlerin adıyla anılmıştır. 
Roma, Bizans, Osmanlı ve Türki-
ye Cumhuriyeti. İstanbul 563 yıl-
dır tarihin yazıldığı merkez olur-
ken evvelinde de farklı kültür 
ve medeniyetlerin başkentliğini 
üstlenmişti.

İşte bu şehir, sıcak bir yaz gecesi 
15 Temmuz 2016 akşamı tarihin-
de az görülen bir ihanete uğradı. 
Geçmişte de büyük ihanetler gör-
müştü görmesine ama bu defa çok 
farklıydı. Bu ülkenin mekteplerin-
de okuyan, suyunu içen, vergisiyle 
maaşını alan, kariyer yapan hain-
ler güruhunun komplosuna maruz 
kaldı. Taktik ve yöntem farklı da 
olsa İstanbul bunu sindirememişti. 
Bu hain, haram lokma İstanbul’un 
boğazında düğümlendi. Havadan, 
karadan, nefesi kesilmek isteniyor, 
boğazı sıkılıyordu bu tarih şeh-
rinin, aziz İstanbul’un. Bu zilleti 
kaldıramazdı. Öyle de oldu. İstan-
bul sabah ezanıyla birlikte o ihanet 
çemberini, haram lokmayı kusma-
ya başladı. Ve gün doğarken, dün-
ya yeni bir güneşle aydınlanırken 

İstanbul boğazındaki hainleri kus-
muş, derin bir nefes alıyordu.

İstanbul, sıcak 
bir yaz gecesi 15 

Temmuz 2016 akşamı 
tarihinde az görülen 
bir ihanete uğradı. 
Geçmişte de büyük 
ihanetler görmüştü 
görmesine ama bu 
defa çok farklıydı. 

Şehirleri 
Dönüştüren Güç
İyi de İstanbul bu yiğitliği nasıl ka-
zanmıştı? Bu tarihi direnişin nasıl 
olup da, bu kadar efsanevi cesaret 
ve direniş örneklerine sahne ol-
duğunu anlamak için bir canlının 
hayatta kalmak için karşı karşıya 
kaldığı ölüm kalım mücadelesini 
hatırlamak yeterli olacaktır. 

İstanbul’un hatta diğer şehirleri-
mizin direnmesinin en önemli se-
beplerinden biri, yukarıda bah-
settiğimiz kentten şehirleşmeye 
geçiş davasının sonucuydu. Türki-
ye’de ötelenen, dışlanan, yok sayı-
lan kesimlerin sesi olan bir siyasi 
hareketin içerisinden gelen Recep 
Tayyip Erdoğan, bu şehirlerimizi 
çeyrek asırdır gergef gergef örmüş-
tü. Kimisinde az kimisinde çok, 
ama hepsinde emeği, alın teri ve izi 
vardı. 

İstanbul Boğazı’nda gösterilen 
kahramanlığın en büyük dayanak-
larından diğeri de, yıllardır cunta-
lara karşı bilenen, her on yılda bir 
anası ağlatılan milletin öfkesi ol-
muştur. Daha da önemlisi kendi 
inanç, tarih, medeniyet ve yaşam 
tarzıyla özdeşleştirdiği, kendinden 
gördüğü bir liderin çağrısı makes 
bulmuştur. O ideal, ülkü ve dava 

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul
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bilinciyle motive edilen kitleler ira-
delerine sahip çıkmışlardır. İşgal-
ci güçlerin sergilediği acımasızlık, 
askeri onur ve şövalyeliğe sığma-
yan infazları da halkın hıncını 
artırmıştır. 

Silahları yoktu, çakıları bile bulun-
muyordu; hatta bazıları yalınayak 
koşmuştu tankın, füze ve namlu-
ların önüne.

O Meydanlarda Neler 
Olmamıştı
‘Menderes’e yapılan Erdoğan’a da 
yapılmak isteniyor’ sözü Kazanlı 
Mustafa amcanın evinden fırlama-
sına yetmişti. Kazan, ‘kahraman’ 
şehir unvanını gerçekten hak eden 
bir yer oldu.

Millet, en zor gününde yanında 
olan, kendisi için bedel ödeyen, 
kendisini tam anlamıyla adam ye-
rine koyan liderinin “Meydanlara 
çıkın, iradenizi çiğnetmeyin.” çağ-
rısına koşarcasına cevap vermişti.

Bayburtlu teyze ve 70 yaşındaki 
amca traktörüyle, eline aldığı tır-
panla koşuyordu cuntacı askerle-
rin önüne.

1453’te zulme karşı direnerek fet-
he kalbini açan İstanbul, 1918’de 
işgale uğradığında 5 yıl boyun-
ca Ekim 1923’e kadar az çile 
çekmemişti.

İstanbul Boğazı’nda 
gösterilen 

kahramanlığın en büyük 
dayanaklarından biri de, 
yıllardır cuntalara karşı 
bilenen, her on yılda bir 
anası ağlatılan milletin 

öfkesi olmuştur. 

Halkının kıtlık ve sağlık sorunları 
yanında çok büyük çileler çektiği 

işgal döneminde milletimiz, son 
derece zor şartlara rağmen hem 
İstanbul’da hem de bütün Anado-
lu’da işgale direnmişti.

15 Temmuz zaferi her şeyden ev-
vel inançta düğümleniyordu. Na-
sıl ki; milletimiz yorucu Balkan ve 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenil-
giyi kabul etmek ve düşmanlarının 
insafını beklemek yerine direnme-
yi seçti ise 15 Temmuz’da da Tür-
kiye’yi işgal ve parçalama planına 
karşı direndi.

Ankara’nın 27 Mayıs 
Tövbesi
15 Temmuz’da Ankara da tarihi 
bir sınav verdi. Başta Kahraman-
kazan olmak üzere Ankara’nın Kı-
zılay Meydanı, Genelkurmay ve 
Meclis önü direnişin adresi ol-
du. Sanki Milli Mücadele yeniden 
yazılıyordu. 

Gerçekten de Türkiye ve şehirleri 
son 15 yıldır dönüşüyordu. Şehir-
ler kendine yapılan yatırımların, 
maddi ve manevi anlamdaki do-
yumun farkına varmıştı. İradesine 
sahip çıkmayı, hak ve özgürlükleri, 
kendi medeniyet ve tarihinin tadı-
nı almıştı. Kolay elde edilemeyen 
bu kazanımları kaybetmek istemi-
yordu, şehirlerde yaşayanlar.

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul



Milletin Birikmiş 
Öfkesi
Evet, gerçekten de bu aziz millet 
daha önce görülmemiş tepki ve ira-
deyi ortaya koymuştur. 15 Tem-
muz sonrası dinlediğimiz büyükle-
rimizden hep şunu duyduk: “Keşke 
1960 darbesinde Adnan Menderes, 
Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan 
idam edildiğinde, Celal Bayar ve 
arkadaşları Kayseri cezaevlerine 
gönderildiğinde bu reaksiyonu or-
taya koysaydık. Eskişehir’deki ha-
va komutanının Adnan Menderes 
için ‘Uçak dolusu altınla kaçarken 

yakalandı.’ beyanını atarken bütün 
Türkiye olarak topyekûn bir tepki 
gösterebilseydik.”

15 Temmuz milletin 
ve şehirlerin bu 

birikmiş öfkesinin 
bir patlamasıydı. 

O gün bu millet bunu yapama-
dığı için hayıflanmıştı, bu fırsatı 
bir daha eline geçirmeyi bekliyor-
du. İşte, 15 Temmuz milletin ve 

şehirlerin bu birikmiş öfkesinin 
bir patlamasıydı.  

Adnan Menderes

Akay Kavşağı, 
Ankara

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul
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ŞEHRİN SAVUNMASINDA
SİVİL CEPHE OLARAK TEKKELER

TARİH

Yrd. Doç. Dr. Fatih KÖSE 

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü



ekkeler, bir olan ve 
kendine ortak (şirk) 
koşulmayan Allah’ın 
zikredildiği, anıldı-
ğı kurumlar olarak 
tarih sahnesine çık-

mış olup; zamana, şartlara ve ihti-
yaçlara bağlı olarak gelişerek İslam 
coğrafyasında toplum ve devlet 
nazarında itibar görmüş, bir İslam 
müessesesidir. 

Tarihte zaviye, hankâh, dergâh, 
âsitâne gibi adlarla da anılıp bili-
nen bu kurumlar Anadolu’nun İs-
lamlaşmasında ve Türkleşmesinde 
de oldukça mühim roller oynamış-
tır. Anadolu, Rumeli, Ortadoğu, 
Maveraünnehir, Kuzey Afrika ve 
Kafkasya coğrafyasını adeta silah-
sız ve savaşsız fetheden bu kurum-
lar ile müntesipleri yine mezkur 
bu coğrafyaları koruyan, kollayan 
ve savunan bir fonksiyon da icra 
etmişlerdir.

Ahmet Yesevi, Mevlana, Yûnus 
Emre, Tabtuk Emre, Hacı Bayram 
Veli, Hacı Bektaş Veli Anadolu’da; 

T

Tarihte zaviye, hankâh, dergâh, âsitâne gibi adlarla da 
anılıp bilinen bu kurumlar Anadolu’nun İslamlaşmasında ve 
Türkleşmesinde de oldukça mühim roller oynamıştır. 
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Sarı Saltuk Rumeli’de; Şeyh Şâmil 
ise Kafkasya’da hep bilinmekte ve 
anılmaktadır.

Tekkeler genel olarak üç türlü sa-
vunma biçimiyle Müslüman halkı 
koruyup kollamıştır:

1- Sivil savunma,

2- Askeri savunma,

3- Dini ve itikadi savunma.

Bütün bu savunma ve koruma fonk-
siyonunun gerçekleştirilmesin de 
ilk amaç Allah’ın rızasına uygun 
hareket etmek, din ve devlet için, 

Müslüman vatan toprağının işgal 
edilmemesi için canla başla, iman-
la ve ihlasla mücadele etmektir.

Tekkeler sadece eli 
silahlı düşmanlara karşı 
bir sığınak ve savunma 

görevi üstlenmemiş 
aynı zamanda zararlı, 
bölücü marjinal fikir 

ve akımlara karşı 
duran, itidali ve 

orta yolu savunan 
kurumlar olmuşlardır. 

Gerek haçlılara gerekse de Moğol-
lara karşı İslam dünyasının özellik-
le de Anadolu’nun ayakta kalma-
sında tekkelerin rolü, önemlidir. 
Halkın en önemli sığınak mekân-
ları ve manen güç topladıkları yer-
ler başta câmiler, mescitler olmak 
üzere medreseler ve buralar ol-
muştur. Konya, Sivas, Kayseri, Kır-
şehir, Kastamonu, Tokat, Amasya, 
Afyon, Kütahya ve Kastamonu tek-
kelerin, zaviyelerin üflediği ruhla 
şekillenen, beslenen ve muhafaza 
edilen başlıca şehirlerdendir.

Selçuklu ve beylikler dönemin-
de olduğu gibi Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluşunda da der-
vişlerin adlarına ve izlerine 
rastlamaktayız. Şeyh Edebalı buna 
en tipik örneklerdendir.

Yeniçeri Ocağı’nın oluşumunda, 
gaza ve cihat anlayışıyla hareket 
eden Kalenderî dervişlerin ve tek-
ke ruhunun da olduğu görülmek-
tedir. Aslında askerlik ocağı, kış-
lalar “peygamber ocağı” olması 
yanında   “tekke ocağı”dır da. Tek-
kede olduğu gibi askerlikte de hür-
met ve tazim ile birlikte mutlak 
itaat esastır. Yeniçeri Ocağı’nın ba-
bası Hacı Bektaş Veli’dir. Dolayısıy-
la bu orduya “Ocağ-ı Bektâşiyân”; 
askerlere de “Zümre-i Bektâşiyân” 
denildiği bilinmektedir. 1826’da 
ocak kapatılınca Bektâşî tekkeleri 
de ocakla birlikte kapatılmıştır. 

Fetret Devri’nden önce Sultan 
I. Bayezid (Yıldırım) dönemin-
de Timur’un Anadolu’yu işgal et-
tiği zamanlarda yine bu kurumlar 
savunma ve barınma mekânları ol-
muşlardır. Fetret Devri sonrasın-
da II. Murat döneminde ve İstan-
bul’un fethinin hemen öncesinde 
durum aynı şekildedir.

Tekkeler sadece eli silahlı düşman-
lara karşı bir sığınak ve savunma 
görevi üstlenmemiş aynı zaman-
da zararlı, bölücü marjinal fikir ve 
akımlara karşı duran, itidali ve orta 
yolu savunan kurumlar olmuşlar-
dır. II. Bayezid (Veli) ve oğlu I. Se-
lim (Yavuz) dönemlerinde Şah İs-
mail’in Anadolu’yu ciddi anlamda 
tehdit edip zayıflatan siyasetine, 
Şii propagandasına karşı Halvetî 
tekkelerinin ve diğer tarikatlara 
bağlı tekkelerin tavrı da, hep Sünni 
akideyi koruyan ve Osmanlı Devle-
ti’nin bölünüp parçalanmasına razı 
olmayan bir tavır olmuştur.

17. yüzyılda İstanbul’da baş gös-
teren Kadızadeliler olarak bilinen 
vaizler hareketinde bu hareke-
tin hedefindeki başta Halveti-Si-
vasî tekkeleri olmak üzere halkın 
sığındığı manevi ocaklar, dergâh-
lar halk ve devlet tarafından koru-
nup kollanmış ve Kadızadeliler’in 

Şah İsmail 

Hacı Bektaş-i 
Veli Müzesi,

Nevşehir



elebaşları Sadrazam Köprülü Meh-
met Paşa tarafından Kıbrıs’a sür-
güne gönderilmiştir.

Tekkeler, tarihte askeri lojistik 
merkezi ve üs olarak kullanıldık-
ları gibi iltica mekânları olarak da 
kullanılmıştır. Ramazan Efendi 
(Ö. 1616) döneminde, Vezir Mah-
mud Paşa, zamanın sadrazamı Ye-
mişci Hasan Paşa’nın zulmünden 
kaçarak Kocamustafapaşa’daki 
Ramazan Efendi Tekkesi’ne sığın-
mıştır. Sadrazam, tekkeye gelip ıs-
rarla Mahmud Paşa’nın kendisine 
teslim edilmesini ister. Ramazan 
Efendi de sadrazama “Bizim dergâ-
hımızda paşa yok, cümlesi (hepsi) 
dervişdir, isterseniz huzurunuza 
gelsinler de hangisi ise alınız” der. 
Bunun üzerine dervişler sadraza-
mın huzuruna çıkarlar, aralarında 
(abâpûş) abâ giyinmiş Mahmud 
Paşa da vardır. Hal böyleyken sad-
razam “İşte şudur.” diyemez.

Şehirlerde meydana gelen deprem, 
yangın gibi felaketlerde ayakta ka-
lan tekkelerin birçoğu birer afetze-
de (depremzede, yangınzede) evle-
ri gibi de hizmet vermişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin, savaş zaman-
larında ‘İslam ordusunun düşmana 

karşı karada ve denizde galip gel-
mesi için’ câmilerde, Hırka-i Şerîf 
odasında ve tekkelerde dua ettirdi-
ği hususunda mühimme defterle-
rinde ve çeşitli arşiv vesikalarında 
birçok kayıt bulunmaktadır.

Tekkeler tarihte askeri 
lojistik merkezi ve üs 
olarak kullanıldıkları 
gibi iltica mekânları 

olarak da kullanılmıştır. 

Arşiv belgelerinden öğrendiğimi-
ze göre savaş zamanlarında tek-
kelerde dua edilmesi için bir ‘tek-
keler defteri’ oluşturuluyordu. 
Hazırlanan bu deftere adamı az 
olan, tekkesinde yalnızca çocukla-
rıyla yaşayan ve dervişleri kendi-
sinden şikâyet eden şeyhlerin tek-
keleri kaydedilmiyordu. Genelde, 
müritlerinin çokluğuyla meşhur 
olan âsitâneler ve dergâhlar tercih 
ediliyordu. Bu deftere kaydedilen 
tekkelerde haftada ikişer gece tev-
hid-i şerif zikri yapılması tembih 
edilmekteydi, yetmiş bin tevhid-i 
şerif okunması istenmekteydi. 

Ayrıca bu tekkelerdeki şeyhler ta-
rafından belirlenecek zikir ehli üç 
kişiye, devlet tarafından gönde-
rilen atiyyeden (hediye para-bah-
şiş) aylık üçer ve beşer kuruş tayin 
ediliyordu. Bu dervişlerin her biri-
nin, her gün sabah namazı akabin-
de üçer defa “Hizbü’n-Nasr (Hizb-i 
Nasr)” okumaya devam etmeleri 
isteniyordu.

Osmanlı Devleti’nin çöküş ve yıkıl-
ma dönemlerinde de tekkeler mu-
hacirlerin sığınağı, açların aşevi 

II. Abdülhamid

Mücâhidin-i 
Mevleviyye 
Alayı
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(imareti), yetimlerin barınağı (ye-
timevi-daruleytam) olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nda 
ve Kurtuluş Savaşı’nda 

tekke mensupları da 
tabur oluşturarak 

harbe katılmışlardı. 
Çoğunluğunu 
Mevlevilerin 
oluşturduğu 
“Mücahidîn-i 

Mevleviyye” alayı 
bu hususa tipik 

bir örnektir. 

1337/1918’de Kocamustafapa-
şa’daki Sümbül Efendi Tekkesi Şey-
hi Razi Efendi, Kafkasya bölgesinde 
askerde bulunduğundan Sümbü-
liyyeden Mirahur Dergâhı postni-
şini Şeyh Vahyi Efendi onun yerine 
vekâlet etmekle görevlendirilmişti. 
I. Cihan Harbi (1914-1918) yılla-
rında bakıma muhtaç kız çocukları 
bu tekkede barındırılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtu-
luş Savaşı’nda tekke mensupları da 
tabur oluşturarak harbe katılmış-
lardı. Çoğunluğunu Mevlevilerin 

oluşturduğu “Mücahidîn-i Mev-
leviyye” alayı bu hususa tipik bir 
örnektir. Anadolu’nun savunma-
sında İstanbul’dan Anadolu’ya gö-
türülecek yardımların, silahların 
ve haberlerin ulaşması için Üskü-
dar Özbekler Tekkesi, Eyüp Hatu-
niye ve Eyüp Ümmî Sinan tekkele-
ri bir üs vazifesi görmüştür. Şehrin 
ve vatanın savunmasında, Ümmî 
Sinan Tekkesi’ne I. Dünya Sava-
şı’nda askerlerimizin yerleştirildi-
ğini bilmekteyiz. 

Sultan II. Mahmut döneminden 
itibaren tekkeler ile ilgili birtakım 
reformlar ve düzenleme girişim-
leri olduğu malumdur. Tekkelerin 

merkezileştirilmesi, denetimi gi-
bi hususlarla ilgili bu düzenleme-
ler, sonraki dönemlerde de devam 
edecektir. Sultan II. Abdülhamid 
zamanında da benzer girişimler 
söz konusu olmuştur. 1915 sene-
sinde İstanbul’da bulunan bir Al-
man gazetecinin şu tespitleri ve 
gözlemleri tekkelerin fonksiyonu 
hakkında bizlere önemli ipuçları 
vermektedir: 

“Şeyhülislamlık, tekkelerde re-
form meselesini ele aldı. Derviş-
lerin köklü bir dini eğitim görme-
si isteniyor, geçen yüzyılda bu çok 
yetersiz kalmıştı. İnkâr edilemeye-
cek şu gerçek göz önüne alınırsa, 

 Hatuniye 
Tekkesi,
Eyüp

Özbekler 
Tekkesi,
Üsküdar



derviş tarikatlarının Türk âdetleri-
nin ruhsal, politik, sosyal hatta as-
keri geleneklerine etkisi düşünü-
lürse, dinsel yaşamın yansımasını 
çöküşten kurtarmak için harcanan 
bu çabaya değer.”

Tekkeler hâlâ büyük 
ölçüde eski Doğu 

ruhunun koruyucuları. 
Eğer Doğu’nun 

dehası aranırsa, o 
sadece, mezarlıkları 
üzerinde ebedi bir 
nefesin gezindiği 

tekkelerde bulunur. 

Yine aynı Alman gazetecinin deva-
mında dile getirdiği şu ifadeler tek-
kelerin ne denli önemli olduğunun 
bir yabancı gözüyle de fark edile-
bildiğini ortaya koymaktadır: 

“Tekkeler hâlâ büyük ölçüde es-
ki Doğu ruhunun koruyucuları. 
Eğer Doğu’nun dehası aranırsa, o 
sadece, mezarlıkları üzerinde ebe-
di bir nefesin gezindiği tekkelerde 
bulunur.”

Milli şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un başta kahraman ordumuza 
olmak üzere Cumhuriyetimize ar-
mağan ettiği İstiklal Marşı’nı, Ta-
ceddin Şeyhi tarafından savaş yıl-
larında kendisine tahsis edilen 
Taceddin Dergâhı’nda yazmış oldu-
ğunu da unutmamamız gerekir. 

Mehmet Âkif Ersoy
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Hüsrev Paşa 
Tekkesi,
Eyüp
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Abdurrahman ÇAPAR

Yapımcı

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
DARBELER VE SİNEMA

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



inemanın ilk de-
fa etkili bir şekil-
de kullanılmasının 
1789 Fransız İhti-
lali sonrası Sanayi 
Devrimi ile birlik-

te başladığında tüm sinema tarih-
çileri hemfikirdir. Sanayi Devrimi 
ile birlikte köylerden ve taşradan 
şehirlere akın eden işsiz ve top-
raksız insanlar, sanayi ile tanışın-
ca onların anlayabileceği ve toplu-
ma “uyum sağlayabilecekleri” bir 
eğlence devreye sokuldu: Sinema! 
Böylece insanların boş vakitlerini 
değerlendirerek “memleket mese-
lelerini düşünmeyecekleri” ve bol 
bol eğlenebilecekleri yeni bir eğ-
lence kültürü tüm dünyaya yayıldı.

Zamanla sinemanın geniş yığınla-
rı yönetmek ve yönlendirmek için 
ideal bir “sanat” olduğu ortaya çı-
kınca, Bolşevikler bunu köy ve ka-
sabalara kadar götürerek Sovyet 
Devrimi’nin önemli bir parçası ha-
line getirdiler. Böylece sinemada 

“kurgu”nun propaganda amaçlı al-
gı oluşturmada çok önemli bir iş-
levi olduğunu fark ettiler. Sov-
yetlere paralel olarak, ABD’de ise 
daha çok piyasa ekonomisinin 

belirlenmesinde; markalaşma, 
moda, talep oluşturma ve tüketi-
min kamçılanmasını sağlayarak 
bir nevi kitle kültürü oluşturmayı 
başardılar!

S

Sinema diğer sanatların aksine “sorgulayıcı ve eleştirel tavır” 
yerine vahşi kapitalizmin ve emperyalizmin hizmetine girmiş, 
masa başında hazırlanan kültürün üçüncü ülkelere taşıyıcısı 
haline gelmişti. 

Sinema ve Medya Üzerinden 
Algı Oluşturma

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul
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Sinema diğer sanatların aksine 
“sorgulayıcı ve eleştirel tavır” yeri-
ne vahşi kapitalizmin ve emperya-
lizmin hizmetine girmiş, masa ba-
şında hazırlanan kültürün üçüncü 
ülkelere taşıyıcısı haline gelmişti. 

Türkiye ise, kültürel anlamı ile ol-
masa da göç olgusundan dolayı 
benzerliği ile ABD yapımlarının et-
kisi altına çok çabuk giriyordu. 

Müslüman bir toplum olan ülke-
mizde Amerikan filmleri ve dizi-
leri, tek kanallı TRT televizyonu 
eliyle dini ve milli değerlerimize 
aykırı tutum ve davranışların nor-
malleştirilerek, albenili bir şekilde 
eğlence gibi sunulduğu dönemle-
rin sonunda toplumsal değişim 
gerçekleştiriliyordu. Er meyda-
nı yerini stadyumlara, kılık kıya-
fetlerimiz batılılara, yeme-içme 
kültürümüz fast-food’a, mabetle-
rimiz ve ibadetlerimiz kiliseye, sı-
ralarda namaz kılmaya; komşu-ak-
raba, bayram-seyranlarımız sıla-ı 
rahim yerine içe dönük bir yalnız-
lığa ve yazlığa; sayfiyelere, toplum-
sal rehabilitasyon olan komşu ve 
akraba ve mahalle anlayışımızda-
ki değişim ile birlikte de psikolojik 
nevrozlara, depresyonlara ve de-
va olarak psikolog ve psikiyatrlara, 

adabımuaşeret ise yerini saygısızlı-
ğa ve edep dışılığa yöneltti… 

Yirmi birinci yüzyıl, 
Batı dışında neredeyse 
tüm dünyada darbeler 

yüzyılı oldu desek 
abartmış olmayız.

Sinema üzerinden özellikle Holl-
ywood sinemasının kültürel yıkımı 
yerli işbirlikçi yapımcılar ve siyasi-
ler tarafından bizzat desteklendi. 

Türkiye’de sinema, Türkiye’nin 
Batılılaşması ve Kemalizm’in yay-
gınlaşmasını kolaylaştırma görevi 
üstlendi. Yıllarca aynı alt metinler 
ve kurgularla toplumu yönlendir-
meye ve siyasi gelişmelerden uzak 
tutmaya çalıştılar.2 Fakat algı yö-
netimi sadece ülkemizle sınırlı kal-
madı, tüm İslam coğrafyası bun-
dan nasibini aldı. Namaz kılan bir 
Müslümanın yanı başında mutlaka 
bir kalaşnikof görülürken, bu algı-
yı o derece ileri götürdüler ki kafa 
kesen Müslüman imajını sürekli 
medya ve sinemalarında işlediler. 
-Hatırlanacağı üzere Irak’ın işgali-
ne zemin hazırlamak için yıllarca 
‘Saddam’ın kimyasal silahı var’ al-
gısını oluşturmuşlardı.- 

Bunun sonucunda diğer İslam ül-
kelerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de önce toplumda darbe ihtiyacı al-
gısı oluşturulmaya çalışıldı, ardın-
dan darbeler yapıldı. Muhtıralar ve 
post-modern darbeler, e-muhtıra-
lar, ekonomik krizler hep aynı yön-
temlerle gerçekleştirildi. Ta ki 15 
Temmuz 2016’ya kadar…

İşte yukarıdaki sözler 15 Tem-
muz 2016 darbesinin akıbetini de 
özetliyordu… Tüm operasyonlar, 

Boğaziçi 
Köprüsü, 
İstanbul

Kayıp/Missing, 
Filminden
Bir Sahne



uluslararası kirli ilişkiler, pozitif bi-
limlerin tüm hesapları altüst olu-
yor, hesapların üstündeki bir he-
sap devreye giriyordu.

Ortam, hızla normale dönerken 
sinema sanatında darbe filmleri 
gündeme geliyordu.

Darbeler ve Sinemaya 
Yansımaları
Dünyada darbelere paralel ola-
rak üzerine kafa yorulmuş bir dil, 
sosyolojik ve felsefi kaygı ile “uya-
rıcı” mahiyetteki sosyal-gerçekçi 
yapımların sayısının aynı oranda 
olmaması, aslında darbelerin sa-
hiplerinin bu alandaki etkinliği-
ni de göstermektedir. Dünya sine-
masında darbe filmleri, ne yazık ki 
Amerikan bağımsız sinemasınca 
desteklenip, üçüncü ülkelerin “dar-
be yemiş yönetmenlerince” realize 
edilen yapımlar olarak öne çıkmak-
tadır. Aksi takdirde lokal yapımlar 
olarak kalmakta, dağıtım ağlarına 
dahil edilmemektedir.

Yirmi birinci yüzyıl, Batı dışında 
neredeyse tüm dünyada darbeler 
yüzyılı oldu desek abartmış olma-
yız. Bu nedenle, bizim ve bizim gi-
bi ülkelerde sayısız film çekilmiş 
fakat nitelik açısından yeterli film 

sayısı aynı oranda olmamıştır. Sa-
dece Türkiye’de 12 Eylül’den bu ya-
na darbe eksenli 2.000’e yakın film 
çekilmiş, bunlardan bir elin par-
makları adedince olanı ciddiye alı-
nır yapımlar olmuştur… Batı’da 
yapılan işler ise daha az olması-
na rağmen adeta sosyal sorumlu-
luk projeleridir. Bu filmler toplu-
mu, rejimi, iktidarları sorgulayan; 
sistemdeki eksiklikleri ele alan ve 
derinlemesine irdeleyen yapımlar 
olmuştur.

Bu yapımlardan öne çıkanlar: Cos-
ta-Gavras’ın ÖLÜMSÜZ / Z (1969) 
ile KAYIP / MISSING (1982), Mar-
co Bechis imzalı OLIMPO GARA-
JI / GARAGE OLIMPO (1999), 
Luiz Puenzo’nun yönettiği RESMİ 
TARİH / LA HISTORIA OFICIAL 
-1985.3

Dünya sinemasında 
darbe filmleri ne 

yazık ki Amerikan 
bağımsız sinemasınca 
desteklenip, üçüncü 

ülkelerin “darbe yemiş 
yönetmenlerince” 

realize edilen yapımlar 
olarak öne çıkmaktadır.

ÖLÜMSÜZ / Z (1969): Yves Mon-
tand, liberal ve haliyle bolca düş-
mana sahip bir politikacıdır. Bir 
gün devletin sağ cenahı tarafın-
dan düzenlenen bir suikastın ne-
ticesinde öldürülür. Devletin yeni 
görevi, bu korkunç cinayeti sakla-
yıp, zamanı gelince tümden örtbas 
etmektir. Formalite gereği açılan 
davaya atanan savcı, olayı incele-
dikçe bunun sıradan bir dava ol-
madığını fark eder. Kısa bir süre 
sonra bu davanın peşine iyice ka-
pılır ve devletin derinliklerinde ve 
kılcal damarlarında amansız bir 
yolculuğa çıkar… Bu filmde açık-
tan olmasa da anlatılan hikâye-
nin geçtiği mekân, Yunanistan ve 
darbecilerdir. Costa Gavras’ın bol 
ödüllü filmi gösterildiği sene En İyi 

Yabancı Film Oscar’ının yanı sıra 
bir de En İyi Film Oscar’ı adaylığı 
kazanmıştı.

KAYIP / MISSING (1982): Şili’de 
faşist General Augusto Pinoc-
het’nin, Salvador Allende’ye karşı 
düzenlediği darbe esnasında orta-
dan kaybolan oğlunu arayan Ame-
rikalı bir baba... Costa-Gavras’ın, 
1982’de Cannes’da ‘Altın Palmi-
ye’yi aldığı film, darbe dönemi uy-
gulamaları hakkında yapılmış en 
etkileyici yapımlardan biridir. Acı-
lı babayı Jack Lemmon’ın oynadığı 
film, sinema tarihi içinde darbe de-
nen lanetin yaşattıklarını en iyi ifa-
de eden çalışmaların başında gelir.

OLIMPO GARAJI / GARAGE 
OLIMPO (1999): Arjantin’de 
1976-1983 yıllarında “Kirli Savaş” 
olarak adlandırılan askeri cunta 
döneminde, binlerce kişi öldü, 60 
bin kişi işkencelerden geçti, 30 bin 
kişi kaybedildi. Cuntacı işkenceci-
lerin merkezi Olimpo Garajı’ndan 
adını alan film, kamerasını o dö-
neme çeviriyor ve fakir çocuklara 
okuma yazma öğreten, dikta karşı-
tı militan Maria üzerinden hayatta 
kalma mücadelesini aktarıyor.

RESMİ TARİH / LA HISTORIA 
OFICIAL-1985: Alicia, yaban-
cı şirketlere danışmanlık yapan 
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hukukçu kocası Roberto ve 5 yaşın-
daki evlatlık kızları Gaby ile mut-
lu, huzurlu, güvenli ve refah için-
de yaşayan bir tarih öğretmenidir. 
Mesleğine inançla bağlıdır ve öğ-
rencilerine, belleğin hem insanla-
rın hem de toplumların en güçlü 
dayanağı olduğunu anlatmaya ça-
lışmaktadır. Ancak öğrencilerinin 
ders kitaplarındaki bilgilere olan 
güvensizliklerine bir türlü anlam 
verememektedir. Öğrenciler tarih 
kitaplarının gerçekleri değil aske-
ri cuntanın yalanlarını anlattığını, 
Arjantin’in tarihinin öğretmenle-
rinin sandığı gibi olmadığını söy-
lemektedirler. Bu itirazları gerçek 
dışı bulan Alicia, yaşadığı Buenos 
Aires’in sokaklarında neredeyse 
hiç yürümemektedir, hep otomo-
bilinin içindedir. Kocasıyla birlikte 
katıldığı davetler dışında bir haya-
tı yok gibidir. Bir de ara sıra kendi-
si gibi kadın arkadaşlarıyla şehrin 
korunaklı lüks kafelerinde geveze-
lik etmektedir.

Alicia, kocasının, erkeğinin ona 
kurduğu gerçeğin içinde mutlu, 
mesut yaşamaktadır. Fakat ‘resmi 

tarih’in ne kadar çarpıtılmış olabi-
leceğini filmin sonlarına doğru, an-
cak gözlerini açmaya karar verince 
görebiliyor. Başlarda derste “Tarih 
katiller tarafından yazılmıştır.’ de-
diği için dersten attığı ve az daha 
disipline vereceği öğrencisine son-
larda sınavda “A” veriyor mesela 
özgünlüğü ve cesareti için.

Kuzey ülkeleri 
sözbirliği etmişçesine 
dinine bakmaksızın 

güney ülkelerini 
sömürgeleştirmişler 
ve bu sömürgelerin 

devamını sağlayabilmek 
için korkuya 

dayalı rejimleri 
dikte etmişlerdir.

HOTEL RWANDA (HOTEL RU-
ANDA) Y: Terry George-(2004):  
Dünyanın gözü önünde 20 sene 
önce, Ruanda’da bir katliam ya-
şandı. Hutular Tutsiler’i öldürür-
ken dünya izledi. Çünkü Ruanda, 
Orta Afrika’da yerini bile bulama-
yacağımız küçük bir ülkeydi. Hotel 
Rwanda, karısı Tutsi, kendi Hutu 
Paul’ün ailesini ve katliamdan ka-
çanları işlettiği otelde korumaya 
çalışmasının hikâyesidir. “Bir da-
ha Tutsi olmayacağım, öldürmeyin 
beni.” diyen çocukla ‘öteki’ni sor-
gulatırken, sömüren ülkenin eliyle 
işletilen canice katliamların topla-
mıdır Hotel Ruanda…

Bu ve benzeri pek çok ülkedeki 
darbelerin ortak noktaları ise ga-
riptir ki dünya küresinin güneyin-
de yer alan ülkelerde olmasıdır. 
Kuzey ülkeleri söz birliği etmişçe-
sine dinine bakmaksızın güney ül-
kelerini sömürgeleştirmişler ve bu 
sömürgelerin devamını sağlaya-
bilmek için korkuya dayalı rejim-
leri dikte etmişlerdir. Bu ülkeleri 
anlatan yapımların ise öyle şaşalı, 
gösterişli sahneleri, klişeleri, bey-
lik lafları yok. Sakin sakin başlar, 
huzursuzluğun dozu giderek artar 

ve gerçeğin dehşeti usulca gözler 
önüne serilir… Kaldı ki Afrika’da 
her gün bir ülkede darbeler yapı-
lıp, katliamlar uygulanırken olan 
bitenden, Asya, Ortadoğu ve Uzak 
Asya’da yaşanan darbelerden han-
gimiz bilgi sahibiyiz? Sadece tele-
vizyon veya internet ekranlarında 
izlerken çayımıza meze yapıyo-
ruz… O da bize Batılı kaynakların 
“uygun gördüğü” kadarı ile haber-
dar olabiliyoruz. Cesur bir sinema-
cı çıkıp bir film yapmışsa eğer, “ger-
çeğe” vakıf olabiliyoruz. 

Ve Türkiye…
Türkiye’de bunca darbenin sinema-
ya yansımalarını, maalesef çekilen 
2.000’e yakın filmden elle tutulur 
birkaç yapım dışında görebilmek 
mümkün değil… Bu filmlerin için-
de en fazla 20 yapım eh işte diye-
bileceğimiz yapımlardır ki bunla-
rın içerisinde de tam bir melodram 
olan “Babam ve Oğlum” filmidir. 
Bu filmde baba (güya) muhafa-
zakâr, oğul sosyalist olmasına rağ-
men bir defa olsun ne bir câmi, ne 
bir namaz ne de bir dini figür gö-
rebiliyoruz. Günde 5 vakit ezanın 
okunduğu, kamerayı kaçırsan bile 
bir câminin kadraja girmesini en-
gellemenin zor olduğu bir ortam-
da seyirciye sorsanız bu film hangi 



ülkede çekilmiştir diye, eminiz ki 
hepsi bir ağızdan Güney Amerika 
veya Arjantin diyeceklerdir.

Diğer darbe filmlerinden pek ço-
ğu İttihat Terakki uzantılı 68 ku-
şağının etkilerini içeren toplum 
dışı yapımlar olagelmiştir. Çünkü 
bizde sinemacı korkaktır. “Yiğitli-
ğin onda dokuzu kaçmak, biri ise 
hiç ortalarda görünmemektir” düs-
turuna uygun davranırlar. 12 Ey-
lül darbesinden sonra yapılan işler 
hep kendi içlerine dönük bireysel 
entel-dantel sayıklamalar olagel-
miştir… Babam ve Oğlum kadar 
geniş kitlelere ulaşamamışlardır. 
Babam ve Oğlum ise toplumu ade-
ta afyonlamış, uyuşturucu göre-
vi yapmıştır. Çünkü hiç kimse 12 
Eylül’ü ve ardında yatan sebepleri, 
gladioyu, Batı’yı, yönetim anlayışı 
ve iktidarı asla sorgulamamış; duy-
gulara hitap eden algı yönetimi ile 
“görevini” tamamlamıştır.

Darbe filmi çeken sinemacılarımız 
Batı’daki gibi işin esasını sorgula-
yan, devlet felsefesi, sosyoloji, ta-
rih ve edebiyat bilmeyen senarist 
ve bir dil kaygısı olmayan sarhoş 
tiplerin elinde, emperyal güçlerin 
işini devralmış, misyonlarının ge-
reğini yapmışlardır.

Yıllarca ehliyetsiz ve liyakat sahibi 
olmayan filmcilerin elinde patinaj 
yaptırılmıştır, Türk sinemasına.

Ses – 1986 – Yön: Zeki Ökten
Dikenli Yol – 1986 – Yön: Zeki 
Alasya
Kalemlerin Gecesi  – 1986 – Yön: 
Héctor Olivera 
Sis – 1988 – Yön: Zülfü Livaneli
Av Zamanı – 1988 – Yön: Erden 
Kıral,
Uçurtmayı Vurmasınlar – 1989 – 
Yön: Tunç Başaran
Bütün Kapılar Kapalıydı – 1990 – 
Yön: Memduh Ün
Uzlaşma – 1991 – Yön: Oğuzhan 
Tercan
Suyun Öte Yanı – 1991 – Yön: 
Tomris Giritlioğlu
Babam Askerde – 1994 – Yön: 
Handan İpekçi
Gülün Bittiği Yer – 1999 – Yön: İs-
mail Güneş

Eylül Fırtınası – 2000 – Yön: Atıf 
Yılmaz
Babam ve Oğlum – 2005 – Yön: 
Çağan Irmak
Beynelmilel – 2006 – Yön: Sır-
rı Süreyya Önder, Muharrem 
Gülmez
O… Çocukları – 2008 – Yön: Mu-
rat Saraçoğlu
Bu Son Olsun – 2012 – Yön: Or-
çun Benli
Sen Türkülerini Söyle – 1986 – 
Yön: Şerif Gören
Zincirbozan – 2007 – Yön: Atıl 
İnaç

Burada, Gülün Bittiği Yer’e ay-
rı bir parantez açmakta yarar var. 
Türk sinema tarihinde ilk defa 
bir film Müslüman ve mütedey-
yin insanların da rejim ve darbeci-
ler tarafından işkence gördüğünü 
anlatıyordu. 

Hiç kimse 12 Eylül’ü 
ve ardında yatan 

sebepleri, gladioyu, 
Batı’yı, yönetim 

anlayışı ve iktidarı 
asla sorgulamamış, 

duygulara hitap 
eden algı yönetimi 

ile “görevini” 
tamamlamıştır.

Filmde, 12 Eylül döneminde gözal-
tına alınıp günlerce süren işkence 
seanslarından sonra suçlu olma-
dığı anlaşılarak serbest bırakılan 
bir gencin dramı anlatılıyor. Öy-
le işkenceler görüyor ki, sorguyu 
yapanlar kendisinden isim istedi-
ğinde, küçükken oynadığı mezar-
lıktaki taşların isimlerini sayacak 
kadar kendi iradesinin dışına çıkı-
yor. Türk sinemasında şimdiye ka-
dar yapılmış en gerçekçi işkence 
sahneleri ile izleyenleri adeta şoke 
ediyor.

Serbest bırakıldıktan sonra, tren-
le kasabasına dönmeye karar ve-
riyor. Bu geri dönüş sırasında 

“geri-dönüşlerle” delikanlının ni-
şanlısı ile tanışmasından serbest 
bırakıldığı güne kadar yaşadıkla-
rı gösteriliyor. Genç, işkence sıra-
sında kendisini kaybettiğine hatta 
erkekliğinin de elinden alındığına 
inanmaktadır. Bu yüzden nişanlı-
sına dönmekten korkmaktadır. 

Yönetmen İsmail Güneş ile yap-
tığımız bir sohbette “Biz 12 Eylül 
üzerinden topluma eleştiri getir-
mek istedik. Çünkü devlet de, or-
du da, polis de, öğretmen de biziz. 
Şiddeti uygulayan insanlar uzay-
dan gelmediler. Bu ülkenin insanı 
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bunlar. Çocuk daha doğduktan iti-
baren önce anne-baba dayağı ile 
şiddetle tanışıyor. İlkokula başla-
dığında öğretmeninden şiddet gö-
rüyor, sokakta şiddet görüyor. As-
kere gidiyor, komutanından şiddet 
görüyor. Sonra ebeveyn oluyor o 
da şiddete başvuruyor. Öğretmen 
oluyor, komutan oluyor hep şiddet 
ile çözüm arıyor. Toplum olarak bir 
kısır döngüyü tekrar edip duruyo-
ruz… Bu yüzden en fazla şidde-
te maruz kalan kesim, bu ülkenin 
mütedeyyin insanları. Oysa yıllar-
dır hep sol ve diğer azınlıklara şid-
det uygulanmış gibi bir algı oluştu-
ruldu. Biz bu filmle, bunu kırmak 
istedik.” diyordu.

Darbe yapanların ise şiddetle yetiş-
tirildikleri için darbeye yatkın kim-
seler olduklarını, bu yüzden zorda 
kalınca çözümü “darb etmekte” bu-
lacaklarını sanarak koca bir mille-
ti perişan ettiklerini anlatıyordu. 

Film, Ömer Lütfi Mete’nin us-
ta kaleminde yoğrulmuş, gere-
ken incelikte her türlü mesaj ilgi-
li yerlere gönderiliyordu. Darbeyi 
kimler niçin yapar; neden bizim 
gibi ülkeler hep darbelerle yoru-
lurken Batı’daki ve kuzey komşu-
larımız ekonomik gelişmelerinin 
üzerine koyarak yükselmektedir? 
Bu sorulara seyirciler dâhil edile-
rek cevaplar aranıyor, seyircilerin 
meseleyi sorgulamalarına yönelik 
replikler ve sahneler, filmin bütü-
nüne yayılıyordu. 

Türk sinema 
tarihinde ilk defa bir 

film Müslüman ve 
mütedeyyin insanların 
da rejim ve darbeciler 

tarafından işkence 
gördüğünü anlatıyordu.

Yönetmen İsmail Güneş’i en faz-
la şaşırtan ise yıllardır özgürlük ve 
demokrasi havariliği yapan solcu-
ların filme gösterdikleri amansız 
tepkiydi. Öyle ya filmin işletme 
belgesini almak için Kültür Ba-
kanlığı’na başvurmuş fakat de-
netleme kurulunda bulunan 
başta Tarık Akan olmak üzere 
sinema kurulundan veto ye-
mişti. Yani, film sansürlenmiş-
ti. 12 Eylül zihniyetinden bek-
lenen saldırı, sosyal demokrat 
olduğunu iddia eden solcular-
dan gelmişti…

O sıralar filmin dağıtımı için 
inanılmaz bir gayret sarf et-
se de tekel olan büyük iş-
letmeciler dağıtım işinde 
ayak diremişler ve seyirci-
ye ulaştırılmasını engelle-
mişlerdi. Türkiye’ye hem 
de bir işkence filmi ilk de-
fa yurt dışından ses tek-
nisyenleri getirilerek 
sesli çekilmiş, ilk defa 
bire bir hücreler, ceza-
evi, işkence haneler in-
şa edilmiş, o döneme 

göre oldukça yüksek bütçeler har-
canmıştı. Demiryollarından ku-
şetli tren kiralanmış, İstanbul’dan 
Kars’a tüm ekip gidilip dönülmüş-
tü. İlk defa bir Türk filmi, müzik ile 
desteklemeden filme alınmıştı. Ya-
ni filmi fon müziği ile destekleme-
den, kendi iç ritmi ve gerilimi mü-
zik yerine kullanılmıştı.

Her açıdan yenilik peşinde koşan 
bir sinema dili arayışı içindeki yö-
netmen İsmail Güneş, destek bek-
lerken mali açıdan da yıllarca al-
tından kalkamayacağı maliyetin 
altında ezilmekten kurtulamamış-
tı. Kaderin garip cilvesine bakın ki 
filme sansür koyan medya, 68 ku-
şağı ve eşcinsel lobisine rağmen 
her türlü işkence haberinde med-
yanın görsel başvuru kaynağı hep 
“Gülün Bittiği Yer” oluyordu.

Ne yapmalı?
Devlette devamlılık esastır ve ku-
rumları ise milli olmalıdır.

Milli eğitim, milli savunma, milli 
kültür ve bunun altında milli sine-
ma anlayışı bir devlet politikası ola-
rak yürütülmelidir. Aynı tutum te-
levizyonlar içinde geçerli olmalıdır.



Sinemanın dili dünyanın her ye-
rinde aynıdır. Vietnam’da da, Kon-
go’da da, Arjantin de de aynıdır. 
Fark ise milli irade tavrıdır!

Günümüzün en önemli düşünürü 
Yusuf Kaplan, “Hollywood olma-
sa Amerika diye bir şey olmazdı” 
derken sinemanın vazgeçilemez 
önemini ve bir ülkenin kaderine 
olumlu etkilerini net biçimde an-
latmaktadır. Bahçeşehir Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Sinema-TV 
bölümünde öğretim üyesi Yapım-
cı-Yönetmen Erkan Büker, 1 Tem-
muz’da Dünya Gazetesi’ne verdiği 
mülakatta aynen şöyle diyor: “Al-
gı yönetimi konusunda araştırma 
yapmaya başladım. Yaptığım araş-
tırma ile, algı yönetiminde sine-
manın nasıl etkin bir araç olarak 
kullanıldığını gördüm. Bir örnek 
vermek gerekirse, ‘felaket filmle-
ri’ diye sınıflandırabileceğimiz tür-
deki filmlerde olası dünya sorun-
larını kimler çözebilir, sorusunun 
tek cevabı var: ‘Böylesi bir felaket 

olasılığı sadece Amerikalılar tara-
fından devre dışı bırakılır’ algısı 
oluşturulmuş. Arka planda anla-
mı, dünyanın tek sahibi vardır, o 
da Amerikalılar’dır!”

Sinemanın dili 
dünyanın her yerinde 

aynıdır. Vietnam’da da, 
Kongo’da da, Arjantin’de 

de aynıdır. Fark ise 
milli irade tavrıdır!

İşte dünyaya bunu söyleten, bu 
algıyı oluşturan güç Hollywood 
sinemasıdır.

Bu ülkede milli, ulusal, yerli ne der-
seniz deyin sinema yapabilmenin, 
Türkiye’de ve dünyada “Büyük Tür-
kiye” algısını oluşturmanın yolu 
devletin, Amerika’nın sinemacıla-
ra verdiği desteği vermesi ile müm-
kün olabilir.

Milli hafızayı ayakta tutabilmek ve 
görsel çağın tüm imkânlarını sefer-
ber edebilmek için bir sinema ana-
yasası hazırlanmalıdır. 

Yetkin bulunan projelere Batılı-
lar’ın ve de özellikle Hollywood’un 
yaptığı gibi devasa platolar ku-
rarak tank, top, asker, malzeme, 
uçak ve savaş gemileri dâhil sine-
macıların hizmetine sunarak işe 
başlanmalıdır. 

Şu andan tezi yok, yüzlerce devasa 
fikrin çarpıştığı zekâ ürünü sinema 
eserleri ve belgesellerin üretimine 
başlanması gerekiyor… 

Çünkü bizim gibi toplumlarda ha-
fıza problemi vardır. Bunun önüne 
geçebilmenin yolu sinema ve bel-
gesel yapımlardır. Aksi halde yüz-
lerce yıllık birikimin yarınlara ta-
şınabilmesi ve fatihler kuşağının 
yetişmesi başka baharlara kalacak-
tır. Çünkü sinema, günümüzün 
akıncı kuvveti, öncü birlikleridir!  

Kaynakça
1. 19 Temmuz 2016 tarihli gazete ve tv’ler
2. Türkiye Sineması ve Sinemada Algı
3. 30 Temmuz 2016, NTV

Gülün Bittiği Yer 
Filminden Bir 
Sahne
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Hasan Aycın
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ŞARKIMIZ
Kırılır da bir gün bütün dişliler, 

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. 

Gökten bir el yaşlı gözleri siler, 

Şenlenir evimiz, barkımız bizim. 

 

Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, 

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. 

Sapan taşlarının yanında füze,

Başka âlemlerle farkımız bizim. 

Kurtulur dil, tarih, ahlâk ve iman; 

Görürler nasılmış, neymiş kahraman! 

Yer ve gök su vermem dediği zaman, 

Her tarlayı sular arkımız bizim. 

Gideriz nur yolu izde gideriz, 

Taş bağırda, sular dizde, gideriz, 

Bir gün akşam olur, biz de gideriz, 

Kalır dudaklarda şarkımız bizim… 

~ Necip Fazıl Kısakürek / Çile (1964) ~



İhsan AKTAŞ 

Genar Başkanı - Doktora Öğrencisi

ROMA YANIYOR

DENEME



ünlük hayatımızda 
iyiyi, güzeli, ferahlı-
ğı, estetiği, huzuru, 
mutluluğu ve aşkın 
olanı tarif ederken 
bir benzetme kura-

rız: “Cennet gibi.”

Kötüyü, kötülüğü, zulmü, işkence-
yi, baş edilemez belaları, azgınlığı, 
zifiri karanlığı, insanlığın yüz yüze 
kaldığı takatinin tükendiği anları, 
bir sıkışmışlık ve içinden çıkılmaz 
bir hal olarak tanımlarız: “Cehen-
nem gibi.”

Tarih kokan bir şehirde yaşamış 
herkes bilir ki, her milletin, me-
deniyetin kendisini ifade ettiği, 
yüzyılların taşla, alın teriyle, ge-
rektiğinde kanla inşa ettiği, üzeri-
ne titrediği bir kenti vardır. O şeh-
rin yaşanmışlıkları, hikâyeleri salt 
içinde yaşayan hemşerilerine ait 
değil bütün insanlığa aittir. O şe-
hirlerden tarih geçmiştir; insan-
lık geçmiştir, medeniyet geçmiştir. 
Bütün dinlerin, bütün kavimlerin 

uğrak yeridir. Her uğrayanın ken-
dinden bir şeyler bırakıp gittiği 
yerlerdir. 

Bu şehirler biriktirir; insanlık bi-
riktirir, kültür biriktirir, tarih 

biriktirir, hikâye biriktirir, komşu-
luk biriktirir, birlikte yaşama kültü-
rü biriktirir, farklı dinlerden fark-
lı milletlerden insanların huzuru 
paylaşma tecrübesini biriktirir.

G

Şehirlerden tarih geçmiştir; insanlık geçmiştir, medeniyet 
geçmiştir. Bütün dinlerin, bütün kavimlerin uğrak yeridir. Her 
uğrayanın kendinden bir şeyler bırakıp gittiği yerlerdir. 

Osmanlı Dönemi 
Türkmen 
Yurdu Halep 
Manzarası, 1835 
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Savaşlarda içinde yaşayanların 
canlarından aziz bildikleri yer-
lerdir, bu şehirler. Savaşlarda bi-
le hem yenilen hem zafer kazanan 
için saygı uyandıran mekânlardır. 

Çarşıları vardır, pazarları vardır; 
gelin gibi süslü evleri, köşkleri, bağ 
ve bahçeleri vardır. Havraları, ki-
liseleri ve câmileri vardır; her biri 
ötekine saygı göstererek büyürler.

Bu şehirler; sanatkârlara, seyyah-
lara, tüccarlara, şairlere, yazarla-
ra, iklimine uğrayan herkese ilham 
verirler.

Her milletin gözbebeği bir şeh-
ri vardır. Kudüs Müslümanlar’ın, 
Hristiyanlar’ın, Yahudiler’in göz-
bebeğidir. Roma İtalyanlar’ın, Pa-
ris Fransızlar’ın ve bütün Avrupa-
lıların; Pekin Çinliler’in, İsfahan 
İranlılar’ın, Beyrut bütün Arap-
lar’ın ve Müslümanlar’ın; yine Flo-
ransa bütün Avrupa’nın, Kahire 
bütün Afrika’nın, Bağdat, Şam bü-
tün Araplar’ın; Kurtuba ve Grana-
da Müslümanlar’ın ve İspanyol-
lar’ın; Marakeş Faslılar’ın, Sana 
Yemenliler’in St. Petersburg Rus-
lar’ın, Saraybosna, Belgrad Balkan-
lar’ın; İstanbul bütün Müslüman-
lar’ın, bütün Batı’nın ve Doğu’nun, 
Kafkaslar’ın, Balkanlar’ın, kuze-
yin ve güneyin gözü gibi gördüğü 
şehirlerdir.

Bütün bu örnekleri Halep’in 
bugünkü iç yakan durumunu 

anlatmak için sıralanmıştır. İnsan-
lığın en önemli miraslarından biri, 
bütün dünyanın gözü önünde yok 
oluyor.

Batı’da olan her şey 
kıymetli, Doğu’da 

olan her şey 
kıymetsizdir” yargısı 
bütün acımasızlığı ile 

Suriye iç savaşında 
yaşanmaktadır.  

Maalesef Aydınlanma Çağı denilen 
Batı ruhu, dünyayı istila ettikten 
sonra “Batı’da olan her şey kıymet-
li, Doğu’da olan her şey kıymetsiz-
dir.” yargısı bütün acımasızlığı ile 
Suriye iç savaşında yaşanmaktadır.

Bundan on yıl öncesine kadar Ha-
lep hakkında konuşacak olsak; 
muhtemeldir ki tariflerimiz cen-
net tariflerine yakın olacaktı. Çün-
kü Müslümanın mekân tasavvuru 
cennet tasavvurundan etkilenmiş-
tir. Turgut Cansever, “Geleneksel 
evin bahçesine baktığınız zaman, 
Kur’an-ı Kerim’deki cennet tasvir-
lerini andırır.” demektedir. Tarihi 
on bin yıllara uzanan Halep, yer-
yüzünde bu payeyi hak eden ender 
şehirlerdendi. 

Bugün maalesef Halep’i ancak zu-
lüm, acı ve insanlık dramıyla, soy-
kırımla, yok oluşla anabiliyoruz. 
Her zerre taşı insanlık tarihinin eş-
siz hazinesi olan Halep, yeryüzün-
deki cennet olmak vasfından çok 
uzak… Her köşesinden çığlıklar 
yükseliyor. İçine düştüğü cehenne-
mi azaptan, açlıktan, hastalıklar-
dan, Nazi Almanya’sındaki Yahudi 
soykırımını andıracak manzaralar-
dan soyutlayarak Halep hakkın-
da cümle kurmanın imkânı yok 
artık. Halep’in durumu bir cüm-
le ile özetlenebilir: Yeryüzünün 
cehennemi.

Halep Kalesi

Umeyyed Câmi, 
Halep



İş Bankası Yayınları’ndan çıkan 
“Doğu ile Batı Arasında Osman-
lı Kenti” adlı derleme kitapta Bru-
ce Masters, Halep kentini kaleme 
almış. Kitapta incelenen diğer iki 
kent ise İstanbul ve İzmir. Bu ki-
tapta Halep için yazılan satırları 
okuyanlar, bir şehir ismi geçmese, 
İstanbul yahut İzmir hakkında ya-
zılmış bir metin okudukları hissine 
kapılabilirler.

Tarihi İstanbul’dan da eski olan 
Halep, Hz. İbrahim’in yaşadığı yer 
olarak da anılır. Akadlar’ın, Sümer-
ler’in, Asurlular’ın yaşadığı, Yahudi 
tüccarların kentin tarihi boyunca 
varlık gösterdiği, Roma ve Bizans 
dönemlerinin en gözde ticaret 
merkezi Halep, erken dönemde İs-
lam toprağı olmuştur. Tarihi bo-
yunca en barbar istilalar karşısında 
ayakta kalmış, Haçlılar ve Moğollar 
binlerce yıldır parlayan bu medeni-
yet güneşinin ışığını söndüreme-
miş, bir dönem Timur, Memlukler 
ve son olarak Osmanlılar mührü-
nü vurmuş, bu kadim şehre. Bü-
tün zamanlarda Akdeniz’den İpek 
Yolu’na, Anadolu’dan Hindistan’a 
ve Kafkasya’ya uzanan ticaret ker-
vanlarının kesişme noktası; 15. 
yüzyılda Venedikliler’in, Hollanda-
lılar’ın ve İngilizler’in konsolosluk 
açtığı, ticaret yaptığı; ipek ticareti-
nin dünyadaki başkenti konumun-
da olan bir kentten bahsediyoruz.

Şehir modernliğin tahribatına uğ-
ramamış; tarihi yapıları, inci gibi 
dizilmiş evleri, hanları, hamamla-
rı, çarşıları ve pazarları ile tarihin 
bütün inceliklerini bugüne taşımış.

İnsanlığın en rafine mirası şehir-
lerde birikir ve bu şehirler ölür-
se insanlık ve medeniyet de ölür. 
Doğu’da ya da Batı’da olsun, fark 
etmez, bir kentin yok olması in-
sanlığın yok olmasıdır. 

İnsanlığın en rafine 
mirası şehirlerde 

birikir ve bu şehirler 
ölürse insanlık ve 

medeniyet de ölür. 
Doğu’da ya da Batı’da 

olsun, fark etmez, 
bir kentin yok olması 

insanlığın yok olmasıdır. 

Halep ateşler altında… Kaç insan öl-
dü, kaç sivil hayatını kaybetti, kaç 
çocuk yetim kaldı bilmiyoruz. Fa-
kat gözümüzün önünde dünyanın 
en eski kentlerinden biri yok oluyor. 
Bir tarih, bir medeniyet yok oluyor. 
Bu savaşın sonunda Halep’ten geri-
ye pek bir şey kalmayacak. İnsanlı-
ğımız, sözüm ona evrensel değerle-
rimiz de Halep’le birlikte yok olacak.

Suriye iç savaşı başladığından beri 
Halep direniyor. Halep’in soyluları 
bin yıldır orada, kentlerini milisle-
re ve başka güçlere terk etmek iste-
miyor, kentin asaletini korumaya 
çalışıyor. Kendi milletini gözünü 
kırpmadan varil bombalarıyla yok 
etmeye çalışan zalim yönetime di-
reniyor. İran’ın işaretlediği, Rus-
ya’nın bombaladığı ve Müslüman-
ların adım adım yok edildiği bütün 
kıyımlara direnen Halep; adını 
Sırplar’ın kuşatmasına direnen 
Müslüman Boşnaklar’ın başkenti 
Saraybosna gibi tarihe yazdıracak.

Zulüm azdığı zaman ne insanlığın 
ne de tarihin bir anlamı kalmıyor. 
İnsanlık bir gün Halep için ağlaya-
cak fakat Halepliler’in kahraman-
lıkları konuşulacak. Ölüm pahası-
na kendi topraklarını savundular 
ve ölüm pahasına teslim olmadılar.

Ey dünya! İnsanlığın en kıymet-
li mirası yok oluyor. Bir ses ver… 
Varsayın ki Roma yanıyor, Paris 
yanıyor, İstanbul yanıyor… Habi-
tat’ın BM’nin, dünyadaki bütün 
mimar odalarının, şehircilerin, ta-
rihçilerin, yaşadığı şehre âşık olan 
herkesin Halep için bir ses verme-
si lazım. 

Varsayalım ki Roma yanıyor. 

Halep
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ehirler; sosyal, eko-
nomik, kültürel, 
idari ve demogra-
fik boyutları olan 
çeşitli grupların kü-
meleştiği yapılar-

dır. On yıllara ya da yüzyıllara da-
yanan tarihleri ile bir kimlik, ruh 
ve ritmi içerisinde barındırırlar. 
Devlet temellerini şehir/kent üze-
rine kurmuştur ve bundan dolayı 
tüm şehirlerin içsel ve dışsal çiz-
gileri devlet için önem arz eder. 
Rousseau, “Yapılar bir kent do-
ğururlar, ama siteyi (şehri) yapan 
yurttaşlardır.” derken şehrin kural, 
düzen ve normlara sahip, değerleri 
ve kültürü olan yönüne vurgu yap-
maktadır.1 Geçmişe yönelik izleri, 
şehrin yönetim ve örgütlenme bo-
yutlarının önemine vurgu yapmak-
la birlikte bunların hukuki norm 
ve değerler üzerine kurulduğunu 
göstermektedir. 

Günümüzde şehir yönetimi deni-
lince, belediye teşkilatı temel fonk-
siyonları ile öne çıksa da, yönetsel 
paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen 

idari çabalar, ifade edilmektedir. 
Şehir, sosyolojik olarak kendi içe-
risinde büyüttüğü ve yoğurduğu 
kültürün insanları tarafından yö-
netilmeyi arzu eder. Bu bağlam-
da şehirde yaşayan hemşerilerin 
oylarıyla karar ve yürütme orga-
nı seçilen belediye idaresi, şehir 
yönetiminin en etkin aktörüdür. 
Bunun yanı sıra valilik ve kayma-
kamlık aktif ve başta olmak üze-
re, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
il ve ilçe müdürlükleri, muhtarlık, 

kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları yönetsel alanın 
tamamlayıcılarıdırlar.

Doğrusallığın, düzenin hâkim ol-
duğu bir ortamda standart belir-
leyicilerin karar ve uygulamaları 
etkili sonuçlar doğurabilmektey-
di. Sonuçların tahmin edilebilirli-
ğinin azaldığı günümüzde şehir, 
devlet, özel sektör yönetimlerinin 
paradoksal bir çevrede faaliyet gös-
terdiği açıktır. Bu bağlamda şehir 
yönetiminde stratejik davranmak, 

Ş

Şehir, sosyolojik olarak kendi içerisinde büyüttüğü ve 
yoğurduğu kültürün insanları tarafından yönetilmeyi arzu 
eder.

Nippur Kenti 
Haritasını İçeren 
Kil Tablet, 
MÖ 1483, Irak
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şehrin özneleri olan kamu-ö-
zel sektör-sivil toplum kuruluşla-
rı ile işbirliği içerisinde bulunmak 
önemli bir yere sahiptir. Şehir yö-
netiminin paydaşları: Güvenlik 
birimleri, eğitim/sağlık birimleri, 
dini kurumlar, siyasi parti temsil-
cilikleri, muhtarlıklar, özel sektör 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
şeklinde sayılabilir.

Savaşların, darbelerin karakterleri-
nin değiştiği yaşadığımız yüzyılda 
şehrin içeriden veya dışarıdan iş-
gale uğraması durumunda yönet-
sel paydaşların devreye girmesi ar-
tık bir zorunluluktur. Türkiye’de 
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/
PDY tarafından gerçekleştirilen 
darbe girişiminde, yönetim erki-
nin tutumu ve darbeye karşı ku-
rumsal ve sosyal koordinasyonun 
sağlanması konusunda gösterilen 
başarı; söz konusu kalkışmanın 
hedefine ulaşmasını engellemiş-
tir. Bu çalışmada, 15 Temmuz ve 
benzeri darbe girişimini hazırla-
yan FETÖ/PDY tipi örgütlerin olu-
şumu, kamuda kendine alan açma 
sebepleri, Türk Yönetim Kültürü 
bağlamında şehir yönetimine me-
sajlar ve tüm aktörleriyle şehir yö-
netiminin kalkışmalara karşı alaca-
ğı tedbirler konu edilmektedir.

Fetö/Pdy Türü 
Yapılanmaların Doğuşu 
ve Kamu Sektöründe 
Yer Edinme Arayışları
Grupların en önemli özelliklerin-
den biri, özdeşimdir. Özdeşim, ki-
şinin kendi varlığını ve özellikle-
rini üyesi olduğu gruba ve grubun 
özelliklerine bağımlı olarak algıla-
masıdır. Gerek kendi üyeleri gerek-
se kendilerinin dışında bulunanlar 
tarafından kabul edilen bir varlı-
ğa, özel bir kimliğe sahip olmaları-
dır. Biz bilinci de denilebilen kim-
lik grup üyelerinin kendilerini biz, 
grubunun dışındakileri onlar biçi-
mindeki nitelendirmelerinden de 
belli olur.2 

İnsanın çocukluktan başlayan be-
nimseme, içselleştirme eğilimi za-
man içinde sevgi, aşk, tutku ve 

hatta birtakım aşırılıklarla destek-
lenir. Bu gelişim insanın grup var-
lık olmasıyla, grup içinde varlık 
oluşuyla açıklanmaktadır. Bireyin 
kimliğinin oluşumu, dâhil olduğu 
grupla yakından ilgilidir. Böylelik-
le grup üzerinden var olmak, belli 
bir yerin varlığı olarak kendini ta-
nımlamak, öne çıkmaktadır.3 Birey, 
gelişim ve kemale ermeyi grubun-
daki etkin pozisyonu üzerinden 
üretmektedir.

Özdeşim, kişinin 
kendi varlığını ve 
özelliklerini üyesi 

olduğu gruba ve grubun 
özelliklerine bağımlı 
olarak algılamasıdır.

Grupların içinde etki sahası en ge-
niş ve etkileme gücü en yoğun ya-
pılar, cemaat örgütlenmeleridir. 
Cemaat örgütlenmeleri, geçmişte 
yalnızca uhrevi alana yönelik bir 
amacın içerisindeyken günümüz-
de bunların önemli bir kısmı ken-
dilerine yeni bir yön çizerek dünye-
vi alanda da otoritenin bir parçası 
olma arayışına girmişlerdir. Bu du-
rum, söz konusu dinsel görünüm-
lü yapıların çekiciliklerini din üze-
rinden dünyaya kaydırmıştır. Bir 
kısım cemaatler, küçük yaştan iti-
baren sahip çıkmaya başladıkla-
rı insanları; bir kalıptan çıkmış 

prototipler, biri diğerinin aynısı 
olan kopyalar olarak üreterek tek-
tipleştirmektedir. İnsanların ko-
şulların ve yetişme tarzlarının 
ürünleri olduğu anlayışı çerçeve-
sinde; aynı felsefeye sahip, aynı 
makinanın dişlisi olmaya teşne, aç-
ma düğmesinin başında bekleyen 
kişinin işaretini bekleyen edilgen 
bireyler ortaya çıkmaktadır.

İnsanların fikir ve kanaatlerini de-
ğiştirme çabaları tarih öncesi çağ-
lara dayanmaktadır. Kitleleri kaba 
kuvvete başvurmaksızın yönet-
mek ve onları belirli hususlarda 
ikna etme gücü, kaynağını dilden 
almaktadır. Bu bağlamda belirle-
nen hedefleri gerçekleştirmek için 
mevcut olan heyecanları tahrik et-
me, hedef alınan kitlenin heyecan-
larından, hislerinden amaca uygun 
olanları seçip kullanma yöntemi 
sık kullanılan bir usuldür. Aşk, öf-
ke, korku, ümit ve bütün diğer he-
yecanlardan gayeye ulaşmak için 
faydalanılır. Sosyal veya siyasal ön-
derlerde çoğu zaman, belirli bir he-
defe ulaşılması için kitlelerde arzu 
uyandırmaya çalışma ve bir süre 
sonra da, bu arzuyu tatmin edecek 
vasıtalara yalnız kendisinin sahip 
olduğunu öne sürme davranışı be-
lirir. Ayrıca propagandasını yönelt-
tiği kişilerin suçluluk ve yetersizlik 
duygularıyla oynayarak onlara bazı 
davranışların yapılmasının gerek-
li ve doğru olduğunu da empoze 
edebilir.4



İnsan zihninin manipülasyonu, bir 
çeşit fetih aracıdır. Mevcudiyetin 
hâkim koşullarını açıklayan, meş-
ruiyet kazandıran, hatta zaman 
zaman methiyeler döktüren mit-
leri kullanmak suretiyle beyinle-
ri amaca uygun ideallerle doldur-
mak, kullanılan etkin metotlardan 
biridir.5 FETÖ tipi cemaatlerin ön-
derleri; dini duyguları kullanarak, 
fertte heyecan uyanmasını sağla-
makta, daha sonra gerçekleri tah-
rif ederek belirlemiş olduğu amaca 
hizmet edecek biçimde kullanmak-
tadır. Böylelikle sosyal dokuda ve 
kamu bürokrasisinde tehdit oluş-
turacak beyni formatlanmış birey-
ler, sahaya sürülmektedir.

Şehir/devlet yönetimine talip olan 
cemaat yapılanmaları; dini hayatı 
konusunda muhakeme yapmasını, 
düşünmesini sınırlandırdığı üyesi-
nin, aynı şekilde idari alanda etkin 
rol almasını sağlamak için siyasetle 
tehlikeli yakınlaşmalara girmekte-
dirler. Sadece dini hayatının kurgu-
lanması için bağlandığı cemaat ör-
gütlenmesinin, üyesinden din dışı 
hayata ilişkin dini bir görevmiş gibi 
bir beklenti içerisine girmesi, ma-
nipüle olmuş bireyde savrulmalara 
yol açmaktadır. Göreve geldiğinde 
yaşayacağı çıkar çatışmaları bunun 
en önemli örneğidir (cemaatin çı-
karı mı, kamunun çıkarı mı?). 

Kişilerin özellikle belirli bir cema-
at üyesi olmalarından dolayı şehir/
devlet idari mekanizmasında aktör 

olarak kabul görmeleri, yönetimin 
sendelemesine sebep olur. Zira şu-
uraltı propagandayla atomizasyo-
na uğramış, kendi grubunu diğer 
gruplardan ayrıştıran kişinin di-
ğerleriyle bütünleşmesi, kamusal 
davranması sosyal parametrelere 
uygun düşmez. Dolayısıyla bireyin 
dini hayatında belirli bir cemaat 
üyesi olması şehir/devlet yöneti-
minde görev almasına engel olma-
makla birlikte; bir cemaatin üyesi 
olduğundan dolayı idari kademe-
lerde rol üstlenmesi ve bu duru-
mun sayıca artış göstermesi şehir 
yönetiminde sosyal bölünmüşlük-
lere işaret eder. 

İnsan zihninin 
manipülasyonu, bir 
çeşit fetih aracıdır. 

Mevcudiyetin hâkim 
koşullarını açıklayan, 

meşruiyet kazandıran, 
hatta zaman zaman 
methiyeler döktüren 

mitleri kullanmak 
suretiyle beyinleri 

amaca uygun 
ideallerle doldurmak, 

kullanılan etkin 
metotlardan biridir.

Nitekim FETÖ/PDY ile ilgili par-
çalar birleştirildiğinde tehlike, na-
sıl bir boyutta olduğuna dair ipuç-
ları vermektedir. Devletin siyasi 
ve özellikle bürokratik (sivil-aske-
ri-yargısal) güç merkezlerine ele-
man devşirme telaşı. Sermayesi 
büyük bir banka ve şirketler, ulusal 
yayın yapan bir televizyon kana-
lı ve birden fazla uydu kanalı, rad-
yolar, kendisini gerektiğinde bir 
kısım insanlara zorla aldırttıran 
ulusal gazeteler, ulusal yayınevleri, 
her il ve neredeyse her ilçede ders-
hane, okul, yurt. Böylesine bir güç; 
siyasi iktidarları ve devlet bürokra-
sisini kıskaca alacak bir yapılanma-
ya işaret etmektedir.

Türk Yönetim Kültürü 
Perspektifinden Şehir 
Yönetimine Bakış
Şehir yönetiminin yaşayacağı en 
önemli sorunsal, idari mekaniz-
maları içindeki yerli gözüken ya-
bancı nesnelerin, şehri düşürme-
ye yönelik planlarını uygulamaya 
koymalarıdır. Yusuf Has Hacib, 
Kutadgu Bilig’de “Tedbirli ve ih-
tiyatlı olmak lazım, devlet işinde 
tedbir ve uyanıklık, devletin uzun 
ömürlü olmasını sağlar.” ifadesine 
yer vermektedir.6 Bu bağlamda şe-
hir yönetiminin denetimden per-
sonel istihdamına, özel sektörden 
sivil toplum kuruluşları ile işbirli-
ğine varana kadar hukuka uygun, 
tarafsız, adil, objektif bir tutum or-
taya koyması şarttır. 

Nizamü’l-Mülk, devlet bürokrasi-
sinin sürekli denetlenmesinin zo-
runlu olduğunu vurgulamakta-
dır. Ona göre padişah görevlerini 
noksansız yerine getirip getirme-
diklerini görmek için vezirleri ve 
mutemetleri gizlice, sürekli denet-
lemelidir. Padişahın ve memleke-
tin esenlik yahut kargaşasının on-
ların iş yapma biçimiyle yakından 
ilgili olduğunun altını çizmekte-
dir.7 Bu çerçevede şehrin yönetici-
leri personel alımından, denetime 
birçok faaliyetin denetimini güve-
nilir bürokratlarına yaptırmayı ih-
mal etmemelidir. Yusuf Has Hacib

Nizamü’l-Mülk
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Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai 
isimli eserinde şehri iki kısma ayır-
maktadır: Medine-i fazıla (fazilet 
üzerine kurulmuş şehir) ve me-
dine-i gayri fazıla (erdemli olma-
yan şehir). Medine-i fazıla, hayır 
ve iyiliklerin bir arada yaşama se-
bebi olduğu şehir olarak tarif edi-
lir. Medine-i gayri fazıla ise sebebi 
şer ve fesat olan şehirdir.8 Bura-
da şehir kavramıyla, bir cemaati, 
halkı, yönetimi vurgulamaktadır. 
Sebebi şer ve fesat olan şehrin 
insanları; bozulmuşluğu, bölün-
müşlüğü bünyesinde ihtiva etmek-
te ve kendileri için kurgulanmış 
idealleri gerçekleştirmek için mak-
yavelist davranmayı göze almış 
topluluktur. 

Farabi, el-Medinetü’l Fazıla isim-
li çalışmasında, “Nasıl ki sıtmaya 
bağımlı hastaların çoğu mizaç bo-
zukluğu sebebiyle hoşa gitmeyen 
şeylerden zevk alırlar; tatlı ve lez-
zetli şeylerden tiksinir ve bunlar-
dan artık anlamaz olurlar. Aynı bu-
nun gibi ruhen hasta olanlar -irade 
ve alışkanlıkla kazandıkları bozuk 
düşünceler yüzünden- kötü yüzle-
re ve olumsuz davranışlara ilgi du-
yarlar. Güzel ve üstün şeylerden 
tiksinir, hatta onları tasavvur ede-
mez olurlar.” demektedir. Şüphesiz 
beyni yoğun propaganda altında 
uyuşmuş şahısların, zihinsel faali-
yetleri dumura uğramış olduğun-
dan iyi-kötü, doğru-yanlış ayrımı 
yapma yetenekleri yok olmuştur.

Bağlı olduğu grup/cemaatin çıka-
rını her türlü kamu menfaatinin 
üzerinde gören bir kişinin kamu 
görevinde çalışması ve bunların 
sayısal çokluğu kurumu yıpratır. 
Grup/cemaatin her talebini meş-
ru gören birey, halka/devlete za-
rar verecek eylemleri de yapmak-
tan çekinmeyecektir. İşleyeceği 
kötü fiiller, farkında olmadan ru-
huna kötü eğilimler olarak yansır. 
Belirli bir dönemden sonra şehir 
yönetiminin emri altında çalışan 
personel gibi değil, grup/cemaat 
önderinin talimatlarıyla hareket 
eden ajan devreye girer.

Kutadgu Bilig’de, “Ey bey, işi işin 

ehline, işe yarayana, hareketi doğ-
ru ve dürüst olana ver.” denilmek 
suretiyle işe alımda liyakat sahibi 
ve dürüst insanların tercih edilme-
sinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Bu şekilde davranmayan yönetici-
leri de sert bir dille eleştirmekte-
dir: “Eğer bir bey işi ehliyetsiz bir 
kimseye verirse, ehliyetsizliği baş-
kası değil, kendisi göstermiş olur.”9

Şehre karşı 
gerçekleşecek herhangi 
bir baskın, darbe, savaş 
gibi eylemler karşısında 

şehir yönetiminin 
paydaşları ile koordineli 

olması ve birlikte 
hareket edilmesi, söz 

konusu karanlık amaçlı 
fiilleri akamete uğratma 
hususunda etki doğurur.

Şehir Yönetiminin 
Darbe Türü Fiillere 
Karşı Mücadele 
Yöntemi
Kamu personelinin görevi, kamu-
sal menfaatleri öncelemektir. Bağlı 
bulunduğu informel grubun çıkar-
larını kamusal çıkarların üzerinde 
değerlendirmesi, devlet ahlakına 
aykırıdır. Bu çerçevede, şehir yö-
netiminde dikkat edilmesi gereken 
hususları maddeler halinde sırala-
yacak olursak:

• Kamu adına denetimlerde, kont-
rol edilen kişi veya kurumun bağlı 
bulunduğu informel grubun dikka-
te alınmaması, tarafsızlık ölçütüne 
riayet edilmesi,

• Personel alımında liyakat/kamu-
sal sadakat ölçüsü yerine cemaat/
grup bağı üzerinden çalışan tercihi 
yapılmaması,

• Kamu ihalelerinde, kural ve pro-
sedürler çerçevesinde adil bir yön-
tem uygulanması, aidiyet bağ-
ları üzerinden cemaat/grubun 
kayırılmaması,

• İdari kararların alınmasında kişi 
ve grup menfaatine değil genel ka-
mu yararına odaklanılması,

• Devlet yardımlarının objektif ola-
rak dağıtılması vb. şeklinde ifade 
etmek mümkündür.

Öte yandan şehre karşı gerçekleşe-
cek herhangi bir baskın, darbe, sa-
vaş gibi eylemler karşısında şehir 
yönetiminin paydaşları ile koordi-
neli olması ve birlikte hareket edil-
mesi, söz konusu karanlık amaçlı 
fiilleri akamete uğratma hususun-
da etki doğurur. 15 Temmuz 2016 
darbe girişiminde, bazı kurumla-
rın bu koordineli tutumları olum-
lu sonuç vermiştir. TSK ve emni-
yet güçlerinin yanı sıra şehir nasıl 
eylem birliği sağlar, kendini hangi 
şekilde müdâfaa eder?

• Belediye ve kaymakamlıkların 
uyumlu hareket etmesi,

• Muhtarların kendi mahalle sa-
kinlerini bilgilendirmesi ve siyasi 



iradeden gelecek emirler doğrultu-
sunda bir tutum ortaya konulması-
nı sağlaması,

• Müftülükler tarafından imam-ha-
tiplere darbe karşısında nasıl bir 
tavır içerisinde olmaları gerektiği 
yönünde açıklama yapılması, 15 
Temmuz’da yapıldığı gibi câmiler-
den sela okutulması,

• Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığına bağlı Sivil Savunma 
Dairesi Başkanlığının il teşkilat-
ları vasıtasıyla sivil savunmanın 
gerçekleştirilmesi,

• Belediye ve özel sektör envante-
rindeki iş makinaları ile ilgili yer-
lere barikatların kurulmasının 
sağlanması,

• Sivil toplum örgütlerinin vatan-
daşlarla dayanışma içerisinde sa-
vunma faaliyetleri içerisinde yer 
almasının sağlanması.

Sonuç
Kamu yönetimi, kendi içine ka-
ranlık hedeflerini gerçekleştirmek 
için sızmaya çalışan cemaat/grup 
üyelerine karşı güvenlik araştır-
malarına daha fazla önem ver-
melidir. Kişilerin sosyal mensubi-
yetlerine değil; ehliyet, liyakat ve 
devlete sadakat yönlerine bakıla-
rak görevlendirilmelerine dikkat 
edilmesi şarttır. Bireylerin herhan-
gi bir sosyal grubun veya cemaatin 
üyesi olması, onları kamu görevin-
den mahrum etmemeli, ancak söz 
konusu yapıların üyesi olduğun-
dan dolayı kamu görevine layık 

görülmesi engellenmelidir. Kişi-
lerin sosyal grubundan dolayı ka-
muda istihdam edilmesine yöne-
lik uygulamalara mani olunmadığı 
müddetçe, FETÖ/PDY tipi yapılan-
malarla devletin tekrar karşılaşma-
sı şüphesizdir. 

Kişilerin sosyal 
mensubiyetlerine 

değil; ehliyet, liyakat 
ve devlete sadakat 

yönlerine bakılarak 
görevlendirilmelerine 

dikkat edilmesi şarttır.

Sivil halk ile savaş gücünü destek-
leyen resmi ve özel kuruluşlarla 
darbe türü kalkışmalara tepki ver-
mek, vatandaşların ve güvenlik 
güçlerinin moral güçlerinin ayakta 

tutulması açısından önemlidir. Bu 
bağlamda, belediye-diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları-özel sektör ku-
ruluşları-muhtarlıklar-sivil toplum 
örgütleri arasındaki işbirliği ve ya-
kınlaşmalar, istişareler hız kazan-
malıdır. Şehir yönetiminde sivil 
savunma hizmetlerinin planlan-
masına, daha fazla önem verilmesi 
gerekmektedir. Sadece savaş, darbe 
gibi harpsel müdahalelere karşı de-
ğil, sel, yangın, deprem gibi afetle-
re karşı da her türlü savunma faali-
yetlerinin resmi ve özel kurumlarla 
birlikte sivil halk tarafından des-
teklenmesi sağlanmalıdır. Bu bağ-
lamda İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlükleri, belediye ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuru-
luşlar, sivil savunma hizmetlerini 
planlama ve savaş hazırlıklarında 
ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları 
tespit etme konusunda daha etki-
li ve çözüm odaklı adımlar atmalı-
dır. 
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odern kentin suni 
düzen dayatmasına 
eleştiri getiren ve 
karmaşayı öne çı-
karan postmoder-
nizm, edebiyat yo-

luyla bu iddiasını destekler. Türk 
edebiyatının son elli yılını kapsa-
yan dönemin ürünleri olan post-
modern edebi eserler, Türkiye’de 
kentleşmenin hız kazandığı zaman 
diliminde verilmiş olmaları sebe-
biyle kentleşmenin toplumsal etki-
lerini içlerinde barındırırlar. Günü-
müz postmodern romanı, kentin 
oluşturulmuş kültürünü eleştirel 
bir dille ele alır. Modern kentler-
de bunalan insanların duyguları, 
postmodern edebi eserlerin kent 
eleştirisinde açığa çıkmaktadır. Bu 
eserlerden yola çıkarak kentleşme-
nin, insan psikolojisi ve toplum 
sosyolojisi üzerindeki etkilerini iz-
lemek mümkündür.

Kent, asıl anlamını modern dö-
nemde kazanan bir kavram olsa 
da yaşam alanı anlamıyla kentin 
varlığı milattan önceki dönemlere 

dayanmaktadır. Kent, medeniyet 
tarihinin en eski yerleşim birimle-
rinden biri olarak kabul edilmek-
le birlikte nüfusunun tarım dışı 

faaliyetlerde çalıştığı, ticarî faali-
yetlerin öne çıktığı yerleşim birimi-
dir. Sanayi devrimine kadar genel 
nüfusun sadece %5-10’u kentlerde 

M

Türk edebiyatının son elli yılını kapsayan dönemin ürünleri 
olan postmodern edebi eserler, Türkiye’de kentleşmenin 
hız kazandığı zaman diliminde verilmiş olmaları sebebiyle 
kentleşmenin toplumsal etkilerini içlerinde barındırırlar.

Postmodern 
Yapı Örneği
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yaşam sürmektedir. Sanayi Devri-
mi’nden sonra kent, farklı anlam-
lar kazanır. Kent merkezleri artık 
sadece ticaret ve idare mekânları 
değil, iş ve refah imkânları anlamı-
na gelir. Üretim merkezlerinin de 
ihtiyacı olan elemanı bulması an-
lamına gelen kırsal kesimden yaşa-
nan göç dalgası yeni bir kent pro-
fili oluşturur. Artık kırsal nüfus, 
üretebilmek ve tüketebilmek adı-
na kent merkezlerine göç etmeye 
başlar. Bu göç hareketliliğine kent-
leşme adı verilmektedir. Kent nü-
fusunun artışı kent yaşamına da-
ir yeni bir kültürün oluşmasına 
sebep olur. Modernizmle birlikte 
kentler, kritik konumda bulunan 

yerleşim birimleri olmuştur. Zira 
kent yaşamı modernizmin yenileş-
me ve tüketim prensibini gerçek-
leştirebileceği en uygun zemindir.

Modern kentlerin 
insan psikolojisini ve 

bireysel farklılıkları göz 
ardı ederek kurduğu 

mekanik düzen, bunalım 
yaşayan kent insanı 

modelini ortaya çıkarır.  

Modern kentlerin insan psikoloji-
sini ve bireysel farklılıkları göz ar-
dı ederek kurduğu mekanik düzen, 
bunalım yaşayan kent insanı mo-
delini ortaya çıkarır. Kişisel tercih-
leri baskılayarak kurulan modern 
düzen, genel gidişatın dışına çık-
maya çalışan insanların tutuna-
madığı bir yapıdır. Modern kent 
insanının günlük ve yaşamsal ak-
tiviteleri belirlidir. Bu aktivitele-
ri gerçekleştireceği mekân ve za-
man da modern düzen tarafından 
belirlenmiş durumdadır. Parasal 
kaynaklara bağlı bir tüketim an-
layışıyla gerçekleştirilecek olan bu 
aktiviteler, modern insanı kısır bir 
döngünün içine sokar. Sürekli tü-
ketim, maddeci ilişkiler doğurduğu 

gibi ilişkiler de tüketim üzerine ku-
rulur. Böylece modern insanın en 
sık yaşadığı ‘değersizleşme’ prob-
lemi ortaya çıkmış olur. Postmo-
dernizm, bu hızlı ve tüketici hayat 
anlayışına bir başkaldırı olarak or-
taya çıkar ve ‘yavaşla’ komutu ve-
rir. Postmodernizm; insanı, zaman 
ve mekânı yeniden ele alır. Post-
modernizm; modern hayatın bü-
tünsel, kuralcı, düzenli, merkezci, 
mekanik, tek tip anlayışına eleş-
tiriler getirir. Postmodernizm, in-
sanı değersizleştiren modernizmi 
değersizleştirmeye çalışarak onu 
kendi silahı ile vurur. 

Modern düşünceye ve modern ya-
pıya karşı çıkan postmodernizm, 
kendi düşünce biçimini oluşturur. 
Postmodernizm, prensiplere ve 
katı kuralcılığa karşı çıkar. Bilinen 
her şeye yeni bir yorum getirme 
çabası taşır. Postmodernizmin de-
ğişime mimari alanında başlaması 
eleştirdiği modern kentte yeni bir 
yapının oluşmasını sağlar. Kural-
ların dışında bir inşa anlayışına sa-
hip olan postmodernizm, tek düze 
yapılara karşıdır. Modernizm ise 
“Düzen üzerinde düşünülen bir za-
mana aittir; bu düzen, dünyanın, 
insan habitatının, insan benliğinin 
ve bu üçü arasındaki bağlantının 
düzenidir. Modernlik, bir düşün-
ce meselesi, bir kaygı konusudur; 
kendi kendinin farkında olan, bi-
linçli bir pratik olduğunun bilin-
cinde olan ve durduğu ya da sadece 
yavaşladığı takdirde ortaya çıkacak 
boşluktan sakınan bir pratiktir” 
(Baumann, 2003: 14). Bu sebeple 
postmodern mimari ile inşa edilen 
her yapının kendine ait bir tasarı-
mı, planı ve kimliği vardır. Oysa 
modern mimari gelenekselin özen-
li üslubunu değiştirmiş ve onu “es-
kiden olduğu gibi parçaların cansız 
bir varlık (...) birbirleriyle çekişen 
bir sürü küçük şeyin bir koleksi-
yonu olmak yerine, ‘tek büyük bir 
şey’ haline getirmiştir” (Connor, 
2001: 109). Kentin kesintisiz koş-
turmacasına tepkisel çıkışlar yapan 
postmodernizm, farklı mimari ya-
pılarıyla kentin koşturmacasında 
bir ‘es’ durağıdır. 

Zygmunt Bauman

(Pruitt-Igoe),
St. Louis, 
Missouri,

ABD
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Postmodernizmin ortaya çıktığı 
dönemde, modernizmin işleyen 
düzeni adına görmezden geldiği 
birtakım psikolojik sorunlar daha 
güçlü olarak patlak vermeye baş-
lamıştır. Modernizmin oluşturdu-
ğu düzende, düzenin işleyiş süreci 
göz ardı edilerek sonuca odaklan-
ma esastır. Modernizmin ilerleyen 
dönemlerinde yaşamın işleyen yö-
nünün yanında onu işleten insanın 
bu süreçte yaşadıklarının göz ardı 
edilmesi birtakım sorunları göz-
le görünür hale getirmeye başlar. 
“Kentler bu süreçte, saldırgan ve 
karşılıklı olarak güven vermeyen 
kalabalıklar, suç, şiddet ve ahlak 
bozukluğu ile dolu dumanlı bir ce-
hennem olarak algılanmıştır” (Gid-
dens, 2000: 503). Modern işleyiş-
le birlikte nesneleşen, yalınlaşan, 
sığlaşan insan, sosyal olarak sorun 
teşkil etmeye başlar. Modern insan 
artık modern kentler gibi işlevsel-
dir fakat hissizdir. Modern insa-
nın kalıpları, onun için birer fikir 
kelepçesi haline gelir. Keskin ka-
lıpları dayatan modern kentler fik-
ren ve hissen körelmiş bir toplum 
meydana getirmiş olur. “Postmo-
dernizmin modernizme yöneltti-
ği eleştirilerin mimari alana yan-
sımalarında anahtar kavramlar; 
‘kimlik kaybı’ ya da ‘kimliksiz çev-
reler’dir” (Karakurt, 2006: 9). Post-
modernizmin bu sorunları çözmek 
gibi bir amacı yoktur, o bunlar-
dan kaçış yollarını tasarlar. Daha 
açık ifadeyle postmodernizm için 
sonuç, yani sorunun çözüme ka-
vuşup kavuşmadığı temel mesele 
değildir. Postmodernizm süreçle 
ilgilenmektedir. Postmodernizm, 
modernizmin getirdiği bunalımı 
bir araç olarak görür. Moderniz-
min bunalımı postmodernizmin 
temel noktasıdır. “Postmodernizm 
modernizmin bir parçasıdır. Fakat 
postmodernizm, amacında moder-
nizm değildir, oluşumunda moder-
nizmdir ve bu oluşum süreklidir” 
(Lyotard, 1994: 156). Postmoder-
nizmin felsefe, mimari, edebiyat 
ve güzel sanatlarda etkisi görül-
mektedir. Postmodern felsefe bir 
süreçtir. Postmodern yapılar ta-
mamlanmış bir sonuç değil devam 

eden bir süreçtir. Edebi eserler de 
postmodern süreci sürdüren en di-
namik unsurlardır. 

Postmodern düşünce anlayışının 
modernin katı kuralcı zemininde, 
ona tamamen zıt şekilde mimari 
ve kent anlayışını ortaya çıkardı-
ğı söylenebilir. “Postmodern kent 
nosyonu, modern kentlerin me-
lankolisinden uzak, modernizmin 
üst-anlatılarının hegemonyasını 
tanımayan, tanımlı-tutarlı-işlevsel 
bir anlayışı reddeden, kolaj, pastiş 
ve parçalanma gibi unsurları içeren 
‘istediğini yap’ rahatlığına sahip bir 
ilerleme isteği olarak tanımlanabi-
lir” (Batı, 2007: 7).

Postmodernizm 
modernizmin bir 
parçasıdır. Fakat 
postmodernizm, 

amacında modernizm 
değildir, oluşumunda 
modernizmdir ve bu 

oluşum süreklidir.  

Parçalılık ve istisnaya izin verme-
yen yapısıyla modernlik, insanla-
rı kritik tercihlere zorlaması sebe-
biyle bir sorun olarak görülmeye 
başlanmıştır. İnsanların psikolojik 

yapısına ve toplumların sosyolo-
jik oluşumuna aykırı düşen yön-
leriyle modern kent yaşamı, son 
yüzyılların en sık ele alınan ve çö-
züm bekleyen problemi olmuştur. 
Postmodern felsefe bunalım ya-
şayan modern kente fikrî çözüm-
ler üretirken, postmodern mimari 
somut adımlar atmış, modern mi-
mariye aykırı yapılar inşa etmiştir. 
Postmodern edebiyatın moderniz-
me yönelttiği eleştirilerin başında, 
modern kent kültürü gelmektedir. 
Edebi eserlere de yansıyan modern 
kentlerin toplumsal sorunu, mo-
dernist edebiyatın çıkış noktası-
dır. Değersizleşen insanın içine at-
tığı bunalımını ele alan bu eserler, 

Jean François Lyotard

Kiasma, 
Modern Sanat 
Müzesi,
Helsinki, 
Finlandiya
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modernizme eleştirel bir bakış açı-
sı getirir. Çoğu zaman kent yaşa-
mı ve kent yaşamının unsurları 
roman kahramanlarını bunalıma 
iten sebeptir. Kent, modernist ro-
manların eleştirisinde en büyük 
payı almaktadır. Modernist edebi 
eserler postmodernizmin ilk işa-
retlerini taşırlar. Postmodern an-
layışta edebi eserler, kentleşmeyi 
postmodern edebiyatın özellikleri-
ne uygun yöntemlerle eleştirmek-
tedir. Postmodern anlatılarda en 
yaygın işlenen konulardan birisi 
mekân-insan ilişkisi bağlamında 
kent eleştirisidir. 

Türk edebiyatında postmoderniz-
min ilk izlerinin görüldüğü eser 
olarak kabul edilen Tutunamayan-
lar, postmodernizmin anlatı araç-
larından biri olan ironi yoluyla mo-
dernizmin kent anlayışını eleştirir. 
Eserin müellifi Oğuz Atay, modern 

kentin kurallarının dışında kalan, 
ona ayak uyduramayan insanları 
‘tutunamayan’ olarak nitelendir-
miştir. “Atay’ın öykülerinde de kar-
şımıza çıkan toplum dışına düş-
müş, aykırı ve huzursuz kişiler, 
eşyanın ve belirlenmiş kuralların 
kuşattığı bir toplumda adeta birey 
olma mücadelesi verirler” (Burcu 
Yılmaz, 2013: 71). Tutunamayan-
lar’da gittikçe betonlaşan kentin, 
iç dünyaları da betonlaşmaya yüz 
tutan insanları vardır. Romanda 
kent yaşamının maddeleşen değer-
leri, mekanikleşen yaşamı ve silik-
leşen duyguları eleştirilir: 

Modern kent yaşamının 
mekanizmasında işleyen 

çarkların dişlerinden 
biri olmamak toplum 

dışına itilmek demektir.  

“Koridorda dolaplar, dolaplar. Es-
kiden alınmış ahşap dolaplar, ye-
ni çelik dolaplar. Dolapların içi dol-
muş üstüne taşmış; tozlu dosyalar. 
İplere, kâğıtlara sarılmış dosyalar. 
A-2, B-4… Ne anlamsız bir yaşan-
tı. Dolabın kapağında bir yazı: yan-
gında ilk kurtarılacak eşya. Onu 
değil beni kurtarın. Nasıl dayana-
bilirim ben, Turgut Özben, bu bek-
lemeye? Nasıl dayanamazdık Se-
lim’le birlikte üniversitede? Nasıl 
kaçardık sınıfların arka kapıların-
dan? Selim, bütün bu eşyanın yan-
masına kim bilir nasıl sevinirdi. Bir 
gün öfkelenmişti birden: hepsini 
yakmalı, bütün evrakı, kayıtları, 
belgeleri. İnsanlık bunlarla ayak-
ta duruyorsa şaşırıp kalsın herkes: 
şaşırıp kalsınlar da şaşkınlıktan, 
ne yapacaklarını bilememekten öl-
sünler” (Atay, 2008: 296-297).

Modern kent yaşamının mekaniz-
masında işleyen çarkların dişlerin-
den biri olmamak toplum dışına 
itilmek demektir. Yusuf Atılgan’ın 
Aylak Adam romanında toplum dı-
şında kalan ve bundan hoşlanarak 
dışlanmış biri olmaya gayret gös-
teren roman karakteri C. vardır. 

Romanda ‘aylak’ nitelemesi kentin 
işleyişini aksatan, ona dâhil olma-
yan kişilere atfedilen bir sıfat ola-
rak kullanılmıştır. Yusuf Atılgan 
karakterini tanımsız bir isim olan 
C. olarak oluşturmuş, onu kimlik 
sahibi olmanın dışında tutmuştur. 
Romanın ismi verilmeyen kahra-
manının isimler hakkındaki dü-
şüncesi şu şekildedir: “Bence in-
sanın adı onunla en az ilgili olan 
yanıdır. Doğar doğmaz, o bilme-
den başkaları veriyor. Onsuz ola-
mıyor” (Atılgan, 2004: 72). C., 
kişinin kendi iradesiyle sahip ola-
madığı, bir şekilde dayatılarak ve-
rilmiş olan ismin sınırlarına sıkı-
şıp kalmaya karşıdır. Kimlik sahibi 
olmayı sınırlandırılmak ve klişe-
leşmek olarak gören C., “herhan-
gi bir mesleki ehliyete sahip olma-
dığı gibi, belirli bir toplumsal sınıf 
ya da ideolojik görüşe de mensup 
değildir (Budan, 2014: 382). Aylak 
Adam romanında, modernizmin 
olmazsa olmazlarından bir özellik 
olan kimlik sahibi olma, mensup 
olma özelliğini reddeden bir karak-
ter görülmektedir. Modernizmde 
“kimlik, aynı zamanda toplumsal 
ve öteki bağlantılıdır. Böylelikle, 
yeni kimliklerin, olası kimlikle-
rin sınırları sürekli genişlemekle 
birlikte, kimlikler hala görece sı-
nırlandırılmış, sınırlanmış ve sa-
bittir” (Karaduman, 2010: 2890). 
Modern bir kentte kimlik sahibi 
olamamak ‘aylak’ olmak demektir. 

Oğuz Atay



Kimlik sahibi olmayı reddeden C., 
bilinçli bir aylaklıkla modern kente 
kafa tutmaktadır. Kentin insanları 
kendi kalıbına soktuğu ve onları bi-
çimlendirdiğini düşünen C., bu ya-
şam çarkına girmemek için diren-
mektedir. C.’ye göre kent, zorba bir 
kuvvetle insanlara hükmeder: “Bir 
kadın çocuğu dövdü, dayak yiye yi-
ye bu şehirde yaşamayı öğrenecek-
ti. Hep tetikte olacaktı. Yasaktı dal-
gınlık. Daldı mı, büyük şehir insanı 
kornalar, çanlar, küfürler, gıcırtı-
lar, çarpmalarla kendine getiriyor-
du” (Atılgan, 2004: 64). C.’ye göre 
kentte yaşamanın kabul edilmesi 
gereken bir şartı vardır: Ya ölüm ya 
uyum.

Romanda C.’nin kent yaşamı-
na ayak uydurmuş aile yaşantısı-
nı eleştirirken kullandığı ‘eli pa-
ketliler’ (Atılgan, 2004: 72) tabiri, 
her akşam aynı saatte, aynı şeyle-
ri yapmış olduğu işinden çıkan, ay-
nı yollardan geçen, ertelenemeyen 
ihtiyaçlarından birini aynı yerden 
alan, aynı ezbere sevinci görece-
ği aynı evine doğru aynı tempoda 
yürüyen kalıp kent insanını anlat-
maktadır. Aylak Adam C.’nin tek-
düzeliğe ve alışmaya karşı bir tav-
rı vardır. Alışmaktan korktuğu için 
sevgilisiyle aynı mekânda buluş-
mayı tehlikeli görür: “Alışmaktan 
korkuyordu. Böyle giderse bu ma-
sa sevgilerinin kutsal yeri olacak-
tı. Bir yerleri olması kötüydü. Son-
ra insan kendinin değil, o yerin 

isteğine uygun yaşamaya başlardı” 
(Atılgan, 2004: 72). C.’nin aklın-
dan geçen bu düşünceler modern 
kentin mekân anlayışını tanımla-
maktadır. C.’nin korkuları ise post-
modernizmin korkuları ile örtü-
şür. Mekânın, eşyanın ön planda 
olması, kutsallık ve alışkanlık post-
modernizmin kaçındığı olgulardır.

Postmodernizmin, 
modernin hızlı 
yaşam tarzına 

getirdiği alternatif 
‘yavaşlık’ önerisi 

onun maziye dönme 
tarafını temsil eder.  

Türk Postmodern Edebiyatı’nın 
önde gelen isimlerinden biri olan 
Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğul-
ları isimli ilk romanında konak-a-
partman ilişkisi üzerinden kent 
yaşamının değişen yüzünü ele alsa 
da Kara Kitap’ta modern bütünüy-
le kent yaşamını ele almıştır. Ka-
ra Kitap’ta, kentin yozlaşmış yönü 
‘Bedii ustanın evlatları’ (Pamuk, 
2010: 68), sinemada kaybedilen 
hafıza (Pamuk, 2010: 128), Alaad-
din’in dükkânı, araba egzozları ve 
mağaza vitrinleri ile anlatılmakta-
dır. Romanda, eski ve yeni kentin 
karşılaştırıldığı bölümde hızlı ve 
yavaş yaşam şekli göze çarpmakta-
dır. Modern kentin hızlı yaşamı ve 
modern öncesi dönemin yavaşlığı, 
olumsuz ve olumlu tanımlamalarla 
aksettirilir:

“O zamanlar -yüz yıl önce- şehri-
miz, sokaklarında milyonlarca iş-
sizin şaşkın tavuklar gibi gezindi-
ği, yokuşlarından çöplerin, köprü 
altından lağımların aktığı, bacala-
rından zift renginde kara duman-
ların fışkırdığı ve otobüs durak-
larında bekleyenlerin acımasızca 
dirsekleştiği bir yer değildi daha. 
O zamanlar atlı tramvaylar o ka-
dar yavaş giderdi ki, hareket eder-
ken inip binebilirdiniz. Boğaz va-
purları o kadar ağır yol alırdı ki, 

bazı yolcular bir iskelede iner, ıh-
lamur, kestane ve çınar ağaçlarının 
altında güle konuşa öteki iskeleye 
kadar yürür, iskele kahvesinde bir 
çay içtikten sonra, ancak yetişen 
aynı vapura binip yollarına devam 
ederdi. O zamanlar, ceviz ve kesta-
ne ağaçları kesilip üzerlerine sün-
netçilerin ve terzilerin el ilanları-
nı yapıştıracağı elektrik direklerine 
dönüştürülmemişti daha” (Pamuk, 
2010: 401).

Postmodernizmin, modernin hız-
lı yaşam tarzına getirdiği alterna-
tif ‘yavaşlık’ önerisi onun maziye 
dönme tarafını temsil eder. Kara 
Kitap’ta yapılmış olan bu mukaye-
se Postmodernin hıza karşı eleşti-
risinin bir örneğidir. 

Kara Kitap’ta Alaaddin’in Dükkâ-
nı tüketim kültürünün bir sembo-
lü olarak kullanılmıştır. Moda ve 
modaya gösterilen teveccüh eko-
nomik boyutlarıyla tek kalemde 
Alaaddin’in Dükkânı’nda görüle-
bilmektedir. Bu dükkânda dönem 
dönem değişen eğilimlerin ürünle-
rinin görülmesinin yanında ömrü 
birkaç aylık olan ve sadece öykün-
meye dayanan modaların ürünleri 

Orhan Pamuk
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de gelip geçmektedir. “Çoğu za-
man, istekler hiç anlaşılmayan bir 
şekilde veba gibi yayılırdı” (Pamuk, 
2010: 51). Bu etkilenme hali, Pa-
muk’a göre, sinemada hafıza yiti-
mine yol açmaktadır. Geçmişini, 
kökenini, talihini, görünüşünü, 
yaşayışını ve hislerini sinema fil-
mindeki olmasını isteyen yüzler-
cesi “kör olmuştu”r. Sinema sektö-
rünün bir proje olarak görülmesi 
gerektiğinin ifade edildiği Kara Ki-
tap’ta, Batı’nın amacının sinema 
yoluyla kendine hizmetçi yapaca-
ğı “yeni insan”ı oluşturmak olduğu 
söylenir (Pamuk, 2010: 127). Sözü 
edilen sömürü şeklinin Afrika’daki 
yöntemden daha köktenci ve kalı-
cı olduğunun ifade edildiği sayfa-
larda şöyle bir bağıntı tespit edilir: 
“İstanbul’un çöküşüyle sinemala-
rın yükselişi arasındaki koşutlu[k]” 
(Pamuk, 2010: 128). Zira İstanbul, 
bu sömürü şekli ile tarihini kaybet-
miş insanlarla dolu olmuştur. Böy-
lelikle Batı, Boğazlar’da sinema yo-
luyla yeni bir devlet kurmuş olur 
(Pamuk, 2010: 127). 

Berci Kristin Çöp Masalları’nda La-
tife Tekin, çöplükte kurulan ma-
halleyi büyülü gerçekçi bir tarzda 
tasvir eder. Bir kış gecesinde çöp-
lükte kurulan kondularla başlayan 

kentleşme süreci, kentin bu kon-
duları dışlaması, zamanla kendi 
kalıbına sokması ve silikleştirerek 
konduların kimliğine ipotek koy-
ması ile sonuçlanır. Kentin, kont-
rolü dışında var olan bu yapıya ta-
hammülü yoktur.

Varsıllık ve yoksullukla 
mücadele eden 

mahalle, aynı zamanda 
kentlileşme adına 

da bir savaş vermek 
zorundadır. Zira 
kent ve gelenek 

arasında sıkışmıştır. 
Sonuçta kentlileşme 
sürecinde yıpranmış, 
niteliksiz bir mahalle 

ortaya çıkmış olur.   

Romanda kenti temsil eden unsur-
lardan biri olarak belediye ve be-
lediyenin yıkım ekibi kontrolsüz 
bir şekilde kurulmuş olan bu ma-
halleye müdahale etmektedir. Yok 
edemediği bu mahalleyi uygun ka-
lıba sokma yoluna giden kent, ora-
ya kente ait unsurlar yerleştirerek 

mahallede bir kimlik değişimine 
sebep olur. “Bir fabrika dibinde 
kurulan bu mahalle sadece kendi 
yoksulluğuyla değil; aynı zaman-
da kentin varsıllığıyla da savaşmak 
zorunda kalır” (Kekeç, 2011: 216). 
Varsıllık ve yoksullukla mücadele 
eden mahalle, aynı zamanda kent-
lileşme adına da bir savaş vermek 
zorundadır. Zira kent ve gelenek 
arasında sıkışmıştır. Sonuçta kent-
lileşme sürecinde yıpranmış, ni-
teliksiz bir mahalle ortaya çıkmış 
olur. 

Temelde kent kültüründe mahal-
le yaşamın başladığı merkez nok-
tadır. Kentte mahalle bir kimlik 
kazanma merkezidir. Alver’e gö-
re “Mahalle kurmak, sadece insa-
nın barınak edinmesi değil daha 
temelde kendini hayata dâhil et-
mesi, hayatı kendince şekillendir-
mesidir” (Alver, 2012: 222). Berci 
Kristin Çöp Masalları’nda mahal-
lenin tersine işleyen bu kimlik ka-
zandırma yönü dikkat çeker. Mo-
dern kentte mahalle, kültürlenme 
sürecinde özerk bir tutum sergile-
me lüksüne sahip değildir. Mahal-
le kurmakla ilgili “mahalle kuran 
insan bir anlamda kendini kur-
makta, kendini şehre bağlamak-
tadır.” (Alver, 2012: 222) çıkarı-
mı modern kentler için tersinden 
okunabilir. Zira Berci Kristin’de ör-
neklendiği üzere modern kent-
te mahalleler kendini kente bağla-
mamakta, kent mahalleyi kendine 
bağlı, bağımlı hale getirmektedir. 
Bu bağlanma sürecinde kural ko-
yucu kent, söz hakkı da kentindir. 
Mahallenin temel özelliği olan or-
tak unsurlar, Berci Kristin’de ay-
rımı ve kopukluğu ifade etmek-
tedir. Komşu, komşuluk bağları, 
birlik-beraberlik, yardımlaşma ve 
dayanışma, sosyal sorumluluklar 
romanda sonu ayrılık ve kopuklu-
ğa çıkan kavramlar olmuştur. Zira 
Berci Kristin’de komşuluk mal ya-
rıştırmaya, dayanışma dalkavuklu-
ğa, sorumluluklar çatışmaya, birlik 
beraberlik sınıfsal ayrışmaya dönü-
şür. Bankanın mahalleye gelmesi 
üzerine Çiçektepe’de eşya yarıştır-
maya dayanan köksüz bir harcama 



kültürü oluşur: “Çiçektepeliler ara-
sında bitmek bilmeyen bir eşya ya-
rışı başladı. Kim kondusuna ne al-
dıysa ötekilerin bir kere görmesi 
yetti. Kısa zaman içinde satıcılar 
Çiçektepelilerin huyunu keşfetti. 
Bir satıcı Çiçektepe’nin kadınla-
rına likör takımı satmayı başardı. 
Bir başka satıcıdan da konduların 
tüm kadınları kırmızı tül perde al-
dı” (Tekin, 2015: 126). Bir mahal-
leye kimlik kazandıran en önemli 
unsur olarak dayanışma, Berci Kris-
tin Çöp Masalların’da, geçim kaygı-
sıyla çıkarlarını gözetirken değerle-
rini göz ardı etmeye dönüşmüştür: 
Çiçektepe’de Kürt Cemal’in partisi-
ne yazılı olanların bu fabrikada iş 
bulacağına dair bir haber yayıldı. 
Çiçektepe konducuları topluca gi-
dip Kürt Cemal’in partisine yazıl-
dı. (…) Çiçektepe’de günde beş va-
kit Kürt Cemal’e kılındığına dair laf 
çıktı” (Tekin, 2015: 88-89). Çiçek-
tepe’de mezhepsel ve ırksal mese-
leler de baş gösterince orayı ma-
halle yapan unsurların neredeyse 
tamamının zedelendiği görülmek-
tedir. Çiçektepe’yi mahalle olmak-
tan çıkaran bu olumsuzlukların 
kaynağını modern kent yaşamında 
bulmak mümkündür. 

Metin Kaçan’ın Fındık Sekiz roma-
nında üç ana karakterden bahsedi-
lebilir: Meto, İstanbul ve Malibu. 
Romanda bu karakterler üzerin-
den ironik bir kent eleştirisi sunul-
maktadır. Sahte kimlikler, sisteme 

dâhil olmuş insanlar, moda ve alış-
veriş tutkusu Meto’nun eleştirdiği 
kentlilik göstergeleridir. Ona göre 
“Sağlıklı her kentli insan gibi, onun 
da sevimli, zevk veren, hayatı sor-
gulamasına yardımcı olan küçük 
bir BP’si [Büyük Parnoya] var[dır]” 
(Kaçan, 2000: 38).

Modern kentte 
mahalle kültürlenme 
sürecinde özerk bir 

tutum sergileme 
lüksüne sahip değildir. 
Mahalle kurmakla ilgili 
“mahalle kuran insan 
bir anlamda kendini 
kurmakta, kendini 

şehre bağlamaktadır”.  

Meto kentte yaşamak için “sağlıklı 
kentli bir insan” olmak gerektiğine 
inanır. Sağlıksız, BP’siz insanların 
kent içinde yaşam sürmeleri zor-
layıcı bir tercihtir. Uyuşturucudan, 
intihardan, maskeden bahsedilen 
kitapta kentin kirli yüzü aksettiri-
lir. Meto çoğu zaman kentin bu kir-
liliklerinden kaçmak için bir mo-
dern kent ürünü olan Malibu’suna 
(Chevrolet) sığınır. Meto, bir Ame-
rikan malı olan Malibu’yu Ameri-
kan mandasının bir sembolü ola-
rak görmektedir (Kaçan, 2000: 27). 

Yönetimde Amerikan etkisi gö-
rülmese de kentin sokaklarına 
hâkim olan bir manda yönetimi 
mevcuttur.

Modernizmin doğurduğu popüler 
ve maddi kültürün merkezi olarak 
bilinen Amerika’ya ait bir ürünü 
sömürgenin sembolü olarak gören 
Meto, Malibu’ya sığınmaktan ken-
dini alamaz. Fındık Sekiz’de kent 
otomobil piyasası üzerine kurul-
muştur. Romanda Malibu’da uyu-
yan ve rüya gören, Malibu’da rahat-
layan, eğlenceye Malibu’yla giden, 
Malibu’yla kaçan, ona sığınan, aşkı 
onunla tanımlayan bir kahraman 
vardır. Malibu yapmaktadır san-
ki her şeyi, Meto kendininkini de-
ğil Malibu’nun hayatını yaşamak-
tadır. Bir makinenin hayatı. Fakat 
romanda dikkat çeken bir nokta 
olarak makine olan Malibu’ya dair 
olumsuz ifade yok denecek kadar 
azdır. Üstelik Metin Kaçan, zaman 
zaman Malibu’yu kişileştirerek 
onu olumlar: “Malibu, yanlardan 
parlayan çelik jantları, full otoma-
tik beyniyle kartalları ve penguen-
leri aynı anda şoka sokabilen hü-
nerli otomobil; vişne çürüğü deri 
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döşemelerine aşkın kızıl tema’sı-
nın bindiği yürekli motor, harika 
alet, süper makine! (…) Sahile bu-
run gösteren Malibu, Meto’yu fark 
eder, sıcak bir edayla yanına park 
eder, Malibu’nun radyosu İspan-
yolca bir şarkıyı anons eder. (…) 
Murat ve Meto’nun konuşması 
malibunun son ağlamasıyla kesil-
di” (Kaçan, 2000: 38-71-72). Ken-
tin insanları hakkında “plastik tip-
ler, karton karakterler” diyen ve bu 
insanları “ruhları tam bir batak-
lık içinde kıvranırken, dış tarafla-
rını kimyevi saçmalıklarla doldu-
ran” bedenler olarak gören Meto 
plastik, karton veya kimyevi mad-
delere karşın metali tercih etmek-
tedir. Değerli olanın insan, geçici 
olanın madde olması gerekirken 
romanda tersi durum verilmiştir. 
Bu durum modernizmin ulaştığı 
kaçınılmaz son olarak görülebilir. 
Meto’nun Malibu’yu kişiselleşti-
rerek değerli bir konuma yükselt-
mesinin sebebi olarak değer verile-
cek samimi bir insan yokluğundan 
maddeye sığınan insan psikoloji-
si gösterilebilir. Meto’ya göre bu-
kalemunluk olan moda mahlûkatı 
değiştirmiştir. İnsanlar her sokağa 
çıkışta modaya göre revizyona gir-
mesi gereken varlıklarken (Kaçan, 
2000: 113), bir piyasa ürünü gibi, 
Chevrolet İmpala Beyaz Martı’dır 
(Kaçan, 2000: 76). Fındık Sekiz’de 
kentin değersiz ve suni kalabalığı, 

tatminsiz ve amaçsız insanlar res-
medilmiştir. Fındık Sekiz’in başka-
rakteri Meto’da kentte sıkışan ve 
arayış içinde olan birisidir. 

Kentte bilinçsizce 
yaşanmadan geçip 

giden zaman dilimleri 
vardır. Modernizmin 

sıkıştırılmış zamanında 
kısa bir zaman 

diliminde yaşanan 
onca şeye karşın 

yaşanamayan zaman 
dilimleri mevcuttur.  

Uykuların Doğusu romanı bir kişi-
nin gözünden değişen kent algısı-
nı ele almaktadır. Hasan Ali Top-
taş, kent karmaşasında kendi iç 
dünyalarını dinlemeye çalışan ka-
rakterleri işlemiştir. Romanda 
“sel” olarak sembolleştirilen kent 
karmaşası “insanları evlerin, dük-
kânların, çarşıların ve resmi bina-
ların içine” (Toptaş, 2013: 8) hap-
setmiştir. Sahte tavırlardan, “sel”in 
yok ettiklerinden, sembolik kötü 
kokulardan, gökdelenlerden, hok-
kabazlardan bahsedilen roman-
da bütün kurgu kentin etrafında 
dönmektedir.

Romanda kent karmaşası tıpkı 
“sel” gibi dur durak bilmeyen, önü-
ne kattığını sürükleyerek insanla-
rın yaşam alanını elinden alan bir 
olgu olarak gösterilmiştir. Kent ya-
şamında insanlar çoğunlukla “iş-
lerini halledebilmek” için bir mo-
dernizm kurumu olan bürokrasiye 
başvurmak zorunda kalmaktadır. 
Bu sebeple kentin akıp giden yaşa-
mında tutunmak adına resmî ku-
rumların ondan istediğini vermek 
zorundadır. Resmî daireler vergisi-
ni ödemek, fatura yatırmak, tapu 
işlerini halledebilmek veya kimli-
ğini belgeleyebilmek için bekleyen 
insanlarla doludur. Aynı zamanda 
tüketmeden kentli olunamayacağı 
için dükkânlar ve mağazalar da in-
sanlar tarafından doldurulmuş du-
rumdadır. Zaman şehirde “gürül 
gürül” (Toptaş, 2013: 34) akmak-
tadır tıpkı bir sel gibi. Hatta bazen 
“bu kargaşa böyle devam ederken 
bazı günlerin hiç olmadığı olmuş, 
bazı haftaların hiç gözükmedi-
ği, bazı ayların da ne kadar büyük 
bir umutla beklenirse beklensin 
hiç gelmediği” (Toptaş, 2013: 11) 
durumlar olmaktadır. Kentte bi-
linçsizce yaşanmadan geçip giden 
zaman dilimleri vardır. Moderniz-
min sıkıştırılmış zamanında, kısa 
bir zaman diliminde yaşanan onca 
şeye karşın yaşanamayan zaman 
dilimleri mevcuttur. 

Uykuların Doğusu romanında, ken-
tin huzursuzluğu ve olumsuzluğu-
nu veren bir unsur olarak ‘ses’i ele 
almak gerekmektedir. Handan İn-
ci, romanın izleğini “dilinden içeri-
ğine kadar yoğurup şekillendiren” 
(İnci 2010: 390) unsurun ses ol-
duğunu ifade etmektedir. Roman-
da kenti, kent yapan sesler vardır. 
Çarşıların “rengârenk gürültüleri” 
vardır. Kentteki sele “caddeden ge-
lip geçen otomobillerin pis kokulu 
gürültüleri de” karışmıştır. Sel su-
larına karışan sadece otomobil gü-
rültüsü değil, “sokak aralarından 
yükselen çığlıklar, çığlıkları bir-
birinden ayıran sessizlikler ve bu 
sessizlikleri sessizlik yapan uzak 
semtlerdeki uğultular da” (Toptaş, 
2013: 39) karışmıştır. Kentte her 



ne olursa olsun bir sesi vardır ve bu 
ses çoğunlukla nahoş olunan bir 
tondadır. Ses kentle özdeştir. Ken-
ti olumsuzlayan en önemli unsur 
olarak ses kullanılmıştır roman-
da. “Bütün seslerini giyinip kuşan-
mış bir canavar”dır (Toptaş, 2013: 
45), kent. Gar binası uğuldamak-
ta, trenler çığlık atmakta, vinçler 
de gıcırdamaktadır (Toptaş, 2013: 
245). Kenti kuran sesler vardır ve 
bunlar insanı huzura çağıran, hu-
zuru çağrıştıran sesler değildir. Uy-
kuların Doğusu’nda seslerin baskısı 
kente sinmiştir denilebilir. “Şehrin 
üstünde, sesten bir şehir kurulu-
yor”dur (Toptaş, 2013: 142).

Sonuç
Yirminci yüzyılın edebi akımı ola-
rak kabul edilen postmodern ede-
biyatın hareket noktası, moder-
nizmi eleştirmektir. Modernizmin 
tekdüze ve kalıplar içindeki an-
latımını reddeden postmodern 

edebiyat şekil ve muhteva bakı-
mından farklı ve karşıt bir edebiyat 
oluşturmayı amaçlar. Modern kent 
yaşamının eleştirildiği edebi eser-
ler, günlük hayatın akışında oku-
yucunun gözünden kaçan kent ya-
şamına dair detayları ele alır.

Modern kentlerin, 
kentlilerine farkında 

olmadan yüklediği 
kültüre eleştirel bir 

gözle bakan postmodern 
eserler, eleştirileri 

ile farkındalık 
oluşturmaya çalışırlar.  

Bu eserler, modern kent kültürü-
nün esiri olmuş, diğer tüm kent in-
sanlarıyla bir örnek haline gelmiş 
okuyucuya bir uyarma/uyandırma 

mesajı gönderir. Modern kentle-
rin, kentlilerine farkında olmadan 
yüklediği kültüre eleştirel bir gözle 
bakan postmodern eserler, eleştiri-
leri ile farkındalık oluşturmaya ça-
lışırlar. 
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ir ada ülkesi olan 
Japonya’nın nüfu-
su 130 milyonun 
üzerindedir. Tür-
kiye’nin nüfusu ile 
karşılaştırıldığında 

neredeyse iki katı olmakla birlikte 
yüzölçümü yarısına yakın. Kısaca-
sı nüfus olarak yoğun bir yerleşim 
Japonya...

Bu ada ülkesi kasırgalara ve fırtına-
lara açık ancak deprem bu ülkenin 
vazgeçilmez gerçeği ve bütün yerle-
şim tüm bu doğa felaketlerine kar-
şı dimdik ayakta duruyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzey-
doğusunda, Kore Yarımadasının 
doğusunda ve Rusya’nın Sibirya 
bölgesinin güneyinde yer alan Ja-
ponya 6.852 adadan oluşmaktadır. 
Bu adalar arasında en önemli ada-
lar Hokkaido, Honshu, Shikoku ve 
Kyushu adalarıdır. Adaların bazı-
larında yerleşim mevcut değildir. 

Japonya’nın adını oluşturan kanji 
karakterleri “güneş” ve “köken” an-
lamına geliyor. Bu yüzden de “Do-
ğan Güneşin Ülkesi” deniyor.

Japonya temsili demokrasi ile yö-
netilmektedir. Japon Parlemen-
tosu devletin en üst organıdır. 

Hükümet parlementoya karşı so-
rumludur. Japon İmparatoru da 
devlet başkanıdır. Japonya’nın 
modern politik dönemi, 1868’de 
Meiji Hanedanı zamanında baş-
lamış, parlemento 1890 yılında 
kurulmuştur. Japonya’nın dünya 

B

Bu ada ülkesi kasırgalara ve fırtınalara açık ancak deprem bu 
ülkenin vazgeçilmez gerçeği ve bütün yerleşim tüm bu doğa 
felaketlerine karşı dimdik ayakta duruyor.
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ekonomik ve politik sistemi içe-
risinde yer alması II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında olmuştur. Bugün 
Japonya dünyadaki en gelişmiş 
ekonomilerden biri olarak kabul 
edilmektedir.

Japonya’nın tarihçesine baktığı-
mızda, ilk imparatorluk başkenti-
nin 710 yılında bugün Nara ken-
ti olan Heijõ-Kyõ’da kurulduğunu 
görüyoruz. Bu şehir Budist sana-
tı, dini ve kültürü adına bir merkez 
halini almış. Heian-Kyõ’da (günü-
müz Kyoto) kurulan yeni başkent 
güçlü bir merkezi devletin başken-
ti olmuştur. Heian periyodu kla-
sik Japon kültürünün altın zamanı 
olarak geçer. Takip eden asırlarda 
hüküm süren imparatorların gücü-
nün ve saray halkının zayıflaması 
merkezi devletin gücünü zayıflat-
mıştır. 9. yüzyıldan başlayarak Ja-
pon imparatorluk aileleri giderek 
politik güç mekanizmasının dışı-
na itilmişlerdir. Ülke esas itibarı 
ile askeri aileler (şogunluklar) tara-
fından yönetilmiştir. İmparatorun 
yerleştiği Kyoto başkenti kültürel 
merkez olarak varlığını sürdürmüş 

ancak önemi çoğunlukla sembolik 
olmuş, devlet meseleleri genellikle 
diğer merkezlerde yürütülmüştür.

Japonya’nın adını 
oluşturan kanji 

karakterleri “güneş” 
ve “köken” anlamına 

geliyor. Bu yüzden 
de “Doğan Güneşin 

Ülkesi” deniyor. 

İmparatorların gücü azalıp arttık-
ça Kyoto şehrinin önemi de paral-
lel biçimde dalgalanmıştır. Muro-
machi döneminin sonunu getiren 
Onin savaşı (1466-1467) sırasın-
da Kyoto Gosho (İmparatorluk sa-
rayı) ve neredeyse tüm şehir yok 
edilmiştir. Bugün Kyoto da göre-
bildiklerimizin çoğu Edo dönemin-
den kalmadır. Bu dönemde politik 
güç Edo şehrindedir. Kyoto, kültü-
rel, dini ve ekonomik merkez ola-
rak yeniden inşa edilmiştir. 

1860’larda Meiji dönemi başladı. 
Yeni ulusal yönetim şekli feoda-
lizmi bitirerek izole ve geri kalmış 
ada toplumunu batı modelini iz-
leyen bir dünya gücü haline getir-
di. Bunların başında Japonya’nın 
yarı bağımsız ve güçlü ordusunun 
1920-30 yıllarında siviller üstün-
de baskı kurmasıydı. Ordu 1931 
yılında Mançurya’yı işgal etmiş ve 
1937’de Çin’e karşı şavaşa girmiş-
tir. Aralık 1941’de Pearl Harbor’a 
yapılan saldırıyla beraber Birleşik 
Devletler ve müttefiklerine karşı 
savaşa girdi. 1945’teki Hiroshima 
ve Nagasaki’ye atılan atom bom-
baları ve Sovyetlerin Mançurya’yı 
işgal etmesi sonucunda imparator, 
orduyu teslim olmak için zorladı.

Birleşik Devletler Japonya’yı 1952 
yılına kadar kontrol altında tut-
muş, 1947 yılında yeni bir anayasa 
hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bu 
anayasa sonucunda Japonya parle-
menter monarşi halini almıştır. 

Bu gelişmelere parallel olarak Ja-
ponya ve Rusya, Kuril adaları üze-
rindeki anlaşmazlık yüzünden 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne 



kadar hala barış anlaşması imzala-
madılar (Bu konuda geçtiğimiz haf-
ta uzlaşma görüşmeleri başladı).

1955 yılından sonra Japonya ol-
dukça yüksek ekonomik büyü-
me rakamlarına sahip oldu. Mü-
hendislik, otomotiv, elektronikte 
dünya merkezi haline geldi. Sahip 
olduğu gelişmiş altyapı, yüksek ya-
şam kalitesi, ve en yüksek bekle-
nen yaşam süresine sahiptir. İm-
parator Shõwa 1989 yılında ölünce 
yerine oğlu Akihito geçti. 1990’lar-
da ekonomik durgunluk büyük bir 
sorundu ve 2011’de yaşanan tsu-
nami sonucunda ekonomik kayıp-
lar yaşandı.

Kent merkezi yoğun, 
yüksek katlı yapılarla 

donatılmış olsa da 
kentin içine nüfuz eden 

doğa ve sonbaharın 
altından kızıla 

renkleriyle donanmış 
parklar; yoğun, dakik, 

mekanik yaşama 
denge getirmektedir. 
Kentler, sonbaharda 

rüya kentleri gibi 
bambaşka bir görünüme 

kavuşmaktadır. 

Japonya ekonomisinde ulusal büt-
çenin %12’si eğitime ayrılırken 
askeri harcamalar ise %7,7 civa-
rındadır. Eğitim ve dolayısı ile tek-
nolojinin ileri olması biraz da buna 
bağlı olarak görülebilir. 

Japonya’nın adalar ülkesinin ol-
ması kendi kültürlerinin daha çok 
içe kapalı olmasını beraberinde ge-
tirmiştir. Geleneklerine, dinlerine, 
dillerine bu kadar bağlı olması da 
bununla ilişkilendirilebilmektedir.

Tokyo
Tokyo Japonya’nın başkenti olma-
sı nedeniyle dünyada en çok tanı-
nan şehirlerden bir tanesidir. Fa-
kat Tokyo’yu bu kadar çok tanıtan 

diğer önemli neden ise dünyanın 
en kalabalık şehri olması. Tok-
yo’nun bağlı olduğu banliyöler ile 
birlikte nüfusu 36 milyon civa-
rındadır.Tokyo şehrinin sadece 
merkezinde 13 milyon insan ya-
şamaktadır dünyanın en büyük 
metropollerinden biri olma özelli-
ğine sahiptir.

Tokyo bu kadar kalabalık bir nü-
fusa sahip olmasına rağmen, kent 
içerisinde akan tüm sistemler bir 
harmoni ve düzen içerisinde ak-
maktadır. Araç trafiği, yaya po-
pülasyonu, hızlı trenler, kısacası 

yaşamın akışında bir sıkıntı göze 
çarpmamaktadır. 

Kent merkezi yoğun, yüksek kat-
lı yapılarla donatılmış olsa da ken-
tin içine nüfuz eden doğa ve son-
baharın altından kızıla renkleriyle 
donanmış parklar; yoğun, dakik, 
mekanik yaşama denge getirmek-
tedir. Kentler, sonbaharda rüya 
kentleri gibi bambaşka bir görünü-
me kavuşmaktadır.

Sabah erkenden kenti keşfetmeyi 
seçerseniz dünyanın en büyük ba-
lık pazarını gezerek başlamak iyi 
bir seçim olabilir. 

Japonya dün-
yadaki en dakik 
raylı taşımacılık 
sistemlerinden 
birine sahiptir. 
Tokyo-Osaka ara-
sındaki yüksek 
hızlı Shinkansen 
hattındaki ortala-
ma gecikme süresi 
0,6 dakikadır (3,6 
saniye).

Tokyo
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Dünyanın en büyük ve en kalabalık 
balık hali Tokyo şehrindedir. Tsu-
kiji balık pazarındaki en önemli ak-
tivite sabah saat 2’de başlayan ton 
balığı açık arttırmasıdır. Bu açık 
arttırma önemli bir turistik aktivi-
teye dönüşmüştür. Çok sayıda tu-
rist açık arttırmayı izledikten son-
ra sushi kahvaltısı ile güne başlar. 
Shin-ohashi sokağına açılan ana 
kapıda sebze-meyve toptancıları-
nın yanı sıra çok sayıda restoran 
yer alır.

Ginza Caddesi
Ginza Caddesi Tokyo’nun önemli 
alışveriş caddelerinden biri; yüksek 

yapılar, geniş kaldırımlı caddeler 
ile kuşanarak Ginza caddesine açıl-
maktadır. Ginza, Tokyo’nun ün-
lü alışveriş ve eğlence caddesidir. 
Cadde boyunca dünyaca ünlü ma-
ğazalar, butikler, sanat galerileri, 
restoranlar, kafeler ve gece kulüp-
leri yer alır. Bir metrekare arsanın, 
10 milyon yenin üzerinde olduğu 
bu cadde Japon gayrimenkul paza-
rının en değerli merkezidir. 

Tokyo’nun ilk câmisinin 
inşaatı Kazan Türkleri 

tarafından 1932’de 
başlatıldı ve 1938’de 
hizmete girdi. Câmi 

binası 1986’da 
yıkılınca arazisi, câmi 

yapılması şartı ile 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne hibe edildi. 

Japon gümüş para darphanesi 
1612’den 1800 yılına kadar Ginza 
bölgesinde yer alıyordu (Ginza Ja-
poncada gümüş para anlamına ge-
lir). 1923 Büyük Kanto Depremi-
nin ardında bölge alışveriş merkezi 
olarak yeniden inşa edildi.

Japonya’nın neon ışıklı tabelalar-
la bezeli bilindik fotoğrafları ço-
ğunlukla Ginza bölgesinde çekil-
miştir. Ginza’nın ana caddesi olan 
Chuo-dori saat 12:00-17:00 arası 
araç trafiğine kapalıdır.

Tokyo’nun en önemli Kabuli tiyat-
rosu olan “Kabukiza” da Ginza böl-
gesinde yer alır.

Shinjuku bölgesi Tokyo’nun en 
önemli ticaret merkezlerinden bi-
risidir. Metro durağından çıkar 
çıkmaz ilk karşılaşılan şey sıra sı-
ra gökdelenler olmaktadır. Gün-
düz vakti 250.000 insanın ça-
lıştığı, gökdelenlerle dolu batı 
Shinjuku’nun aksine, doğu Shinju-
ku Edo zamanının alışkanlıkların-
dan kalan barlar ve eğlence mekân-
larıyla doludur. 

Tokyo Câmisi ve 
Kültür Merkezi
Rusya’daki Bolşecik ihtilalinden 
kaçan Kazan Türklerinin bir kıs-
mının Japonya’nın başkenti Tok-
yo’ya yerleşmiş; Mançurya’ya sığı-
nanların da Japonya’ya gelmesi ile 
1920’lerde Müslüman Türk nüfu-
su artmıştı. Kazan Türkleri, gide-
rek artan çocukların eğitim ihtiya-
cını karşılamak için 1927 yılında 
Japon Hükümetine okul açmak 
için müracaat ettiler. Alınan izin-
den sonra, Shinokubo semtinde 
bir bina kiralayarak 1928 yılında 

Tokyo

Balık Pazarı, 
Tokyo

Balık Pazarı, 
Tokyo



Mekteb-i İslamiye adıyla bir okul 
açtılar. Ayrıca bu binanın bir bö-
lümünü mescid olarak da kullan-
dılar. 1931 yılında Tomigaya sem-
tinde bir bina alınarak okul binası 
buraya taşındı. Mekteb-i İslami-
ye’de öğrenciler Türk ve Tatar ho-
calardan Türkçe, Tatarca, İngiliz-
ce ve Rusça öğreniyorlar; ilkokul 
müfredatındaki bütün dersleri de 
Japonca okuyorlardı. Okulda, mil-
li ve manevi duyguların çocuklara 
aktarılması için çeşitli aktiviteler 
düzenliyorlardı. Tiyatro oyunları 
bu gaye ile gerçekleştirilen faaliyet-
lerin bir çeşididir. Japon şirketleri-
nin yardımı ile Shibuya semtindeki 
bir arazi satın alındı ve bu araziye 
1935 yılında okul binası yapılarak, 
okul Tomigaya’dan buraya taşındı.

Tokyo’nun ilk câmisinin inşaatı 
Kazan Türkleri tarafından 1932’de 
başlatıldı ve 1938’de hizmete girdi. 
Câmi binası 1986’da yıkılınca arazi-
si, câmi yapılması şartı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edil-
di[1]. Bu nedenle câmi arsasının 
mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti ha-
zinesine aittir. 1997’de Diyanet İş-
leri Başkanlığı Tokyo Câmi Vakfı’nı 
kurdu. 1998’de temeli atılan bina, 
2 yılda tamamlandı. Câmi, 30 Ha-
ziran 2000’de ibadete açıldı.

Kyoto
Japonya’nın güneybatısında, Hon-
şu Adası’nda kent, aynı adı taşı-
yan yönetim biriminin merkezi ol-
ma özelliğini gösterir Kyoto şehri. 
Adanın orta kesiminde, Osaka’nın 
42 km kuzey-kuzeydoğusunda, Bi-
va Gölü’nün 10 km güneybatısın-
da yer alır. Üç yanı dağlarla çevri-
li bir ovada kurulu kent, Kamo ve 
Katsura ırmaklarınca sulanır. Ja-
ponya’ nin eski başkentidir. Sanat, 
kültür ve tarihsel yapıları, parlak 
geçmişiyle önem taşır. Kentte en-
düstri pek gelişkin değildir, hemen 
yakınındaki Osaka endüstri kenti, 
bölgede bu işlevi üstlenir. Elektrik 
araç-gereç, balar metalürjisi başlıca 
endüstri dallarıdır. Ancak; gelenek-
sel el sanatları, porselencilik, deri 
işlemeciliği, ipek ve brokar doku-
macılığı vb. sanatsal ağırlıklı etkin-
likler son derece ileri düzeydedir. 

Kyoto (eski adıyla 
Hieankyo) 1.000 
yılı aşkın bir süre 

Japonya’nın başkenti 
olmuştur. Japonya’da 
başkent İmparator’un 

yaşadığı yerdir. 
Kyoto başkent 

statüsünü İmparator 
Meiji Edo (Tokyo) 

şehrine taşındığında 
kaybetmiştir. Tokyo 

Doğu Başkenti 
anlamına gelmektedir. 

Kyoto Japonya’nın eski başkenti 
ve bin yıldan uzun bir süre Japon 
geleneksel kültürünün merkezi ol-
muştur. Japonya’nın en büyük ve 
kalabalık adası olan Honshu’nun 
batısında yer alan Kyoto, Kamo 
nehri ve çevresindeki dağların ara-
sındaki vadiye kurulmuş dünyanın 
en önemli tarihi ve turistik şehirle-
rinden biridir.

Kyoto (eski adıyla Hieankyo) 1.000 
yılı aşkın bir süre Japonya’nın 

başkenti olmuştur. Japonya’da 
başkent İmparator’un yaşadığı yer-
dir. Kyoto başkent statüsünü İm-
parator Meiji Edo (Tokyo) şeh-
rine taşındığında kaybetmiştir. 
Tokyo Doğu Başkenti anlamına 
gelmektedir.

Kyoto “10.000 Tapınak şehri” adını 
boşuna almamıştır. Özellikle Ka-
sım ortasından Aralık ayının baş-
larına kadar Japonya’nın meşhur 
sonbahar renkleri bu tapınak ve 
bahçelerde izleyenlere unutulmaz 
bir görsel şölen sunarlar.

974’te, Heian Kyo (Barış Kenti) 
adıyla, İmparator Kammu tarafın-
dan (736-806) kuruldu. Kent, Çin 

Ginza 
Caddesi, 

Tokyo

Tokyo Câmisi 

Kyoto, Japonya
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başkentleri örnek alınarak, kare 
plana göre düzenlenmiş, tapınak-
lar ve adak yerleri tepelerde yer 
almaktadır. Bu plan günümüzde 
Kyoto’nun ana caddeleri birbirini 
dik açıyla keser konumdadır. 974-
868 arasında kesintisiz olarak im-
paratorluğa başkentlik yaptı, bu 
dönemde mimarlık, sanat, kültür, 
ekonomi etkinlikleriyle tüm Ja-
ponya’ya damgasını vurdu. 1788’de 
büyük bir yangın geçirdi. 1869’da 
başkentin Tokyo’ya taşınmasından 
sonra da önemini korudu.

Kyoto 17 dünya mirasına ev sa-
hipliği yapmaktadır. Dünyaca ünlü 
İkebana (çiçek düzenleme sanatı) 
ve Kabuki’nin (Geleneksel Japon 
Dans Tiyatrosu) doğduğu şehirdir.

‘Mükemmel uyumu’ yansıtan bah-
çeler, sessiz ve zarif Budist tapı-
nakları, kat kat yükselen ahşap 
pagodalar, sakura ağaçları ile be-
zenmiş nehir boyu yürüyüş yolları, 
kağıt fenerler ile süslenmiş daracık 
sokaklar, ufacık tabure ve masaları 
ile geleneksel çay evleri, tatamiler 
üzerinde oturup yer masalarında 
yemek yediğiniz Kaiseki restoran-
ları ile Kyoto’da hem zamanda, 
hem doğada hem de geleneklerde 
bir yolculuk yaparsınız

İkinci Dünya Savaşı sırasında-
ki hava bombardmanlarında di-
ğer Japon şehir merkezleri büyük 

hasar alırken Kyoto şehri zarar 
görmemiştir.

Günümüzde yoğun 
endüstrileşmeye 

rağmen Kyoto önemli 
bir kültür ve eğitim 

merkezi olmaya devam 
etmektedir. Kyoto Japon 

milli hazinelerinin 
%20’sine ve önemli 

kültürel varlıklarının 
%15’ine sahiptir. 

Günümüzde yoğun endüstrileşme-
ye rağmen Kyoto önemli bir kültür 
ve eğitim merkezi olmaya devam 
etmektedir. Kyoto Japon milli ha-
zinelerinin %20’sine ve önemli kül-
türel varlıklarının %15’ine sahiptir. 
Şehirde 24 müze, 37 üniversite ve 
yüksekokul bulunmaktadır. Şehir 
merkezi, Japonya’nın diğer büyük 
şehirlerini andırsa da küçük bir ge-
zinti ile Kyoto’nun uzun tarihine 
tanıklık eden sayısız eser bulmak 
mümkündür. 

17. yüzyılda inşa edilen Katsura 
Villası, Japon geleneksel mimari-
sinin en önemli eseri olarak görül-
mektedir. Wright, Taut, Gropius 
ve Le Courbusier gibi modern ba-
tılı mimarların hayranlıkla ziyaret 
ettiği ve dünyanın en önemli mi-
mari mücevherlerinden biri olarak 
adlandırdıkları villa, minimalistik 
orthogonal tasarımı ile ilham kay-
nağı olmuştur. 

Çay Seremonisi
Japonya’da çay 1000 yılı aşkın sü-
redir içilmektedir ancak 16. yüzyıl 
civarında bugün bilindiği tören-
sel hali ile çay seramonisi ortaya 
çıkmıştır. Japon derebeyleri, tüc-
carlar ve şeçkin kişiler, en göste-
rişli ve en sofistike çay seremo-
nilerini düzenlemek konusunda 
birbirleriyle yarışır durumdaydılar. 
Bazı meraklıları gösterişli ve rafine 
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çay takımlarını ve çay odalarını ter-
cih ederken zamanla günümüz Ja-
pon sanatına da hakim olan mü-
tevazi ve yalın bir estetik anlayışı 
benimsenmiştir.

Çay seremonisinin de doğduğu yer 
olan Kyoto gelenekçi ve törensel 
ruhunu bugün bile korumaktadır.

Kiyomizudera 
Tapınağı 
Kiyomizudera Tapınağı, Kyoto’nun 
ve Japonya’nın en önemli kutsal 
mabetlerinden birisi ve şüphesiz 
Kyoto’nun en kalabalık ve en çok 
ziyaret edilen tapınağıdır. Yapımı-
na 780 yılında başlanan tapınak, 
1600’lerde Tokugawa Hanedanlığı 
sırasında en görkemli halini almış 
ve 1.300 metrekarelik bir alana 

yayılan bahçeleri ile Kyoto’nun en 
büyük Budist tapınağı haline gel-
miş ‘saf su’ anlamına gelen Kiyo-
mizu ismini, üzerinde kurulduğu 
doğal çağlayanın tertemiz suyun-
dan almış.  Hala kutsal sayılan bu 
suyun dilekleri gerçekleştirdiğine 
inanılıyor.

“The City of Ten 
Thousand Shrines’ 

yani ‘Onbin Tapınak 
Şehri’ olarak da anılan 

Kyoto’da saraylar, 
Budist ve Shinto 

tapınakları kusursuz bir 
şekilde korunup restore 

edilmiş ve günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

Kyoto’nun doğusundaki orman-
lık tepelerin yamacında, şehre te-
peden bakan Otowa çağlayanının 
üzerine kurulmuş Kiyomizu, gele-
sensel pagoda mimarisinde ahşap 
binalara, yüzlerce kiraz ağacı ve ak-
çaağaca ev sahipliği yapan dev bir 
tapınak kompleksi. Kiyomizude-
ra’ya tırmanırken ilk olarak gözü-
nüze canlı  turuncu kırmızı parlak 
rengi ile üç katlı bir pagoda çarpı-
yor. Özellikle sakura zamanı beyaz 

ve uçuk pembe çiçeklere bürünen 
kiraz ağaçlarının arasından bu par-
lak ve canlı renkli pagodanın son 
derece etkileyici bir görüntüye sa-
hip. Tapınağın girişinde Japon ve-
cizeleri olan sutralar için dilek de-
ğirmenleri, büyük torii kapıları ve 
Buda’nın annesine adanmış Zuigu-
do Tapınağı yer alıyor.

1994’de UNESCO Dünya Mirasla-
rı arasına eklenen tapınak, yerden 
13 metre yükseklikte yamacın üze-
rine çivi çakmadan inşa edilmiş ah-
şap ana tapınağı ve terası ile ünlü. 
Teras binlerce kiraz ve akçaağaç ile 
bezenmiş tepeler ve yamaçların ya-
nı sıra, harika Kyoto manzaraları 
sunuyor.

“The City of Ten Thousand Shrines’ 
yani ‘Onbin Tapınak Şehri’ olarak 
da anılan Kyoto’da saraylar, Budist 
ve Shinto tapınakları kusursuz bir 
şekilde korunup restore edilmiş ve 
günümüze kadar ulaşmıştır.

Altın tapınak 
(Kinkaku-ji Tapınağı)
Kyoto şehrini çevreleyen tapınak-
larının en görkemlisi Altın Tapı-
nak’tır. Mükemmel bir bahçenin 
içinde ufak bir göletin yanıbaşın-
da tipik Japon Zen Budist tapınağı 
mimarisinde inşa edilmiş iki katlı 
ahşap bina, altın yapraklar ile kap-
lanmış. Altın sarısı rengi güneşle 
birlikte iyice ortaya çıkan tapına-
ğın hem kendisinin hem de dur-
gun sudaki mükemmel yansıma-
sının ışıltılı görüntüsü hafızanıza Altın Tapınak 

(Kinkakuji 
Tapınağı)

Kiyomizudera 
Tapınağı

Kiyomizudera 
Tapınağı
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kazınıyor. Akçaağaçlarının sarıdan 
kırmızıya uzanan renk geçişlerin-
de Altın Tapınak tüm görkemi ile 
ayakta durmakta.

Sagano Bamboo 
Ormanı
Binlerce bambu ağacına ev sahip-
liği yapan ormanda yürüyüş yap-
mak gerçekten eşsiz bir deneyim. 
Uzunluğu 30-40 metreleri bulan 
bu sırık gibi upuzun ince gövde-
li ağaçların bu kadar zarif olup da 
rüzgarlara ne kadar dayanıklı oldu-
ğunu görmek insanı şaşırtıyor.

O kadar sağlam bir yapıya sahip-
ler ki hala Japonya’da gökdelen in-
şaatlarında inşaat iskeletleri metal 
yerine bambudan yapılıyor. Güneş 
ışıklarının bambular arasından sü-
zülerek çeşit çeşit ışık-gölge oyun-
ları sergilemesini ve yaprakları 
fıstık yeşiline dönüştürmesini sey-
retmek de ayrı bir keyif.

Osaka
Kansai bölgesi Kyoto, Nara, Ko-
be ve Osaka şehirlerinden oluşur. 
Kansai Batı seti anlamına gelmek-
tedir. Fuzi Dağı ve Japon Alpleri 
hem hızlı endüstrileşmeye hem de 
eski Japon kültürüne ev sahipliği 
yapmıştır. Kansai bölgesi aynı za-
manda Kinki adı ile de anılır (Mie, 
Shiga, Hyogo ve Wakayama’yı da 
içine alan daha geniş bir coğrafi ta-
nımlar Kansai bölgesi).

Japonya’da gökdelen 
inşaatlarında inşaat 

iskeletleri metal 
yerine bambudan 
yapılıyor. Güneş 

ışıklarının bambular 
arasından süzülerek 
çeşit çeşit ışık-gölge 

oyunları sergilemesini 
ve yaprakları fıstık 

yeşiline dönüştürmesini 
seyretmek de 
ayrı bir keyif. 

Japon nüfusunun yaklaşık beşte 
biri (25 milyon) Kansai bölgesinde 
yaşamaktadır.

Tokyo’nun yaklaşık 530 km gü-
neybatısında yer alan Osaka 10,5 
milyon nüfusu ile Japonya’nın 
2., dünyanın 13. büyük şehridir. 
Korunaklı bir körfezde yer alan 

Osaka, Japonya’nın Tokyo’dan 
sonra en önemli ticaret, endüstri 
ve nakliye merkezi konumundadır.

Geleneksel Japon çiflik evleri açık 
hava müzesi Hida-no-Sato Toyo-
naka, Osaka’da bulunmaktadır. Bu 

müzede tüm Japonya’dan yapı tip-
leri yer alır ve ziyeretçilere geçmiş-
te nasıl bir hayat yaşandığı ile ilgili 
eşsiz bir deneyim yaşatır. Tasarım-
lar bölgelere göre çeşitlilik gösterir.

Çoğu evin sazdan yapılmış çatıla-
rı vardır. Bir araya getirilen sazlar 
çatı kirişlerine bağlanır ve bunların 
üzerine yerleştirilen ağır taş blok-
larla çatıya fikslenir. Bu yapı tek-
niği çatıyı bir yandan rüzgara çar-
şı sağlamlaştırırken bir yandan da 
depremlere karşı dayanıklı bir ha-
le getirir.

Osaka

Altın Tapınak 
(Kinkakuji 
Tapınağı)

Geleneksel Japon 
Çiflik Evleri Açık 
Hava Müzesi 
(Hida-no-Sato  
Toyonaka)



İç mekân fotoğrafları, mekânlar 
sade, gösterişten uzak ve birçok 
fonksiyona hizmet edebilecek (top-
lanma, sohbet, yemek yeme, yat-
ma vb. fonksiyonlar) şekilde esnek 
kullanıma imkan verebilen mekân-
lar olarak göze çarpmaktadır. 

Japonya ve Türkiye iki farklı ve bir-
birinden çok uzak coğrafyalarda 
olmalarına rağmen Türk ve Japon 
ilişkileri Osmanlı Devleti döne-
minde başlamış olup bu ilişkile-
rin kuvvetlendirilmesi için Sultan 
İkinci Abdülhamid tarafından 120 
yıl önce Japonya’ya Ertuğrul Fir-
kateyni gönderilmiştir. Dönüş yo-
lunda (16 Eylül 1890) fırtınaya ya-
kalanarak Pasifik Okyanusu’nun 
derinliklerine gömülen gemide, 
firkateyn komutanı Tuğamiral Os-
man Paşa da dâhil olmak üzere 
527 (609 kişiden 13’ü kazadan ön-
ce koleradan vefat etmişti) deniz-
cimiz şehit olmuş, sadece 69 kişi sağ kurtulabilmiştir. Denizcilik ta-

rihimizin en büyük kazalarından 
biri olan Ertuğrul Fırkateyni’nin 
hazin hikâyesi halen yürekleri 
sızlatmaktadır.

Korunaklı bir körfezde 
yer alan Osaka, 

Japonya’nın Tokyo’dan 
sonra en önemli ticaret, 

endüstri ve nakliye 
merkezi konumundadır.

Ertuğrul şehitleri, 21 Eylül günü, 
kazanın olduğu yeri gören tepenin 
üzerine defnedildikten sonra bura-
ya dikilen abidenin üzerine Türk-
çe ve Japonca, “Osman Paşa” ya-
zılmış, 1891 Şubat’ında bu olayın 
hikâyesi kitabe halinde taşa işlen-
miştir. Oşimalılar, burayı mukad-
des bir yer kabul edip temiz tutup 
her on yılda bir burada merasim 
yapmayı gelenek haline getirmiş-
lerdir. Vazifeleri uğruna canlarını 
veren bu vatan evlatlarına Japon 
hükümetinin ve halkının gösterdi-
ği saygı ve hürmet günümüze ka-
dar sürmüştür. 
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Dilaver DEMİRAĞ

Yazar

MELEZ SAVAŞ OLARAK
TERÖR VE ŞEHİRLER 

MAKALE



ehirler tarih boyun-
ca pek çok tehditle 
karşılaştılar. Günü-
müzde ise en ciddi 
tehdit uluslararası 
terör. Öncelikle bu-

nun bir yeni savaş usulü olduğunu 
ve Üçüncü Dünya Savaşı’nın da bu 
şekilde sürdürüldüğünü bilmemiz 
gerekiyor. HAARP silahının sos-
yolojik biçimi olarak terör, kentler-
deki sosyolojik fay hatlarında ge-
rilimler üretip, kentlerdeki yaşam 
tarzlarını birbirine düşman kıla-
rak, yeni büyük depremler üretmek 
için icat edilmiş bir silah. Modern 
savaşlar ulus devletler arasında ya-
şanıyordu, postmodern savaş ise 
küresel ölçekte ama özellikle de 
kentler üzerinden sürdürülmek-
te. Hâsılı kelam klasik savaş tak-
tikleri teröre uyarlandı. Cephe ola-
rak kentleri seçen bir melez savaş 
biçimi olarak terör ve bu bağlam-
da vekâlet savaşları, 21. yy’ın sa-
vaş stratejisini oluşturmuştur. Bu 
stratejide odak, kentler olduğu için 
yeni yerel yönetim modellemesi 

de doğal olarak istihbarata ağır-
lık veriyor. Bunun yanında güven-
lik olgusunu merkeze koyan bir 
yerel yönetim modeli oluşturulu-
yor. Ama terör eylemlerinin esas 

amacı olan dehşet yaratmak. Bu 
nedenle kentsel yaşamın da etki-
lenmesini engelleyen bir özgürlük 
güvenlik dengesini kurmak gereki-
yor. Bu bağlamda Londra’yı örnek 

Ş

Modern savaşlar ulus devletler arasında yaşanıyordu, 
postmodern savaş ise küresel ölçekte ama özellikle de kentler 
üzerinden sürdürülmekte. Hâsılı kelam klasik savaş taktikleri 
teröre uyarlandı. Cephe olarak kentleri seçen bir melez savaş 
biçimi olarak terör ve bu bağlamda vekâlet savaşları, 21. yy’ın 
savaş stratejisini oluşturmuştur.

11 Eylül 
Saldırısı, Dünya 
Ticaret Merkezi,
New York, 2001
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göstermek mümkün. Londra gü-
venliği büyük oranda gözetim tek-
nolojilerine dayandırıyor.  Bu bir 
kentsel güvenlik modellemesi ola-
rak düşünülebilir elbette. Ancak en 
büyük önlem hiç kuşkusuz sosyal 
önlemler olacaktır. 

Kentler, nüfus yoğunlukları ileti-
şim ve ulaşımın merkezi olması 
nedeni ile sansasyonel eylemler ile 
kendi reklamını yapma derdindeki 
terör örgütleri için bir cazibe mer-
kezi konumundadır. Kentler, he-
def oldukları için önlemler de kent 
yapısına uygun olmak durumun-
dadır. Bugün kentçilik bağlamın-
da kentleri teröre karşı emniyetli 
kılmak için mimariden yerel yöne-
timlere kadar kentçi önlemler gün-
deme getiriliyor. Bu yazıda bir öl-
çüde bunlara değinilmektedir.

Melez Savaş Olarak 
Terör ve Terörist
Modern çağda savaşın efendisi 
ulus devletti. Ama küreselleşme 
ve uçlaşan aşırı modernlik çağın-
da ulus devlet,  giderek doğrudan 
savaşın öznesi olma özelliğini kay-
bediyor. Devletler şüphesiz yeni 
savaş konseptinin de mimarı ve 
öznesi, ama bu bağ artık çok da-
ha dolaylı, bu nedenle de doğrudan 
bir devleti hedef olarak göstermek 
zorlaşıyor.

Kentler nüfus 
yoğunlukları iletişim 
ve ulaşımın merkezi 

olması nedeni ile 
sansasyonel eylemler 

ile kendi reklamını 
yapma derdindeki terör 
örgütleri için bir cazibe 
merkezi konumundadır.

Bu savaşla birlikte Hybrid Warfa-
re bir başka deyimle Melez Savaş 
olgusu da sahneye çıktı. Melez Sa-
vaş, klasik savaş yöntemlerinin 
son bulduğu aynı zamanda sivil ve 
asker ayrımının bulanıklaştığı bir 
belirsizlik durumunu ifade eder.  
Bu savaş biçimi için düzensiz sa-
vaş kavramı da kullanılmaktadır. 
Düzensiz savaş, bir veya daha faz-
la muharibin düzenli güçlerden zi-
yade düzensiz asker olarak sahada 
yer aldığı bir savaştır. Mesela ge-
rilla savaşı düzensiz savaş biçimi-
dir.  Fakat terör yöntemlerini kap-
sayan asimetrik savaş da öyledir. 
Hibrid savaş, konvansiyonel sava-
şı, düzensiz savaşı ve siber savaşı 
harmanlayan askeri bir stratejidir. 
Hareketli operasyonları yıkıcı çaba-
larla birleştirerek, saldırganı ceza-
landırmayla önlemek niyetindedir. 

Hibrid savaş bu yönü ile karma bir 
savaştır. Karma savaş, savaş alanı-
nın esnek ve karmaşık dinamikle-
rini tanımlamak için kullanılabilir; 
bu savaş biçimi için postmodern 
kavramını kullanma nedenimiz de 
bundan kaynaklanmaktadır. Post-
moderniteyi belirleyen özellikle-
re baktığımızda esneklik, herşeye 
uyarlanabilme belirleyici bir özel-
liktir. Öngörülebilirlik, düzenlilik 
yerine öngörülemezdik ve düzen-
sizlik gibi özelliklerin de öne çıktı-
ğı görülmektedir. Bu yönü ile çok 
aktörlü ve düzensiz bir savaş biçi-
mi olarak karma/hibrid savaş tam 
bir bulanıklık içerir. Melez savaş-
la tüm ahlaki kısıtlar askıya alındı. 
Düşman cephesinin arkasına sıza-
rak düşman orduyu savaşma yeti-
sinden yoksun kılmak şeklindeki 
strateji, yerini düşman olarak gö-
rülen ülkenin tüm insani kapasite-
sinin de hedef alınmasına bıraktı. 
Bu bağlamda terörizm bir vekâlet 
savaşı yöntemi haline geldi.

Terörizm ile siyasal şiddet biçimi 
arasındaki ayrımın en net noktası 
terörizmin sivil kurbanları da içine 
alan bir yöntemi içermesidir. Özel-
likle de sivil halkı hedef alan bir 
saldırı biçimi siyasal şiddetten ay-
rılır. Siyasal şiddet amaçlı ve hedef 
odaklıdır. Tedhişçi, ya da siyasal 
eylemci esas olarak bir siyasi ama-
cı olan, bir davayı duyurmak ve bu 
anlamda savaş açılan siyasal siste-
min güçsüzlüğünü göstererek in-
sanları kendi davasına kazanmak 
amacı taşır. Teröristin ise böyle bir 
amacı yoktur, o daha çok hükümet 
ile toplum arasındaki sözleşmeyi 
hedef alır ama burada da özellikle 
sivil halka saldırır. Terör konusun-
da en doğru kaynak Fransız Düşü-
nür Jean Baudrillard sayılabilir. O 
teröristin nihilisttik hatta amaçsız 
yanına dikkat çeker.

“Terörizmin herhangi bir şeyi ko-
nuşturmak, diriltmek ya da ha-
rekete geçirmek gibi bir amacı 
yoktur. Onun devrimci uzantıla-
rı yoktur; bu açıdan bakıldığında 
söylenenlerin tam tersini başardığı 
ve en çok eleştirilen yanı bu olmak-
la birlikte sorununun bu olmadığı 

Terör 
Saldırısı,

Nice, Fransa,
2016



görülmektedir. Onun amacı sessiz 
yığınlara saldırmaktır. Temsil edi-
ci olmayan tek eylem biçimi terö-
rizmdir. İşte bu yüzden temsil edi-
lemeyen tek gerçek olan kitlelerle 
uyum içindedir… Herkesi, her yer-
de, her zaman vurabileceği için çö-
zülemeyen, orijinal bir yanı vardır. 
Bu bakımdan askerî bir komando 
eylemi ya da bir fidye isteme ola-
yından farklıdır… Körü körüne gi-
riştiği bu dövüş, sistemin vurdum-
duymazlığına bir yanıttır. Çünkü 
sistem de uzun zamandan beri 
amaçlarla araçlar ve cellâtlarla kur-
banlar arasında bir ayrım yapma-
maktadır. Rehin alma gibi ölümü 
yaşatan bir terörist eylemin hede-
fi, bütün sistemin en özgün ürünü, 
bütünüyle anonim ve birbirinden 
ayırt edilemeyen bireydir. Her in-
san bir diğerinin yerine geçebilir. 
Ters bir mantıktan yola çıkıldığın-
da suçsuzlar hiç bir şey olmadık-
ları ve kader çizgileri bulunmadığı 
için, kendileri gibi anonim bir sis-
temin en canlı örneği olmanın be-
delini ölümle ödemektedirler. Bu 
insanlar işte hiç bir şey olmadıkları 
için terörizmin kurbanı olmaktan 
kaçamayacaklardır. Anlama bu şe-
kilde meydan okuyan terörist ey-
lem, doğal felâketle aynı anlama 
gelebilmektedir.”1

Terörizm, anonim bir şiddet biçimi 
olarak kitleyi hedef aldığı için en 
önemli eylem sahası kentlerdir. Te-
rörist gruplar şehirleri hedef alıyor 
çünkü şehirler siyasi güç ve nüfus 
merkezleri. Şehirlerde daha fazla 
insan doğrudan ya da dolaylı ola-
rak bireysel terör eylemlerine ma-
ruz kalmaktadır. Bu da terör için 
ilgi yoğunluğu, tanıtım ve dikkati 
çekmek anlamını taşır. Bugün ma-
alesef sadece az sayıda önemli kent 
terörist saldırılara aşina değildir. 
Toplu taşıma gibi kentsel sistem-
ler de şehir genelindeki terörizmin 
yıkıcı etkilerini hızla iletmektedir. 
Başka bir deyişle, nüfus yoğunlu-
ğu ve kentsel karmaşıklık, teröriz-
min arzulanan fiziksel, psikolojik 
ve stratejik etkilerini çoğaltmak-
tadır. Terörist gruplar boşluklar-
dan yararlanmak için çalışıyorlar,  

sempatizanları radikalleştirmek 
için toplumsal bölünmelerden is-
tifade etmek en çok yararlandıkla-
rı yöntem. Bu da terör örgütlerinin 
denetimini zorlaştırmakta. 

Terörizm anonim bir 
şiddet biçimi olarak 

kitleyi hedef aldığı için 
en önemli eylem sahası 

kentlerdir. Terörist 
gruplar şehirleri 

hedef alıyor çünkü 
şehirler siyasi güç 

ve nüfus merkezleri. 

Tüm bu olgular karşısında kentler 
bu yeni savaş biçim karşısında sa-
vunmasız kalabilmekteler. Richard 
Sennet “Bir şehir sadece yaşamak, 
alışveriş yapmak, dışarı çıkmak ve 
çocukları oynatmak için bir yer de-
ğildir. Bu, kişinin ahlakını nasıl tü-
rettiği ile ilgili de bir yerdir, kişinin 
nasıl bir adalet duygusu geliştirdi-
ği, kendisinden farklı olan insan-
lardan nasıl konuşmayı öğrendiği 
ve kendisinden farklı olan insan-
lardan neler öğrendiğini de ima 
eden, bir insanın aynı zamanda 

nasıl insan haline geldiğini de gös-
teren bir yerdir.”2 der. Terörizm, 
tam da bu imkânları ortadan kal-
dırarak insanları korkunun tutsak 
edici ve felç edici iklimine teslim 
olmaya zorlar. Kentin insani im-
kânlarını yok eder. Bu bakımdan 
terörizm tam da bu insani gelişme 
imkânlarını tahrip eden bir teslim 
oluş haline kendimizi bıraktığı-
mızda başarılı olur. Şehir ötekinin 
mekânıdır aynı zamanda ve öteki 
ile temas halinde insan insan olur. 
Terör ise bizi insan olma vasfın-
dan soyarak “homo homini lupus” 
(insan insanın kurdudur) denilen 

Jean Baudrillard

Terör Saldırısı,
Yenibosna, 
İstanbul, 2016
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güvensiz güvenlik ikliminde birbi-
rimizden ayırır. Ötekini bizim ay-
namız değil, tüm insani değerlerin 
parçalandığı vicdani bir cam kırığı-
na dönüştürür. Ötekini insani ge-
lişimimizin olasılığı olarak değil 
de, düşman olarak bellediğimiz an-
da terörizm amacına ulaşmış olur. 
Terörün amacı herkesin herkese 
düşman olabildiği bir negatif doğa 
durumu, ya da negatif bir anarşi ik-
limi yaratmaktır. 

Bu nedenle modern zaman terö-
ristleri, Baudelaire tarafından ta-
nımlanan, boş zaman geçiren, er-
ken modern bir figür olan flanörün 
tam tersidir. Flanör bir aylak ola-
rak şehrin tüm dokusunu içine çe-
ken kişidir. Aylak aylak dolaşırken 
düşünce ve duyum toplayan bir 
duygu ve fikir koleksiyoncusudur. 
Terörist ise şehre nüfuz etme der-
dinde değildir o tersine şehre saldı-
ran bir figürdür.

Baudelaire tarafından şehirleşme 
literatürüne kazandırılan flanör bir 
gezgindir. Pasajlar isimli eserinde-
ki Baudelaire incelemesinde Walter 
Benjamin, bu kavrama avare gez-
gin anlamını verecektir. Sosyolog 
Zygmunt Bauman ise bu kavrama 
aylak gezgin anlamını verir. Her iki 

kavramda da şehri gerçek manan-
da gezen kişi söz konusudur. Ava-
re/aylak gezgin kalabalıktan hiç 
rahatsız olmaz, tersine kendini ka-
labalıkların içinde çok daha rahat 
hisseder. O bir antropolog gibi sü-
rekli gözlemde bulunur. 

Terörün amacı herkesin 
herkese düşman 

olabildiği bir negatif 
doğa durumu ya da 
negatif bir anarşi 

iklimi yaratmaktır. 

Baudelaire, flanörün kalabalık ol-
madan yaşayamayacağını savun-
du. Sokaklarda gezinmek, flanör 
için bir olmazsa olmazdır. Sokakta 
dolaşmak, kentin kalbinde, halka 
açık yerlerde, şehrin meydanların-
da, kalabalık otobüslerde, metro-
da, hâsılı şehrin nabzının çılgınca, 
yüksek sesle atığı yerlerde olmak 
flanör için bir gerekliliktir. Flanör 
evinin dışında da kendini evde his-
seden kişidir. Kent onun için evin-
deki kadar kendisi ile bütünleştiği 
bir yerdir. Kalabalık içinde birey-
selliği, kamusal ve genel arasında 

özel ve kişiseli fark eder, ayrıntılar 
onun gözünden kaçmaz.

Bir bakıma terörist de amaçlı bir 
gezgindir. Ancak terörist merak 
duygusu ile hareket etmez, onun 
amacı saldırı yapacağı yer hakkın-
da bilgi toplamaktır. Şehirden de, 
şehir hayatının kozmopolitliğin-
den de nefret eder. Yani terörist 
flanörün tam zıddıdır. Terörist in-
sanlara bakar ve sadece bir blok, 
bir kitle görür. Bedenlerin yığını 
arasında hiçbir ayrım, ayrıntı yok-
tur ve farklık görmez, onun için 
kalabalık kitledir sadece. İnsanlara 
sadece bir sayı olarak bakar ve bun-
dan başka da bir anlam görmez. 
Flanör sokaklarda ve halka açık 
yerlerde kalabalıkla süslenmişken, 
terörist onlardan nefret eder. On-
ları, saldırmak için harekete geçene 
kadar geride saklanacak zırh olarak 
görür, dahası kalabalığın anonimli-
ği onun saklanmasına ve hatta izi-
ni kaybetmesine elverir. Bu bakım-
dan flanörün tam tersine çağdaş 
terörizm, düşmanları olarak kent-
sel yaşamı, kozmopolitliği ve kent-
te yaşayan insanları görmektedir.

Kısacası terörizm insanları zen-
gin şehir hayatından yoksun bı-
rakmak, onun insani gelişimini 
önlemek gibi şehir hayatı açısın-
dan ölümcül denecek yan etkile-
re neden olmaktadır. Peki, şehirler 
bu kötücül güçlerin şehir hayatı-
nın zengin sosyalitesini zehirle-
mesini nasıl engelleyebilir? Bunu 

Charles Baudelaire
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yaparken yani bir yandan kent ha-
yatının zengin yaşantısını akamete 
uğramasını engellerken diğer yan-
dan da insanların güvenliğini nasıl 
sağlayabilir? Yani şehirler kendisi-
ne yönelen bu tehdide karşı kendi-
lerini nasıl savunacak? Bunun ko-
lay ve hazır cevabı olmadığını göz 
ardı etmeden bu yönde alınan kimi 
tedbirleri saymakla yetinelim.

Kentçilik ve Terör: 
Güvenli Şehirler 
İnşa Etmek
Kentsel saldırılar, kolluk kuvvetle-
ri genellikle yetersiz ve kaynak ye-
tersizliği bulunan gelişmekte olan 
ülkelerde daha da etkili oluyor. Ço-
ğu Batı ve bazı gelişmekte olan ül-
ke sivil kolluk kuvvetleri, istihba-
rat toplama, rehine kurtarma ve 
bina saldırısı konusunda uzman 
birimler geliştirerek daha önceki 
terörizm dalgalarına (veya sosyal 
huzursuzluklara) karşı müdaha-
le yeteneklerini geliştirdi. Elbette 
tüm bunlara rağmen terör saldı-
rıları olabiliyor. Ancak bu konuda 
uzman birimler geliştiren, anali-
tik istihbarat örgütlenmeleri oluş-
turan ülkelerde bu saldırılar daha 
az görülebiliyor. Bu örgütlenmeyi 
geliştiren şehirlerde saldırı sıklı-
ğı epeyi düşebiliyor. Bu kapsamda 
şehirler, terörist saldırıları caydır-
mak, önlemek ve hafifletmek için 
yollar geliştirmeye devam ediyor. 

Londra Belediyesi ünlü ‘çelik çem-
berini’* başlattı; ABD İç Güvenlik 
Bakanlığı (DHS) 9/11 sonrasında 
riske ayarlı kentsel güvenlik fonu-
nu** kullandı. Dahası dünya gene-
lindeki şirketler, ortak saldırı se-
naryolarını engellemek için bina 
tasarımı özelliklerini ve güvenlik 
prosedürlerini birleştirdi. Bu ye-
niliklerin birçoğu, özellikle inşa-
at sektöründe standart kentsel 
planlama uygulamasıdır ve tehdit 
azaltma daha etkili ve daha az ra-
hatsız edici hale geliyor.3

Kısacası, kentler planlamadan bina 
tasarımlarına kadar birçok alanda 
kendilerini terörün meydan oku-
masına yönelik olarak daha daya-
nıklı kılmaya çabalıyor. Mesela te-
röre dönük bir kent planlamasında 

* Çelik Çember: Yol bariyeri, kontrol noktaları ve 
Büyük Londra’nın kalbindeki finansal bölge olan 
Londra şehri çevresindeki yüzlerce gözetleme ka-
merasından oluşan güvenlik ve gözetleme korido-
nunun popüler adı.

** Riske Ayarlı Kentsel Güvenlik Fonu: Bu 
fon, planlama, teçhizat ve eğitim için mali yardım 
sağlayarak, terör eylemlerini önlemek, bunlara 
yanıt vermek ve bunlardan kurtulmak için güven-
lik ve genel hazırlıklılığı artırmak için tasarlan-
mış bir İç Güvenlik Bakanlığı hibe programı. Bu 
fonlar, her bir kentsel alanın maruz kalabileceği 
terörizm riskinin birkaç göstergesinden oluşan bir 
formül kullanılarak tahsis ediliyor. Bu yolla kent-
sel alanlar terör riskine karşı daha hazırlıklı hale 
gelebiliyor ve bu saldırıların gerçekleşme olasılığı-
nı azaltıyor.

özellikle açık kentsel alanlarda gü-
venlik nasıl arttırılabilir, saldırı 
nasıl azaltılabilir sorularına cevap 
aranacaktır. Bina tasarımları, bi-
nalara giriş-çıkış kadar araç bom-
baları ile yapılacak saldırılara karşı 
dayanıklı malzemeleri içerecektir. 
Hiç şüphesiz bunlar kentsel doku-
ya dönük önlemlerdir.

Kentler, planlamadan 
bina tasarımlarına 

kadar birçok alanda 
kendilerini terörün 
meydan okumasına 

yönelik olarak 
daha dayanıklı 

kılmaya çabalıyor. 

İstihbarat ve Gözetim 
Teknolojileri 
Kentsel güvenlik açısından kentsel 
doku çalışmalarının yanında yerel 
yönetimler tarafından devletle iç 
içe yürütülen önlemler de söz ko-
nusu. Düşmanların az anlaşıldığı, 
saldırı araçlarının önceden kestiri-
lemediği ve potansiyel hedeflerin 
çok ve çeşitlilik arz ettiği bu yeni 
saldırı yöntemlerinin değiştirmiş 
olduğu bir dünyada, “bilmenin” 

Walter Benjamin
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gerekliliğini tahmin etmemek im-
kânsızdır. İstihbarat ve güvenlik 
tedbirleri de kentsel güvenliğin bir 
parçası sayılıyor. 2014’ten bu yana 
yaşanan birçok büyük saldırı, is-
tihbarat geliştirmede başarısız ol-
maktan çok istihbarat noktalarını 
birbirine bağlayamama yüzünden 
gerçekleşti. Topyekûn güvenlik ya 
da güvenlikte çoklu bir tam saha 
baskı de istihbaratla ve teröre karşı 
güvenlik oluşturmakta kullanılan 
yöntemlerden birisidir. 

Bu kapsamda ABD iyi bir örnek 
oluşturmakta. ABD’de istihbarat 
ve güvenlik alanında kurumlar ara-
sındaki işbirliğini çoğaltmak ve bu 
yapılar arasında bir ağ inşaa et-
mek, başvurulan modellerden bi-
risi. Eyalet ve yerel kolluk, halk 
sağlığı ve acil müdahale persone-
li, terörist tehditleri tespit etme ve 
bunlara tepki verme konusunda 
ön saflarda yer almaktalar. Enerji 
kaynakları, kimyasal tesisler ve te-
lekomünikasyon gibi anahtar alt-
yapıların güvenliğini sağlamaktan 
şirket yöneticileri sorumludur. İş-
çiler ve mahalle sakinleri, saldırı-
ları önlemeye yardımcı olabilecek 
bilgileri ediniyorlar. Terör konu-
sunda belirlenen hedeflere ulaş-
mak için, savunma ve istihbarat 

ajansları, bilgi edinimi, analizi ve 
yaygınlaştırılmaktalar.

Terör, 21. yüzyıla 
özgü bir karma 

ve düzensiz savaş 
biçimi olarak doğdu. 

Egemenlik iddiasındaki 
devletler bunu bir tür 
vekâlet savaşı olarak 

sürdürmekteler. Amaç, 
saldırı yapılan ülkenin 
sosyal dayanaklarını 

çökertmek, iç 
huzursuzluğu arttırmak. 

Politika yapıcılar düşmanın kim ol-
duğunu, hangi bilgilerin aranaca-
ğı, nerede bulunması gerektiğini 
ve kimin arandığını bildikleri sü-
rece oldukça iyi bir yaklaşım ser-
gileyebiliyorlar. Devlet ve yerel yö-
netimlerin, özel sektörün tehditler 
ve güvenlik açıkları hakkında bilgi 
toplanmasına ihtiyacı var. Bu ku-
rumların ihtiyaç duydukları bilgile-
ri kendilerine iade etmek için geniş 
bir ağ oluşturması gerekiyor. Bu 
kapsamda yeni güvenlik stratejisi 
farklı bir anlayış içermekte.

Geçmişin resmi, hiyerarşik ve bö-
lümlendirilmiş bilgi stratejileri ra-
fa kalkıyor. Bunun yerini, kamu ve 
özel bilgi sağlayıcılarının, analistle-
rin ve kullanıcıların esnek, merke-
zi olmayan ağlarını içeren yeni bir 
istihbarat örgütlenmesi alıyor.4 İs-
tihbarata ilişkin bu yenilenme te-
rörün esnek ve uyarlanabilir ni-
telikleri ile uyumlu bir biçimde 
oluştuğundan doğal olarak terör 
karşısındaki istihbarat yetersizlik-
lerini önemli ölçüde ortadan kal-
dırmış oluyorlar. Bu şekilde kent-
ler terör karşısında daha güvende 
olabiliyor. Bunun sonucu terör sal-
dırıları belki tamamı ile ortadan 
kalkmıyor ama saldırı sıkılığı cid-
di olarak düşüyor. Tüm bunlardan 
kentlerin alacağı çok şey olduğu ise 
açıktır.

Sonuç
Terör, 21. yüzyıla özgü bir karma ve 
düzensiz savaş biçimi olarak doğ-
du. Egemenlik iddiasındaki devlet-
ler bunu bir tür vekâlet savaşı ola-
rak sürdürmekteler. Amaç, saldırı 
yapılan ülkenin sosyal dayanakla-
rını çökertmek, iç huzursuzluğu 
arttırmak. Şehirler eski çağdan be-
ri sahip olduğu zenginlikler nede-
ni ile başka güçlerin savaş yolu ile 
hâkimiyet kurmak istediği yerler 

Terör 
Saldırısı,
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olmuşlardır bu nedenle savaşlarda 
hedef hep şehirler olmuştur.

21. yüzyılın savaş stratejisi olan 
terör de şehirleri hedef alıyor. Şe-
hirler nüfus yoğunluğu, sosyal ya-
şamın çeşitliliği, ulaşım ve iletişim 
imkânları bakımından sahip oldu-
ğu zengin imkânlar nedeni ile terör 
saldırılarının hedefi konumunda. 
Özellikle şehirlerin geniş iletişim 
imkânları kendi reklamlarını yap-
mak, kendilerine insan gücü dev-
şirmek isteyen terör örgütleri için 
cazip mekânlar. Bu bakımdan şe-
hirlerin bu saldırgan güçlere kar-
şı kendilerini savunabilmeleri 
gerekiyor.

Terör korkunun üzerine bina edil-
diği bir şiddet biçimi olduğundan 
öncelikli olarak korkunun beyin-
leri ele geçirmesine, şehir hayatı-
nın rutin sosyal yaşamının etkilen-
mesine, kesintiye uğramasına izin 
vermemek gerekiyor.

İşin manevi kısmını böyle ifade et-
mek mümkün. Ancak teröre karşı 
sadece psikolojik ümminetiyi (ba-
ğışıklığı) arttırmak direnci çoğalt-
mak yeterli olmasa gerektir. Aynı 
zamanda saldırıları önlemek, sık-
lığını düşürebilmek de önemlidir. 
Bunun için de şehri, teröre karşı 
güçlendirip onu güçlü kılmak için 
alınacak fiziki önlemler de gere-
kiyor. Bunları da şehircilik kapsa-
mında düşüneceğimiz önlemler ve 
şehircilik dışında ülke yönetimi ile 
yerel yönetimin ortaklaşa alacağı 
önlemler olarak düşünmek müm-
kün. Bu kapsamda şehir mimari-
si, şehrin fiziki planlaması vb. gibi 
önlemler yanında ileri gözetleme 
sistemleri, tarama teknolojileri ile 
şehre giriş çıkışları kontrol etmek 

de şehircilik kapsamında ele alına-
cak önlemlerdir. 

Terör korkunun üzerine 
bina edildiği bir şiddet 

biçimi olduğundan 
öncelikli olarak 

korkunun beyinleri 
ele geçirmesine, 

şehir hayatının rutin 
sosyal yaşamının 

etkilenmesine, kesintiye 
uğramasına izin 

vermemek gerekiyor. 

Yerel yönetimle ülke yönetimi-
nin ortaklaşa alacağı önlemlerin 
başında ise istihbarat gelmekte-
dir. İstihbaratta ise en değerli olan 

istihbaratların hem desantralize 
olması, hem de ortak bir havuzda 
birikebilmesi önem taşımaktadır. 
Ama daha önemlisi analizdir, bu 
da bilgi üretimi alanına girer. Bilgi 
üretmek örgütü, örgütün ideolojik 
saiklerini, olası insan kaynaklarını 
kapsayan, dahası olaylardan yola 
çıkarak bunlar arasında bir illiyet 
bağı kurup, bunları birbirine ekle-
yip belli modeller üretebilmektir.

Ancak elbette bu saldırıların mut-
lak olarak önüne geçmek olası 
değildir, lâkin bu saldırıları ola-
bildiğince seyrekleştirebilmek, ve-
receği zararları minimize edebil-
mek mümkündür. Bu anlamda 
İstanbul’un bu konuda diğer baş-
kentlerde izlenen hem şehircilik 
yaklaşımlarını hem de istihbarat 
konusunda yapılabilecekleri yeni 
baştan ele almasında fayda olduğu 
aşikârdır. 
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Temmuz 2016 ge-
cesinin önemli ak-
törlerinden biri-
si de Diyanet İşleri 
Başkanlığı persone-
li idi. Halkın, İstan-

bul ve Ankara’da darbe girişimini 
engelleme ve durdurmaya yönelik 
mücadelesine Diyanet İşleri Baş-
kanlığı da ülke genelindeki bütün 
câmi personelini göreve çağırarak 
halkın seferberlik halini takviye et-
ti. Bu çerçevede daha önce emsa-
li görülmemiş bir şekilde yurt ge-
nelindeki bütün câmilerden halkı 
sokağa çıkmaya, darbe girişimini 
engellemeye teşvik eden çağrılar 
yapıldı. Müezzinler; tekbirler, sa-
lat-ı ümmiyeler, salâlar, dualar, İs-
tiklal Marşı, şiirler ve anonslar eş-
liğinde herhangi bir metne bağlı 
olmaksızın irticalen civardaki aha-
liyi 15 Temmuz gecesinde darbeye 
karşı koymaya, vatanı/bayrağı/eza-
nı/namusu kurtarmaya, demokra-
siye sahip çıkmaya; müteakip ge-
celerde ise -ilk günlerde her vakit 
ezanından önce ardından sadece 

yatsı ezanından önce salâ vermek 
suretiyle- halkı meydanlara, 10 
Ağustos 2016 tarihinde sona eren 
demokrasi nöbetlerine iştirake da-
vet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı 
personelinin hemen tamamının 
-15 Temmuz gecesi için bazı bölge-
lerde çatışmanın ortasında kalmak 
pahasına bazı bölgelerde ise çev-
redeki vatandaşların bir kısmının 

sözlü ve fiili saldırılarına uğramak 
suretiyle- rol oynadığı bu süreç, Di-
yanet İşleri Başkanı Mehmet Gör-
mez’in ilk olarak 23:40 sularında 
Ülke TV’ye canlı yayına telefonla 
bağlanarak1 verdiği sözlü talimat-
la başladı2:

“Bütün din gönüllüsü kardeşlerime 
sesleniyorum. Lütfen her biriniz mi-
narelere koşun. Oralardan önce bir 

15

Halkın, İstanbul ve Ankara’da darbe girişimini engelleme ve 
durdurmaya yönelik mücadelesine Diyanet İşleri Başkanlığı 
da ülke genelindeki bütün câmi personelini göreve çağırarak 
halkın seferberlik halini takviye etti.
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peygamberimize (sav) bir salâ getirin 
ve ardından da milletimizin her ferdi-
ni milletimizin hukukuna sahip çık-
maya, iradesine sahip çıkmaya [davet 
edin].”
Televizyondan canlı yayınlanan bu 
sözlü talimatın yanı sıra saat 01:00 
sularında ise bütün Diyanet per-
soneline Mehmet Görmez tara-
fından aşağıda metni yer alan kısa 
mesaj (sms) gönderildi:

“Din gönüllüsü kardeşim. Bugün mil-
letimizin hukukunu korumak için 
üzerimize düşeni yapmak en büyük 
vecibedir. Ülkenin ve milletin birli-
ğinin, huzur ve refahının ayaklar al-
tına alınması, millî iradenin cebir ve 
şiddetle çiğnenmesi asla kabul edile-
mez. Milletimizin manevi rehberleri 
olarak her türlü kanun ve hukuk dı-
şı girişimlere karşı milletimizle bera-
beriz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri 
olan minarelerimizden halkımıza bu 
büyük ihanete şiddete başvurmadan 
karşı koymaya davet ediyorum. Salâ-
lar verilerek milletimiz hukukuna sa-
hip çıkmaya davet edilecektir.”

Mehmet Görmez

Mehmet Görmez’in bu talimatı-
nın ardından artık bütün minare-
lerden salâlar ve ezanlar, dualar, 
anonslar yükselmeye başlamıştı. 
Mehmet Görmez gerek televizyon-
da gerekse personele gönderdiği 
mesajda müezzinler için genel çer-
çeveyi çizmiş, personeli -bu çerçeve 
içerisinde kalmak kaydıyla- bu hu-
susta serbest bırakmıştı. Bu irticali 

durum ortaya değerlendirilmeyi 
bekleyen zengin bir materyal po-
tansiyelinin ortaya çıkmasına da 
zemin hazırladı. Zîra 15 Temmuz 
gecesi minarelerden yapılan çağrı-
lara ait kayıtlar; bir yandan Diya-
net personelinin bu meş’um olayı 
nasıl telakki ettiği ve bu telakki-
nin halka nasıl intikal ettiğini diğer 
yandan da halkın motivasyon araç-
larından -belki en etkililerinden- 
birisinin nasıl bir fonksiyon icra et-
tiğini anlamaya yardımcı olacaktı. 
Elinizdeki metin bu düşüncelerden 
hareketle hazırlandı. 

Ülkenin ve milletin 
birliğinin, huzur ve 
refahının ayaklar 

altına alınması, millî 
iradenin cebir ve 

şiddetle çiğnenmesi 
asla kabul edilemez.

Dosyayı hazırlarken; internet or-
tamında, ses ve video paylaşım si-
telerinde (özellikle ve birkaç or-
tamda varsa tercihen Youtube) 
olabildiğince geniş bir arama yap-
maya, bulduklarımız içerisinde bir 
bütünlüğü haiz ve ses kalitesi ba-
kımından deşifre edilmeye en mü-
sait olanları tespit etmeye gay-
ret ettik. Ulaştığımız dosyaların 
tamamını burada neşretmemek-
le beraber temsil kabiliyetini haiz 

bir derleme yapmaya gayret ettik. 
Deşifrelerini verdiğimiz kayıtların 
hangi câmiye ait olduğunu olabil-
diğince tespit etmeye gayret ettik. 
Keza kayıtların linklerini -dosya-
ların bizzat kendilerine ulaşmak 
isteyenler için- metin sonlarına 
ekledik. Deşifre metinler içerisin-
de gerekli durumlarda verdiğimiz 
izahları ise [ ] içerisinde belirttik.

Müstakbel çalışmalara kaynaklık 
teşkil etmesi ve bu mütevazı dos-
yanın genişlemesine yol açması, bu 
dosyanın en mühim gayesidir3. 

1. İstanbul Eyüp Sultan 
Câmi
“Essalatu vesselamu ala rasulina 
Muhammedin ve ala alihi ve sah-
bihi ecmain. Allahümmensuril is-
lâme ve’l-müslimîn! Allahümme 
eyyid kelimete’l-hakkı ve’d-din. Al-
lahümme eşğili’z-zalimîne bi’z-za-
limîn! Ve ehricna min beynihim 
salimîn! Allahümme kahhiri’l ke-
ferete ve’l-fecerete ve’l-mülhidîne 
ve’l-mürtedîn!

Ya rabbelalemin!

İslam’a ve müslümanlara yardım 
et! Vatanımızı, milletimizi, devle-
timizi ve Ümmet-i Muhammed’i 
her türlü tehlikeden koru. Birliği-
mizi, beraberliğimizi daim eyle ya 
Rab! Birliğimize kasteden hainlere, 
düşmanlara fırsat verme ya Rab! 
Kurmuş oldukları tuzakları, desi-
seleri kendi başlarına çevir ya Rab! 
Onlara fırsat verme ya Rab! Bizle-
ri birbirimize düşürmek isteyenle-
re fırsat verme ya Rab! Şu mübarek 
gecede sana yalvarıyoruz ya Rab! 
Şu yalvarmalarımızı, yakarmaları-
mızı boş çevirme ya Rab! Duaları-
mızı boş çevirme ya Rab! 

Ya rabbelalemin ve ya hayren 
nasırîn!

Ecdadımız Kuran için, İslam için, 
bizler için mücadele etti, kanını 
akıttı ve bu cennet vatanı bizle-
re emanet etti. Ya Rab! Ecdadımı-
zın yolunda gitmeyi bu cennet va-
tana sahip çıkmayı ve kanımızın 
son damlasına kadar bu vatanı sa-
vunmayı hepimize nasip eyle. Ya 



rabbelalemin! Ümmet-i Muham-
med’e yardım eyle! Polislerimize 
askerlerimize yardım eyle Ya Rab! 
Tefrikaya düşmekten bizleri muha-
faza eyle! İçimizdeki hainlere fırsat 
verme ya Rab! 

Ya rabbelalemin! Ya rabbelalemin! 

Biz birbirimizi senin rızan için se-
viyoruz. Senin rızan için bir araya 
geliyoruz. Daha mutlu ve huzur-
lu yaşayalım diye, daha müreffeh 
bir hayat yaşayalım diye bir araya 
geldik, şu meydanda toplandık. Şu 
meydanda toplanan kardeşlerimi-
zi iki cihanda aziz eyle. Huzurunda 
bulunduğumuz Eba Eyyub el-En-
sari hazretlerinin şefaatına bizle-
ri nail eyle ya Rab! Onun yüzü su-
yu hürmetine ya Rab, bu Ümmet-i 
Muhammed’e, şu güzel kardeşleri-
mize yardım eyle ya Rab!

Ya rabbelalemin! İlahî! 

Vermiş olduğumuz bütün nimet-
leri saymaya kalksak saymamız 
mümkün değildir. Ya Rab! Nankör-
lük etmekten bizleri muhafaza ey-
le! Birlik beraberliğimizi daim eyle. 
Aramızdaki hainlere fırsat verme 
Allah’ım. Bizleri, ülkemizi, vatanı-
mızı, yurdumuzu …” [Kayıt burada 
kesiliyor.]

Web erişim adresi: https://www.
youtube.com/watch?v=C63cAoY-
Rukg (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

2. İstanbul Şehzade 
Câmi 
[Çatışmalar esnasında… Salâyı 
müteakiben…]

“Ey Mehmed’im! … cihanın süsü 
Mehmedim! Nedir bu … Mehme-
dim! Sen ki vatanımın bekçisi, na-
musumun bekçisi, ezanımın bekçi-
si ey Mehmedim! Sen bensin ben 
senim. Ey kınalı kuzu Mehmedim! 
Kışlamız seni bekliyor! (…) Her ta-
raftaki Mehmetçik çekildi kışlası-
na. Bir tek sen burada kaldın. Sen 
de çekil, üzme vatandaşını. 

Sen namusumun bekçisi, ezanımın 
bekçisi, bayrağımın bekçisi sen-
sin Mehmedim! Kışlana dön! Sen 
bensin ben senim. Bizden başka 

biz yok, bu vatandan başka vatan 
yok. Gelin bir olalım! Diri olalım! 
Hep birlikte küfre karşı zulme karşı 
dimdik duralım. Bayrak dinmesin, 
ezanlar, salâlar dinmesin! Senin 
namlun düşmana çevrilsin, bana 
değil ey Mehmedim! Ey kınalı ku-
zu Mehmedim!”

Ya rab! Ecdadımızın 
yolunda gitmeyi bu 
cennet vatana sahip 

çıkmayı ve kanımızın 
son damlasına kadar 
bu vatanı savunmayı 
hepimize nasip eyle. 

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=6zbnNPn7OTQ 
ve https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SyEV4zx7xdM (Erişim Tari-
hi: 07.08.2016)

[Müezzin İstiklal Marşı’nı okuyor:]

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=m53VAzASnOI 
(Erişim Tarihi: 07.08.2016)

[Teşrik tekbirleri, salat-ı ümmiye-
ler ve Kuran-ı Kerim tilaveti için 
bkz.: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kVWTL-A_YL8 (Erişim Tari-
hi: 07.08.2016)

3. Güngören Merkez 
Câmi
 “Kıymetli kardeşlerim!

Kalbinde, gönlünde iman aşkıy-
la bu vatanı, bu milleti, askerini, 
polisini, bütün memleketini se-
ven, her bir karış toprağına sevdalı 
olan, bir ağacının dalının yaprağı-
nın düşmesine dahi müsaadesi ol-
mayan kıymetli kardeşlerim! İman 
sahipleri!

Vatanımıza, milletimize, devleti-
mize, mukaddes değerlerimize, câ-
milerimize, minarelerimize, ezan 
ve bayrağımıza kastedenler, hu-
zuru bozmaya çalışanlar, vatan ve 
millet hainleri için tüm halkımızı, 
tüm milletimizi, tüm gönüldaşları-
mı tepki vermeye, duruşunu sergi-
lemeye sokağa davet ediyoruz. 

Ulubatlı Hasan’lar gibi, Sütçü 
İmam’lar gibi, bu vatanın, bu mil-
letin bu toprağın bağrında yetişen 
aslanlar gibi asla geçit vermeyelim! 
Asla müsaade etmeyelim! 

Ve diyoruz ki Ya Rab! 

Bu milletin huzuruna kastedenlere 
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fırsat verme ya Rab! Birliğimizi, 
beraberliğimizi bozmak isteyenlere 
fırsat verme ya Rab! Yarın çocuk-
larımıza açıklama yapmakta zorluk 
çekeğimiz bugünleri bizlere yaşat-
ma ya Rab! Kin ve nefret besleyen, 
kin ve nefret duygularıyla hareket 
edenlere fırsat verme ya Rab! Kur-
muş oldukları tuzakları, kurmuş 
oldukları hileleri, desiseleri kendi 
başlarına çevir ya Rab! 

Ya rabbelalemin!

Bizlere bu dünyada da hem de ah-
rette de iyilikler ver, güzellikler ver. 
Kardeşliğimizi bozan, bozmak iste-
yenlere fırsat verme! 

Tüm halkımızın, tüm gönüldaşları-
mızın, tüm insanımızın, iman eh-
li, İslam ehli, hakikat ehli insaniyet 
namıyla birlikte, İslamiyet sadasıy-
la birlikte tepki vermeye tepki koy-
maya davet ediyorum. Rabbim ga-
zamızı mübarek eylesin.” 

Web erişim adresi: https://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=EsPBt2XmN0c (Erişim Tari-
hi: 07.08.2016)

4. İstanbul Çağlayan 
Yeni Câmi
[Câmi’de Ramazan ayından kalma 
ay-yıldız motifli mahya var. Mü-
ezzin İstiklal Marşı’nın tamamını 
okuyor]

Web erişim: https://www.youtube.
com/watch?v=z_BzVTETIcI (Eri-
şim Tarihi: 07.08.2016)

Ulubatlı Hasan’lar gibi, 
Sütçü İmam’lar gibi, 

bu vatanın, bu milletin 
bu toprağın bağrında 

yetişen aslanlar gibi asla 
geçit vermeyelim! Asla 
müsaade etmeyelim!  

5. İstanbul Tuzla Toki 
Câmi
[16 Temmuz, gündüz]

“(…) Şiddete başvurmadan mey-
danlara sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. 

Aziz vatandaşlarım! 

Devletimize yönelik terör girişi-
mine karşı devletimizin meşru 
güçleri duruma hakim olmuştur. 
Sorumlular gözaltına alınmış ve 
alınmaya devam etmektedir. Va-
tandaşlarımızı devletimizin yanın-
da yer almaya devam etmeye, tam 
bir istikrar sağlanana kadar şidde-
te başvurmadan meydanlara sa-
hip çıkmaya devam etmelerini arz 
ediyorum. 

Necip milletim, aziz kardeşlerim! 

Bu şanlı devlete yönelik olarak te-
rör girişiminde bulunma gafleti 
içinde olanlara karşı devletin meş-
ru güçleri duruma hakim olmuş-
tur. Sorumlular gözaltına alınmış 
ve alınmaya devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızı devletimizin ya-
nında yer almaya devam etmeye 
ve tam bir istikrar sağlanana kadar 
şiddete başvurmadan meydanlara 
sahip çıkmaya devam etmelerini 
arz ediyorum. 

Rabbim bu necip milletin ve Meh-
metçiğimizin, güvenlik güçlerinin 
yar ve yardımcısı olsun.” 

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=IGwNXyGSMhs 
[22:17-24:11 arası] (Erişim Tarihi: 
07.08.2016)

6. Ankara - (Câmi 
tespit edilemedi)
“Değerli vatandaşlarım! 

Allah adına, devlet adına, millet 
adına meydanlara çıkın! Devlet 
Başkanımızın, Cumhurbaşkanımı-
zın çağrısına uyun! Allah için çıkın 
dışarıya! Meydanlara çıkın! Dev-
letimiz adına, Allah adına milleti-
mizi meydanlara bekliyoruz. Çıkın 
değerli kardeşlerim.

[daha yüksek sesle ve devamla]

Çok kıymetli vatandaşlarım! 

Lütfen! Allah aşkına, İslam aşkına, 
demokrasi aşkına ülkemize ve mil-
letimize sahip çıkmak amacıyla lüt-
fen meydanlara gelin! Sayın Cum-
hurbaşkanımızın davetine lütfen 
icabet edelim.”

Web erişim: https://www.youtube.
com/watch?v=innOM1bRlxU (Eri-
şim Tarihi: 07.08.2016)

7. Şanlıurfa Kadıoğlu 
Câmi
[Makamsız teşrik tekbiri… 
Müteakiben]

“Muhterem cemaat, mahalle halkı! 

Fatih Sultan Mehmed’in, Sultan 
Murad’ın, Abdülhamid Han’ın 

https://www.youtube/
https://www.youtu/
https://www.youtube/


emanetini elimizden almak isti-
yorlar. Avrupası, Amerikası, Fet-
hullah Gülen’in köpekleri idareyi 
yönetimi elimizden almak istiyor-
lar. Vatanımıza göz dikenler, na-
musumuzu, vatanımızı elimizden 
almak istiyorlar. 

Muhterem cemaat, muhterem ma-
halle halkı! 

Hepimiz bir olalım, beraber ola-
lım. Buradan beraberce topluca va-
liliğin önünde toplanalım. Valilik 
binasının önüne yürüyelim. İra-
demize, yönetimimize, namusu-
muza, vatanımıza sahip çıkalım. 
Hiç kimse irademize ipotek koya-
maz. Biz bu vatanın sahipleriyiz. 
Bize bu vatanı dar edecek olanları 
bize kazdıkları kuyuya, oynadıkları 
oyunun içine gömeriz. 

Muhterem cemaat!

Câminin önünde toplanalım. 
Gençlerimizle, çocuklarımızla, ka-
dınlarımızla, erkeklerimizle, yaş-
lılarımızla câminin önünde topla-
nalım. Kalabalık bir şekilde valilik 
binasının önüne gidelim. Cumhur-
başkanımıza, başbakanımıza sahip 
çıkalım. Hiç kimse hele hele Yahu-
di, Hristiyan oyuncağı olmuş, bu 
milletin başına bela olmuş köpek-
ler bizi yönetemezler. Muhterem 
cemaat!

Câmimizin önünde toplanalım, 
valilik binasının önüne yürüyelim. 
Valimize idaremize sahip çıkalım. 
Câminin önünde toplanalım cema-
at! Cumhurbaşkanımıza, Başbaka-
nımıza, vatanımıza, namusumuza 
sahip çıkalım. Bizi silah zoruyla, 
bizi darbeyle yönetmek istiyorlar. 
Hiç kimse buna … nasip olamaz bu 
kendisine. Câminin önünde top-
lanalım inşallah. Câminin önün-
de toplanalım cemaat! Câminin 
önünde toplanalım gençler! Evi-
nizde yatmayın, uyumayın. Bizi 
Mısır’a çevirmek istiyorlar. Bizi Su-
riye’ye çevirmek istiyorlar. Bu mil-
letin %50’sinin oy verdiği adamı 
hapse atmak, öldürmek istiyorlar. 
Osmanlı Padişahlarına yaptıkları-
nı Recep Tayyip Erdoğan’a da yap-
mak istiyorlar. Bu siyaset değildir 

cemaat! Gün siyaset günü değildir. 
Gün darbeye karşı ayağa kalkma 
günüdür. Ayağa kalkalım! Ayağa 
kalkalım! Dik duralım! Bize oyna-
nan oyunlara karşı ayağa kalkalım 
cemaat!

[Tekrar makamsız olarak teşrik 
tekbiri.. Devamla:]

Bu siyaset değildir 
cemaat! Gün siyaset 
günü değildir. Gün 
darbeye karşı ayağa 

kalkma günüdür. 
Ayağa kalkalım! 

Ayağa kalkalım! Dik 
duralım! Bize oynanan 
oyunlara karşı ayağa 

kalkalım cemaat!  

Toplanalım cemaat. Câminin önün-
de kalabalık bir şekilde toplanalım. 
Susmayalım. Yan gelip yatarak, evi-
mizde oturarak bu millete, vatana, 
toprağa sahip çıkamayız. Câmi-
nin önünde toplanalım, kalabalık 
bir şekilde. Yahudinin, Hristiya-
nın maşası oyuncağı olmuş kişiler, 
kimseler bizi yönetemezler. Muh-
terem mahalle halkı yatmayın, kal-
kın! Zaman yatma zamanı değildir. 
Uyuma zamanı değildir. İradenize 
sahip çıkın. Tek bir kişi de olsak tek 
başımıza da olsak valiliğin önüne 
yürüyoruz. Sizi bekliyoruz. Kala-
balık şekilde bekliyoruz inşaallah.”

Web erişim adresi: https://
www.youtube.com/watch?v=_
zm8K2i2sLU (Erişim Tarihi: 
07.08.2016)

8. Denizli (Câmi 
tespit edilemedi)
“Sevgili Denizli halkımız! Denizli 
Çınar Câmii’nden şu anda salâ ve-
rilecektir. Bütün halkımızı devle-
tine ülkesine sahip çıkmaya Çınar 
Meydanı’na çağırıyoruz. 

Sevgili Denizli halkı! Çınar Câmi-
mizden bütün Denizli’ye yönelik 
salâ verilecek. Bütün halkımızı Çı-
nar Meydanı’na ülkesine milletine 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

[Salâyı müteakiben] 

“Sevgili Denizli halkımız! Türkiye 
Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanımızın ve Diya-
net İşleri Başkanımızın çağrısıdır… 

Bütün Denizli halkımızı Çınar 
Meydanı’na ülkesine, devletine, 
milletine sahip çıkmaya çağırıyo-
ruz. [Daha yüksek sesle devamla] 

Sevgili Denizli halkı! Türkiye Cum-
huriyeti Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet 
İşleri Başkanımızın çağrısıdır. 

Bütün Denizli halkını ülkesine, 
milletine sahip çıkmaya Çınar 
Meydanı’na çağırıyoruz.

Sevgili kardeşlerim! Bugün, bugün 
tarihi bir gündür. 

Cumhurbaşkanımızın ve Diya-
net İşleri Başkanımızın çağrısıdır! 

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2017-10 ‹ 128 129 ›İKTİBAS

http://www.youtube.com/watch?v=_


Tüm kardeşlerimizi Denizli Çınar 
Meydanı’na ülkesine, milletine sa-
hip çıkmaya davet ediyoruz. 

[Tekrar salâ ve devamla:] 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Deniz-
lili kardeşlerim! Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanımızın ve Diya-
net İşleri Başkanımızın çağrısıdır. 

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı-
mızın ve Diyanet İşleri Başkanımı-
zın çağrısıdır. 

Bütün Denizli halkını Çınar Mey-
danı’na vatanına, ülkesine, mille-
tine bağımsızlığına sahip çıkmaya 
davet ediyoruz. 

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Şu 
anda, şu anda Çınar Meydanı’nda 
on binler, idarecilerimiz, kardeşle-
rimiz ülkesine bağımsızlığına sa-
hip çıkmak için Çınar Meydanı’n-
dadır. Bütün kardeşlerimizi Çınar 
Meydanı’na davet ediyoruz.”

Web erişim adresi: https://www.

youtube.com/watch?v=jA0oWzcs-
D8c (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Bu güzel vatanımızın, 
bu biricik vatanımızın 

yok edilmesine, 
dağıtılmasına, 

parçalanmasına 
çalışanlara fırsat 
verme ya Rabbi!   

9. (Câmi tespit 
edilemedi)
“Amin. Euzubillahimineşşeyta-
nirracim. Bismillahirrahmanir-
rahim. Ve’l-hamdülillahi rabbila-
lemin. Vessalatu vesselamu ala 
rasulina Muhammedin ve ala ali-
hi ve sahbihi ecmain. Allahüm-
me rabbena ya rabbena tekabbel 
minna inneke entessemi’ul-alîm. 
Ve tüb aleyna ya mevlana inneke 
ente’t-tevvabürrühim. 

Allahümmensuri’l islame vel müs-
limin. Allahümme eizze’l-islame 
ve’l-müslimin. Allahümme merha-
mu Ümmet-i Muhammedin! 

Ya Rahim ü ya Rahman! Ya Mu-
in Ya Allah! Ya rabbellalemin ve ya 
erhamerrahimin!

Ellerimizi açtık yalvarıyoruz ya 
Rabbi, dua ediyoruz. Milletimize, 
devletimize birlik, beraberlik ih-
san eyle. Bu güzel vatanımızın, bu 
biricik vatanımızın yok edilmesi-
ne, dağıtılmasına, parçalanması-
na çalışanlara fırsat verme ya Rab-
bi! Birliğimizi beraberliğimizi daim 
eyle ya Rabbi! 

Sen her şeye kadir olansın! 

Zalimlere, kafirlere, münafıklara 
karşı Ümmet-i Muhammed’e yar-
dım eyle ya Rabbi! Vatan hainleri-
ne fırsat verme ya Rabbi! Zalimlere 
fırsat verme ya Rabbi! Dirliğimizi, 
düzenimizi, birliğimizi, beraberli-
ğimizi daim eyle ya Rabbi! 

Ezanlarımızın susmasına [çalışan-
lara], bayraklarımızın dalgalanma-
sına engel olmak isteyenlere fırsat 
verme ya Rabbi! 

Allah’ım! Biz sana inanıyoruz, sa-
na güveniyoruz sen her şeye kadir 
olansın, her şeye güç yetirensin. 
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e 
yardım eyle! Allah’ım milletimize 
yardım eyle! Allah’ım devletimize 
yardım eyle! 

Ya Rabbi! Bizleri zor durumda bı-
rakma. Vatanımızı zor durum-
da bırakma. Kafirleri sevindirme 
ya Rabbi! Münafıkları sevindirme 
ya Rabbi! Zalimleri sevindirme ya 
Rabbi!

Velhamdülillahi rabbilalemin. Üm-
met-i Muhammed’in sıhhat ve se-
lameti için, birliğimizin beraber-
liğimizin devamı için, Ümmet-i 
Muhammed’in dirlik ve düzeni 
için, Allah rızası için el-Fatiha.” 

Web erişim adresi: https://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=t9JTz8Q0fF0 (Erişim Tarihi: 
07.08.2016)

https://www/


10. Elazığ İzzet Paşa 
Câmi 
“Essalatu vesselamu aleyke ya Ra-
sulallah. Essalatu vesselamu aleyke 
ya Habibullah

Kıymetli Elazığ halkı! 

Halk iradesine ve demokrasiye kar-
şı bir kalkışma ile karşı karşıyayız. 
Bütün vatandaşlarımızın bu kal-
kışmaya karşı demokratik yollar-
la tepkilerini göstermelidirler. He-
pinizi yürütme yetkisini halktan 
alan devlet otoritelerine ve temsil-
cisi olan emniyet teşkilatına des-
tek olmaya davet ediyoruz.” [Ar-
dından müezzin teşrik tekbirlerine 
başlıyor, meydandaki halk iştirak 
ediyor]

Web erişim adresi: https://www.
youtube.com/watch?v=OpyK_Gf-
8GII (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

11. Aksaray Kurşunlu 
Câmi
 [Ezanı müteakiben. Müezzinin ilk 
cümleleri anlaşılamadı.]

“Bu yapılan olay vatana ihanettir. 
Hep birlikte yılmadan bu ihanetin 
kalkması için Yüce Yaratıcıya, Mev-
la’mıza dua edelim.” 

[Müezzin tarafından 3 defa, hal-
kın da iştirak ettiği, teşrik tekbiri.  

Müteakiben:]

“Değerli arkadaşlar, bu olaya karşı 
tepkimizi bu meydanda demokra-
tik ölçüler içerisinde göstermeye 
gayret edelim. Aynı zamanda bu 
olaya tepki için dua yapmak iste-
yen kardeşlerimiz de câmimizde 
namaz kılıp, namazı müteakip dua 
edebilirler. Câmimiz açık.”

Web erişim: https://www.youtube.
com/watch?v=14-dbJRHFss (Eri-
şim Tarihi: 07.08.2016)

Ezanlarımızın 
susmasına [çalışanlara], 

bayraklarımızın 
dalgalanmasına engel 

olmak isteyenlere 
fırsat verme ya Rabbi!   

12. Manisa Hatuniye 
Câmi
[Salâyı müteakiben]

 “Sayın halkımızı, milletimizi birlik 
beraberlik içerisinde devletimizin 
yanında olmaya davet ediyoruz.”

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=qUfZWEZkt0U 
(Erişim Tarihi: 07.08.2016)

13. (Câmi tespit 
edilemedi)
[Müezzin Arif Nihat Asya’nın “Biz 
Kısık Sesleriz” şiirini okuyor.]

Web erişim: https://www.youtube.
com/watch?v=innOM1bRlxU

14. (Câmi tespit 
edilemedi)
“ (…) Şimdi gerçek Müslümanlığı 
gösterme zamanı. Bu bir cihaddır! 
Allah için sokaklara inelim, evde 
durmayalım! Rabbim hainlere fır-
sat vermesin.”

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=IGwNXyGSMhs 
[00:38-00:58 arası] (Erişim Tarihi: 
07.08.2016)

15. Antalya (Câmi 
tespit edilemedi)
“Demokrasiye sahip çıkmak için 
tüm halkımızı meydanlara davet 
ediyoruz.” [3 defa. 3. defada yük-
lem “bekliyoruz”]

Web erişim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=IGwNXyGSMhs 
[07:05-08:04 arası] (Erişim Tarihi: 
07.08.2016) 

Kaynakça
1. Mehmet Görmez’in o gece başka kanallara da bağlanmaya çalıştığı bilgisi için bkz. Abdulkadir Selvi. “Görmez: Diyanet 

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlanmalı”, Hürriyet, 01.08.2016. Mehmet Görmez’in minarelerden salâlar okunamasına dair 
düşüncesinin Kıbrıs Barış Harekatı günlerine giden hikayesi için bkz. Görmez, agm.; Mehmet Görmez’in 18.07.2016’da 
TRT HABER’de canlı olarak yayınlanan mülakatı. (Söz konusu programı şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.
com/watch?v=KZ83VqQfxxE (Erişim Tarihi: 07.08.2016) 

2. Edirnekapı Mihrimah Sultan Câmii Müezzini Yenişafak gazetesinin 24 Temmuz 2016 tarihli Pazar Eki için verdiği beyanatta 
henüz herhangi bir talimat gelmeden önce salâ vermeye başladığını ve ilçe müftüsünü arayarak bütün câmilerde okunması 
gerektiğine dair bir tavsiyede bulunduğunu belirtiyor. Mülakatın tam metni için bkz. “İlk Salâ Hıçkırıklarla Edirnekapı’dan 
Yükseldi”, http://www.yenisafak.com/gundem/ilk-sala-hickiriklarla-edirnekapidan-yukseldi-2498678 (Erişim Tarihi: 
07.08.2016)

3. Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Diriliş Bestesi: Salâ” isimli bir belgesel hazırladığını ve bu belgeselin 
TRT Diyanet’te yayınlandığını bu vesile ile belirtmiş olalım. Belgeseli ayrıca şu linkten de izleyebilirsiniz: https://www.
youtube.com/watch?v=cG22djcuzrc (Erişim Tarihi: 07.08.2016)
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ANADOLU & İSTANBUL 
Yazar: Ahmet Yakupoğlu

Yayınevi: TOKİ Kültür Yayınları

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ressamın çalışmaları zamanla betonlaşan çev-
reye karşılık eskiyi ve tarihi kayıt altına almaktı. Anadolu coğrafyasını, eski 
şehirlerimizin karakteristik görüntüsünü resimleyen Yakupoğlu, adeta Tür-
kiye'nin ruhunu tuvallere taşıdı. 2.500 parça arasından seçilen eserler Ana-
dolu ve İstanbul olarak iki ciltte bir araya getirildi. Ömer Arısoy ve Ömer Fa-
ruk Şerifoğlu'nun yayına hazırladığı kitaptaki resimlerin büyük bir bölümü 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arşivi'nde bulunuyor. 96 yaşında kaybet-
tiğimiz Yakupoğlu "Anadolu" kitabında Kütahya başta olmak üzere Bursa, 
Konya, Amasya, Ankara, Afyon şehirlerinin farklı açılardan sokaklarını, yapı-
larını, dağlarını, kıyılarını resmetmiş.

"İstanbul" cildinde ise Yakupoğlu'nun hayatı ve sanatı hakkında detaylı bilgi 
yer alıyor. Ayrıca Mihrabat Korusu, Kandilli, Çengelköy, Gülhane Parkı, Kanlı-
ca Körfezi bütün ihtişamıyla öne çıkıyor.

4 DEFTER
Yazar: Sibel Eraslan 

Yayınevi: Profil Yayınları 

"Rumeli Rüzgârı, büyük ninelerimi İstanbul'a ve Anadolu'ya savurup getir-
miş hicretin hikâyesi elbette... Rüzgâr, sadece zorunlu göçün hatırası, nostal-
ji notları olarak da geçmiyor bu defterlerde. Kuşaklar arasında yaşadığımız 
derin dönüşümler, şimdilerde yerleşik olduğumuz halde etrafımızdaki mekân 
üzerinden süren ve belki zorunlu göçlerden, hicretlerden çok daha kudretli 
akıl almaz değişimler, eşyanın hakikatine vakıf olmamıza engel müthiş hız-
lı süreçler de, Dört Defter'in hayretlerindendir... Buna rağmen Rumeli Rüz-
gârı, nesilden nesile çok da bilinçli olmayarak aktarılan benzeşimleri, içerik 
değiştirse de bir türlü yatıştırılamayan tedirginliklerimizi, sebepli sebepsiz 
hasretlerimizi, bağlılıklarımızı, hiç kurtulamadığımız esaret hissiyatımızı, en 
önemlisi "tavır" olarak tüm sonraki kuşaklara da sirayet etmiş bir "ruh hali"-
ni işaret eder..."

DEMOKRASİ NÖBETLERİ: TOPLUMSAL ALGIDA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ  
Yazar: Nebi Miş, Serdar Gülener, İpek Coşkun, Hazal Duran,

M. Erkut Ayvaz 

Yayınevi: SETA Yayınları

15 Temmuz darbe girişimine karşı toplumun verdiği mücadele Türkiye ve 
dünya demokrasi tarihinde önemli bir milat olmuştur. Yaşananlar, sosyal ve 
beşeri bilimler nezdinde üzerinde uzun yıllar çalışılması gereken sıra dışı bir 
tecrübedir. SETA bu çalışmalara öncülük etmek ve 15 Temmuz'un toplumsal 
yansımalarını doğru okumak amacıyla meydanlarda gözlemler ve görüşme-
ler yaparak elinizde bulunan Demokrasi Nöbetleri: Toplumsal Algıda 15 Tem-
muz Darbe Girişimi kitabını hazırlamıştır.

Kitap, Türkiye'nin büyükşehirlerinden olan Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarba-
kır, Trabzon, Adana, Van, Sakarya ve Eskişehir illerinde on iki meydanda 18 
Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında demokrasi nöbetlerine katılan 176 kişi 
ile gerçekleştirilen saha araştırmasının bulgularını içermektedir.

ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar



İSTANBUL MEDENİYETLERİN BAŞKENTİ
Yazar: İbrahim Zeyd Gerçik

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Yüzyıllar boyunca kurucularının ismiyle anıldı. Kurucularının ismini onurlandırdı. 
Şehrin ilk kurucusu Megaralı Bizans ve şehri küllerinden yeniden inşa eden İmpa-
rator Kostantin. Yeniden dirilişini Türklerle yaşadı. Der-Saadet olarak anıldı. Saa-
detin Kapısı. Yüzyıllar boyunca mutluluğun, talihin, adaletin, umudun şehri oldu. 
Asitane idi. Yani devletin eşiği. Devletin eşiği yani ikbalin, yükselmenin, yücelme-
nin ve yönetimin eşiği. Halk konuşma dilinde başka bir isimle de andı onu. Eis ten 
polin (Yunancada "şehre doğru") bu ifade dillerde Estanbul'a dönüştü. Sonunda 
arındı, kulağa en hoş gelecek şeklini aldı: İstanbul. Şehre doğru; şehre yani me-
deniyete, gelişmeye. İstanbul insanlığın tarihine şahit oldu. İnsanlığın hikâyesini 
yazdı. Medeniyetler doğurdu. Toplumların şefkatine sığındığı bir şehir oldu. Tari-
hi boyunca emanetini, varlığını korumayacaklara teslim etmedi. Amacımız İstan-
bul'un güzelliğine bir pencere açmak. Onun tarihi köklerini anlamak, köklerimize 
uzanmak. Amacımız bu güzellikten bir koku, bir renk sunmak. İstanbul'u yeniden 
hatırlamak. İstanbul'u hatırlamak yani kendimizi hatırlamak.

URFA - MARDİN HATTI - MEMLEKETİME DAİR YAZILAR
Yazar: Adnan Demircan

Yayınevi: Beyan Yayıncılık - İslam Dizisi

İslam Tarihi konusunda yazdığı önemli kitaplarla tanınan Prof. Dr. Adnan Demir-
can, bu sefer farklı bir eserle okuyucularının karşısına çıktı. Yarım asrı geçen öm-
rünün yarısını geçirdiği doğup-büyüdüğü yer olan Mardin ile diğer yarısını ge-
çirdiği Urfa'ya ilişkin değerlendirmelerden oluşan bu kitap, Urfa-Mardin Hattı/
Memleketime Dair Yazılar ismini taşıyor. Adnan Demircan'ın yayınladığı bu kitap, 
pek çok ilmi kaynağa dayalı tarihi ve sosyolojik değerler içerse de akademik bir 
nitelikten çok bir hatıra ve tanıtım özelliği taşıyor.

Prof. Dr. Adnan Demircan, kitaba ilişkin değerlendirmede; "Her insanın hayatında 
önemli kentler ve şehirler vardır. Benim de hayatımda Urfa'nın ve Mardin'in ayrı 
yerleri var. Urfa, genç bir araştırma görevlisi olarak gittiğim ve yaşı elliye dayan-
mış bir öğretim üyesi olarak ayrıldığım, Mardin ise doğup lise tahsilinin sonuna 
kadar yaşadığım şehirdir. İki şehirle de gönül bağım devam ediyor. Öyle görünü-
yor ki ölünceye kadar da devam edecek" diyerek bu çalışmanın hayatındaki kar-
şılığına dikkat çekiyor.

FAHREDDİN PAŞA’NIN MEDİNE MÜDÂFAASI 
Yazar: Feridun Kandemir

Yayınevi: Yağmur Yayınları

Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerin Çanakkale'de gösterdikleri kahramanlık desta-
nının bir benzeri de Hicaz'da kutsal toprakların müd�faasında yaşanmıştır. Mond-
ros Mütarekesi (1918) ile Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan güçlerin ve yan-
daşlarının karşısında Fahreddin (Türkkan) Paşa ve kumandasındaki kahraman 
Türk Askeri, mütareke şartlarını ve Osmanlı Sarayı'nın emirlerini hiçe sayarak bu 
toprakları hiçbir karşılık beklemeden dinlerine ve peygamberlerine olan engin 
sevgi ve saygı ile savunmuşlardır.

Türk Askeri'nin bu büyük zaferi, kumandanından erine kadar vatan ve Allah yo-
lunda; Onun yüce peygamberini ve mukaddes topraklarını savunmadaki kahra-
manlıklarının destanını bu eserde bir roman heyecanı ile okuyacaksınız.

Fahreddin Paşa'nın hatıraları, oğulları Selim ve Orhan Paşa'ların bu esere katkı-
ları, Sadrazam Talat Paşa'ya yazılan mektupların ve Osmanlı İmparatorluk sarayı 
ile İngiliz ve Fransız kumandanlıklarının tarihi belge niteliğindeki yazıları ilk defa 
bu kitapta açıklanmaktadır.

ŞehirKitaplığı



ÇALAB’IM BİR ŞÂR YARATMIŞ
Şerh-i Rümuzât-ı Hacı Bayram Veli
Yazar: İsmail Hakkı Bursevi, Hazırlayan: Suat Ak

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Hacı Bayram Velî Hazretleri'ne Ait Mânası Gizli Sözlerin Şerhi Günümüz Türk-
çesi ve Müellif Nüshası Tıpkıbasımıyla

Hacı Bayram Veli Hazretleri, şiir yazmayı erenlerin kerâmetinden bilmiş; an-
cak, mübarek hayatları müddetince fazla eser te'lif etmemiş, gönül nakşını her 
meşguliyetten kıymetli tutmuştur. O'ndan bize intikal eden şiir sayısı mahdut-
tur. "Çalabım bir şâr yaratmış, iki cihan arasında" mısraıyla başlayan şiir, Hacı 
Bayram Veli Hazretlerinin dört şiirinden biridir. Bu şiir, kalbin hakikatlerine va-
sıl olmuş bir "gönül ehli"nin sözüdür; dolayısıyla, yine bir gönül ehlinin şerh ve 
izahıyla anlaşılması gerekir. 

Çalab'ım Bir Şar Yaratmış - Şerh-i Rümuzat-ı Hacı Bayram Veli adlı bu eser, İs-
mail Hakkı Bursevî tarafından yapılan şerhi içermektedir. İsmail Hakkı Bursevi 
Hazretleri bu eserde feraset ve incelikle şiirdeki gizli manalar evrenini aralıyor.

OSMANLI ŞEHİRCİLİĞİ VE VAKIFLAR
Yazar: Görgün Özcan 

Yayınevi: Yeditepe Yayınevi 

Arkeolojik bulgular kutsal mekânların ve tapınakların ilk şehirlerin merkezi 
yapıları olduğunu ortaya koymaktadır. İslam'ın şehirleşme pratiğini devam 
ettiren Osmanlı şehirleri de bu mekânsal yerleşim tezini doğrulamaktadır. 
Osmanlı şehirlerinin kuruluş ve gelişiminde üretim ilişkileri ve ekonomiden 
çok, kültürel unsurlar belirleyici olmuştur. Osmanlı şehir sisteminde iki te-
mel kurum öne çıkmaktadır. Şehrin yönetimi açısından kadılık kurumu ve 
şehirleşme pratiği çerçevesinde vakıflar. Osmanlı şehirlerinin mekânsal ge-
lişiminde ve yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde vakıflar önemli roller 
üstlenmiştir. Bu kapsamda vakıf imaret siteleri şehirlerin merkezi yapı top-
luluklarıdır. Bir ulu cami etrafında inşa edilen imaret sitelerinin devamlılığı 
vakıfların gelir getirici akarlarıyla sürdürülmektedir. Osmanlı şehir sistemi-
nin diğer belirleyici özelliği ise idari olarak kadılık kurumunun etkili ve fonk-
siyonel yapısıdır. Osmanlı Devleti'nin klasik çağ sonrasında yaşadığı sosyal ve 
ekonomik darboğazlara rağmen, siyasal olarak varlığını sürdürme direnci, bu 
mekânsal ve bürokratik sistemin sağlıklı işleyişi ile izah edilebilir.

İSTANBUL ŞEHİR TARİHİ VE MİMARİSİ  
Yazar: Karoly Kos 

Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

"İstanbul bir şehirdir, herhangi bir şehir değil." Karoly Kos

Karoly Kos, 1902'de Budapeşte Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'ne 
girer. Zamanın tanınmış profesörlerinden ve önde gelen mimarlarından ders 
alan Kos, yeteneklerini geliştirme olanağı bulur. Üniversite'deki başarılı çalış-
maları ile dikkatleri üzerine çeken Kos kısa sürede tanınmış bir mimar olur. 
Nitekim 1915'te askere çağrılan Kos cepheye değil onun yerine İstanbul' a 
gönderilir. Onun buradaki görevi Bizans ile Türk mimarisini incelemektir. Ka-
roly Kos, kendisine görev olarak her şeyden evvel Avrupa'da yeterince bilin-
meyen, gereği gibi tanınmayan Osmanlı-Türk mimarisini araştırmak, incele-
mek ve onun özelliklerini ortaya koymak olarak belirler. Bu konuda o güne 
kadar yazılmış eserlere dayanarak yapıları yerinde inceler ve bunlara göz-
lemlerini, düşüncelerini de katarak bu alandaki çalışmalarını üç ana grupta 
toplar. Birinci grubu Bizans kiliseleri ile Türk camileri oluşturur; ikinci gruba 
mezarlıklar ile türbeler dahildir ve son olarak da Konstantinopolis'in ve de İs-
tanbul'un dünya mimarisindeki yeri ve önemi üzerinde durmuştur.
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ÜÇ HABİTUS - YERYÜZÜ, KENT, YAPI
Yazar: Jale N. Erzen

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yeryüzü, kent ve yapı... İnsanoğlunun her zaman gündeminde olan başlıklar... Sa-
nat tarihçisi ve ressam Jale N. Erzen'in bu kitabının merkezinde insan ve içinde 
yaşadığımız bu yerler var.

Erzen; Yeryüzü, Kent, Yapı başlıklarıyla üç bölümden oluşan kitabında insanın gü-
nümüzde dünyayla, kentle, içinde yaşadığı mekânla ilişkisini anlatıyor ve bu ilişki-
nin yapılara, yollara, kentlere vb. nasıl yansıdığını gösteriyor. Yeterince üzerinde 
durulmayan estetik ve kültürel değerleri; göç ve sefaletin yarattığı, dünyayı bölen 
farklılıkları; geçmişten günümüze insanın dünyada bıraktığı veya bırakamadığı 
izleri, "yer olmayan" yerleri ve kente yansıyan birçok meseleyi tartışmaya açıyor.

Metne Sivrihisar'dan Tokyo'ya, Tiflis'ten San Francisco'ya, dünyanın dört bir ya-
nından pek çok ev, yol, kent, mekân görüntüleri eşlik ediyor.

Mimarlık, sanat öğrencileri, kültür tarihçileri ve yaşadığı yerle ilgilenen her okur 
için!

KENTSEL POLİTİKA TEORİLERİ
Yazar: Jonathan S. Davies, David Imbroscio
Çevirmen: Şevket Emek Ataman

Yayınevi: Litera

1995 yılında yayınlanan Theories of Urban Politics kitabının birinci baskısı, kentsel 
politika alanında çalışan öğrencilerin ve araştırmacıların en çok faydalandığı eser-
ler arasında yer almaktadır. Kitabın bu ikinci baskısında, sahanın hızla gelişmesi 
nedeniyle alanın önde gelen isimleri önce iktidarla ilgilenmektedir; iktidarın do-
ğuşu, ele geçirilmesi, biçimleri ve kullanımı. Bunu yönetişim alanında oluşan teo-
rilerin güncel sorunlar çerçevesinde gözden geçirilmesi takip etmektedir. Bu kap-
samda yeni kurumsalcılık, bölgeselcilik, ağ yönetişimi, kentsel liderlik gibi güncel 
literatür analiz edilmektedir. Toplum olarak adlandırılan bölüm ise kentlerde ya-
şayan vatandaşların siyaset içerisindeki rolü ile ilgilenmekte; sınıf-ırk-cinsiyet te-
melli farklı deneyimlere ışık tutmaktadır. Kitap kentsel politika teorileri ve pratiği-
nin gelecek perspektifi içinde karşılaşacağı zorlukları tartışarak sonlanmaktadır.

Alanın teorik zenginliğini başarılı bir biçimde yansıtan bu eserin tamamen güncel-
lenen ikinci basımı, kent çalışmaları, yerel ve kentsel siyaset, şehir planlama, ka-
mu yönetimi ve siyaset bilimleri alanındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır. 
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TÜRDEB (Türkiye Dergi Editörleri Birliği) tarafından organize edilen 
8. Uluslararası Dergi Fuarı 4-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sirkeci 
Tren Garı'nda gerçekleştirilecektir. Birçok derginin temsil edilece-
ği fuar süresince dergi yazarları okurlarıyla buluşacak; etkinlikler, 
söyleşiler ve paneller de yapılacaktır. Ziyaret saatleri 10:00-20:00 
olarak belirlenen fuarda Şehir ve Düşünce Dergisi de yerini alarak 
okurlarıyla buluşacaktır.

Fuarla ilgili detaylı bilgi için http://www.turdeb.com/'dan alınabilir.
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