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Medeniyetlerin temel yerleşim birimleri olan şehirlerin de bir dili vardır... O şehri diğerlerinden 
ayıran kendine has sesi, mimarisi, rengi, kokusu, müziği, lezzeti; bunların bütünlüğünde ortaya 
çıkan ortak zevki, estetiği, düşünüşü, kültürü hatta kişilik ve insanî yapısı vardır. Yapının/mekâ-
nın, üslubun ve gönüllerin birlik ve âhengi o şehrin dilini zenginleştirir, simgesel yönünü derin-
leştirirken simgesel değerini yüceltir.

Kimliğin de dışa vurumu olan dil, hem her şeyi besleyen düşüncenin kökündeki kuvvettir hem 
de düşüncenin varlık sahasına çıkmasında en temel araçtır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise 
bozulan şeylerin en başında, dil gelmektedir. 

Dünyamızın tek dilli bir dünyaya evrilmesinin savunulduğu günümüzde, dergimiz Şehir ve 
Düşünce bu konuyu şehir bağlamında enine boyuna gündeminize taşıyor. ‘Bir Dili Yeniden İnşâ 
Etmek’ makalesinden sonra ‘Şehrin Dili’, medeniyet şehri İstanbul’daki dilin değişimini edebi-
yat aracılığıyla gözler önüne seriyor. 128 sayfalık makale, şiir ve denemelerden müteşekkil der-
gimiz, yine şehir ve dil kavramlarını, sinema ve güncel meseleler üzerinden anlatımlarını size 
ulaştırıyor.

Bu sayının da bilgiyle birlikte okuma zamanınıza keyif katmasını diliyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



Mumford şehir tariflerinden birinde; “kültür aktarı-
mı açısından önemi dilden hemen sonra gelen, uy-
garlığın en değerli kolektif keşfi olan kent” nitelendir-
mesi yapmaktadır. Şehir ve dil ilişkisini bu kadar özlü 
biçimde açıklayabilecek çok az cümleye sahibiz. Hem 
dilin hem de şehrin bir kültür aktarım aracı olduğunu 
belirten Mumford, ikisinin de amacının kültüre katkı 
sağlamak olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak dili ve şehri salt bir kültür aktarım aracı ola-
rak kabul etmek eksik bir değerlendirme olacaktır. 
Zira her ikisi de öncelikle kültür üretim, sonrasında 
ise aktarım araçlarıdırlar. Fârâbî’nin bütün uzuvları-
nın birbirleriyle en mükemmel biçimde iletişim için-
de olduğu tam ve eksiksiz bir vücuda benzettiği şeh-
rin bu iletişimini sağlayan şeyin dil olduğu âşikârdır. 
Bu açıdan bakıldığında dil, şehir için ontolojik bir 
gerekliliktir. 

Biyolojik olarak insan ve hayvanların bir organı-
nı ifade eden dil kelimesi, bundan farklı olarak yal-
nızca insanlar için iletişim aracı olarak da kavram-
sal bir anlama sahiptir. Türk Dil Kurumu dili şöyle 
açıklamaktadır: 

“İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildir-
mek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaş-
ma, lisân.”

“Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi 
bir anlatım aracı.”

Şehirde insan insanla, insan mekânla, hatta mekân 
dahi mekânla iletişim hâlindedir. Bulunduğu coğraf-
yaya, içinde kent barındırdığı insan-insan, insan-do-
ğa, insan-dünya, yine insan dolayımında somutlaşan 
geçmiş-şimdi-gelecek ilişkisine göre her dönemde 
farklı özelliklerle ortaya çıkar. Bu özellikleri belirgin-
leştiren ve aktaran dildir. Şehrin dili.

Calvino; “Bir kentte hayran kaldığın şey onun yedi ya 
da yetmiş yedi harikası değil, senin ona sorduğun bir 
soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve 
ille de yanıtlamanı beklediği sorudur.” diyerek şehirle 
insan arasındaki iletişime vurgu yapmış, devamında 
ise kentsel kimliği ortaya çıkaranın da bu iletişim ol-
duğunu belirtmiştir. 

Bu sayımızda şehirle dil arasındaki ilişkiyi değerlen-
dirmeye çalıştık. Oldukça da zorlandığımızı ifade et-
mekte fayda var. Zira ilk bakışta çok kolay gibi görün-
se de sosyal, ekonomik ve mekânsal organizasyon 
olma özelliklerine sahip, girift bir yapıyı ifade eden 
şehirle en az onun kadar girift özellikler barındıran 
insan arasındaki iletişimi sade ve yalın bir şekilde 
“karşılıklılık” olarak ifade etmek çok doğru bir yakla-
şım olmayacaktı. Bundan dolayıdır ki kıymetli hoca-
larımız ve değerli araştırmacılarımız konuyu birçok 
boyutuyla ele alıp değerlendirme yaptılar. 

Katkılarından dolayı kıymetli hocalarımıza ve dergi-
mizin her sayısını büyük bir merakla bekleyen siz de-
ğerli paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

DÜŞÜNCE-
DEN
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Edebiyat Şehir Hafıza
Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir (1940-1960)
Yazar: Ebru Burcu Yılmaz

Yayınevi: Kesit Yayınları

Edebî eserlerin anlattığı hikâyelerden yola çıkarak, kendi hikâyesinin eksik 
parçalarını tamamlamaya çalışan okur için, şehir ve edebiyat arasındaki iliş-
ki, karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Edebiyatın aynasın-
dan yansıyan toplumsal problemler, meselenin kurmaca bir zeminde enine 
boyuna gözlemlenmesi ve tartışılmasına imkân tanır. Edebiyatın sosyal ve 
politik meselelerle yakın temas hâlinde olduğu Türk edebiyatında, bu imkâ-
nın sağlıklı bir şehir fikrinin inşâsında kullanılması mümkündür. Bunun başa-
rılabilmesi için öncelikle edebiyatın sadece hayalle temellendirilen bir alan 
olmadığına inanılmalı ve hayatın içindeki geniş etki alanı fark edilmelidir.

"Edebiyat Şehir Hafıza"da yazar Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir 
başlığını irdeliyor. 

Mekâna Sinen Ruh
Sezai Karakoç’un Şiir ve Hikâyelerinde Şehir ve Medeniyet
Yazar: Fikri Kula 

Yayınevi: Hece Yayınları 

Sezai Karakoç'un satırlarını okurken Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Şam, 
İskenderiye, Buhara, Semerkand, Taşkent, Şiraz, İsfahan, Beyrut'u dolaşır 
adımlarınız... Mısır, Cezayir, Tunus, Filistin, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, 
Habeşistan, Eritre, Azerbaycan'dan sesler duyarsınız.

"Avrupa'nın ülkü mezarlığı", "türedi bir uygarlığın kentleri" Paris, Moskova, 
Pekin, New York'taki kasveti hissedersiniz.  Ankara'dan İstanbul'a dönersi-
niz. Süleymaniye'ye Sultanahmet'e, Fatih'e, Eyüp Sultan'a, Merkezefendi'ye...

Diyarıbekr, Urfa, Konya, Bursa'dan türküler çalınır kulağınıza, masallar...

"Mekâna Sinen Ruh"ta Sezai Karakoç'un şehir ve medeniyet kavramlarına 
bakışından hareketle şehir ve medeniyet ilişkisinin şiir ve hikâyelerine nasıl 
yansıdığı bir bütün hâlinde incelenmektedir.

Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir
Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir
Yazar: Mehmet Güneş 

Yayınevi: Hece Yayınları

Türk edebiyatının iki çınarı Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar 
doğdukları ve yaşadıkları şehirlerin portresini medeniyetle, `kendilik bilin-
ciyle', anneyle, sevgiliyle, vatanla, yoğurarak tamamlarlar. Her iki sanatkârın 
şehre bakışı, şehir ve medeniyet ilişkisini işleyiş tarzı benzerdir. Onlara gö-
re şehirler, tıpkı sanat eserleri gibidir. Şiir gibi okunur; resim, heykel, mima-
ri eserleri gibi seyredilir; m�sikî gibi dinlenir; açık hava müzesini andırır. Bu 
çalışma tamamlandıktan sonra şu fark edilmiştir ki iki sanatkârın metinleri 
âdeta birbirini tamamlamakta, karşılıklı olarak soru ve cevaplar içermekte-
dir. Sanki kader bu iki ismi aynı görevde buluşturmuş; şehirleri de onların ha-
yatlarına şehirler adına konuşmaları için dâhil etmiştir. Yahya Kemal Beyatlı 
ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri şu gerçeği göstermiştir: Edebiyata ak-
sedemediği sürece bir şehrin portresi tamamlanamaz. Her iki isim bu port-
reyi tamamlama görevini üstlenmiş; bugün bile her okuyuşta yeni bir şeyler 
keşfedilen, ayrı bir haz alınan metinler bırakmışlardır. 

ŞehirKitaplığı
Gönül Belediyeciliği
Yazar: M. Tevfik Göksu 

Yayınevi: Esenler Şehir Düşünce Merkezi

"`Nagihan ol şâra vardım, anı ben yapılır gördüm/Ben dahi bile yapıldım, taş u 
toprak aresinde' diyen Hacı Bayram Veli, şehri ve gönlü zâhir katmanında tek bir 
kelimede, şârda mezcederek ortaya koyduğu bu yüksek sembolizmle şehri şiir gi-
bi örmemiz gerektiğini söylüyor. Şehir yapmak gönül yapmakmış meğer." 

M. Tevfik Göksu / Esenler Belediye Başkanı

Başkan Göksu, kitabın girizgâhında meramını şu ifadelerle dile getiriyor: "Bu ki-
tapta; Sayın Cumhurbaşkanımızın `Gönül Belediyeciliği' sözleriyle ifade ettiği an-
layış ve yaklaşımın bizlere kazandırdığı ufukla, pratiklerimizden yola çıkarak, gö-
nül-şehir-belediye üçgeninde mütevazı bir gönül harmanı oluşturulmaya çalışıldı. 
Bu bağlamda; belediye işi yapmayı gönül yapmak, belediye işinde olmayı gönülde 
olmak, belediyeci olmayı gönül insanı olmak olarak anlayıp gereğini yaptığımızda, 
üzerimize düşen vazifeyi de bihakkın yerine getirmiş olacağız."

"Gönül Belediyeciliği" adını taşıyan kitapta yer alan bölümlerin üst başlıkları şu şe-
kilde: Şehir Nedir, Nasıl Yönetilmelidir?, Şehir Bizim Neyimiz Olur?, İnsan ve Şeh-
rin Üç Varlık Boyutu, Medeniyetimizde Gönül Alma, Gönül Şehri: Bir Haklar Man-
zumesi, Gönül Belediyeciliği: Reaya Kalbin �bad Eylemek ya da Bir Kalp Felsefesi, 
Gönül Belediyeciliği: Kavramlar ve İlkeler, Gönül Şehri: Dost Şehir, Şehrin Gönlüne 
Çat Kapı Nasıl Girilir: Gönüle Nazar Eylemek, Gönül Şehrini Planlamak: Sosyolojik 
Master Plan, Belediye Başkanlarına Tavsiyeler.

İstanbul, Şehirler ve Mimari
Yazar: Selim Nüzhet Gerçek

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

İstanbul, Şehirler ve Mimari, Büyüyenay Yayınları, Selim Nüzhet Bütün Eserleri se-
risinin ikinci kitabı. Selim Nüzhet'in gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılarını 
bir araya getiren kitap üç temanın oluşturduğu bölümlerden meydana gelmekte-
dir. Birinci bölüm "İstanbul Yazıları", ikinci bölüm "Şehirler" adını taşımaktadır. Bu 
bölüm seyahat konulu bir yazı ile birlikte İstanbul dışında dokuz şehir hakkında 
kaleme alınan yazılardan meydana geliyor. Üçüncü bölüm "Şehir ve Mimar" baş-
lığını taşıyor. 

Bugünün bakışıyla bu yazılar ilk olarak neler kaybettiklerimizin birer envanteri 
sayılsa yeridir. İkinci olarak vaktiyle sahip olduğunuz güzelliklerin hayranlık verici 
bir anlatımı olarak okurları selamlamaktadır. Üçüncü olarak bugün konuştuğumuz 
bazı problemlerin o zamanlardan tespit ve teşhis edildiği, çözümü için önerilerin 
getirildiği, bunların dikkate alınmadığının açığa çıktığı bir eser. Dördüncü olarak, 
başta İstanbul olmak üzere kültür, şehir-mekân, mimari, tarihi-kültürel miras gibi 
bir türlü doğru yolu bulamadığımız ve neredeyse daima sınıfta kaldığımız konula-
rın önemine dikkat çekmesidir. 

Şehir Şiirleri Antolojisi
Yayınevi: Esenler Şehir Düşünce Merkezi

Türk ve dünya edebiyatında şiirin başta gelen imgeleri arasındadır şehir imgesi. 
Su, ekmek, toprak, anne, yar, aşk vs. gibi. Bazen şehirlerin kendi adları bazen de 
bizzat şehir kavramı şairlerin kaleminin en çok uğradığı imgelerdir. Edebiyatın 
güçlü şairleri bu güçlü şiir imgelerini hep kullanageldi. Dünyanın en güzel şehir-
lerinin adları ve bizzat şehir kavramı şairlerin derin düşüncelerini şiire taşıdı. Şe-
hir konulu proje ve yayınlarla adından söz ettiren Esenler Belediyesi Şehir Düşün-
ce Merkezi de "Şehir Şiirleri Antolojisi" adlı eseri derledi. Kitapta, Türk ve Dünya 
edebiyatının önde gelen şairlerinin şehre dair yazdıkları çok sayıda şiir yer alıyor. 
Hacı Bayram-ı Veli'den Niyazi-i Mısri'ye, Edgar Allen Poe'dan Mayakovski'ye, Yah-
ya Kemal Beyatlı'dan Ahmet Haşim'e kadar Türk ve Dünya edebiyatının önde ge-
len 77 şairinden 84 şiirin yer aldığı kitap 230 sayfadan oluşuyor.
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M. Tevfik GÖKSU

1966 Gölbaşı Adıyaman’da doğdu. İlköğrenimini 

Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları 

arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip 

Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında 

mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek 

lisansını tamamladı. Sakarya Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora 

çalışmasını siyaset sosyolojisi üzerine devam 

etmektedir. 

Hazırladığı birçok siyasal propaganda konseptinin 

yanı sıra siyasal iletişim ve propaganda 

konularında makaleler yayımladı. Birçok 

sivil toplum örgütünde yöneticilik ve yerel 

yönetimlerde danışmanlık yaptı. 2009 yılından 

beri Esenler Belediye başkanı olarak görev 

yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik 

Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.
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Doç. Dr. Celile EREN ÖKTEN

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

ŞEHRİN DİLİ

MAKALE



imlikle ilgili bilinç-
li ve tanımlanmış 
kavramlar, karak-
ter anlatılarında 
kullanılan dile yan-
sır.1 Bu anlatılar, 

öyküler ve onların oluşturdukları 
kavramlar, aslında kişinin katıldı-
ğı kültürel yapılandırılmış dünya-
larda var olan düşünce ve görüşle-
rin yorumlarıdır. Kültürel, genetik, 
sosyal gibi birçok unsur, hatta in-
şâ edilen çevre bile kimliğin şekil-
lenmesinde bir araya gelmektedir. 
Bir yer ile kişi arasındaki ilişki bü-
yüdükçe, insanlar kendilerini iki 
ölçekte, daha geniş ve daha kü-
çük olarak tanımlamaya başlarlar. 
Daha geniş ölçek milleti ve şehri 
işaret ederken, daha küçük ölçek 
mahalleyi, apartmanı, okulu ve iş 
yerini kapsar.

Bu bağlamda mekân, hem elle tu-
tulur hem de soyut belirgin özellik-
leri tanımlayabilir. Bu tanımlama, 
sadece bir yerleşimin unsurlarını 

bulunduruyor demek değildir. Be-
lirli bir mekânı duyup gördüğü-
müzde, bizde oluşan duyguları ve 
etkileşimleri de kapsıyor demek-
tir. Bu çeşit bir ilişki, hem doğal 
çevrenin insanlar üzerindeki et-
kisini hem de yaşanılan çevrede 

gerçekleşen insana özgü etkinlikle-
rin gelişimini kapsar. Mekânların, 
sizin kim olduğunuzu söylediği sık 
sık ifade edilir; çünkü bir yere alışıp 
insanlardan hak talep edersiniz. 
Mekân, sadece bir yere alışmak 
demek değildir. Aynı zamanda 

K

Yalıları, kasırları, mûsikîsi, kayıkları, erguvanları, 
manolyaları, balıkları, kuşları ve diğer “enfüsi varlıkları” ile 
Boğaziçi, bize bir medeniyet sunar.

Dolmabahçe 
Sarayı,
İstanbul
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onunla kuvvetli bir ilişki kurmak 
ve geliştirmektir. Böylece mekân, 
zaman içinde bizim bir parçamız 
olur ve kimliğimizi oluşturur.2 

Bu açıdan çevresel psikolojide ye-
rin, mekânın anlamını sorguladı-
ğımızda, yerin, mekânın bireyin 
kimliği üzerine bir etkisi olup ol-
madığını sorduğumuzda, eğer ce-
vap “evet” ise; “o zaman ne gibi bir 
etkisi vardır ve hangi mekanizma-
lar söz konusudur?” sorusu ile kar-
şı karşıya kalırız.

Aslında mekân, çevre psikolojisi-
nin en temel kavramıdır. Mekâ-
na bağlılık, insanların yaşadıkları 

yerlerle kurdukları bağlardır. Mekâ-
na bağlılık ile birlikte mekân kim-
liği de kişilerin yaşadıkları mahal-
lelerle bağlarını gösteren başka 
önemli bir kavramdır. Bu kavram-
lar değişkenlik gösterse de mekân 
algıları oldukça kişiseldir. Bu yazı-

da şehrimiz ile olan bağımızı, şehir 
üzerinden kendimizi, kültürümü-
zü ve görgümüzü nasıl ifade ettiği-
mizi ele alacağız; bunu yaparken de 
şehrin dilini, üslûbunu incelemeye 
çalışacağız. 

Sadettin Ökten (2012) İstan-
bul’dan “Yıldız Şehir” diye bahse-
derken, insan ve toplumun zaman 
ve mekân olmaksızın hayatını de-
vam ettiremeyeceğini söyler. Çün-
kü kültürün ortaya konabilmesi 

için zaman ve mekâna ihtiyaç 
vardır. Belli bir zamanda belli bir 
mekânda ortaya konan kültür söz 
konusudur. Bu özgün ve özel kül-
tür tabiatla, iklimle, tatla, duyuş-
la, zevkle inşâ ederken merkezde 
Allah ve kul ile yoğrulan bize öz-
gü medeniyetin bir hamlesidir. Bu 
hamlenin bir örneğini Yahya Ke-
mal’in şiirinde görmekteyiz:

Hayal Şehir
Git bu mevsimde, gurub vakti, 
Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya 
bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün 
akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır 
camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhanesine,
Çevirir camları birden peri 
kâşâhanesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün 
karşı yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan 
şarka
Mestolup içtiği altın şarabın 
zevkinden
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan 
çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık 
mimârı
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl 
Üsküdar’ı.

Mekâna bağlılık, 
insanların yaşadıkları 

yerlerle kurdukları 
bağlardır. Mekâna 
bağlılık ile birlikte 
mekân kimliği de 

kişilerin yaşadıkları 
mahallelerle bağlarını 
gösteren başka önemli 

bir kavramdır.

Sadettin Ökten



O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânidir;
Kaybolur hepsi de bir anda 
kararmakta batı.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar’ın 
saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler 
yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç 
aydınlığına,
Ezelî mağfiretin böyle bir ikliminde
Altının göz boyamaz kalpı kadar 
hâlisi de.
Halkının hilkati her semtini bir 
cennet eden
Karşı sâhilde karanlıkta kalan her 
tepeden,
Gece, birçok fıkarâ evlerinin 
lâmbaları
En sahih aynadan aksettiriyor 
Üsküdar’ı.

Yukarıdaki şiirde tabiatın, iklimin, 
zamanın, semtlerin insanla bütün-
leştiğini bize özgün değerlerin ve 
estetiğin dilde inşâ edildiğini gör-
mekteyiz. Şiirde bahsedilen hayal 
ile gerçek, şimdi ile geçmiş, kara ile 
deniz, fakir ile zengin, İlâh ile fânî, 
mağfiret ile hilkat, Güneş ile gece, 
Doğu ile Batı bize ait medeniyeti, 
üslûbu dile getirmektedir. 

Aynı zamanda görüldüğü gibi bu 
şehirde her şey birbirini tamam-
lamaktadır. Şehrin hayatında her 
bir nesnenin işlevi olduğu kadar 
simgesi de vardır. Meselâ eskiden 
aşağı yukarı her sokakta bir çeşme 
bulunurdu. “Kitâbesinden suyun 

ardındaki mânevî değer ve hikmeti 
öğrenir, lülesinden de serin suyun 
kendisinden faydalanma imkânı-

mız olurdu. Yalakta biriken sula-
rı ise eski İstanbul’un ayrılmaz bir 
parçası olan diğer canlılar, meselâ 
kuşlar içerdi.”3 İşlev ve simge birbi-
riyle örtüşürken insanı temel alır-
dı. Böylece değerler de sözde kal-
maz, kendiliğinden hayatın içinde 
vuku bulurdu. 

Simgesel birikimin, değerlerin iş-
levsel hâle gelmesiyle şehirli muâ-
şereti oluşur. Muâşeretin, başka 

bir deyişle, günlük hâl, tavır ve dav-
ranışlarımızın oluşması demek na-
sıl giyindiğimiz, nasıl yemek yedi-
ğimiz, nasıl konuştuğumuz, nasıl 
dinlediğimiz vb. demektir. Bu da 
şahsiyet inşâsına vesiledir. Kumaş 
mendil taşıyıp taşımadığımız, su 
muhallebisi kaşığı kullanıp kul-
lanmadığımız, büyüklerimize hi-
tap şekillerimiz, ezanın makamı-
nı anlayıp anlamadığımız bizi nasıl 
inşâ ediyorsa unutulmamalıdır ki 
bütün bu bahsedilen nesneler iş-
levleri ile birlikte bir medeniyeti 
simgeliyordu.

Bu işlevlerin, bir toplumsal düzen 
ve uyum içerisinde gerçekleşmesi 
muâşereti gerektirir. Muâşeretten 
devam edersek Malik Aksel’in “Es-
ki İstanbul Terbiyesi ve Dili” adlı 
yazısından bahsetmek isteriz. Ma-
lik Aksel, Eski İstanbul’un en övü-
len yanının terbiyesi, nezâketi ve 
dili olduğunu, dilin ilimden, sanat-
tan üstün olduğunu, dilin görgü 
ve terbiye ölçüsü sayıldığını ifade 
eder. Ölçülü ve yerli yerinde ko-
nuşma bir meziyetti. “On para ver 
söylet, yirmi para ver sustur.” de-
yişi konuşmayı bilmeyenlere sus-
manın da bir meziyet olduğunu 
hatırlatmak içindir. Dildeki bu me-
ziyet şehir hayatının bir parçasıydı. 

Şehrin hayatında her bir 
nesnenin işlevi olduğu 

kadar simgesi de vardır. 
Meselâ eskiden aşağı 

yukarı her sokakta 
bir çeşme bulunurdu. 
“Kitâbesinden suyun 

ardındaki mânevî değer 
ve hikmeti öğrenir, 
lülesinden de serin 
suyun kendisinden 

faydalanma imkânımız 
olurdu...”

Malik Aksel

Tophane Çeşmesi,
İstanbul
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Yahya Kemal, İstanbul için “Bak-
tım, konuşurken bir kerre daha 
güzeldin” mısrasını söylerken şeh-
ri tabiatı, mimarisi, geçmişi, örf-
leri, âdetleri, inançları ve insanıy-
la ele almaktadır.4 Peki, şehir nasıl 
konuşmaktadır?

Şehir, öncelikle tabiatın sesleriy-
le konuşmaktadır. Burada Boğazi-
çi’nden bahsetmemiz gerekmekte-
dir. Adalar, Haliç, Göksu, Kanlıca, 
Bebek, Hisarlar, Fenerler, Tarihî 
Yarımada ve daha birçok semtler, 
mahalleler, bahçeler, korular... İs-
tanbul’un her yeri güzeldir ama 
edebiyata en fazla tesir eden ye-
ri Boğaziçi’dir. Faruk Nafiz Çam-
lıbel, “Boğaziçi Edebiyatı” adlı yazı-
sında “Dört mevsim, kıştan başka, 
herhangi birinde Boğaziçi’nde gez-
mek, biraz da şiirin içinde seyahat 
gibidir.” der. Aynı yazısında Yah-
ya Kemal’in “Ses” şiirine yer verir5 
ki hakîkaten tabiatın sesini, insa-
nın sesini, şehrin sesini, nağmesi-
ni duyarız:

Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı 
Bebek’te;
Birdenbire bir pancur açılmış gibi 
yazdan
Bir bestenin engin sesi yükseldi 
Boğaz’dan,
Dağ dağ, bu güzel ses bütün etrafı 
gezindi,

Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine 
sindi.

Yahya Kemal, “Tahassüsler” adlı 
yazısında Thèophile Gautier’nin, 
Boğaziçi’ni toprakla sema arasında 

dalgalanan en güzel hat olarak tarif 
ettiğini ifade eder. Yalıları, kasırla-
rı, mûsikîsi, kayıkları, erguvanları, 
manolyaları, balıkları, kuşları ve 
diğer “enfüsi varlıkları”6 ile Boğazi-
çi, bize bir medeniyet sunar. 

Bu medeniyeti inşâ eden ve aynı 
zamanda Boğazı, “Nehr-i Aziz” ya-
pan Osmanlı’dır. “Hakkın kudretiy-
le Karadeniz’in dalgalarından, bir 
dağ ortasından yarılıp bir cedvel 
oluşmuştur ki Nil’den büyük, Tu-
na’dan geniştir. Yer yer kulaklar ve 
koltuklar yapmış, orasında bura-
sında kısıklar göstermiş bir Nehr-i 
Aziz şeklinde akar... Bu deryâçenin 

Şark tarafı Anadolu memleke-
ti, Garb tarafı Rumeli’dir ki darb-ı 
şimşir-i bürrân-ı Âl-i Osman ile 
feth olunmuştur...”7 

Abdülhak Şinasi Hisar, Boğazi-
çi medeniyetini, diğer bir deyişle 
şehri yaşama ve yaşatma üslûbu-
nu şöyle tarif eder: “Bu, terkibi-
ne su, mehtap, bülbül sesi ve saz 
karışan nâzik bir medeniyetti ve 
Allah’la uyuşmuş bir dünya için-
de yüzen bu bahtiyarlar şüphesiz, 
kendilerine bir mûsikî gibi gelen ve 
kendilerini bir hava gibi saran bu 
medeniyet sayesindedir ki, talihle-
rini sevmiş, kabul etmiş ve ona baş 
eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak 

Yalıları, kasırları, 
mûsikîsi, kayıkları, 

erguvanları, 
manolyaları, balıkları, 
kuşları ve diğer “enfüsi 
varlıkları” ile Boğaziçi, 

bize bir medeniyet 
sunar.

Abdülhak Şinasi Hisar

Hidiv Kasrı,
İstanbul



yaşıyorlardı. Bu, âhirete, ebediye-
te inanan, dünyevî olduğu kadar 
dinî ve uhrevî bir medeniyetti. Şi-
fahî bir kültüre dayanan bu mede-
niyette, yani bu ruh ve maddenin 
birleşik âleminde, bütün kanaat-
ler sanki köklerini ebediyete sal-
dıkları içindir ki, bu insanlara bü-
yük bir tevekkül geliyor ve onlar 
büyük ümitlerinin yanında ikinci 
safta kalan bu küçük ve fânî lez-
zetlere, bir terbiye teşrifatıyla, ve 
bir kalp saffetiyle, böyle nezâket 
ve belki merhametle bakıyorlardı.”8 
Tabiatın güzelliklerini fark eden ve 
seven ruhların, bu güzellikleri ta-
kip eden ve talip olan insanların, 
öncesiz ve sonrasız ajandalardan 
âzâde bireylerin, usulü ve üslûbu 
bilen şehirlilerin yetişmesi mede-
niyeti inşâ etmektedir. Sadettin 
Ökten (2013), İstanbul görgüsünü 
anlatırken, medeniyetin estetikle 
başladığını, insanın önce hayattan 
tat aldığını ve sonra düşündüğü-
nü belirtir. Demek ki insanî özel-
likler ve duyuşlar, şehirli veya me-
denî olmanın ilk basamağını teşkil 
etmektedir.

Şimdi de değişen, oldukça farklıla-
şan Boğaziçi’ne bakalım, nereden 
nereye geldiğimizi görelim:

Grafik
1743’te Boğaziçi;
Beş çifte narin kayık…
Türk üslûbu oymalı yalı…
Bahçe ve koru…
Saz ve gazel…
Mahcup delikanlı ve feraceli kız…
Örtünen ve gizlenen güzellik…
Suda serv-i sîmin…
Yosun ve (Iyod) rayihası
Kıvrım kıvrım esen rüzgâr

1943’de Boğaziçi:
Zurnalı Şirket-i Hayriyye vapuru…
Üç buçuk odalı kübik kümes…
Yangın yeri ve çöplük…
Kokaraça ve Fokstrot
Başı boş genç adam ve sahipsiz 
sevgili
Soyunan ve açılan çirkinlik…
Suda (Mazot) lekeleri…
Fabrika homurtusu…
Tütün denklerinden koku…

Buram buram yağan kömür tozu…
Bayanlar, baylar!
Hayata hâkim tek yasa, tekâmül 
kanunudur.

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl değişimi savunur-
ken değerlere, kimliğe sahip çık-
mayı salık verir. Hayatımıza ne 

hâkim oldu? Ne kadar tekâmül 
ettik? Bu soruları tartışmaya de-
vam ederken yaşamaya ve yaşat-
maya devam edeceğiz. Şehrimizin 

dilini, üslûbunu anlamaya çalışa-
cağız ki bize ait olanı keşfedip ihyâ 
edebilelim.

Tanpınar, Eski İstanbul’un, küçük 
büyük, mânâlı mânâsız, eski yeni, 
yerli yabancı, güzel çirkin bir yığın 
unsuru birbiriyle kaynaştıran bir 
terkip olduğundan bahseder.9 Öyle 
bir terkiptir ki büyük mimarî eser-
lerinin olduğu kadar küçük köşele-
rin, sürpriz peyzajların da şehridir. 
İç İstanbul’u bu küçük köşelerin 
yaşanmış hayat izleri verir. Bunlar 
bir yığın inanç, gelenek ve şekillen-
miş zevklerin terkipleridir. İstan-
bul mahallelerinin asıl çekirdeğini 
bu peyzajlar yapar.10 

Sâmiha Ayverdi, mahalle kavramı-
nı daha da ileri götürür. Mahal-
le hayatının, mahalleye ait zevkin, 
mahalleye ait ruh terkiplerinin İs-
tanbulluyu oluşturduğunu yazar. 

İnsanî özellikler ve 
duyuşlar, şehirli veya 
medenî olmanın ilk 
basamağını teşkil 

etmektedir.

Boğaziçi,
İstanbul 
(1900’ler)

Rumeli Hisarı, 
İstanbul
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Hangi sınıfa mensup olursa ol-
sun, iç ve dış varlığında bu ma-
hallî özellikleri taşıyan İstanbul-
lu, asırlar boyunca nesilden nesile 
bunları emanet ederken, “mutla-
ka dedesinden getirdiği bir hava 
ve mutlaka torununa bırakacağı 
bir emaneti vardı. Şimdi ise dede-
sinin, babasının görüşüne, anlayı-
şına, diline, tarihine yabancı…”11 
Özetle şehrin düzeninin çekirde-
ği olan mahalle, sadece yaşanılan 
bir yer olmanın ötesinde yerli kül-
türün, yaşama âdâbının aktarıldığı 
ve korunduğu bir alandır. İstanbul-
lu olmak, yaşadığımız şehre, ma-
halleye, emanetlere sahip çıkmak 
ve bunu yaparken de gönlümüzle, 

dilimizle, muâşeretimizle, hizmeti-
mizle destek vermektir. 

Mahalle kavramı çerçevesinde Ne-
cip Fazıl, İstanbul’un kimliğini, 

geniş bir zaman aralığından ema-
netleri ile birlikte bize sunarken, 
mahallelerinin çeşitli karakteris-
tiklerini de aktarır: 

Canım İstanbul
(…)
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef 
işler!
Yedi renk yedi sesten belirişler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda 
kurumlu,
Adada rüzgâr, uçan eteklerden 
sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar 
yayından
Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı 
Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi 
diyar;

Güleni şöyle dursun ağlayanı 
bahtiyar…

Gecesi sünbül kokan,
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul…

Necip Fazıl Kısakürek

Vatan, İstanbul’dur. İstanbul’un 
semtlerinin her biri, birer sembol 
taşır. Bu şiirin tamamında geçen 
Fatih, Beyoğlu, Karacaahmet, Üs-
küdar, Eyüp, Kadıköy, Ada, Hisar, 
Topkapı Sarayı, her bir semt, ha-
yattan bir karakter, kültürden bir 
parçadır. Şiir, Türkçesi bülbül ko-
kan İstanbul diye biter. Hakîka-
ten İstanbul Türkçesini konuşmak 
bir ayrıcalıktı, bir kültür ve eğitim 
göstergesiydi. “Bir dilin sesi ve mi-
marisi millî olduğu ve millî kaldığı 
müddetçe de, o dil, başkalarından 
ne ölçüde kelime ve terim alırsa al-
sın, mutlaka millî bir dildir. Çün-
kü millî dil, dar ve mahdut bir ke-
lime taassubu değil, millî söyleyiş 
hâdisesidir.”12 Türkçe, Arap’ın da, 
Acem’in de kelimelerini, dünyanın 
en üstün bir güzel ses anlayışıyla 
millîleştirmiş. Aruzu millî rengi-
miz yapmıştır. “Bu topraklardaki 
tekevvünümüzü yine Türkçe eser-
ler sezdirecektir.”13 Dil, düşünceyi, 
düşünce üslûbu, üslûp düzeni bes-
leyecek ve şehrin düzeninde izler 
bırakacaktır. 

Şehrin düzeninin 
çekirdeği olan mahalle, 

sadece yaşanılan bir 
yer olmanın ötesinde 

yerli kültürün, yaşama 
âdâbının aktarıldığı ve 
korunduğu bir alandır.

Necip Fazıl Kısakürek



Türkçe, Osmanlı medeniyetinin 
dil, kültür ve sanat merkezi olan 
İstanbul’da tekâmül gösterir. Her 
medeniyetin dili, o medeniyetin 
kültür merkezi olan şehirlerinde 
işlenir. “İstanbul Türkçesi, Türk 
milletinin sahip ve hâkim olduğu 
her yerden gelerek İstanbul’da ya-
şayan, İstanbul’da konuşan, İstan-
bul’da şiir ve şarkı söyleyen Türk-
ler tarafından meydana getirilmiş 
güzel bir lisandır... Türkçenin ta-
rihte ve coğrafyada ulaştığı büyük 
güzelliktir.”14 

“Bizi ezelden ebede kadar bir mil-
let hâlinde koruyan, birbirimize 
bağlayan bu Türkçedir, bu bağ öyle 
metin bir bağdır ki vatanın hudut-
ları, koptuğu zaman bile kopmaz; 
hudutlar aşırı yine bizi birbirimi-
ze bağlı tutar.”15 Çünkü Türkçenin 
çekilmediği yerler vatandır. Türkçe 
sadece imparatorluğun dili değil-
di; aynı zamanda ortak bir medeni-
yet dilidir. Herkesin kullandığı bir 
zenginliktir.

Demek ki hayatı şekillendiren un-
surlar olan zevk, duygu ve düşün-
ce, tefekkür, kültür, estetik, emek, 
zekâ dilde millîleştikçe üslûbu ge-
liştirir ve şehre yansır. Millî di-
lin, millî hayatın tecessümü şehir-
dir. Hâlbuki günümüzde popüler 

kültürün desteklediği tarihsiz, mû-
sikîsiz, zevksiz uydurma dilin ya-
nında ses ve mimari millîliğinden 
ne kadar bahsedebiliriz? Tarihî, 
geleneği, mûsikîsi, zevki olmayan 

mekânların hükmettiği kültürün 
dili nedir? Burada Nihat Sami Ba-
narlı’nın dilde, üslûpta kaybettik-
lerimiz üzerine yaptığı bir ben-
zetmeye değinmekte fayda vardır: 
“Kokusuz, renksiz, yapraksız çi-
çek, şekersiz, yağsız, kıvamsız hel-
va gibi ‘sız’larla yüklü bir söyleyi-
şi bütün bu ‘sız’ların sızısından 

kurtararak, okuyanı kanatlandıran 
bir terennüm hâline koymanın tıl-
sımını henüz ne helva yapan ne de 
çiçeği yaratan bulmuştur.”16 Günü-
müzün dilindeki “sız’ların sızıları” 
maalesef ki şehrimize de geçmiştir. 
Dil zevki ve tefekkürünü kaybedin-
ce hayatın düzeni, değerleri, kabul-
leri, alışkanlıkları da değişmekte ve 
şehre yansımaktadır.

Unutulmamalıdır ki her şehrin bir 
dili ve bir üslûbu vardır. Şehrin 
kendine özgü bir sesi ve bir dili var-
sa şehrin bir kimliğinden bahsedi-
lir. Şehrin dili, en somut mimari ile 
anlaşılır. Mimari millî olduğu ve 
millî kaldığı müddetçe şehrin dili, 
başkalarından ne kadar etkilenirse 
etkilensin mutlaka millî bir üslûp 
sergileyecektir. Çünkü millî üslûp, 
dar ve mahdut bir taklit değil, millî 
bir yaşama hâdisesidir.

Böylece zevk, tefekkür, kültür, es-
tetik, emek bir araya gelerek üs-
lûbu geliştirmiş; millîleşmiş, yer-
lileşmiş ve şehre yansımıştır. Dil 
hayatı, hayat dili şekillendirir. Kı-
sacası millî dilin, millî hayatın te-
cessümü şehirdir. Dildeki ses ve 
mânâ millîliği kendine özgü bir 
mûsikî oluşturur. Bu mûsikî, şeh-
rin düzenini ve bu düzenin mânâ-
sını, diğer bir deyişle hayatın 

Şehrin dili, en somut 
mimari ile anlaşılır. 
Mimari millî olduğu 

ve millî kaldığı 
müddetçe şehrin dili, 

başkalarından ne kadar 
etkilenirse etkilensin 

mutlaka millî bir 
üslûp sergileyecektir. 
Çünkü millî üslûp, dar 

ve mahdut bir taklit 
değil, millî bir yaşama 

hâdisesidir.

Kuzguncuk,  
Üsküdar, 
İstanbul 
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ritmini verir. Ses ve mânâ, yapı ve 
mânâ ile birleşir. Sesin mânâsına 
âşina olan zihin, her yerde mânâ-
yı arar. En temelde inanmak mânâ 
iledir. Türk’ün inanma kabiliyeti-
nin rengi dile ve sese verilen mânâ 
ile yansır. Nitekim, “Ezan sesinde 
o kadar Türk iklimi vardır ki bugün 
hâlâ Bağdad’da, Şam’da ezan sesi 
duyan bir Türk kendini İstanbul’da 
zanneder.”17 Ses, mânâ ve yapı üç-
lüsünün buluştuğu ve şehrin kim-
liğinin bir parçası olduğu eserler-
den biri şüphesiz ki Süleymaniye 
Camii’dir.

Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı
(…)

Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah 
anlıyorum; 
Ben de bir vârisin olmakla bugün 
mağrûrum; 
Bir zaman hendeseden âbide 
zannettimdi; 
Kubben altında bu cumhûra 
bakarken şimdi, 
Senelerden beri rüyâda görüp 
özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş 
gibiyim. 
Dili bir, gönlü bir, îmânî bir insan 
yığını 
Görüyor varlığının bir yere 
toplandığını; 
Büyük Allah`ı anarken bir ağızdan 
herkes 
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir 
ses; 
Yükselen bir nakaratın büyüyen 
velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at 
yelesi!
(…)

Yukarıda alıntı yaptığımız bölüm, 
ses-mânâ-yapı kompozisyonu-
na güzel bir örnek teşkil etmek-
tedir. İstanbul’da, Süleymaniye 
semtinde, bir bayram namazında, 
geometri harikası olan âbide bir 
yapıda, aruzu, Itri’nin besteledi-
ği Tekbiri, cedlerin yâdını, cema-
atin sesini dinleriz. Şehrin düze-
ni ve hayatın akışı bir bütündür. 
İnsan, tabiat, yapı, ses, değerler, 

kültür, geçmiş, şimdi, gelecek, hep-
si birbirini tamamlamaktadır. Bu-
nun içindir ki dinlemeyi, görmeyi, 
tat almayı bilen ve bütün bunla-

rı bir süzgeçten geçirebilen birey-
ler yetiştirmek zorundayız. Bir 
âdâb-ı muâşeret felsefemiz olması 

gerektiği kadar, mekânların, yerle-
şimlerin de bir felsefesinin olması 
gerekmektedir. Orhan Okay, genç-
liğinin İstanbul’undan bahseder-
ken eski semt isimlerine değinir. 
Bu isimlerin, kendisine küçük, mü-
tevazı fakat daha mutlu bir dünya-
yı düşündürdüğünü söyler. Çünkü 
her birinin bir hikâyesi, bir mânâsı 
vardır. Asmalı Mescit, Kirazlı Mes-
cit, Kumrulu Mescit diye sıralar-
ken, bu semtlerin hangi incelmiş 
zevkleri barındırdığını sorar. Ay-
nalı Bakkal, Söğütlü Çeşme, Ayrı-
lık Çeşmesi, vd. hangi hikâyelerin 
dekorunu oluşturmuştur? Sorma-
gir, Kadıyoran, Sankiyedim, Çık 
Salın isimlerinin arkasında hangi 
nükteler, hangi zarâfetler vardır?18 

Bir âdâb-ı muâşeret 
felsefemiz olması 
gerektiği kadar, 

mekânların, 
yerleşimlerin de bir 
felsefesinin olması 

gerekmektedir.

Süleymaniye, 
İstanbul 

Süleymaniye 
Camii, 
İstanbul



Maalesef günümüzdeki semtlerin 
hikâyeleri artık yoktur. İstanbul 
devamlı değişmektedir. Değişim 
kaçınılmazdır. Fakat değişim, de-
ğerleri, kültürü, zarâfeti, tarihî yık-
mak olmamalıdır. 

Cenab Şahabeddin, şehrin yaşadı-
ğı değişikliklerin, değer ve inançla-
ra nasıl yansıdığını dile getirirken 
“şetâret-i milliyye”miz olarak ta-
nımladığı Ramazan’dan ibretlik bir 
örnek verir:

“Bu sene Ramazan fasl-ı bahara 
tesadüf etti. Ezan-ı Muhammedi-
ye dallar arasında rüzgârın zem-
zemesi ve ağaçlar içinde kuşların 
terânesi dem-sâz olacak... Eyvah 
ki âheng-i ruh-nevâzı payitahtı-
mıza Kanun-ı Esasî’nin arkasında 
giren yeni gürültüler ihlâl edebi-
lir; işte şimdiden duyar gibi oluyo-
rum: Tramvaylar uğuldayarak, bö-
ğürerek ve ıslık çalarak dolaşıyor; 
motosikletler aksırarak, tıksıra-
rak, horlayarak ve çatlayarak koşu-
yor... Bütün bu medeniyet zırıltıla-
rı sanmışız ki sizi biraz kakıştırıyor 
ve kendi kendimize sorarız: Direk-
ler arasında mı? Yoksa New York 
mu?”19 

Cenab Şahabeddin, merkezi insan 
olan bir toplum yapısından uzak-
laştıkça tabiattan koptuğumuz, 
lâtif sesleri duymamaya fakat gü-
rültülere âşinâ olmaya başladığımı-
zı, hatta ruhumuzu ve dolayısıyla 
bedenimizi besleyen güzellikler-
den birer birer kopuşumuzu anlat-
maktadır. Ama en önemlisi hayatı-

mızı kolaylaştırıyor zannederken 
ne kadar zorlaştırdığımızın farkına 
varamayışımızdır.

Bir örnek vermek istersek asansör 
hayatımızı kolaylaştırırken, bizi 
göğe yaklaştırırken kaçımız Ahmet 
Haşim’in “Merdiven” şiirini ha-
tırlarız? Neden merdiven için şiir 

yazılır ki? Dolmabahçe Sarayı’nın, 
Malta Köşkü’nün, Sirkeci Büyük 
Postahane’nin merdivenlerini, Ka-
mondo merdivenlerini gözümü-
zün önüne getirdiğimizde, merdi-
venin mimaride bir zevk, estetik 
çizgi olmasından öte şehrin, haya-
tına üslûbuna katkıda bulunduğu-
nu acaba anlayabilir miyiz?

Merdiven, sema, sular, akşam, gül-
ler, bülbüller, mermer, lisân-ı hafî 
(gizli dil), bu nesneleri takip ettiği-
mizde yapı, tabiat, canlılar, zaman 

Günümüzdeki semtlerin 
hikâyeleri artık yoktur. 

İstanbul devamlı 
değişmektedir. Değişim 

kaçınılmazdır. Fakat 
değişim, değerleri, 

kültürü, zarâfeti, tarihî 
yıkmak olmamalıdır.

Sirkeci Büyük 
Postahane, 
İstanbul 

Merdiven

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta  

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller  

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller  

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta 

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Ahmet Haşim
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ve hayatın dili, üslûbu karşımıza çı-
kar. Hayatı bu ritimde yaşayan için 
asansörün hızı, kapalı bir kutu ol-
ması, yüksekliği ne ifade eder? 

Tanpınar, “Her mimari eseri millî 
hayatın bir koruyucusudur. Bu 
koruyucu tanrıları kaybede ede 
cemiyet bir gün devam fikrini 
kaybeder.”20 der. Devam ederek de-
ğişmek, değişerek devam etmek, 
imtidâd fikri esastır. Fakat bu-
nu sağlayacak olan edebî, mimari 
eserleri, müzik eserlerini, kısacası 
bizi biz yapan unsurları da koru-
mamız lâzımdır. 

Sona geldiğimizde herkesin İs-
tanbul ile ilgili bir hatırası vardır. 

Bu büyük ve büyülü şehir herkes-
te bir iz bırakır. Tanpınar, Beş Şe-

hir (1988) kitabındaki “İstanbul” 
bölümüne bir Arabistan şehrinde 

yaşadığı bir çocukluk hatırası ile 
başlar. Hasta, ihtiyar bir teyzenin 
ateşlendiğinde İstanbul’un sularını 
sayıklamasına tanık olur: -Çırçır, 
Karakulak, Şifâ suyu, Hünkâr su-
yu, Taşdelen, Sırmakeş... Teyzenin 
damadı bu su isimlerinin hastanın 
ilacı olduğunu, onları sayıkladığın-
da iyileştiğini söyler. Tanpınar da 
çocukluk muhayyelesinde bu isim-
lerin uyandırdığı hayalleri bizlerle 
paylaşır: “Dört yanımı su sesleriy-
le, gümüş tas ve billur kadeh şıkır-
tılarıyle, güvercin uçuşlarıyla dolu 
sanırdım...”21

Ben, Karakulak suyu ile 1985 se-
nesinde tanıştım. Çıkmaz bir köy 
yolunun sonundaki çeşme idi. Ba-
na sorarsanız diğer çeşmelerden de 
farkı yok idi. Ayrıca dibindeki kır 
gazinosundan dolayı da ne su sesi 
ne tas ve billur kadeh şıkırtıları ne 
de güvercinler vardı. Bangır bangır 
bir müzik, bakımsız bir çeşme, do-
lup taşan çöp, vs. ile açıkçası Tanpı-
nar’ın çizdiği masalsı dünyadan ol-
dukça uzaktı. 

Bir kimlikten bahsetmek için ön-
ce bir bütünlükten bahsetmek ge-
rekir. Bütünün parçalarının birbi-
ri ile âhenk içinde hareket etmesi 
gerekir. Aynı yukarıda değindiği-
miz ses-mânâ-yapı bütünlüğü gi-
bi. Esasında bu âhenk, hayatın 

Devam ederek 
değişmek, değişerek 

devam etmek, imtidâd 
fikri esastır. Fakat bunu 
sağlayacak olan edebî, 
mimari eserleri, müzik 
eserlerini, kısacası bizi 
biz yapan unsurları da 
korumamız lâzımdır.

Küçüksu 
Kasrı, 

İstanbul



hem bir kompozisyonu hem de 
devr-i daimidir. Dinledikçe düşü-
nen, mânâlandıran ve mânâlar 
arasından bakan, gören, arayan ve 
nihâyetinde davranış ve tutumla-
rı ile somutlaştırarak bir eser or-
taya koyan insan. Ve yine o eserin 
uyandırdığı ilhamlardan yola çıka-
rak hayatına yeni mânâlar katmaya 
çalışan insan. Bu oluşum, tamam 
olan kimlik dairesinde dil merkeze 

koymakla birlikte, şehir ve silüe-
tini (mimari, edebiyat, müzik, ta-
biat, iklim, âdetler, vs.) çevreleyip 
kucaklamakta, Sait Faik’in hikâye-
sindeki gibi “Haritada Bir Nokta” ol-
maktan çıkarmaktadır. Bunun için 
de şehirli olmaya tâlip olmamız 
icap etmektedir. Âdâbıyla, görgü-
süyle, sanatıyla, bilgisiyle, değerle-
riyle, hizmetiyle, diliyle bir şehirli 
olabilmek dileğimizdir. 
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar - Şair

ŞEHRİN DİLİNE DÜŞMEK

DENEME



erhum Bahtiyar Va-
hapzâde “Ana He-
diyesi” adlı şiirinde 
dile dair öylesine 
mânîdar bir yakla-
şım sergiler ki bir-

kaç mısra ile neredeyse bütün su-
allere cevap verir. Azeri lehçesini 
Türkiye Türkçesi ve nesir olarak 
şöyle özetleyebiliriz: “Benim an-
nem (menim anam) ümmidir oku-
ma yazma bilmez. Ancak bana sa-
yıları, ayları ve yılları öğretmiştir; 
en vâcibi de dili öğretmiştir. Bu 
sebeple benim bütün bu yazdığım 
eserlerdeki kendi imzam, esasen 
sadece bir gösteriş hatta kopya-
dan ibarettir. Bu koca koca kitap-
ların, eserlerin asıl müellifi annem-
dir çünkü kullandığım dili, o, bana 
öğretmiştir.”

Martin Heidegger, “dil varlığın evi-
dir” diyordu. Ondan çok daha ev-
vel bizim dünyanın şairleri gazel-
lerin, kasidelerin en küçük birimi 

olan iki mısranın birleşimine, “be-
yit” demişlerdi yani “dilin, sözün 
evi” anlamına geliyordu. Özellikle 
Kur’ân-ı Kerim’e muhatap olmuş 
biz Müslümanlar, yaratılmış bü-
tün nesnelerin bir dili olduğunu, 

en başından beri bilmekteyiz. Hat-
ta İlâhî Vahiy de Allah kelâmı de-
ğil midir; Şûrâ Sûresi 51. Âyet-i ke-
rimesi bize “Allah’ın konuşması”na 
dair bir öğretidir: “Allah şu üç şek-
lin dışında bir beşerle konuşmaz; 

M

Rumeli Hisarı durdukça İstanbul şehrinin hâl dili bütün 
insanlığa fetihten ve fatihten hatıralar anlatacaktır.

Bursa Ulu 
Camii
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vahyen, bir perde arkasından ve el-
çi göndermek vasıtasıyla...”

Dîvan şairi Naili bir beytinde şöyle 
söyler: “Dil verdiğimiz yâre nigâh-ı 
gazabından/Tasrihe mecâl olmadı 
îmâ ile geçtik.” İma, mimik ve jest-
leri kullanan insanların “hâl diliy-
le” konuştuklarını bilir ve onları 
anlarız. İşte bütün yaratıkların ve 
nesnelerin de böylesine bir hâl dil-
leri mevcuttur. Hele ki insan eliyle 
imar ve inşâ edilen şehirlerin dili, 
iyi okunarak anlaşıldığında ortaya 
muazzam bir literatür çıkartmak 
mümkündür.

Türkî Cumhuriyetler şeklinde 
isimlendirilen bölgeleri de kata-
rak, Anadolu’nun bütün yerleşim 
noktalarının sesi dikkatle dinlenil-
diğinde, karşımıza bir hayli lehçe, 
söyleme modeli çıkacaktır. Canlı ve 
sürekli üreyen bir varlık olan dilin 
renkleri, çeşnileri, tonları, her bi-
risi Allah’ın birer âyeti olan insan 
tekleri ve dil çeşitleri üzerinden, 
yaratılıştaki mucizenin, insanüstü 
dokunuşun habercisi gibidir. 

Elbet bir konuşma bir de yazı dili 
olduğu bilinmektedir. Anadolu’yu 
ele alacak olursak, her bölgede ko-
nuşulan lehçenin farklılığı, insan-
ların fethinden bu yana, çok yönlü 

câzibesine kapılarak akınlar hâlin-
de koştukları İstanbul lehçesinde 
ansızın, yazı diline dönüşerek tek 
tipleşmektedir.

Şehrin diline gelecek olursak yine 
bize İstanbul rehberlik edecektir. 
Çünkü biz Anadolu insanları için 
İstanbul, bünyesinde hepimizden 

birer parça taşıyan ortak değeri-
mizdir. Hepimiz yazarken onun di-
lini kullanmaktayız. 

Yahya Kemal “Eğil Dağlar” adlı 
mensur metninde Rumeli Hisarı’na 

dair bir bilgi aktarır. Ona göre, ya-
pımına 1452 Nisan’ında başlanıp 
Ağustos’ta toplam dört buçuk ay-
da tamamlanan yapının kuşbakışı 
görüntüsü, Arap harfleri ile “Mu-
hammed” şeklindedir. Çağ değiş-
tiren büyük fetihten, sadece bir-
kaç ay önce bitirilen bu muhteşem 
yapının silüeti evvela Allah’ın Son 
Elçisi, ardından da O’nun izinden 
gitmeyi murat etmiş yirmili yaş-
larındaki delikanlı Fatih’in ismini, 
imzasını taşımaktadır. Rumeli Hi-
sarı durdukça İstanbul şehrinin hâl 
dili bütün insanlığa fetihten ve fa-
tihten hatıralar anlatacaktır. 

Demiştik ki merkeze aldığımız İs-
tanbul şehrinde, Anadolu’nun bü-
tün şehirlerine ait mahallî dilin bir 
kelime, bir söyleme modeli, bir de-
yim, bir vecizesi illâ ki bulunur. O 
hâlde İstanbul’un dilinden söz aç-
tığımızda artık âdeta bütün Ana-
dolu’yu konuşturmuş olacağız de-
mektir. Mukayeseli konuşturma 
yapma arzumuzu ise meselâ şöyle 
bir örnek sanırım daha isabetli bi-
çimde aktaracaktır. Kuş dediğimiz 
zaman İstanbul bakımından ley-
lek yerine hatırımıza ilk düşen bir 
martı gölgesi olacaktır. Ama Bursa 
Karacabey bölgesi leylek sesleri ve 
dilinin yankı merkezidir âdeta.

İstanbul şehrinde, 
Anadolu’nun bütün 

şehirlerine ait mahallî 
dilin bir kelime, bir 
söyleme modeli, bir 

deyim, bir vecizesi illâ 
ki bulunur. O hâlde 

İstanbul’un dilinden 
söz açtığımızda artık 

âdeta bütün Anadolu’yu 
konuşturmuş olacağız 

demektir.

Rumeli Hisarı



Bir başka açıdan bakıldığında şe-
hirlerin diline dair okuma ve dü-
şüncelerimiz bizi biraz daha ince-
likli arayışlara sevk edecektir. Şöyle 
ki Beyoğlu semtindeki Saint An-
toine Kilisesi’nin yakınlarında do-
laşırken, hiç çalınmıyor olsa dahi, 
gözümüz çan kulesine takıldığın-
da, oradan can kulağımıza yine de 
bir ses düşecektir. Aynı sesi Ba-
lat muhitindeki Bulgar Kilisesi’n-
den yâhut patrikhaneden de almak 
mümkündür. Peki ya Süleymaniye, 
Mercan yokuşundan tırmanırken 
bütün manzaranıza hâkim olan bu 
muhteşem mabet, kalp kulağınız 
açıkken, görecek anlayacaksınız si-
ze neler neler söyleyecektir.

Haliç’in suları ile İstanbul Boğa-
zı’nın suları aynı dili konuşmaz bi-
liyor musunuz? Haliç derûnî bir bi-
çimde susarken konuşur, boğaz ise 
hiperaktif bir sporcunun kendine 
güveni içerisinde akarken konuşur. 
Kim der ki Beyazıt Kulesi ile Gala-
ta Kulesi aynı dili konuşmaktadır? 
Dağarcığında ancak iki yüz kelime 
bulunan münâsebetsiz yerliler, iki 
kule arasındaki diyalogdan elbet-
te haberli olamazlar. Ancak insan 
kalbinde de bir dil bulunduğunu 
bilenler ve hâl diline vakıf olan-
lar, Bizans ile Osmanlı arasında-
ki münâsebete işte tam bu iki kule 
üzerinden şahitlik etmektedirler. 

Dil, elbette yalnızca edebiyatın ara-
cı değildir. Şöyle de söyleyebiliriz, 
bütün sanat dallarının kendine 
mahsus bir dili vardır. Mûsikînin 
dili enstrümanlarla ortaya konu-
lur. Resim sanatının dili tuval, fır-
ça ve renklerle konuşur. Folklorun, 
heykelin, tiyatro ve sinemanın di-
li de yine kendilerine ait ve oriji-
naldir. Şehirler işte bu sözü edilen 
bütün sanatların icrâ merkezle-
ri olduğundan bütün bu dillerin 
konuşulmasına zemin hazırlayan 
mekânlardır. Özellikle kadim şe-
hirler üzerinden düşünüldüğünde, 

meydanlar, sanat yapıları, mabet-
ler, köprüler, çarşılar, coğrafyanın 
ve tabiatın sağladığı imkânlarla 

ortaya çıkan söz konusu bu mer-
kezlerin bir karakterleri bulun-
duğu gibi fasih bir dilleri de elbet 
mevcuttur. Prag ile Budapeşte asla 
aynı dili konuşmazlar. Nasıl Kahi-
re ile İskenderiye’nin dili farklı ise 
Mardin ile Urfa’nın, Bursa ile İs-
tanbul’un dili de başkadır.

Şehirlerin, insanları kendilerine 
benzetme yetenekleri vardır. Evet, 
şehirleri insanlar kurarlar ama bir 
süre sonra şehirler âdeta birer şah-
siyet ve karakter sahibine dönüşe-
rek yerlilerine kendi iksirlerinden 
öyle bir aşı yaparlar ki artık kişiler 
Bursalı, Mardinli, Harputlu ve İs-
tanbullu olarak hatırlanırlar.

Haliç’in suları ile 
İstanbul Boğazı’nın 

suları aynı dili 
konuşmaz biliyor 

musunuz? Haliç derûnî 
bir biçimde susarken 

konuşur, boğaz ise 
hiperaktif bir sporcunun 

kendine güveni 
içerisinde akarken 

konuşur.

Yahya Kemal Beyatlı

Haliç, 
İstanbul
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Yahya Kemal Üsküp’te doğmuştur. 
Alnında hangi şehrin mührü var-
dı diye soracak olursanız yâhut şa-
ir hangi şehrin dilini kullanıyordu 
şeklinde bir merak sahibiyseniz, 
hatırınıza asla İstanbul’dan başka 
bir şehir gelmeyecektir. İsmi şehir-
lerle bütünleşmiş şairler, edipler, 
mimarlar yaşadıkları şehre kattık-
larından daha fazlasını o şehirden 
almışlardır. 

Transistörlü radyo ve ses alıcı ci-
hazların Türkiye’ye ilk kez girdiği 
altmışlı yıllarda, bugün kendileri-
ne Almancı dediğimiz muhacirle-
rimiz memlekete döndüklerinde, 
ellerinde bu ve benzeri cihazlar-
la gelir, doğrusu biraz da bununla 

caka satarak sokaklarda dolaşır-
lardı. Hep düşünmüşümdür böy-

lesi bir ses alıcı cihazı açarak so-
kaklarda dolaşılsa, kalabalıkların, 

sokakların, caddelerin, çarşıların 
hülâsa bütün şehrin sesini kayıt 
altına alsak, ortaya nasıl bir hâsıla 
çıkardı? Öyle sanıyorum ki benzer 
çalışmayı iki ayrı şehirde gerçekleş-
tirdiğinizde karşınıza birbirinden 
çok farklı armoniler çıkacaktır. 

Unutulmamalıdır ki yeryüzünün 
tam kıvamında yaratılmış, kendi-
si bizzat kendisine zimmetlenmiş 
olmakla birlikte tabiatın da kendi-
sine zimmetlendiği yaratık insan-
dır. Allah ona ruhundan üfleyerek 
onda bir yaratıcı güç var kılmıştır. 
Bu güç konuşma, düşünme, üret-
me ve yaratma yetenekleriyle be-
zelidir. Durup ince şeyleri anlama-
ya vakit ayıran insanlar görürler 
ki yeryüzünde toplu hâlde yaşanı-
lan her şehrin ahâlisi mutlaka ama 
mutlaka bir öteki şehirden farklı 
bir karakteri ve dili sahiplenmiştir. 
Allah’ın insandan beklediği de bu 
başkalaşım, bu karakter farklılığını 
belirgin kılmasıdır. İnsanların bir-
birine benzemesi nasıl arzulanmı-
yorsa, şehirlerin de birbirine ben-
zememesi beklenirdi. Başlangıçta 
büyük ölçüde böyle de oldu. 

Böyle olmasaydı Karadeniz türkü-
leri ile Kerkük türküleri arasındaki 
zihinleri ve kalpleri tezyin eyleyen 
fark gerçekleşir miydi? Horon oyu-
nu ile Lorke, Delilo yâhut Çayda 

Durup ince şeyleri 
anlamaya vakit ayıran 

insanlar görürler ki 
yeryüzünde toplu 

hâlde yaşanılan her 
şehrin ahâlisi mutlaka 

ama mutlaka bir 
öteki şehirden farklı 
bir karakteri ve dili 

sahiplenmiştir.



Çıra oyunları karşılaştırıldığında 
bu seyirlik oyunların muhatabı-
na yansıttığı hâl dili, aynı zaman-
da oyuncuların yaşadıkları şehirler 
hakkında da konuşmuş olmuyor 
mu? 

Herhangi bir adlî vaka yâhut sanat 
olayı karşısında Diyarbakırlı tep-
kisi ile Muğlalı tepkisi niçin aynı 
değildir? Çünkü bir şiir yâhut mü-
zik parçası okuyucu/dinleyici nez-
dinde muhatabın anlam düzlemi, 
anlayış/kavrayış düzeyi ile para-
lel seyir izler. Bu anlamda bir şe-
hir, yerlisine, bünyesinde süreklili-
ğe dönüşmüş bir anlama/kavrama 
karakteri aşısı yapmıştır. Bu se-
beple her şehirlinin seçilmiş birim 
olay karşısındaki tepkisi kendi ka-
rakteri tarafından oluşturulacak ve 
başkalaşacaktır. 

Şehirlerin dili en fazla coğrafya ve 
iklimin rengini taşısa da mimari-
nin yerini hiçbir sanat alanı tuta-
maz herhâlde. Çünkü bütün şe-
hirler, eğer sahiden bir karaktere 
sahipseler, yeni metropoller gibi 
birbirinin taklidi yapılar değilseler, 
mutlaka birer mimarlık ürünüdür-
ler. Bir bakış açısıyla düşünüldü-
ğünde, Anadolu bakımından şehir-
lere özgü lehçeleri, o şehrin mûsikî 
dili olarak anlamlandırmak müm-
kündür. Şehirlerin şiir dili ise hiç 
tartışmasız mimaridir. Özgün mi-
mari eserlerin insan üzerinde bı-
raktığı etki, lirizm yüklü bir ne-
hir şiiri okurken yâhut dinlerken 
alınan tadı verir insana. Bursa’da 

Gökdere üzerindeki Setbaşı ve Ir-
gandı köprülerinin, hele bir de 
Bursa’nın meşhur lodosu estiğinde 
okudukları doyumsuz şiiri, işin er-
babı dinler ve anlar. 

Semtlerine, mahallelerine verilmiş 
köklü hatırası bulunan isimler-
le de konuşurlar şehirler. Modern 
zamanlarda sokak ve semtleri ra-
kamlarla isimlendirilen kimliksiz 

ve kişiliksiz kentler değil, sahici şe-
hirlerdir sözü edilenler. Meselâ, yi-
ne İstanbul’da Ahırkapı, Akaretler, 
Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, Ayaza-
ğa, Kariye, Kadıköy, Beykoz; oku-
masını, görmesini, dinlemesini 
bilenler için kim bilir nice hikâye-
ler, serüvenler anlatırlar. Hatırala-
rı biriktiren, barındıran, çoğaltan 
ve konuşturan kelimelerdir, dildir. 
Modern kentlerde eksik olan işte 
bu dil değil midir? 

Lehçeler şehirlerin mûsikî dili-
dir denilmişti. Diyarbakırlıların K 
harfine basarak kullandığı kelime-
ler Kabak, Kavurma, Kızartma vb. 
Bursalının Hasan’ı Asan’a çeviren 
dilinin şehirle alâkası ihmal edile-
bilir mi? Kullandığı hançereden, 
lehçeden, ağızdan ve şiveden ötü-
rü, kimi insan sarraflarına, konu-
şanların memleketini hatırlatan, 
bir hayli şehrin ahâlisi vardır. Bir 
şehrin yerlisini anlamak için lehçe-
sine, şivesine dikkat kesilmek çoğu 
kez yeterlidir. Şehrin dilini konu-
şanlar onun hemşerisi olmaya hak 
kazanmışlardır. 

Bizim toplum, dile mahkûm sanat-
ları şiir, hikâye, roman ve deneme-
yi topluca edebiyat başlığı altında 
incelemektedir. Edep kökünden 
bu kelime bizim toplumun inanış 
ve ahlâkını yansıtması bakımın-
dan önemli ve değerli bir tercihtir. 

Şehirlerin dili en fazla 
coğrafya ve iklimin 

rengini taşısa da 
mimarinin yerini hiçbir 

sanat alanı tutamaz.

Setbaşı 
Köprüsü,
Bursa
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Öteki toplumlar/batı toplumla-
rı bu uğraşları literatür yani salt 
dil başlığı altında değerlendirirler. 
Köy ve küçük kasabalarda dilin ge-
lişmesi bazen imkânsız bazen de 
son derece zayıftır. Oysa şehirler, 
çok toplumlu, çok kültürlü, çok 
etnisiteli merkezlerdir. Şehirlerde 
giderek gelişen dil, medeniyet yo-
lunda bütün insanlık âlemine ışık 
tutarak ilerler. Medeniyet kavramı 
ile şehir kavramı birbirine müterâ-
dif anlam yüküne sahiptirler. Bu-
nu sağlayan ana faktör ise dildir. 
Öyleyse şehir ve dil arasındaki bu 
birinci dereceden akrabalık asla ih-
male gelmemelidir. 

Şehrin şiir dili olarak sayılan mi-
marinin okuduğu şiire örnek ola-
rak meselâ bizim mimarların ulu 
mabetlere, saraylara, konaklara 
yerleştirdikleri her biri ayrı birer 
sanat eseri olan kuş evlerini say-
mak mümkündür. Yâhut herkesin 
ulaşabileceği mekânlara konum-
landırılmış bulunan Sadaka Taşla-
rı, kişilerin mesleklerine göre yon-
tulmuş mermer mezar taşları ve 
musalla taşlarının, ağızlarında ko-
nuşma organı bir dil yoktur belki 
ama her birisi sözü edilen hâl di-
liyle emsalsiz insanlık macera ve 
hikâyeleri anlatırlar anlayana. 

Muhacirliğiniz, yaşadığınız şe-
hirde, doğduğunuz şehirden da-
ha uzun sürmüş ve artık ora-
da yerli muamelesi görmeye 

başlamışsanız, şehrin ocağına düş-
tünüz demektir. Vücudunuzdan 

bazı parçaları, ailenizden kimi göz-
deleri hele ki ananızı ve yavrunuzu 

o şehrin toprağına gömmüşse-
niz, şehrin dilinden kurtulamaz-
sınız bir daha. Şehrin bir yeni or-
ganı da siz olmuşsunuzdur şimdi. 
Şehir de size yeni bir organ arma-
ğan etmiştir; yüzyıllardan bu ya-
na bünyesine biriktirdiği dilini ek-
lemiştir size. Konuşan organ evet 
maddî anlamda sizin ağzınızdadır 
lâkin dili yaşadığınız şehrin hançe-
resinden, hazinesinden devşirmiş-
sinizdir. Malatya’daki Mişmiş, İs-
tanbul’da Kayısı’dır. Yeni Dünya ise 
Malta Eriği’ne dönmüştür. Bıldır, 
geçen yıl, kortik ise çukur şeklinde 
söylenmektedir. “Gardaş sen nere-
lisin?” suali “Kardeşim siz nerelisi-
niz?”e bağlanır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şe-
hir adlı o tadına doyum olmayan 
deneme metinlerinde İstanbul, 

Şehrin şiir dili olarak 
sayılan mimarinin 

okuduğu şiire örnek 
olarak meselâ 

bizim mimarların 
ulu mabetlere, 

saraylara, konaklara 
yerleştirdikleri her biri 

ayrı birer sanat eseri 
olan kuş evlerini saymak

mümkündür.

Muradiye 
Mezar Taşları,

Bursa 

Kuş
Evleri



Bursa, Konya, Erzurum, Ankara 
üzerine önemli değinilerde bulun-
maktadır. Onun Bursa hakkında 
söylediklerine gelmeden önce şu-
nu da unutmamalıdır ki şehir ve 
dil ilişkisini düşünür ve konuşur-
ken, şehirlerle bütünleşmiş mi-
marlar, şairler, hikâye ve romancı-
lar vardır. Kafka’yı Prag ile James 
Joyce’u Dublin ile Mimar Sinan’ı 
İstanbul ve Edirne ile Neşet Ertaş’ı 
Kırşehir ile birlikte anarız. İşte şe-
hirlerin dili bu sanat insanları değil 
midir? Neşet ustayı kendine özgü 

konuşturan dil Kırşehir’den başka-
sı mıdır?

Tanpınar Bursa hakkında şöyle 
söyler:

“Şimdiye kadar gördüğüm şehir-
ler içinde Bursa kadar muayyen 
bir devrin malı olan bir başkasını 
hatırlamıyorum...

Bursa’ya birkaç defa gittim ve her 
defasında kendimi daha ilk adımda 
bir efsaneye çok benzeyen bir tari-
hin içinde buldum, zaman mefhu-
munu âdeta kaybettim...

Cedlerimiz inşâ etmiyor, ibadet 
ediyorlardı...

Bu şehirde muayyen bir çağa ait ol-
mak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir 

ki insan, ‘Bursa’da ikinci bir zaman 
daha vardır.’ diye düşünebilir.”

Yakın geçmişte, hatırlayabildiğim 
dönemlerde bütün şehirlerin so-
kaklarında dolaşan delilerimiz var-
dı. Kimileri onları okşar yedirir, 
giydirir, sevindirir; kimileri de ken-
dileriyle yârenlik eder zaman za-
man da rahatsız edici olurlardı. Za-
vallılar şehrin diline düşmüş birer 
maskara gibiydiler. Aynı şehirlerin 
bilgeleri, arifleri, münevverleri de 
bulunurdu. Herkesin saygı göster-
diği, akıl danıştığı bu kimseler de 
tıpkı deliler gibi tersinden şehrin 
diline düşmüş maruf insanlardı. 
Bazıları ise kötülük odağı gibi şer-
li belâlı mahlûklardı ki onların da 
şüphesiz şehrin dilinde bir yerleri 
bulunurdu. 

Âciz, hasta ve tedaviye muhtaç bi-
rer imtihan sorusu gibi şehirde do-
laşan delileri orta bir kategoride 
unutarak düşünürsek, şehrin dili-
ne düşenlerden uyumlu ve ulvî iliş-
kiler içerisindekileri şehir, şair, bil-
ge, arif yapabilir; süflî duyguların 
zebunlarını ise püskürterek zelil 
hâlde bir kenara fırlatır. Dil, bu se-
beple “varlığın evi”dir. 

“Cedlerimiz inşâ etmiyor, 
ibadet ediyorlardı... Bu 

şehirde muayyen bir 
çağa ait olmak keyfiyeti 
o kadar kuvvetlidir ki 

insan, ‘Bursa’da ikinci bir 
zaman daha vardır.’ diye 

düşünebilir.”

Sadaka
Taşı

Bursa
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Üzeyir İLBAK

Yazar-Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Bir Dili Yeniden
İnşâ Etmek

MAKALE



atı bilim tasnifini 
benimseyen bilim 
çevreleri, yirminci 
yüzyılı felsefî açı-
dan dil yüzyılı ola-
rak tarif ederler. Bu 

tezlerine delil olarak da kökleri on 
dokuzuncu yüzyılda olan ve yir-
minci yüzyılda net bir biçimde or-
taya çıkan yaklaşımları gösterirler. 
Alman felsefesinde Martin Heide-
gger ile zirveye ulaşan dil tartışma-
ları, Hans Georg Gadamer ve birçok 
düşünce insanı tarafından izlenir. 
Yirminci yüzyılın önemli bir başka 
ismi Viyana Yahudisi Ludwig Witt-
genstein’ın ortaya koyduğu dil üze-
rine yoğunlaşan mantıksal felsefe-
sidir. Anglosakson felsefe geleneği 
içinde ürettiği dil felsefesi, kimile-
rine göre onu yirminci yüzyılın en 
önemli ve en büyük filozofu yapar. 
Yine yirminci yüzyıl Fransa’sında 
tebarüz eden yapısalcılık, post-ya-
pısalcılık ve yapı-sökümcülük dil 
merkezli tartışmalardır. 

Pozitivist yaklaşımlara teşne bu 
çevreler, Batı’da dil alanında ger-
çekleştirdiği büyük dönüşümle dil 
literatüründe önemli bir yere sahip 
Martin Luther’i (istisnaları göz ar-
dı etmesek de) neden görmezden 

gelirler? Luther’in “Sokaktaki Al-
man’ın” ve “Evdeki analar ile so-
kakta oynayan çocukların” nasıl 
konuştuklarından hareketle İncil’i 
Almancaya çevirmesi ortak Alman-
canın ortaya çıkmasını sağlamıştı. 

B

“Dil olmaksızın düşünce, belirsiz, ayrımlaşmamış bir 
bulutsudur. Önceden var olan hiçbir düşünce yoktur ve dilin 
ortaya çıkışından önce hiçbir şey açık değildir.”

Ferdinand de Saussure

I.
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Martin Luther, bu hizmetiyle “Al-
manlara İncillerini kazandıran ki-
şi” olmasının ötesine geçerek Al-
man dil tarihinde oynadığı büyük 
rol bir tarafa, Alman birliğinin ‘or-
tak dil’ üzerinden gerçekleşmesine 
de katkı sağladı.1 Luther’i poziti-
vist dilbilim çevreleri sanırım İn-
cil’e ve inanca katkılarından dolayı 
görmezden gelmeyi tercih ederler.

Dil tartışmalarını ve dilin hayatı-
mızdaki yerine dair meseleleri “Di-
le Gelen Felsefe”de aktaran Taylan 
Altuğ bize şunları söyler:

“Dil, dilden bağımsız olarak meyda-
na getirilmiş düşünceleri belirtmek-
ten ibaret değildir; fakat bizzat dü-
şünmenin biçimlendirici organıdır.”2 
“Dil olmaksızın düşünce, belirsiz, ay-
rımlaşmamış bir bulutsudur. Önce-
den var olan hiçbir düşünce yoktur 
ve dilin ortaya çıkışından önce hiç-
bir şey açık değildir.”3 Dilin düşünce-
de öne çıkması ne demektir? Dilin dar 
anlamda bir kullanım aracına, nesne-
sine indirgenmesine karşı çıkış vardır 
çağdaş dil felsefesinde. “Dil ile düşün-
ce, dil ile dünya, dil ile varlık arasın-
daki tek-yönlü belirlenim ilişkisine bir 
itiraz vardır. Çünkü en klasik dil-dü-
şünce ilişkisi “düşünme yeteneğim ve 
dilim var, sonra da dille düşüncemi 

iletiyorum” veya “önce var oldum 
sonra dili öğrendim sonra da varlı-
ğımı dil ile ifade etmeye başladım” 
düşüncesidir ki bunlar çağdaş dil fi-
lozofları tarafından çocukça düşün-
celer olarak ele alınır. Daha yakın ol-

duğu için, dil ile düşünce arasındaki 
ilişki ele alınırsa, konvansiyonel gö-
rüş der ki “önce düşünce vardı, dil dü-
şüncenin iletilmesi için devreye gir-
di”. Yani burada dilin araçsallaşması, 
temel alan değil de daha çok tali bir 
alan olarak değerlendirilir. “İnsan de-
neyimi, özünde, dilseldir (Gadamer). 
Dil, basitçe, dünyayı betimlemede 
kullandığımız elverişli bir araç değil; 

dünyanın betimlenebilirliğinin imkâ-
nının koşulu olan şeydir. Dünyayı ve 
ben’i dil aracılığıyla yapılandırıyoruz; 
kendinde bağıntısız olan şeyi dilde, 
dil ile bağıntılıyoruz ve bizim için va-
roluş kazanmasını sağlıyoruz. Dilsel 
bir dünyada, biçimini dilin belirlediği 
bir dünyada yaşıyoruz.”4

Düşüncenin dilde, dil ile dilin için-
de gerçekleşen zihni bir eylem ol-
duğu hakîkatinden hareketle insa-
nın düşünen, akleden ve bunu dil 
ile somutlaştıran yegâne varlık ol-
ması, onu diğer tüm varlıklardan 
farklılaştırmıştır. Pozitivist bilim 
bu tartışmayı daha farklı bir ze-
minde yapar. “İnsan dil üretebildiği 
için mi düşüncesi bu kadar gelişmiş 
ve böylece hayvansı kökenlerinden 
bu kadar uzaklaşmıştır?” sorusu-
nu sorar ve yaratılış ile evrim ara-
sına fesat tohumu eker. Dünyası 
olan biricik canlı varlık insandır. 
Hayvanın bir yaşama çevresi var; 
fakat bir dünyası yoktur. Çünkü 
hayvanın bir dili yoktur. Dil, insan 
için dünyada başka hiçbir canlının 
deneyimlemediği bir dünya ola-
rak mevcut olmasının koşuludur. 
Dil, her tür insan deneyiminin bi-
ricik ‘a priori’sidir ve insanî dene-
yime kendine özgü karakteristiğini 

Düşüncenin dilde, dil ile 
dilin içinde gerçekleşen 
zihni bir eylem olduğu 
hakîkatinden hareketle 

insanın düşünen, 
akleden ve bunu dil ile 
somutlaştıran yegâne 

varlık olması, onu 
diğer tüm varlıklardan 

farklılaştırmıştır.

Üsküdar 
İskelesi



veren şeydir. İnsan deneyiminin 
kendine özgü karakteristiği, an-
lamlı olmasıdır. Deneyim, özünde 
‘anlama’dır. Anlama ancak anlamın 
olduğu yerde yani dilde gerçekleşir. 
Dil, anlamanın içerisinde kendisini 
gerçekleştirdiği ‘açıklık’tır.”5

II.
Varlık diye algıladığımız evren söz-
le başladı. Semâvî dinler literatü-
ründe varlık âlemini var eden söz 
“Ol” emridir. “Göklerin ve yerin ya-
ratıcısı O’dur: bir şeyin olmasını is-
tediğinde ona sadece ‘Ol!’ der -ve 
o (şey hemen)- oluverir” [Kur’ân-ı 
Kerim: 2/117]. “Ve O, Âdem’e her 
şeyin ismini öğretti” [Kur’ân-ı Ke-
rim: 2/31]. Sözlükler isim terimi-
ni “varlıkları birbirinden ayırmaya, 
tek tek veya cins cins karşılama-
ya yarayan kelime, ad” olarak ta-
rif eder. Dilbilimciler “bir madde-
nin, bir eylemin veya bir niteliğin 
bilgisini temsil eden ayırt edici ifa-
de” dedikten sonra felsefe litera-
türünde ‘kavram’a evrilerek “tüm 
isimlerin bilgisi”ne dönüşür. “Bir 
şey hakkında zihinde beliren genel 
düşünce, aynı cinsten bütün şeyle-
ri temsil eden soyut ve genel fikir, 
mefhum” olarak anlamlandırdığı-
mız kavram; hayatı ve hayatla ilgili 
olanı mantıkî olarak tanımlamamı-
zı, ontolojik oluşa dair bir sonuca 
varmamızı ve düşünme meleke-
sini mantıkî bir zemine taşıyarak 
sürekli hâle getirmemize imkân 
sağlar. 

İslâm düşünce tarihî içinde İbn 
Hazm, ontolojik açıdan dilin in-
sandan önce olduğunu kabul eder. 
Ona göre, “bir dil (kelâm) olma-
dan, insan varlığını sürdüremez”. 
Kelâm, telif (kelâmı oluşturmak), 
tesadüfî değil; bir failin fiilidir. 
Hazm’a göre, harfleri bir araya ge-
tirerek oluşturulan kelâmın var-
lığı, insanın varlığına nispetle za-
man bakımından öncedir. Öyleyse 
dil, Allah tarafından insana öğretil-
miş; insan da kendisine öğretileni 
sonraki insanlara öğretmiştir. İbn 
Hazm Allah’ın, Âdem’e her şeyin 
ismini Arap diliyle ya da başka bir 
dille veya bütün dillerle öğrettiğini, 

bu anlamda tek bir dilden söz edi-
lemeyeceğini söyler.6

Kitab-ı Mukaddes de yaratılış bah-
sinde meseleyi insanlığa anlatır. 
Yaratılış tamam olduktan son-
ra isimlendirme faslı başlar. “Ve 
O, Âdem’e her şeyin ismini öğret-
ti, sonra onları meleklerin önüne 
koydu ve ‘Dedikleriniz doğruysa 
haydi bu [şey]lerin isimlerini bana 
söyleyin bakalım!’ dedi” [Kur’ân-ı 
Kerim:2/31].7 İsim “varlıkları bir-
birinden ayırmaya, tek tek veya 
cins cins karşılamaya yarayan ke-
lime, ad” olarak tarif edilir. Bu ay-

nı zamanda eylem, eylemlerin ni-
teliği ve niteliğin bilgisini de ifade 
eder. Felsefe terminolojisinde 

eşya/şey hakkında zihinde olu-
şan fikir, aynı cinsten şeyleri tem-
sil eden soyut ve genel fikir, mef-
hum olan ‘kavram’a dönüşür. “Her 
şeyin ismini öğretti” ifadesi ile var-
lık âlemindeki eşya ve mânevî var-
lıklara dair tüm bilgilerin anlatıl-
dığını kabul ederiz.  İnsan bu bilgi 
ile yeryüzünü mamur edecek ve bu 
imardan şehirler kurarak yeni kar-
şılaştığı/ürettiği/şekil verdiği eşya-
ya isim koymaya devam edecektir. 

III.
On üçüncü yüzyılda Anadolu’da, 
Selçuklu Devleti Dönemi’nde 
Arapça resmî dil, Farsça edebî dil, 
halk için yazılan eserlerin dili ise 

Martin Luther

İslâm düşünce tarihî 
içinde İbn Hazm, 
ontolojik açıdan 

dilin insandan önce 
olduğunu kabul eder. 

Ona göre, “bir dil 
(kelâm) olmadan, insan 
varlığını sürdüremez”. 

Kelâm, telif (kelâmı 
oluşturmak), tesadüfî 
değil; bir failin fiilidir. 
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Türkçe olmuştur. Osmanlı’da il-
miye sınıfının dili Arapça olsa da 
Arapça, Farsça ve Türkçeden mü-
teşekkil gramer yapısı bakımından 
küçük istisnalar dışında Türkçe 
olan bir dil üretildi. Kimi çevrelerin 
Osmanlıca diyerek hayatımızdan 
çıkarmaya çalıştığı Eski Türkçe, bir 
kültür ve medeniyet dili olarak dil-
de önemli bir yer edindi. Dünya 
edebiyatında örneğine az rastlanır 
büyük bir şiir dili oldu. Tüm çaba-
lara rağmen yok edilemedi. Dilde 
tasfiyeciliği kurumsal hâle getiren 
tarihî dönemlere direndi. Dilde 
özleştirme olarak tanımlanan pü-
rizm, dili bir çıkmazla karşı karşıya 

bıraktığında olması gerekenin tas-
fiye olmadığı; yapılması gerekenin 
dilde yenileştirme ve dili bakım-

dan geçirmekti. Bunu da dil kendi 
tabiî istikametinde zaten yapıyor-
du; dışarıdan müdâhalelere ihtiyaç 
yoktu.

Şehir, Şehirli, Şehrî
Keşifler çağı olarak bilinen tarih-
ten sonra dünya, yeni bir anlayış 
ve yaşayış çağına girdi. Diller, din-
ler ve şehirler değişmeye; insan-
lar hızla yer değiştirmeye başladı. 
Sömürgeciliğe dayalı zenginleşme 

ve köleci emperyalist devletler-
de başlayan dil ve din tartışmaları 
entelektüel çevrelerde yeni anlayış 
biçimleri inşâ ederken dil tartış-
malarını da tetikledi. Buhar maki-
nelerinin kullanılması ile şehirler-
de ucuz iş gücüne duyulan ihtiyaç 
mevcut şehirlerin nüfusunu artı-
rırken şehirlilerin dillerine de ye-
rel lehçeleri eklemledi. Bu devinim, 
yeni şehirlilik kimliklerinin ortaya 
çıkmasına, farklı ağız ve diyalektle-
rin yer değiştirmesine sebep oldu. 
Bu ânî değişimler kurallı bir dile 
olan ihtiyacı/gerekliliği artırdı.

On sekizinci yüzyılda sanayileş-
me ile yükselişe geçen kapitalizm, 
toplumları yeni bir maddî ve sosyal 
değişim süreçleri ile buluşturmuş, 
alışık olmadığımız yeni şehirlerin 
kurulmasına zemin oluşturmuş ve 
şehirli yeni bir insan tipinin doğ-
masına imkân sağlamıştır. Kuru-
lan yeni kentler ahlâkî dezenfor-
masyon, mahrumiyet ve sefaleti 
artırırken yeni icatlar ile hayata dâ-
hil edilen yeni yaşama biçimlerini 
tarif etmek için yeni kelime ve kav-
ramlara da ihtiyaç duyulmuş; yeni 
isimlendirmeler yapılmıştır. Sana-
yi Devrimi’nin merkezi kabul edi-
len İngiltere bize bu konuda çarpıcı 
veriler sağlar. İngiltere’de Londra, 
Liverpool ve York diyalektleri üze-
rine yapılan tartışmalar ile üst-alt 

On sekizinci yüzyılda 
sanayileşme ile yükselişe 

geçen kapitalizm, 
toplumları yeni bir 

maddî ve sosyal 
değişim süreçleri ile 
buluşturmuş, alışık 

olmadığımız yeni 
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Recaizâde Mahmut Ekrem



sınıf üslupları tartışmalarının ta-
rihî epeyce eskidir. Almanya ve 
Fransa’da benzer tartışmalar ya-
pılmış; hatta Fransa, dili korumak 
için bir dil akademisi kurmuştur. 

Göçler, yangınlar, savaşlar ve Bal-
kanlardan başlayarak yaşanan bü-
yük toprak kayıpları ve sosyal de-
ğişimler dil bakımından en çok 
İstanbul’u etkilemiştir. Bütün bu 
olup bitenlerden sonra Cumhu-
riyet sonrası İstanbul’u sanayi ve 
iş merkezine dönüştürülerek “ta-
şı-toprağı altın” efsanesinin doğ-
masına zemin hazırlanmış; baş-
layan büyük göç dilde, yaşama 
biçiminde, şehir kimliğinde ve şeh-
rin mekân üretme biçiminde de-
zenformasyona ortam hazırlamış; 
her konuda kiç (kitsch)/sonradan 
görme bir anlayışın egemen olma-
sına ortam hazırlamıştır.

Şehirlilik-öteki-diğer-başka profil-
lerle aynı şehirde, banliyöde, site-
de yaşamak değil; kendinden sıy-
rılıp onların kültürlerine, yaşama 
biçimlerine ilgi duymak ve farklı-
lıklardan ilham alabilmektir. Şehir-
de yaşayan nüfus arttıkça şehrî/
şehirli insan azalmaktadır. Şehre 
yerleşenler, geldikleri köy-kasa-
ba-şehir derneklerine kapanıp te-
varüs ettikleri köy geleneklerini 
muhafaza etmekte ve hayatlarının 
önemli bir kesitini hemşerileriy-
le geçirmeyi tercih etmektedir. Bu 
durum sürdürüldükçe bir şehirli 
kimliği, kültürü, yaşama biçimi ve 
şehirli bir ortak dil geliştirmekten 

söz edilemez. Büyük kalabalıkların 
bir arada yaşadığı İstanbul, şüphe-

siz büyük bir şehirdir; ancak mil-
yonlarla ifade edilen nüfus şehirli 

bir gelenek üretememiştir. Mekân 
ortaklığı duygudaşlık ve birlikte 
yaşama, iletişim kurmaya yetme-
miş hatta İstanbul ve İstanbullu-
luk dil-kültür birikimini de yok et-
me noktasına taşınmıştır.

Plaza ve Sosyal 
Medya Dili 
Mahalle ve mekânı tarihe gömen 
yeni kentleşme anlayışının üretti-
ği yeni-modern gettolar olan pla-
zalar, rezidanslar ve ev/home-ofis-
ler; kendilerine özgü bir yaşama, 
iletişim ve kültür biçimi ile nese-
bi belirsiz bir dil ürettiler. Bu dil ne 
sonradan öğrendikleri İngilizce-
ye ne de analarından öğrendikleri 
Türkçeye benziyor. Bu dili İngilizce 
konuşanlar ile İngilizce uzmanları 
ve Türkçe konuşanlar anlamıyor. 
Bilinen bir kuralı yok. Bu türe-
di mekânların türedi tipi nedense 
Recaizâde Mahmut Ekrem’in Ara-
ba Sevdası’ndaki Bihruz Bey’ini 
çağrıştırır. 

Bihruz eğitim-öğretimi yetersiz, 
alafranga yaşama meraklısı, yarım 
yamalak Fransızca bilir. Çevresi ile 
konuşurken sözlerine Fransızca la-
kırdılar ekler, alafranga kahve ve 
gazinolarda zaman geçirir. Kıya-
fetlerini Avrupa mallarının satıl-
dığı mağazalardan alır. Şık, pahalı 
ve Avrupa malı faytonuyla eğlence 
yerlerini dolaşır. Detaya girmeden 

Şehirlilik-öteki-diğer-
başka profillerle aynı 
şehirde, banliyöde, 

sitede yaşamak değil; 
kendinden sıyrılıp 

onların kültürlerine, 
yaşama biçimlerine 

ilgi duymak ve 
farklılıklardan ilham 

alabilmektir.

Kız Kulesi, 
İstanbul
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yeni plaza neslinin araba tutku-
sunu, kafe-bar kültürünü hatır-
layın ve konuştukları dile kulak 
kabartın.

Cemil Meriç, “Argo, kanundan ka-
çanların dili. Uydurma dil, tarihten 
kaçanların. Argo, korkunun ördü-
ğü duvar; uydurma dil şuursuzlu-
ğun. Biri günahları gizleyen peçe, 
öteki irfanı boğan kement. Argo, 
yaralı bir vicdanın sesi; uydurma 
dil, hafızasını kaybeden bir neslin. 
Argo, her ülkenin; uydurma dil, ül-
kesizlerin” diyor. Burada durup bir 
nefes almak ve yeniden düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Dilimizin doğ-
ru yazılması ve telaffuzu için Millî 
Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlı-
ğı, Türk Dil Kurumu, TRT, öğret-
menler sorumluluk sahibi medya 
mensupları, yazarlar, haber sunu-
cuları, her konuda uzman ekran 
münazaracıları(!), iletişimciler ve 
reklamcılar biraz daha sorumlu-
luk yüklenmeli. Özellikle iletişim-
ciler ve reklamcılar markalarla tü-
ketici arasındaki buluşturucular 
olduklarını unutmamalıdır. Bu ar-
kadaşların en büyük silahları da 
kelimeler! Bu anlamda baktığımız-
da bu arkadaşların sorumlulukla-
rı daha fazla. Doğru iletişim için 
iyi Türkçe bilmeleri, kullandıkları 

ve kullanacakları her kelime-kav-
ram-terim üzerinde düşünüp tar-
tışmaları gerekir.

Tanzimat’tan itibaren süregelen 
kültürel istîlânın önüne geçmek 
için kelimelerimizi yeniden kuşan-
mak ve dilimizi yıkılmaktan kur-
tarmak için mücâdele etmek zo-
rundayız. Yitirilen her cümlenin, 
her deyimin, her kelimenin, her 
hecenin kültür coğrafyamızın sur-
larının yitiği olduğunun bilincinde 
olmak noktasındayız. Pagan kültü-
rünün muhtevası modern söylem-
lerle yeni nesillere zerk edilirken, 
dünyanın tek dilli bir dünyaya ev-
rildiği safsatasını meşrulaştırma 
çabaları her geçen gün güçlene-
rek çoğalıyor. Yabancı dil öğrenme 
ve öğretmeye karşı olmadığımızın 

Pagan kültürünün 
muhtevası modern 

söylemlerle yeni 
nesillere zerk 

edilirken, dünyanın 
tek dilli bir dünyaya 
evrildiği safsatasını 

meşrulaştırma 
çabaları her geçen gün 
güçlenerek çoğalıyor.

Cemil 
Meriç

Bir ormanda 
Pagan ahşap 

idolü



altını kalın çizgilerle çizmek iste-
rim. Temel sorun, yabancı dili ana 
dil yerine ikame çabalarını gör-
memektir. Anaokulları yabancı dil 
öğrettiklerini ilan ederek öğrenci 
topluyor. Hayranlık ve özenti ile 
yetiştirilen bir nesil diline, dinine, 
ülkesine, coğrafyasına, kültür ve 
medeniyetine de yabancılaşacaktır.

Bu felâketi engellemek için anao-
kulundan başlayarak Türkçe öğ-
renme ve anlama seferberliği ilan 
etmeliyiz. Liseden mezun olan bir 
genç en az dokuz bin kelime bilme-
li ve beş-altı bin kelime ile de ya-
zabilmelidir. Bunun nihâî anlamı 
Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret’ten 

başlayarak dilimizi bilmektir. Ah-
met Haşim yeniden aramıza ka-

tılmalı. Refik Halit Karay o muh-
teşem üslubuyla kelimelerimize 

suyun berraklığını taşımalı. Hali-
de Edip, Reşat Nuri, Kemal Tahir, 
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Saba-
hattin Ali’nin romanlarını özgün 
diliyle anlamadığımız için neler 
kaybettiğimizi ve neden bu eserleri 
okurken sayfa altındaki dipnot ve 
açıklamalarla zaman kaybettiğimi-
zi düşünmenin vakti hâlâ gelmedi 
mi? ‘Behemehal’ bunları da azıcık 
konuşmaya başlayalım. Konfüç-
yüs’ün rehberliği ile “Önce sözler 
karışır, sonra kavramlar karışır ve 
sonunda işler karışır.” diyerek sö-
zü sükût diyarına bırakmadan; söz 
üzerine sözlerle yeniden söz kese-
lim ki söz yere düşmesin. 

Anaokulları yabancı 
dil öğrettiklerini ilan 

ederek öğrenci topluyor. 
Hayranlık ve özenti ile 

yetiştirilen bir nesil 
diline, dinine, ülkesine, 

coğrafyasına, kültür 
ve medeniyetine de 
yabancılaşacaktır.
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altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Tanrı kubbeye ‘Gök’ adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. 
Tanrı, ‘Göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün’ diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana ‘Kara’, 
toplanan sulara ‘Deniz’ adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, ‘Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne 
göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin’ diye buyurdu ve öyle oldu. (…) Tanrı, ‘Sular canlı yaratıklarla 
dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun’ diye buyurdu. (…) Tanrı, ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize 
benzer yaratalım’ dedi, ‘Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen 
olsun.’ ‘(…) İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. (…) ‘Verimli olun, çoğalın’ dedi, yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; 
denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.” [Kitab-ı Mukaddes/Tekvin: 1-31 
(örnek)].
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ehri birçok açıdan 
anlatmak, onun 
özelliklerini saymak 
mümkündür. Bun-
lardan birisi de şiir 
aracılığıyla ve onun 

bakış açısından anlatmaktır. Şiire 
konu olan şehir daha çok güzellik-
leri, insanlara hissettirdiği duygu-
ları ile ön plana çıkmaktadır. Özel-
likle Osmanlı şiirinde bu daha çok 
göze çarpar. Şehir tabiatla iç içe-
dir ve bütünlük içinde tabiatta te-
celli eden bütün güzellikler, şai-
rin gözüne, gönlüne ve kalemine 
ağmıştır. 

Şehrin tabiî güzellikleri Osmanlı 
şairinin şiirinde yer bulur. Osmanlı 
şairi, bu güzellikler karşısında hay-
ranlık içindedir ve yaşadığı güzel-
likleri tasvir etmeye, methetmeye 
çalışır hatta methinden bile âciz ol-
duğunu vurgular. 

Şiir Şehrin Aynası
Urfalı kıymetli şair Nâbî, aşağı-
ya alıntıladığımız beytinde şiirini 

Manisa şehrinin temiz bir aynası 
olarak görmektedir:

Gören ide bu fakir ile ol ‘azîze du‘â
Bu nazm-ı pâk ola âyîne-dâr-ı 
Magnîsâ1 

“Görenler, ben fakir ile o azize dua 
edeler ki bu temiz şiir, Manisa’nın 
âyînedarı (ayna tutanı) ola.”

Şair, şiirini şehrin temiz bir ayna-
sı olarak görmektedir. Şehrin tabiî 
güzelliklerini ve ileri gelen güzel ve 
ulu insanlarını anlattığı için şiir, 
elindeki pak ayna ile şehri gösterir.

Bugünün okuyucusuna bir şairin 
tabiî güzellikler karşısında hayran-
lık içinde kalması ve o güzellikler 

Ş

Bütün âlem hikmetlerle dolu bir hazinedir. Şehirler o sırları ve 
hazineleri şehirlilerin aklına ve gönlüne sunabilmelidir.

Soma, Manisa,
(1945)
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karşısında acziyetini ifade etmesi 
normal, doğal ve bilinçsiz bir tavır 
olarak gelebilir. Hemen şunu belir-
telim ki, Osmanlı tâlim ve terbiye-
sinden geçmiş bir şairin bakış açı-
sı ve tavrı, tercih edilmiş ve bilinçli 
bir tavırdır. Bunu nasıl ve neden 
böyle söylüyoruz? Batılı sanatkâr 
ve sanat teorisyenlerine baktığı-
mız zaman (elbette ki istisnaları 
olabilir ama biz Batı’nın karakte-
ristik anlayışını kast ediyoruz) on-
larda güzelliği ortaya koyan esas 
öznenin insan, yani sanatkâr ol-
duğunu iddia ederler. Hatta bizim 
bazı yazarçizerler de Batılı teoris-
yenlerin kuramlarıyla bizim sanatı 
ifade etmeye kalkar. Buradaki be-
lirgin hatta kalın diyebileceğimiz 
kadar belirgin çizgiyi net görme-
miz gerekmektedir. 

Osmanlı şairine göre; bütün gü-
zelliğin kaynağı Cenâb-ı Allah’tır. 
O güzellikleri görme yeteneğini ve 
onları dile getirme yeteneğini ve-
ren de yine Cenâb-ı Allah’tır. Biraz-
dan örneklerini vereceğimiz beyit-
lerde Cenâb-ı Allah, “mi’mâr-ı ezel, 
bâgbân-ı ezel” gibi sıfatlarla anıl-
maktadır. Çünkü bütün güzellik-
lerin hakîkî sanatkârı, mimarı ve 
bahçıvanı O’dur. 

Şehrin şiir dili kapsamında neden 
bu noktalara temas ettik? Temas 
ettik; çünkü şehrin tabiatla iç içe; 
hava, su, güneş, toprak ve yeşiliy-
le bütün İlâhî tecelliyi aksettiren ve 
şehirlinin gönlüne sunan bir yapı-

sı vardır ya da olmalıdır. İnsan, şe-
hirde yaşarken bedenen ve kalben 
ferah olmalı; şehrin havasını, suyu-
nu, güneşini ve yeşilini hissetmeli-
dir. Bunların elden çıktığı bu zama-
nımızda bize burada anlatılanlar 
ne gibi fayda verecek diye sorula-
bilir. Diyebiliriz ki, insan her şeye 
alışabiliyor, yaşadığı şartların hep-
sini kanıksayabiliyor. Oysa geçmiş-
te kendisinin görebileceği asıl tabiî 
ve olması gereken bir şehir hayatı 
bulunmaktadır. Meselâ, Osmanlı 

şehirlerinde yaşayanların hayat ne-
şesi, rakamlardan ve gökdelenler-
den değil şehirde temâşâ edebile-
cekleri güzelliklerden gelmektedir. 
Bugün de insanın bu güzelliklere 
tâlip olması gerekir. İşte geçmişte-
ki ölçülü yapılar, bize bugün neyin 
tâlibi olacağımız konusunda fikir 
vermektedir ve onların her an gün-
demimizde olması gerekir. 

Böylesi bir çalışmada bütün şair-
lerden örnek vermek mümkün ol-
mayacağı için onları temsilen Ur-
falı Şair Nâbî’nin ‘Dîvan’ından 
örnekler vermeye ve îzah etmeye 
çalışalım istedik. Önce seçtiğimiz 
beyitleri sonra da açıklamalarını 
verelim. Buraya aldığımız beyitler 
şehrin, bazı yönlerini ele almakta-
dır. Onları seçerken şairin gözün-
den şehri anlamaya ve şehrin esas-
ların tespit etmeye çalıştık. 

Her Şey Yerli Yerinde
Zihî zât-ı ulûhiyyet mühim-sâz-ı 
rubûbiyyet
Ki şehristân-ı sun‘ında degül bir 
zerre nâ-ber-câ2 

“Ulûhiyyeti ve mühim işler îfâ 
eden (abesle iştigal etmeyen) Ru-
bûbiyyeti, ne güzeldir ki sanatının 

Osmanlı şairine göre; 
bütün güzelliğin kaynağı 

Cenâb-ı Allah’tır. O 
güzellikleri görme 

yeteneğini ve onları 
dile getirme yeteneğini 
veren de yine Cenâb-ı 

Allah’tır.



şehrinde hiçbir zerre yersiz değil-
dir. Her şey yerli yerindedir.”

Şairin bakış açısına göre, her şey-
den önce şu gelir: Dünyada her şey 
yerli yerindedir. Cenâb-ı Allah’ın 
ulûhiyyetini ve rubûbiyyetini öven 
şair, onun sanatının ortaya çıkar-
dığı dünyada hiçbir şeyin boşuna 
olmadığını belirtir. Bu anlayış, şa-
iri şehirde mânâ aramaya yöneltir. 
İleriki beyitlerde de görüleceği üze-
re, dünya sırlar ve hikmetlerle do-
ludur ve şair onları aramaktadır. 

Olanlar zevk-yâb-ı meşhed-i Mûsâ 
ider idrâk
Ser-â-ser oldıgın ‘âlem tecelli-hâne-i 
Sînâ3  

“Hz. Mûsâ’nın gördüğünün zevki-
ne varanlar, bütün kâinatın baştan 
başa Sina tecellihanesi (Sina Da-
ğı’ndaki tecelliyle aynı tecelli) oldu-
ğunu idrak ederler.”

Şair, kâinatın istisnasız her şeyiyle 
Cenâb-ı Allah’ın tecelli ettiği yer ol-
duğunu ifade eder. Bunu Kur’ân-ı 
Kerim’de A’râf Sûresi, 143. Âyet-
te görmekteyiz.4 Şair aynı zaman-
da bu kıssaya da işaret etmektedir. 
Kur’ân’da anlatıldığına göre; Hz. 
Mûsâ, Cenâb-ı Allah’ı görmek ister. 
Hz. Mûsâ’nın kendisini göremeye-
ceğini belirtir ve Sina Dağı’na tecelli 
eder. Hz. Mûsâ tecelliye şahit olun-
ca dayanamaz ve kendinden geçer. 
Şair bu kıssadan hareketle aslında 

bütün kâinatın Allah Teâlâ’nın te-
celligâhı olduğunu ve o gözle bak-
mamız gerektiğini hatırlatır. Nasıl 
Hz. Mûsâ kendinden geçtiyse, bi-
zim de yeri, göğü, mavilikleri, gök-
yüzündeki yıldızları ve denizleri ve 

yeşillikleri ile içinde bulunduğu-
muz âlem karşısında kendimizden 
geçecek kadar heyecan duymamız 
gerekmektedir. Ayrıca kâinatı bu 
gözle görüp onun ardındaki tecelli 
sırlarını çözmemiz istenmektedir. 
Tabiî yaşadığımız şehrin bu sırla-
rı bize sunacak bir organizasyonda 
olması gerekmektedir. 

Kâinat: Hikmetlerle Dolu 
Terbiye-hâne
Nâbî, birçok beyitte cihanın hik-
metlerle dolu olduğunu, onları 

anlayanların hamlıktan olgunluğa 
erişeceğini belirtir ve onları tebrik 
eder. Bir beyit vardır ki bu bahis-
te daha çarpıcı bir bakış açısı sun-
maktadır. Dediğimiz beyit şudur: 

Sadme-yi hikmet ile hâmları puhte 
ider
Terbiyet-hâne-i kevn oldı dükân-ı 
haddâd5  

“Hikmet darbeleri ile hamları ol-
gunlaştıran kâinat terbiye-hânesi, 
demirci dükkânı oldu.”

Nâbî’ye göre; kâinat, hikmetli dar-
belerle hamları olgunlaştıran bir 
yapıya sahiptir. Bu, kâinatın ve ta-
biatın başlı başına hikmet sahibi 
olmasına bağlıdır. Şu nokta mü-
himdir ki şehir; öyle bir tasarlan-
malı ve organize edilmeli ki kâinat 
ve tabiat ile barışık ve bütünleşik 
bir yapı olsun. Ve ancak böyle bir 
yapının terbiye-hâne olabileceği-
ni kesinlikle unutmamak gerekir. 
Böyle bir şehir için Tanpınar da ol-
dukça derin âhlar çekmektedir. Ya-
şadığım Gibi adlı eserinde şehirle-
rin bu yönüne vurgu yapar ve bunu 
ortaya çıkaracak sanatkârlarımızın 
neden yetişemediğini sorar: 

“Ya Rabbim. Şu İstanbul’da, hiç Türk 
şairi, Türk romancısı, Türk ressamı, 
Türk tarihçisi, Türk mimarı yetiştir-
meyecek miyiz? Bunu istemiyor mu-
yuz? Dışarıdan gelen ve bizi her an 
kendimizden koparmaya çalışan o ka-
dar kudretli cereyanların, gözümüzün 
önüne dikilen sürükleyici şaheserlerin 

Dünyada her şey yerli 
yerindedir. Cenâb-ı 

Allah’ın ulûhiyyetini ve 
rubûbiyyetini öven şair, 
onun sanatının ortaya 

çıkardığı dünyada hiçbir 
şeyin boşuna olmadığını 
belirtir. Bu anlayış, şairi 
şehirde mânâ aramaya 

yöneltir.

Şair Nâbî
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karşısında, iç adamına, bizim rüya-
mızı doya doya seyredebileceği bir kö-
şe bırakmaya neden razı olmuyoruz? 
Bilmiyor muyuz ki bir medeniyet, her 
şeyden evvel derin maziden gelen bir 
kültür yığılması, bir kültür toplanma-
sıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve 
mimarî eserleri gelir. Çünkü nesilleri 
asıl terbiye eden onlardır. Her mimar-
lık eseri bulunduğu şehrin hayatını 
bir ev tanrısı gibi farkına vardırma-
dan idare eder. Onların kalabalığı 
ruhumuzda öyle bir konser yapar ki, 
ömrümüzde bir kere olsun onu dinle-
mek fırsatım bulursak, bir daha kay-
betmemek şartıyla kendimizi bulmuş 
oluruz.”6

Tanpınar’ın da vurguladığı gibi ne-
silleri en tabiî hâliyle şehirler ter-
biye etmektedir. Şehirlerden o 
bütünlüğü çıkarıp kitapların sa-
tırlarına kelepçeler gibi kapakladı-
ğımız zaman oradan şehrin değil 
canlı, kanlı, diri bedeni, cenazesi 
bile görülemeyecektir. 

Topoğrafyaya riâyet hemen hemen 
bütün mimarların önemle vurgu-
ladıkları bir konudur. Hatta Canse-
ver topoğrafyaya aykırılığı, İlâhî ya-
saya aykırılığa yakın tutmaktadır. 
Çünkü tabiî yapıyı bozmak tecelli-
yi engellemek idi. Zira orada güne-
şin, havanın, suyun, yağmurun vs. 

hareketleri insanlarla Cenâb-ı Al-
lah arasında bir iletişim sağlamak-
tadır. Tabiatın cilvesini kesmek te-
celliyi kesmek demekti. Nitekim 

Şair Nâbî ve Tanpınar’da da bu yo-
rumlara münâsip değerlendirme-
ler görülmektedir. 

Köyler Şehirlerin Yakın 
Akrabası
Gerdiş-i ‘âleme mevkuf bekâ-yı âdem
Şehr vîrân olur olmazsa kurâdan 
imdâd7

“Âdemin bekâsı, âlemin (gök kub-
benin) dönmesine bağlıdır. Şehir 

de köylerden destek gelmezse vî-
ran olur.”

Şehir, köylerden destek gelmez-
se vîran olur denilmektedir. Bu-
rada şehirlerin tabiî yapısının bu 
olduğunu bilmemiz gerekir. Bazı 
kimseler tarafından Osmanlı şe-
hirlerinin kendi kendine yetersiz-
liği şeklinde yorumlanmaktadır. 
Oysa sistem böyle kurulmuştur. 
Köyler şehirlere yakın noktalar-
da yer alır ve şehrin birçok tarıma 
vs. dayalı ihtiyacını giderir. Bu şeh-
rin bir eksikliği ya da kendi kendi-
ne yetmezliği değildir. Şehir ve köy 

Tanpınar’ın da 
vurguladığı gibi nesilleri 
en tabiî hâliyle şehirler 

terbiye etmektedir. 
Şehirlerden o bütünlüğü 

çıkarıp kitapların 
satırlarına kelepçeler 
gibi kapakladığımız 

zaman oradan şehrin 
değil canlı, kanlı, diri 
bedeni, cenazesi bile 

görülemeyecektir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar

Amasya



sisteminin böyle kurulmuş olma-
sından kaynaklanmaktadır. Hatta 
kale içindeki şehirlerin tarım alan-
ları, kale/şehir dışındadır. Bir yan-
dan kale içinde kurulan şehirde 
kendilerini müdâfaa edebiliyorken 
bir yandan da kale dışındaki arazi-
leri ekip biçerek ihtiyaçlarını kar-
şılayabiliyorlar. Nüfusun artması 
gibi çeşitli sebeplerle kalenin, ya-
ni şehrin dışına taşma olmakta-
dır. Kale dışında bu tür yeni oluşan 
mahalleler, birçok yerde Şehreküs-
tü olarak isimlendirilmiştir. 

Serviler ve Minareler, En 
yüksekte Allah’ın Varlığının 
ve Birliğinin İşaretidir
Nâbit ü câmidün engüşt-i 
şehâdetleridür
Bâgda serv-i ser-efrâz u menârât-ı 
bilâd8

“Bahçede başını yukarıya kaldıran 
servi ve şehirlerin minareleri, ta-
biatın ve cansız varlıkların şehadet 
parmaklarıdır.”

Şair, iki unsuru öne çıkarmaktadır. 
Birisi bahçelerde, hatta Osman-
lı Dönemi’nde daha çok mezarlık-
larda görünen servi, diğer ise yine 
her Osmanlı şehrinde en yüksekte 
yer alan ve görünen minarelerdir. 
Bu ikisinin yüksekliği ve yüceliği 
Cenâb-ı Allah’ın varlığına ve birli-
ğine şahâdet getirmektedirler. 

Serviler ve minareler, şehrin Müs-
lümanlığının göstergesidir. Ayrı-
ca şehrin neyi öne çıkarttığının ve 
neye daha çok hürmet ettiğinin 
işareti olarak değerlendirilmekte-
dir. Birçok şairin hayal dünyasında 
minareler, yeryüzü ile gökyüzünü 
birbirine bağlayan bir merdivene 
benzetilmiştir.

Oldı bünyâd-ı risâlat vücûdıyla 
tamâm
Güherün a‘zamın a‘lâya kor elbet 
üstâd9

“Risâlet binası, onun varlığıyla ta-
mamlandı. Nitekim cevherin en 
büyüğünü üstad en yükseğe koyar.”

Burada peygamberlerin hepsi bir 
binaya benzetilmiş; Hz. Peygamber 

Efendimiz aleyhissalâtu vesselam 
ise o binanın en üstüne konan en 
önemli en büyük cevhere benzetil-
miştir. Son Peygamber olması do-
layısıyla bu benzetme yapılmıştır. 
Burada şehirle ilgili olarak dikka-

timizi çeken husus, en önemli ola-
nın en yüksekte yer almasıdır. Os-
manlı şehirlerinde bu hassasiyet, 
camilerin en yükseklerde yapıl-
ması ve şehrin her tarafından gö-
rünmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Şehrin camisi ve minaresi her yer-
den görünebilmektedir. Çünkü de-
ğerliler arasında en değerlisidir. 

Yahya Kemal’in Süleymaniye’de 
“Bayram Sabahı” adlı şiirinde bu 
husus incelikli şekilde dizelere bir 
inci, cevher hassasiyetinde dizil-
miştir. Bir yandan caminin Allah’a 
adanmış bir yapı olduğunu, en 
yüksek tepeye yapıldığını işlerken 
diğer yandan gökyüzüne uhrevî bir 
kapı açmasına da değinmiştir. Ca-
mi bu hassasiyetleri taşımalıdır ki 
kendi kimliğini taşımış olsun: 

“Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en 
sarpı 
Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle 
yapı. 
En güzel mabedi olsun diye en son 
dinin 
Budur öz şekli hayal ettiği 
mimarinin. 
Görebilsin diye sonsuzluğu her 
yerden iyi, 
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî 
tepeyi; 
Taşımış harcını gazileri, serdariyle, 
Taşı yenmiş nice bin işçisi, 
mimariyle. 
Hür ve engin vatanin hem gece, hem 
gündüzüne, 
Uhrevi bir kapı açmış buradan 
gökyüzüne, 
Taa ki geçsin ezeli rahmete ruh 
orduları... 
Bir neferdir bu zafer mabedinin 
mimarı.”10 

Serviler ve minareler, 
şehrin Müslümanlığının 

göstergesidir. Ayrıca 
şehrin neyi öne 

çıkarttığının ve neye 
daha çok hürmet 

ettiğinin işareti olarak 
değerlendirilmektedir. 

Birçok şairin hayal 
dünyasında minareler, 
yeryüzü ile gökyüzünü 

birbirine bağlayan 
bir merdivene 
benzetilmiştir.

Balıklıgöl, 
Urfa
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Dünyanın Güzelliği: 
Allah’ın Sonsuz Kudretinin 
Göstergesi
Tamâm zînet idüp bâg-ı ‘âlemi itdi
Kemâl-i kudretini bâgbân-ı sun‘ 
izhâr11  

“Sanat bahçıvanı âlem bahçesini 
baştan başa süsleyip kudretinin 
sonsuzluğunu ortaya çıkardı.”

Şair, bütün âlemi bahçe olarak gör-
mekte Cenâb-ı Allah’ı da bahçı-
van olarak görmektedir. Öyle ki, 
bütün âleme bizzat kendisi güzel-
lik vermiştir. Burada karşımıza iki 
önemli nokta çıkmaktadır: Birisi, 
dünyadaki güzelliğin sahibi Allah 
Teâlâ’dır. Batı’daki sanat anlayışla-
rında olduğu gibi güzelliğin özne-
si, ortaya çıkaranı insan değildir. 
İnsan elinden çıkan sanat eserleri, 
hakîkî güzellikten ilham alan sun’î 
sanatlardır. İkincisi ise, insana dü-
şen kendisine lütuf olarak bahşe-
dilen bu güzelliğe münâsip bir şe-
hir organizasyonunu ve imarına 
girişmektir. Özellikle âlem bahçe, 
Cenâb-ı Allah da güzellik bahçesi-
nin bahçıvanı yani Yaratıcısı olarak 
görüldüğüne göre insan da bu gü-
zelliğe münasip imar ve inşâ orta-
ya koymalıdır. 

Gül Bahçesi Bülbüllerin 
Minberlerinde İlâhî Sırları 
Anlattığı Bir Cami
Olup bu faslda gülşen nümûne-i 
câmi‘
Okur menâbir-i gülşende hutbe 
bülbül-i zâr12

“Gül bahçesi, baharda bir nevi ca-
mi olmuştur. Öyle ki gül bahçesi-
nin minberlerinde inleyen bülbül 
hutbe okur.”

Bahçe ile cami özdeş görülmüştür. 
Bahçe caminin bir numunesidir. 
Cami nasıl insana Allah’a yakın-
lık sağlamakta ve İlâhî hakîkatleri 

sunmaktaysa gül bahçesi de insana 
aynı sırları sunmaktadır. 

Şehirde İlim, Kültür, Sanatın 
Üretildiği ve Paylaşıldığı 
Muhitler Bulunur
Ol dil-güşâ makâller ol hürde 
nükteler
Mümkin midür bula ‘Arabistânda 
sûreti13  

“O gönül ferahlatan konuşmalar, 
o ince nüktelerin Arabistan’da gö-
rünmesi mümkün mü?”

Şair Nâbî’nin İstanbul’a göç etme-
sinin sebepleri arasında yer alır bu 
beyit. Şehrin hükümdarının dahi 
letâfet ve nezâket sahibi olmasını 
zikreder. Sonra da İstanbul’un mis-
li olmayan bir yüksek güzelliğe sa-
hip olduğunu ve her işinin güzel-
likle olduğunu belirtir. Sonunda da 
insanın içini açan sohbetlerin ya-
pıldığını ve ince nüktelerin görül-
düğünü belirtir. Bir şehirde ilim ve 
sanat erbabının hissedildiğini, on-
ların bir araya gelip sohbet meclis-
leri kurduklarını da ifade etmekte-
dir. Basit gibi gelen bu beyit aslında 
daha önemli bir noktaya dikkatle-
rimizi çekmektedir: Şehirde ilim, 
kültür ve sanatın üretildiği ve pay-
laşıma sunulduğu muhitler bulun-
maktadır. İlim ve sanat muhitleri 
bir şehrin olmazsa olmazıdır. Bu-
rada şehirliler, şehrin kültürünü, 
görgüsünü ve sanat inceliklerini 
görmekte ve içselleştirmektedir. 

Şehrin Ana Rengi: Mezarlık 
ve Ziyaretgâhlar
Ziyâret-gâh-ı cinn ü ins ü ervâh ü 
melâikdür
Mezâr-ı feyz-bahş-ı câvidânı Şeyh 
Ebû-bekrün14 

“Şeyh Ebubekir’in sonsuz feyiz 
bahşeden mezarı, meleklerin, er-
vahın, cinlerin ve insanların ziya-
ret mekânıdır.”

Nâbî’nin bu beytinde basit gibi gö-
rünen ama şehrin önemli bir unsu-
ru olan evliyâ, meşâyih vs. büyük 
insanların mezarlarıdır. Şehrin ana 
renklerinden biri de ziyaret edi-
len bu mânevî yerlerdir. Şehirdeki 

Şehirde ilim, kültür ve 
sanatın üretildiği ve 
paylaşıma sunulduğu 

muhitler bulunmaktadır. 
İlim ve sanat muhitleri 

bir şehrin olmazsa 
olmazıdır. Burada 
şehirliler, şehrin 

kültürünü, görgüsünü 
ve sanat inceliklerini 

görmekte ve 
içselleştirmektedir. 

Süleymaniye 
Camii,

İstanbul



herkes ziyaret eder. Bunlardan bi-
risi de Şeyh Ebubekir’indir. 

Şehirdeki insanlara maddî ve mâ-
nevî örnek olan bu zatlar, türbele-
riyle bütün teknolojiye rağmen in-
sanların yön ve adres tariflerinde 
de önemli bir yer tutar. Şehirliler, 
onların arasında yaşarken adlarını 
anarlar ve dillerinden duayı eksik 
etmezler. Bu hususta bu kısa bil-
giyle yetinelim ama daha güzel ve 
detaylı bilgi için Sadettin Ökten ta-
rafından hazırlanan Yahya Kemal’in 
İstanbul’u ve Devamı15 adlı eseri 
okumanız önemle tavsiye edilir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz 
ki bütün âlem hikmetlerle dolu bir 
hazinedir. Şehirler o sırları ve ha-
zineleri şehirlilerin aklına ve gön-
lüne sunabilmelidir. İnsanlar, şe-
hirde yaşarken bütün kâinatın 
ihtişamını ve güzelliğini yaşamalı 
ve hissetmelidir. Bu sayede insan-
lar, şehrin terbiyesini alabilecekler 

ve kendilerinden sonraki nesillere 
aktarabileceklerdir. Her yeni ne-
sil böyle bir şehirde olgunluk elde 
edebilecektir. Aksi hâlde kaba bir 

hayat yaşayıp öyle de göçecektir. 
Çünkü insanın kabalıklarını alan 
ve ona zarâfet veren en temel mü-
rebbî şehirdir. 
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inema üzerine der-
giler çıkarıyor İs-
lâmî kesimler, sine-
ma toplantıları, kısa 
ve uzun metraj film 
yarışmaları, ulusal 

ve uluslararası boyutta sinema fes-
tivalleri düzenliyorlar. Gelgelelim 
söz konusu film yapmak olduğun-
da aynı ölçüde bir verimlilikten söz 
edemiyoruz. Hiç film yapılmıyor 
değil elbette, ciddî bir anlama ça-
basından söz etmeden geçemeyiz, 
şu var ki verilen emek ve duyulan 
heyecana karşılık gelecek nitelikte 
filmlere nâdiren rastlıyoruz. 

Ne çok sebepten söz edilebilir bu 
kısıtlı üretim konusunda! Sinema-
nın sadece siyâset açısından araç-
sal bir şekilde ele alındığı ortam-
lar, denemelerin ileri aşamalara 
geçmesine izin vermeyen maddî 
yoksunluk, film yapmayı -sıklık-
la mistik bir tahayyülle kavranan- 
Tarkovski bilincinin sınavından 

geçmeye bağlayan yorumlarla si-
nemanın aşırı idealleştirilmesi... 
Üstelik İslâmî kesimlerin zengin-
leri değil sinemaya, bütün olarak 
kültür ve sanata nâdiren önem 
veriyorlar. Bir gelenek oluşturma 

tecrübesini kesbetmiş sinema fes-
tivallerinin yazgısı, sinemaya ge-
reksiz bir faaliyet gözüyle bakan 
belediye başkanlarının kararına 
terk ediliyor. Genç sinemacılar da 
senaryolarını hazırlarken, işte o 

S

Genç adam belki Esenler veya Bayrampaşa doğumlu, 
Balkanlar’a gidiyor bir sahnenin peşinde, Afrika’ya gidiyor 
elinde kamerasıyla ama halkın “Esenler” adıyla çağırdığı 
Bayrampaşa Otogarı’nın alt katmanlarında neler olup 
bittiğiyle ilgilenmiyor; bu nasıl olur?

Esenler Belediyesi 
“Yazlık Sinema 
Günleri”nden bir 
kare
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sermaye ve makam sahiplerinin 
beğenilerine uyduracak şekilde ke-
sip biçiyorlar hayallerini. Genç ye-
tenekler aradıkları filmin sinema 
sanatını erişilmez kılan açıklama-
larda değil hemen yanı başlarında, 
beton yığınlarında açan çiçeklerde 
olduğunu görebilmek için kim bilir 
ne çok zaman kaybedecek! O izbe-
lerde bir ucu sılaya dayalı ve metro-
büsle, metroyla, bodrum katların-
da üretilen ihraç mallarıyla, yığılan 
çöplere karşı gerçekleştirilmiş ma-
halle dayanışmalarıyla, belediye 
veya devlet yardımlarını haber ve-
ren bir ilgi ağıyla; ayazmalardan kır 
çeşmelerine, oradan çorba çeşme-
lerine doğru eksilerek veya çoğa-
larak akıp gelen, işsizliğin yaraları, 
yalnızlık hissinin hüznü ve imece-
nin kıvancıyla değişip dönüşen, gi-
derek dönüştürme güveni kazanan 
zor hayatların hikâyeleri var, âşinâ 
olabileceğimiz, olmamız gereken...

Mahremiyet mesafesinin yönet-
menler için ne ölçüde engel teşkil 
ettiğini kestirmek güç, kısıtlı ör-
nekler üzerinden. Derviş Zaim’in 
Rüya filmindeki kahramanı Rüya 
tesettürlü bir kadın olabilirdi ve 
gerek duruşu gerek tarzı itibarıy-
la buna çok yakın. Ancak genç si-
nemacılar işte böyle sistem eleşti-
risi içeren filmler yapmaktan uzak 

duruyor. Sanatçı bu eleştiriyi yap-
mazsa sistemin sorunları nasıl dü-
zelecek? Siyâsetin dilinin geleceğe 
doğru gelişerek akması, sanat ve 

edebiyatın şimdiki zamana şahit-
liğini gerçekleştirmesine bağlıdır. 
Genç sinemacılarımız değil sadece, 

tecrübeli sinemacılarımız da cesa-
retsiz ve tedbirli, sakınımlı, top-
lumsal eleştiri konusunda. Derviş 
Zaim’in Rüya’sında dile gelen eleş-
tirileri içeren filmler niye yapıla-
mıyor? Zaim’in filminin piyasada 
oturmuş çıkar ilişkilerine akraba-
larını karşısına alarak itiraz eden 
kadın kahramanı başörtülü bir 
kadın olamaz mıydı? Niye olamı-
yor? Cemaat içinde yanlış anlaşı-
lıp linçe maruz kalma korkusu dil-
leri tutuklaştırınca bakışlar ufka, 
uzak coğrafyalara, uzak zamanlara 
kayıyor.

Antik Yunan şehrinde soylu kadın-
lar haremde yaşar kız çocuklarıy-
la, agora sağlıklı erkekler ve evlerin 
salonlarında (andron) verilen içkili 
davetlerde ise kadın olarak sadece 
kadın köleler, fahişeler ve yabancı 
kadınlar görünürdü, erkek misa-
firlerin yanı sıra; Sennett, Ten ve 
Taş’ta anlatıyor. Antik Yunan tasa-
rımı üzerinden gelişen ve giderek 
metropol biçimi kazanan, aslında 
vahşi bir ormandan farksız bir hâle 
gelen modern şehirlerde kadınlar, 
yaşlılar, çocuklar ve engelliler yer-
siz yurtsuz hâlâ; ne de olsa benlik-
lerimiz gibi hayat tarzlarımızın da 
antik şehirlerin agora/harem ay-
rımına sığdırılması beklenemez. 
Buna karşılık bu çığırından çıkmış 
şehir hayatında sık sık işçi kadın-
lar ve hamile kadınlar, çoğu zaman 
ekmek parası peşinde veya haysi-
yetlerini koruma gayesiyle şehrin 
trafiğine karıştığı için, aile düze-
nini bozdukları veya mahremiyeti 

Siyâsetin dilinin 
geleceğe doğru gelişerek 

akması, sanat ve 
edebiyatın şimdiki 
zamana şahitliğini 
gerçekleştirmesine 

bağlıdır. 

Derviş 
Zaim

Derviş Zaim’in 
‘’Rüya’’ filminden 

bir kare



ihlâl ettikleri gerekçesiyle eleştiri-
lere mâruz kalıyor. Genç kızlar pla-
zalardan atılıyor ve intihar ettikleri 
öne sürülüyor. Küçük işçi çocuklar 
vinç ihmalleri yüzünden sakat ka-
lıyor hatta ölüyorlar. Bütün bunlar 
hiç gerçekleşmiyormuş gibi yazma-
mız ve yaşamamız gerçekten tu-
haf. Çağının şâhidi olmak bu değil. 
Mazlumun aynadaki siması sü-
rekli değişir, bunu da evvela sanat 
ve edebiyat görür. Biz hep geçmiş 
dönemlerin estetiğiyle bakıyoruz 
sanat ve edebiyata. Bu da hayatı 
uzak zaman ve mekânların mesa-
fesinden takip etme gibi bir sonuç 
veriyor. 

İhtişamlı yapılara, inşaata değil in-
san yetiştirmeye özendir medeni-
liği kendi amaçları içinde yeniden 
doğuran. Büyük âbidelerin ve yatı-
rımların kuytularında hemen her 
zaman insanın haysiyetini koru-
yup gözetme şartlarına öncelen-
miş ihtişamın bedellerini ödeyen 
yoksullar, mazlumlar çoğalarak acı 
çeker. İşte böylesi sahneleri görme-
den geçtiğinizde oluşan boşluk asla 
kaybolmaz kültürden. 

Genç adam belki Esenler veya Bay-
rampaşa doğumlu, Balkanlar’a gi-
diyor bir sahnenin peşinde, Afri-
ka’ya gidiyor elinde kamerasıyla, 
ama halkın “Esenler” adıyla çağır-
dığı Bayrampaşa Otogarı’nın alt 
katmanlarında neler olup bittiğiy-
le ilgilenmiyor; bu nasıl olur? İki 
adım ötesinde neler olup bittiğinin 

sorusunu üzerine almayan bakış 
Afrika’daki sorunlu sahneleri sahi-
den görüyor olabilir mi? 

Gerçi edebiyatçılarımız da iki 
adım ötelerinde olan Esenler’de, 
Esenyurt’ta aramıyor hikâyeleri-

ni, Gülhan Tuba Çelik gibi istis-
nalar olmakla birlikte. Birçoğu 
kendi hikâyelerinde derinleşme 
konusunda tereddütlü görünüyor-
sa, kendi hikâyesine inanmamak-
tan farklı bir sebep olmalı: Popüler 
kültürde pek işlenmemiş veya yö-
netmeni, âidiyeti üzerinden kısıt-
layacağını düşündüren konulardan 
önce sanki (belirli bir) bambaşka 
hikâyelerle liyâkatini kanıtlamalı-
dır genç sinemacı. Oysa “bambaş-
ka”nın oluşması kişiselliğin izle-
nimleri, çabası, hisleri ve bakışıyla 
mümkündür her zaman, bunu tarif 

edecek olan da sanatçının kendi-
sinden başka biri değildir. Sanatçı 
genel geçer beğenilere değil kendi 
birikim ve tecrübelerine sadâkatiy-
le ulaşabilir bambaşka yani özgün 
olana. Hesapçı hamlelerle özgün-
lük ise aynı kanalda uzun süre yol 
alamaz. 

Filmlerde başörtülü kadın, Me-
sut Uçakan’ın yaptığı “Yalnız De-
ğilsin”den bu yana niye farklı bir 
özne olarak yer bulamıyor? Dere 
yatağında sosyal konut filmi yap-
maktan alıkoyan sebep ne ise, ay-
nı mesafe oluşturan sebep yüreğe 
değen bir darbe filmi yapamama 
konusu için de geçerli. Bana öyle 
geliyor ki eser kıtlığında yaşlı ku-
şakların kendi tecrübelerini yo-
rumlama tonu da bir hayli belirle-
yici oluyor. Hayata ve sanata dair 
yorumlarımızda gençlerimizi ken-
di hikâyelerini görüp yorumla-
maktan alıkoyan bir katılık ve ce-
saretlerini bastıran bir kuşkuculuk 
hâkim. Edebiyat alanında böyle bir 
sınırlama ve baskıya itiraz edebilen 
muhayyile, sinema gibi çok araç-
lı bir faaliyette atak davranmakta 
zorlanıyor. Necdet Subaşı’nın, “Ço-
cuklarımız bizim hikâyelerimizde 
yaşamak istemiyorlar.” şeklindeki 
tespitinin, üzerine uzun konuşma-
lar yapmayı gerektiren bir gerçek-
liği var. 

Hayata ve sanata 
dair yorumlarımızda 

gençlerimizi kendi 
hikâyelerini görüp 

yorumlamaktan 
alıkoyan bir katılık ve 

cesaretlerini bastıran bir 
kuşkuculuk hâkim.

Yönetmenliğini 
Mesut Uçakan’ın 
yaptığı “Sonsuza 
Yürümek/Yalnız 
Değilsiniz” 
filmlerinden bir 
kare

Mesut Uçakan
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Sinemamızda başörtülü kadınlara 
verilen sınırlı yer üzerine bir tartış-
ma yaşanmıştı sosyal medyada. Ki-
mi başörtülü kadınlar, bir videoda 
dile getirilen “başörtülü oyuncula-
rın sinemada niye bir şansı olmadı-
ğı”na dair görüşleri, “başörtülünün 
her zamanki gibi dışlanması”na 
bağlayarak tartışıyorlardı. Oysa 
problemi oluşturan görme sorunu 
seküler sanatçıların kurgularında 
başörtülü kadına ayırdığı yerden 
çok önce, İslâmî bir çevrede yetiş-
miş sanatçıların hayallerine neleri 
kattığı veya nelerden eksilttiği ol-
malı. Başörtülü kadınların dışlan-
dığı gerekçesiyle tepki gösterilen 
bu senaryoları kimler yazıyor ki 
başörtülü kadınlar olsun içinde ve 
bu durumda biz gerçekte kimi, ne-
yi eleştirmeliyiz? İçimizde oluşan 
yaraların çocuklarımızda nasıl bir 
hisse dönüştüğünü kurcalayan se-
naryolar niye yazılmıyor bir türlü... 
Hikâyede veya senaryoda olmayın-
ca hayatta da kısıtlı gibi görünüyor 
varlık, tuhaf ama düşündürücü. 
Doğrusu mütedeyyin sinemacılar 
çok yönlü bir kabul görme baskı-
sı altında; gelgelelim pazarlama 
kurallarına hitap edeceğini var-
saydıkları hikâyelere yöneldikle-
rinde de işler hiç kolaylaşmıyor 
veya daha kabul edilebilir noktaya 

taşınmıyor. Başörtülü kahraman 
veya ona karşılık gelen mütedey-
yin erkek ancak üçüncül bir sırada, 
tıpkı Yeşilçam sinemasında oldu-
ğu gibi bir “Kudsi Baba” misali kı-
yıda köşede yer bulabiliyor senar-
yoda. Yukarıda altını çizdiğim gibi 
bunun sebebi de elbet özgünlüğü 
oluşturacak tutkunun pragmatik 
gerekçelerle hebâsı.

Araçlar sanki birdenbire değiş-
ti ve sadece ilişkileri değil dili de 
etkiledi. Kadınlar ve erkekler ce-
maatlerin veya hayalî cemaatlerin 
oluşturduğu duvarların yıkılma-
sının ardından doğrudan piyasa 

sisteminin yıkıcı etkilerine maruz 
kaldılar. Bir taraftan yalancı umut-
lara boğuyor ekran mitleri, gelge-
lelim emeğin, toprağın ve paranın, 
hatta çaresizlik kadar değerlerine 
sadakatin de meta işlevi gördüğü 
köhne sistem bu mitlere yaslana-
rak yeniden üretiyor kendini, yep-
yeni hırslarla. Eski korunma du-
varları yok, ancak yepyeni fetih 
arzuları var. Sorularla ve iddialar-
la dolu kişi; çünkü dünya aynı za-
manda fethedilebilir paketler hâ-
linde önüne seriliyor. Geleneğin 
küllere tapmak değil ateşi korumak 
olduğunu dile getirmişti Mahler. 
Ateşle kastedilen de elbette köz de-
ğil, “töz.” Seçenekler sınırsız görü-
nüyor ve korunma duvarları aşın-
maktayken “töz”ü kuru gürültüden 
ayırt edip de korumak nasıl müm-
kün olacak? Doğrusu ancak gerçe-
ğe bütün içtenlik ve dikkatimizle 
kulak kesildiğimizde hakîkat bize 
işaretlerini açacaktır.

Hangi hayatların hikâyelerinin kur-
gulanmaya lâyık bulunduğu sorusu 
başörtülü kahramanların bulama-
dığı karşılık açısından konuşula-
caksa, öncelikle İslâmî kesimlerin 
kurguda beğeni ve tercihleri, kah-
raman seçim ve tasvirleri, sine-
maya ayırdıkları pay irdelenmeli. 

Bir taraftan yalancı 
umutlara boğuyor ekran 

mitleri, gelgelelim 
emeğin, toprağın ve 

paranın, hatta çaresizlik 
kadar değerlerine 

sadâkatin de meta işlevi 
gördüğü köhne sistem 
bu mitlere yaslanarak 

yeniden üretiyor 
kendini, yepyeni 

hırslarla.

ABD’li 
oyuncu 

Lindsay 
Lohan



Günümüz dünyasında uzun met-
rajlı bir kurguda güçlü demeyeyim 
de gerçekçi, etkileyici ve anlam-
lı karakterlerin oluşturulamaması 
öncelikle İslâmî kesimlerin sinema 
gibi alanlara bakışlarındaki zaaflar-
dan bağımsız konuşulamaz. 

Sinemaya bakış açımızda mevcut 
yanılsama ile “Esenler Otogarı”nda 
olup bitenlere dönük ilgimiz ara-
sında bir bağ kurulabilir. Esenler 
Otogarı’nın alt katlarında neler ya-
şandığına dair yayımlanan Esenler 
Otogarı videoları, şehrin uçsuz bu-
caksız meselelerini görmek için bu-
nu mesele etmek gerektiğini güçlü 
bir vurguyla ortaya koyuyor. Genç-
lerimizin estetiğe dair yargıları 
bodrum katlarda ve izbelerde ger-
çekleşen hayatları kapsamayacak 
ölçüde arınık. Başka, bambaşka bir 
sinema popüler ağların sunduğu 
pahalı veya tuhaf konulu yapım-
ları göstermiyor; postmodern gi-
zemli kurgular gibi distopya film-
leri de çoktan olağanlaştı. Birçok 
yetenekli genç, nasıl bir sinema ya-
pılabileceğinin tartışmaları içinde 
geçiriyor zamanını. Kuşkusuz Hol-
lywood, Yeni Gerçekçi Sinema, Ye-
ni Dalga yönetmenleri ve Netflix 
gibi ağlar bir baskı oluşturuyor ha-
yaller ve girişimler üzerinde. Tar-
kovski imgeleri, Tarkovski üslûbu 
ayrıca belirleyiciliğini koruyan bir 
kıstas. Engel ve handikaplar kar-
maşık, bütün bu örnek ve hikâye-
ler üzerine düşünmek ve bir sonu-
ca varmak yorucu. Oysa yapılması 
gereken çok sade, içten, anlamlı, 
öngörülmezliklerle dolu, türlü me-
taforlarla düşlerimizi kuşatan bize 

ait ve esasında herkesin işte bu sa-
hicilik nedeniyle kendinden bir 

şeyler bulacağı bir gerçek hayat 
sahnesinin peşine düşmek olurdu. 

“Dünyayı değiştirme isteği onu 
anlama isteğine hâkim oldu.” der 
Margaret Yourcenar. Bu sözden 
yola çıkan Aliya, kültürün çaba-
sının dünyayı anlama arzusuyla, 
medeniyetin ise onu değiştirme 
eğilimiyle ilgisinin altını çiziyor. 
Tarkovski’nin kültür ve medeniye-
te bakışının Aliya ile paralellik gös-
terdiğini söyleyebiliriz. Anlama ça-
bası bu bakışta eserle değiştirmeye 
açılır kuşkusuz; kültürün yapıcı 
gücü de bu şekilde oluşuyor zaten. 
Sadece anlama çabasının sağladı-
ğı etkiyle değişir, dönüşür hayat. 
“Dünyayı pragmatik, kâra dönük, 
avantaj arayan taraftan algılama-
mız ne kadar ilginç. Durmadan 
protez üretiyoruz. Bütün teknolo-
jiler buna dayanıyor.” diyor Tarko-
vski bir röportajında. Protez hare-
keti sağlar, kullanışlıdır, dâhil eder 
hayata, bu yönüyle güven verir, 
ama bütün vücudu sarsan bir duy-
guyu iletmeyi başaramaz. 

Uzak zamanlara eğilmek elbet-
te yüreğe dokunan bir şimdiki za-
man yorumuna dönüşebilir, kendi 
sesine sadâkat korunduğunda. Al-
fonso Cuaron’un Roma (2018) fil-
mi, çocukluğun nasıl da engin bir 
ilham kaynağı olduğunu gösterdi 
seyircisine. Hangimizin çocuklu-
ğunda yakın veya uzak çevremiz-
de fark ettiğimiz gariban ve şefkat 

Kuşkusuz Hollywood, 
Yeni Gerçekçi Sinema, 

Yeni Dalga yönetmenleri 
ve Netflix gibi ağlar 

bir baskı oluşturuyor 
hayaller ve girişimler 
üzerinde. Tarkovski 
imgeleri, Tarkovski 

üslûbu ayrıca 
belirleyiciliğini koruyan 

bir kıstas.

15 Temmuz 
Demokrasi 
Otogarı,
İstanbul
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dolu bir Cleo yok, günün birinde 
aşk sözleriyle kandırılan... Sanat 
gizlemenin değil hicabın yönte-
midir. İşte o olaylar oldu, ama her 
yerde yaşanabilirdi, anlatılması ge-
rekir ki aynı acıyı çeken kendini ze-
hirli bir yalnızlık içinde hissetme-
den bir çare seçebilsin kurguda. 
Roman bunu verebildi mi, film ve-
rebildi mi? Roma veya Casablanka 
hatta Ah Güzel İstanbul neler söy-
lediler seyirciye, daha farklı ola-
rak nasıl söyleyebilirlerdi; hangi 
sahneleriyle hatırlanmalı, hangi 
sahneleri eklenmiş gibi duruyor, 
rahatsız ediyor bilincimizi ve bakı-
şımızı... Peki İstanbul, Cansever’in 
“vahşi yığılma” terkibiyle anlattığı 
şehir şimdi hangi hikâyeleri öne çı-
karıyor? İstanbul işte böyle bir yı-
ğılma yaşarken ve daha sonra da 
Anadolu’da neler yaşandı da biz 
henüz okumadık, izlemedik... 

Yozgat Blues (2013), “burada” ve 
“orada” iken artık fark etmez olan 
üzerine düşünme zorunluluğunun 
filmi; böyle bir açının seçimi rast-
lantı olmamalı. Burada, metropol-
de kalsaydı henüz ulaşmadığı bir 
sebeple her şey daha farklı mı yaşa-
nırdı, oraya, taşra şehrine gidince 
aradığına yakın kılacak arınma ve 
sıçramayı nihâyet gerçekleştirebilir 
mi kişi; bu soruları getiriyor önü-
müze filmin yönetmeni Mahmut 
Fazıl Coşkun ve senaryoyu birlik-
te yazdığı Tarık Tufan. İstanbul ve 

bir taşra şehri arasında bildiğimiz 
eski farklar yoktur zâhirde, bir ma-

cera Anadolu’nun göbeğinde bir 
şehirde İstanbul’un salkım saçak 

varoşlarında olduğu gibi yaşanır 
olmalı. Öyleyse gitmekten sonu-
na kadar alıkoyan ve gidilen yerde 
de huzura eriştirmeyen duyguyu 
nasıl adlandırmalı? “Hüzün” belki 
de bu yeni durumu îzaha yetmeye-
cek bir duygu, o nedenle de “blues” 
tercih edilmiş filmin isminde. Her 
yer birbirine benzemeye başladı-
ğında hissettiğimiz yersizlik yurt-
suzluk bazen görece bir özgürlük 
hissine de kapı aralayabilir. Kendi 
kendimize bulunduğumuz bir tür-
lü gerçekleşemeyen vaatlerin oluş-
turduğu hiçlik kırılmasını hangi 
sıla onarabilir? Daima başka bir ih-
timal olmalı, başka bir görüş açısı, 
Yozgat Blues bize bunu hatırlatmak 
istiyor. 

 “Yığılma öylesine hızlı yaşanıyor ki 
herhangi bir müdâhale, meydana 

Roma veya Casablanka  
hatta Ah Güzel 
İstanbul neler 

söylediler seyirciye, 
daha farklı olarak 

nasıl söyleyebilirlerdi; 
hangi sahneleriyle 
hatırlanmalı, hangi 
sahneleri eklenmiş 

gibi duruyor, rahatsız 
ediyor bilincimizi ve 

bakışımızı...

“Roma” 
filminden 
bir kare

“Casablanka” 
filminden

bir kare



gelen yığılmadan daha buluşçu, 
yapıcı ve aynı zamanda öngörülü 
olmak zorunda.” diye yazmıştım 
Rüzgârla İyi Geçinmek’te. 

Tek bir söz, hiç akıldan çıkmayan 
söz, benzersiz bir hikâyedir, kuş-
ku yok. 

Ne pahalı Hollywood yapımları-
nı hedefine koymalı genç sinemacı 

ne de yeni sinema ağlarının bir tür 
kapalı devre oluşturan diline mec-
bur hissetmeli kendini. Sinema-
yı hep handikapları açısından ele 

alıyor, eser ortaya koyamadığımız 
için de konuşmaya yöneliyoruz. 
Bütün bu konuşmalar anlamsız 
değil, ancak artık imkânları açı-
sından konuşulmalı sinema. Film 
yapmayı ağır şartlara bağlayan te-
orik tartışmalar yerini yapılabile-
ceklerin tartışmalarına bırakmalı. 
Hantal kameralar ve sabit platola-
ra bağımlı olmayan bir sinema için 
şehirde yaşamayı zorlaştıran ve ay-
nı zamanda buna mecbur eden se-
beplerin peşine düşmek çok zor ol-
masa gerek.

Umudunu korumakla çaba göster-
mek arasındaki bağı ne güzel an-
latıyor Kalandar Soğuğu (2015)... 
Mustafa Kara’nın ikinci uzun met-
rajlı filmi mekânlara aykırı düşme-
yen masalsı diliyle seyirciyi üzüyor, 
sevindiriyor, şaşırtıyor, düşündü-
rüyor. Metropol yorgunu bilinçle-
rin taşraya kararsız bakışı yok bu 
filmde, mekânlara aykırı düşme-
yen insanların zor şartlar altında 
hayata tutunma mücâdelesi var. 
Her şey orada olması gerektiği gibi 
gerçekleştiği izlenimi veriyor.

Genç sinemacı teknik meseleleri 
gözünde büyütmeden sade bir dille 
iyi bir film yapabilir, bunun örnek-
leri eksik değil. Yeşim Tonbaz’ın, 
başkahramanı âdeta bir plastik tor-
ba olan Askıda (2016) isimli filmi, 
mülteci meselesini birçok pahalı 
yapımdan daha etkili bir dille his-
settiriyor. Akciğer misali şişip ine-
rek nefes aldığı izlenimi uyandıran 
poşet seyirciye ne söylemeye ça-
lışıyor? Bir eser her zaman umut-
la anlam kazanır. Henüz vakit 
var, diye düşünürsün. Umut edi-
lebilir. İnsan kendini ve bağlamını 
değiştirebilir. 

Beton yığınlarında elbet çiçek aça-
bilir, hayat her zaman haklı çıkar 
çünkü ve biri gelir bütün saflığıyla 
hatırlatır.  

Ne pahalı Hollywood 
yapımlarını hedefine 

koymalı genç sinemacı 
ne de yeni sinema 

ağlarının bir tür kapalı 
devre oluşturan diline 

mecbur hissetmeli 
kendini. Sinemayı hep 
handikapları açısından 
ele alıyor, eser ortaya 

koyamadığımız için de 
konuşmaya yöneliyoruz. 

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2019-14 ‹ 48 49 ›DENEME



Doç. Dr. Ebru BURCU YILMAZ

Yazar - İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ŞEHRİN KAYIP KELİMELERİNİ 
EDEBİYATTA BULMAK

DENEME



ir sanat ve bilim da-
lı olmasının yanın-
da mânevî hayata 
nefes aldıran edebi-
yat, insanı içten içe 
inşâ eden bir güce 

ve etkiye sahiptir.  Bir şiir okudu-
ğunda yenilendiğini hisseden ya da 
roman kahramanıyla ruhsal yakın-
lık kurarak farklı hayatları tecrübe 
etme heyecanı yaşayan kişi, estetik 
haz olarak tanımlanan duygu hâli-
ni yaşarken aslında modern haya-
tın hapsettiği mekanik bir hayat 
formu içinde, durup kendisini ve 
hayatı idrak edebileceği bir imkân 
elde etmiş olur. Sait Faik’in “yaz-
masam çıldıracaktım” derken işa-
ret ettiği bu ihtiyaç hâli edebiya-
tın, hayatın yüzeyselliği karşısında 
kişiye derinleşme fırsatı sunan bir 
varoluş alanı olduğunun delilidir. 

“Şimdi” ve “burada” olmaya yazgı-
lı olan insan, edebiyat sayesinde 
farklı zamanlar arasında seyahat 

edebilirken, bireysel hafızasında 
biriken anıların yanı sıra mekân-
sal hafıza, ses ve koku hafızası gi-
bi farklı duyularla idrak edilebile-
cek zengin bir birikimi geçmişten 
geleceğe nakleder. Bugün fiziksel 

olarak varlığını devam ettireme-
yen mekânlar, edebiyatın dilin-
de hayat bularak zamana meydan 
okurlar. Okuyucu, kurmaca aracı-
lığıyla mekânın duygusal tarihine 
tanıklık ederken yaşanmış hayat 

B

“Aşkı şehirler yaratır, şehirler yaşatır.”

Necati Cumalı 
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sahneleri eşliğinde, yetişemediği 
zamanlardan haberdar olur. Türk 
edebiyatından yola çıkarak mese-
leye bakıldığında, Türkiye’deki sos-
yal, kültürel ve siyâsî değişimin 
aşamalarını, sosyoloji, psikolo-
ji, tarih ve iktisat gibi disiplinleri 
tamamlayacak bir birikimle ede-
bî eserler üzerinden takip etme-
nin mümkün olduğu görülecektir. 
Tanzimat Devri’nden itibaren bir 
metin kurmaktan ziyâde yeni bir 
dünya kurmayı amaçlayan ve ka-
lemini böyle bir misyon için kulla-
nan yazarlar, edebîlik vasfına gölge 
düşürmeden ‘hayat-ı hakîkîye sah-
neleri’ni yazdıkları gibi zaman za-
man da edebiyatı araçsallaştırarak 
ideolojik çizgilerinin izin verdiği 
ölçüde metinler kaleme almışlar-
dır. Hakîkî edebiyata örnek teşkil 
eden eserlerle sipariş olarak yazı-
lan metinler arasındaki nitelik far-
kını zaman tayin etmiş ve saf ede-
biyata örnek teşkil edenlere klasik 
pâyesini vererek başarılarını tasdik 
etmiştir. Her dönemde okuruna 
söyleyecek sözü olan klasik eserler, 
geçmişle şimdi arasında bir zaman 
koridoru oluştururlar.  

Hafızayı taşıyan araçlardan bi-
ri olan edebiyat, zamanlar arasın-
daki kopukluğu ortadan kaldıran 

bir harç vazifesi görür ve süreklilik 
duygusu ile nesilleri birbirine bağ-
lar. Edebiyatın insana iyi gelme-
sindeki sır, ona kayıp kelimelerini 
hatırlatması ve bu kayıpların bırak-
tığı boşluğu fark ettirmesidir. Fark-
lı hayatlar ve hikâyeler üzerinden 

kendi hikâyesindeki eksik parçaları 
bulmaya çalışan okur, gündelik ha-
yatın rutin ve boyutsuz yansımala-
rını,  edebî dilin estetize etme gücü 
sayesinde yeniden ve yenilenmiş 
bir bakış açısıyla idrak eder. Söz-
gelimi; yaşadığı şehrin elli yıl ön-
cesini anlatan bir roman okumak, 
okuru bir zaman tünelinden geçer-
cesine etkileyebilir ve tıpkı palim-
psest gibi geçmişten bugüne üst 
üste birikerek bir sentez oluşturan 

şimdiki zamanı, geçmiş hikâyeler 
ışığında yorumlama imkânı suna-
bilir. Bu vesileyle 15 Ağustos 2019 
tarihinde vefat eden yazar Şem-
settin Ünlü’yü anarak onun Yuka-
rışehir romanından bahsedebiliriz. 
1987 yılında yayımlanan roman, 
sosyal zaman olarak 1856 ile 1876 
yılları arasında bir taşra vilâyeti ko-
numundaki Harput’u anlatır. Mes-
leği dabaklık olan Yusuf’la Ermeni 
kızı Hermin arasındaki aşk, çekir-
dek vaka olarak işlenirken, romanı 
bugün için orijinal ve değerli kılan 
yönü Harput’un mekânsal hafı-
zasını canlı tanıklıklarla günümü-
ze ve geleceğe taşımasıdır. Okur, 
Şemsettin Ünlü’nün romanı refa-
katinde Harput sokaklarında do-
laşırken bugün yerini küçük he-
diyelik eşya dükkânlarına bırakan 
demirciler, bakırcılar, kalaycılar ve 
nalbantların sıralandığı eski çarşı-
yı gözünde canlandırabilir. Mekân-
sal değişimin yanı sıra Harput’taki 
gayrimüslimler ve misyonerlik fa-
aliyetleri hakkında önemli ayrın-
tıların bulunduğu roman, edebi-
yat sosyolojisi açısından da dikkate 
değer bir içeriğe sahiptir.  Bu yön-
leriyle Yukarışehir, Harput’un kayıp 
zamanlarını bulabileceğimiz bir ro-
man olarak değerlendirilebilir.

Hafızayı taşıyan 
araçlardan biri olan 
edebiyat, zamanlar 

arasındaki kopukluğu 
ortadan kaldıran bir 
harç vazifesi görür 

ve süreklilik duygusu 
ile nesilleri birbirine 

bağlar. 



Yahya Kemal’in “iki feci noksanı-
mız” olarak tanımladığı “nesirsiz-
lik” ve “resimsizlik”, şehir tarihi ya-
zımında da dile getirilmesi gereken 
eksikliklerdir. Tarih, coğrafya ve is-
tatistikî bilgilere dair arşiv tek ba-
şına bir şehrin hafızasına ulaşmak 
için yeterli değildir. Tanpınar da, 
“Lodosa, Sise ve Lüfere Dair” baş-
lıklı yazısında, “Biz İstanbul’u çok 
az tanıyoruz. Hemen hemen edebi-
yatını hiç yapmamışız.” derken, ho-
cası Yahya Kemal gibi kalemin ve 
kelâmın şahitliğinde mekânın ya-
şatılabileceğine dikkat çeker. Ha-
fızalardan silinip gitmiş olan pek 
çok âdet ve hayat pratiğinin izini 
sürmek için bakılabilecek zengin 
kaynaklardan biri de edebî eserler-
dir. Jale Erzen, bir yerin şehir vas-
fı kazanabilmesi için, öncelikle on-
da kendimizin zaman içinde geriye ve 
ile riye uzandığımızı, yarın için bek-
lentiler geliştirebildiğimizi ve de eski 
zamanların yaşantılarını bir şekilde 
duyumsayarak kendimizi köklü his-
setmemiz”1 gerektiğini söyler. Kişi-
nin bir mekânda kendisini köklü 
hissetmesi ve eski zamanların se-
sine kulak verebilmesi için o top-
raklarda anlatılan hikâyeler, söy-
lenen türküler, oynanan oyunlar, 
yakılan ağıtlar ve sürdürülen ge-
leneklerden haberdar olması ge-
rekir. Kendi köklerini tanımamak 
ve sevmemek, kültürel sürekliliğin 
sağlanmasına engel olur. Bu sebep-
le, edebiyatın taşıdığı mâzî hatıra-
ları bir devrin zevk ve yaşama kül-
türünü aksettirmesi bakımından 
okurun hem bilişsel hem de este-
tik tavır takınmasını sağlayabile-
cek etkiye sahiptirler. 

Mekân, fizikî olarak varlığını de-
vam ettiremese de mekânsal ha-
fıza gelecek kuşaklara yazılı veya 
sözlü olarak aktarılabilir. Bu akta-
rım, beraberinde sosyolojik ana-
lizlere kapı aralayacak bir birikim-
le muhatabına ulaşır. Bir dönemin 
sosyalleşme mekânlarından bi-
ri olan kahvehanelerin, geçmiş-
ten bugüne geçirdikleri değişime 

1 Jale Erzen, (2015), Üç Habitus Yeryüzü, Kent, 
Yapı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 153.

edebî eserden hareketle bakmak 
bu konuda karşımıza çarpıcı ör-
nekler çıkaracaktır. Kahvehanenin 

bir toplanma mekânı olmasının 
ötesinde âdeta sivil bir akademi 
gibi işlev gördüğü zamanlara dair 
hatırlanabilecek ilk örnekler Kül-
lük ve Marmara Kıraathanesi ola-
bilir. Mehmed Niyazi’nin 2001 yı-
lında yayımladığı Dâhiler ve Deliler 
romanında, “ortaokul mezunu bir 
genci yirmi günde profesörle tartışa-
bilecek duruma getir(en)” bir mekân 
olarak tanıtılan Marmara Kıraat-
hanesi anlatılır. Müdâvimleri ara-
sında her fikirden insanın oldu-
ğu ve bu insanların aynı masada 
oturarak çeşitli konuları tartıştık-
ları kıraathane, fikir ayrılıklarına 

rağmen yakın dostlukların kurula-
bildiği bir mekândır. Romanda kı-
raathaneye dair verilen ayrıntılar, 
mekânın konumu ve fizikî özellik-
lerinin okurun gözünde kolaylık-
la canlandırılabilmesini sağlar. Ja-
mes Joyce’un Dublin için söylediği, 
“Dublin günün birinde yıkılırsa be-
nim romanlarıma bakılarak tekrar 
inşâ edilebilir.” sözünden yola çı-
karak, Dâhiler ve Deliler romanının 
da Marmara Kıraathanesi’nin tek-
rar inşâsına elverecek kadar ayrın-
tıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak mekânı anlam dünyasın-
dan bağımsız bir şekilde inşâ et-
mek sadece maddî bir ürün orta-
ya çıkarabilir. Zira, kıraathaneler 

Mekân, fizikî olarak 
varlığını devam 

ettiremese de mekânsal 
hafıza gelecek kuşaklara 

yazılı veya sözlü 
olarak aktarılabilir. Bu 
aktarım, beraberinde 
sosyolojik analizlere 
kapı aralayacak bir 

birikimle muhatabına 
ulaşır. 

Mehmet Niyazi Özdemir 

Marmara 
Kıraathanesi, 
Beyazıt 
İstanbul 
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aslî işlevlerini kaybettikleri gibi, 
mekâna rengini veren özel insan-
ların olmayışı sebebiyle Küllük ya 
da Marmara Kıraathanesi’ni yeni-
den inşâ edebilmek mümkün de-
ğildir. Bu kayıplara rağmen söz ko-
nusu yerlerin hikâyelerine kulak 
vermenin, en azından birer ilham 
kaynağı olarak bugünün ve gelece-
ğin mekân tasavvuruna katkı sağ-
layacağı düşünülebilir. Romanda 
Küllük’ün ardından Marmara Kı-
raathanesi’nin yıkılması gündeme 
geldiğinde, Yahya Kemal’in Paris’te 
sıkça gittiği La Closerie des Lilas 
(Leylaklı Köşe) adlı kahvehaneden 
bahsedilerek orada şairin oturdu-
ğu masaya adının bulunduğu bir 
plaketin çakılı olduğu ve böylece 
hatırasının mekânla birlikte yaşa-
tıldığına dikkat çekilir. Romanda 
eleştirinin yanı sıra önerilen çö-
züm yolu ise, kültür ve medeniye-
tin bir birikim işi olduğunun idrak 
edilmesidir. 

Bugün Küllük’ün yerini bilen az 
sayıda insan olmakla birlikte, bu 
özel mekânın hatırasını yaşatabi-
lecek birkaç edebî metinden başka 
kaynak yoktur. Küllük’ün romanı-
nı yazamadığı için kendisini borç-
lu hisseden Tarık Buğra, birkaç 
hikâyesinde mekândan bahsetmiş 
ama hak ettiği ölçüde edebiyat-
ta yer bulamamasından duyduğu 

üzüntüyü sıklıkla dile getirmiştir. 
Bu bakımdan Mehmed Niyazi’nin 
romanı, Tarık Buğra’nın niyetinin 
hayata geçirilmesi açısından da ol-
dukça anlamlı bir eserdir. Marma-
ra Kıraathanesi’nin nerede olduğu-
nu bilmese de romanı okuyanlar, 
mekânın önündeki sandalyelerden 
birine oturup çayını yudumlarken 
yan masadaki hararetli tartışma-
lara kulak misafiri olduklarını his-
sedebilirler. Edebiyat, mekânın 
hafızasını bugüne taşıyarak imar 
politikalarına kurban giden Mar-
mara Kıraathanesi’ne ve müdâ-
vimlerine ölümsüzlük kazandırır. 
Dâhiler ve Deliler romanı, bugün 

görmekten ziyâde birer görünme 
mekânına dönüşen ve kahveha-
neden kafeye evrilen mekânların 
içine düştüğü nitelik kaybını fark 

ettirmesi bakımından da önemli 
bir eserdir. 

Bir mekân sanatı olarak da tanım-
lanabilecek olan edebiyat, “ha-
fıza içinde hafıza”ya yer vererek 
okuru çok boyutlu bir zamansal 
temsiliyetle karşı karşıya getirir. 
Olay örgüsünü şekillendiren yaza-
rın hafızası ile eserin hayat verdi-
ği kahramanların hafızalarının iç 
içe geçtiği metin, alımlama esteti-
ği kuramına göre yazarın bıraktığı 
boşlukları dolduran okuyucunun 
algı ve yorumuyla yeni bir boyut 
kazanır. Bu dinamik süreç, şehri 
statik bir mekân olmaktan çıkara-
rak bir metafizik aksiyon ve keşif 
alanına çevirir. Edebî eserlerde-
ki şehir temsillerine bakarak şeh-
re dair kaybettiklerimizi sarih bir 
şekilde görme imkânı bulurken, 
edebiyatta yeterince karşılık bula-
mayan veya ideolojik çerçevenin 
dışında kalan bir şehir gerçeğinin 
de farkına varılabilir. Türk edebiya-
tı özelinde meseleye bakıldığında, 
şehrin kimliği üzerinde belirleyici 
bir ağırlığı olan din unsurunun şe-
hir anlatımında neredeyse görmez-
den gelindiği dikkati çeker. Şehirde 
kutsalın dilini işitmek yazarın eleş-
tirilerinden nasibini aldığı ölçü-
dedir. Bilhassa Cumhuriyet Devri 
Edebiyatı’nda din algısı eksenin-
de şehir anlatımına bakıldığında, 

Bir mekân sanatı olarak 
da tanımlanabilecek 

olan edebiyat, “hafıza 
içinde hafıza”ya yer 
vererek okuru çok 

boyutlu bir zamansal 
temsiliyetle karşı 

karşıya getirir. 

Endülüs’te 
bir duvar



mahallenin en güvenilir kişisi ol-
ması gereken imamın, ahlâkî za-
afları ve maddî çıkarları doğrul-
tusunda hareket etmesi, ezan 
sesinin neredeyse hiç duyulma-
ması, dinin hayatın her noktasın-
daki varlığı görmezden gelinerek 
sadece cami içine hapsedilmesi ve 
tekkelerin aslî işlevlerinden bah-
sedilmeden birer fesat yuvası ola-
rak tanıtılması bu durumun en 
bariz örnekleridir. Hâlbuki tekke-
lerin, mezarlıkların, hazirelerin ve 
şehrin mânevî çehresine renk ve-
ren diğer mekânların her yönüyle 
yer aldığı bir edebî külliyat, şehrin 
kimlik, estetik ve hafızasının da-
ha sağlıklı bir şekilde gelecek ku-
şaklara aktarılmasını sağlayacak-
tır. Bugün etkisini kaybetmiş olsa 
da bir zamanlar şehre mürebbîlik 
vasfı kazandıran terbiye mekânla-
rının sosyal hayat içindeki yerini 
analiz edebilmek için de edebiya-
tın bu konuda sunduğu veriler yol 
gösterici olabilir. Dolayısıyla, ede-
biyatın şehirlerinde kutsalın di-
li, uhrevî mekân anlatımlarına yer 
verilen yeni metinlerle tamamlan-
mayı beklemektedir. 

Edebî dilin imgesel muhtevasıy-
la zenginlik kazanan şehir anlatı-
mı, maddeyi bir zırh gibi kuşatan 
mânevî çehrenin fark edilmesini 
sağlar. Şüphesiz edebiyatın şehre 
bakışındaki çeşitlilik, şehrin çok 
sayıda çehresi olmasının da bir so-
nucudur. Ona bakan kişinin dur-
duğu yer, ait olduğu mensubiyet-
ler, şehre dair birikimi ve şehirden 

beklentilerine göre farklılık göste-
recektir. Bu farklı algılama biçimle-

ri edebî eserlerde de karşılık bulur 
ve her sanatçının şehre yüklediği 

özel anlamlar farklı şehir imgele-
ri ortaya çıkarır. Sözgelimi; Bau-
delaire, Paris’e “seviyorum seni rezil 
başkent” hitabıyla seslenirken, Yah-
ya Kemal “aziz İstanbul”da mâzî-
nin solan gülünü yeniden canlan-
dırmaya çalışır. Necip Fazıl, şehri 
“canım İstanbul” diyerek severken, 
Attila İlhan, “minarelerin el pençe di-
van durmaktan usandığı ağlayan bir 
şehir”de ruhundan yansıyan man-
zaraların refakatinde mekânı algı-
lar; Necati Cumalı’ya göre ise “aşkı 
şehirler yaratır, şehirler yaşatır.” Ör-
neklerde de görüldüğü gibi, edebi-
yat şehir göstergelerini bugüne ta-
şırken nostaljik bir tat vermesinin 
yanı sıra, edebiyatın hayal şehir-
leri ile okurun muhayyilesini zen-
ginleştirir; yaşadığı gerçek mekâna 
dinamik ve estetik bir nazarla bak-
masına yardımcı olur. Söyledikle-
rinden ziyâde söyleme biçimi ve 
yaşattığı algı zenginliğiyle edebi-
yat, şairane bir duyarlılıkla kişinin 
güzel görme ve güzeli takdir etme 
becerisi kazanmasını sağlayabilir. 

Mekâna eşlik eden ses, renk ve ko-
kuların hafızanın bir parçası olarak 
taşınmasında edebiyatın mekân 
tasvirleri ve anlatım teknikleri en 
elverişli araçlardır. Örneğin, Tan-
pınar’ın Huzur romanında ses ve 
hayalden örülmüş bir haritaya gö-
re şehri dolaşan Mümtaz ve Nu-
ran, temâşâ ettikleri manzara ile 
kulaklarını dolduran mûsikîyi bir-
likte idrak ederler. Mahur Beste 

Tekkelerin, 
mezarlıkların, 

hazirelerin ve şehrin 
mânevî çehresine renk 
veren diğer mekânların 
her yönüyle yer aldığı 

bir edebî külliyat, 
şehrin kimlik, estetik ve 
hafızasının daha sağlıklı 

bir şekilde gelecek 
kuşaklara aktarılmasını 

sağlayacaktır.

Eyüp 
Mezarlığı, 
İstanbul
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romanında neredeyse bütün sah-
nelerde mûsikî fon olarak kulla-
nılır. Sahnenin Dışındakiler’de ise 
Boğaz’ı dolduran yabancı seslere 
karşı Tevfik Bey’in okuduğu ga-
zel, mekânı bütünleyen kimliğin 
bir ifadesidir. Aynı romanda, kah-
raman “İstanbul sokaklarının cazi-
besinin bir tarafını yapan satıcı ses-
leri” yok olduktan sonra sokakların 
eski neşesini kaybederek ihtiyar-
ladığını söyler. Sokak satıcılarının 
sesleri mahalledeki canlı atmos-
feri yansıtırken şehrin bir günü-
nü idare eden seslere göre zama-
nın taksim edilmesi, hem gündelik 
hayatın iktisâdî arka planına dair 
bir manzara sunar hem de moder-
nizm öncesinde şehirlinin zaman 
algısını yönlendiren etkenlere dik-
kat çeker.

Sesler gibi renk ve kokuların deği-
şimi de şehirdeki dönüşümün mâ-
hiyeti hakkında fikir verebilir. Ab-
dülhak Şinasi Hisar’ın Çamlıca’daki 
Eniştemiz romanında kahraman, 
“ağaçlardan dökülen ıhlamur koku-
larını gûyâ bir fincandan içiyormuş 
gibi” hissederken Orhan Kemal’in 
Bereketli Topraklar Üzerinde roma-
nında şehre hâkim olan ve kah-
ramanların kulaklarını dolduran 
sesler, fabrikalardaki makineler, ır-
gat homurtuları ve inşaat gürültü-
sünden ibarettir. Şehrin bir sorun 

alanı ve kavga yeri olarak algılan-
ması ile birlikte edebiyatın şehir 
anlatımı da bu değişimden nasibi-

ni alır ve şehir, işçilerin yaşadığı sı-
kıntılara şahitlik ederken rengini, 

kokusunu ve sesini onların mace-
rasını aksettirecek şekilde dışa vu-
rur. Makine sesinin şehrin doğal 
seslerini bastırması, bugün şehre 
hâkim olan gürültünün, insanın 
tabiattan kopuşunun bir sonucu 
olduğunu gösterir. Şehirlinin he-
nüz tabiattan kopmadığı zamanla-
rı resmeden romanlar yardımıyla, 
hatıralara işlenen ses ve kokuları 
takip ederek geçmişe uzanan okur, 
bugünün şehrindeki duyusal yi-
timleri daha iyi anlayabilir. 

Şehrin kaybolan kelimeleriyle bir-
likte o kelimelerin muhtevasını 
yansıtan hayat pratikleri de şehri 
terk etmektedir. Nitekim kelime-
ler fikirlere hayâtiyet kazandırdığı 
için kelimelerle birlikte fikirler de 

Mekâna eşlik eden 
ses, renk ve kokuların 
hafızanın bir parçası 
olarak taşınmasında 

edebiyatın mekân 
tasvirleri ve anlatım 

teknikleri en elverişli 
araçlardır.



hükmünü kaybedebilir. Tanpınar, 
“biz, şehir fikrini kaybettik” derken, 
tedrici olarak gerçekleşen bu sü-
rece işaret eder. Söz konusu kay-
bı hızlandıran etkenlerden biri de 
Refik Halit Karay’ın Hep İstanbul 
kitabında ifade ettiği gibi, “eskiye 
dair çok şey bilen bir neslin çekilmek 
üzere olması”dır.  Örneğin; konak, 
yalı ve köşk bugün artık birer mü-
ze mekân olarak değer görürken 
konak hayatının esasları yeterin-
ce bilinmez. Külliyeyi oluşturan 
mekânsal birimlerin hangi esasla-
ra göre örgütlendikleri bilinmedi-
ği için, işlevleri de yeterince anla-
şılmaz. Hâlbuki apartman öncesi 

şehir hayatının anlatıldığı roman 
ve hikâyelere bakıldığında bugün 
karşılığı olmayan gelenek ve alış-
kanlıkların şehirde yaşama üslu-
bunu ne ölçüde şekillendirdiği an-
laşılabilir. Mekânsal görünümün 
dışında kavramlar seviyesinde de 
toplumsal hayatı düzenleyen ve in-

san ilişkilerinde yapıcı etkileri olan 
kelimelerin hayattan çekilmesiyle 
birlikte toplumda gözlenen bozul-
ma ve yozlaşma da edebî eserler 
üzerinden gözlemlenebilir. 

Mekânı hem çevresel hem de algı-
sal boyutuyla kurgulayan edebiyat, 
insana, yaşadığı mekânı duygusal 
olarak anlamlandırmayı öğretir. 
Bugünün şehri ve şehirlisinin ihti-
yaç duyduğu en önemli eksiklikler-
den biri de böyle bir farkındalıktır. 

Kişiye, hatırladıkları kadar unut-
tuklarını da fark ettiren edebiyat, 
maddenin hükümran olduğu bir 
dünyada duyguların da önemli ol-
duğunu ve mânevî yoksunlukların 
telâfî edilmesi gerektiğini etkili bir 
dille hatırlatır. Mustafa Kutlu’nun 
Şehir Mektupları’nda işaret etti-
ği gibi, eski şehir anlayışından bu-
güne miras olarak aktarılması ge-
reken kavramlar; “ölçü ve ahenk, 
hürmet ve hizmet, tevazu ve merha-
met, hakka riâyet ve adalet”tir. Ya-
şanan güncel hayat içinde karşılık 
bulamadığı için işlevini yerine ge-
tiremeyen bu kavramlar, bugünün 
şehirlerinde en çok eksikliği hisse-
dilen değerlere işaret etmektedir. 
Modern efektlerle gözleri kama-
şan şehir insanı, edebiyatın yavaş-
latan ve kalp gözünü açan şifâsına 
sırt çevirmediği takdirde, şehrin 
ve kendisinin kayıp kelimelerini 
tekrar bulma imkânı yakalayabi-
lir. Hafızası zayıflayan şehirlerin ve 
şehirlinin iyileşmesini sağlayacak 
hatırlama figürlerini dil işçiliği ile 
ortaya koyan edebiyat, kelimeler-
le resmettiği şehir temsilleriyle bu-
gün kaybolduğu düşünülen şehir 
fikrinin yeniden oluşmasına yar-
dımcı olabilir. Yeter ki bu kelime-
leri görmek isteyecek göz, duymak 
isteyecek kulak ve idrak edebilecek 
zihin olsun... 

Modern efektlerle 
gözleri kamaşan şehir 

insanı, edebiyatın 
yavaşlatan ve kalp 

gözünü açan şifâsına sırt 
çevirmediği takdirde, 
şehrin ve kendisinin 

kayıp kelimelerini 
tekrar bulma imkânı 

yakalayabilir.

Refik Halit Karay

Hunat Hatun 
Camii ve 
Külliyesi,
Kayseri
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Hasan Taşçı: Öncelikle hepiniz 
Şehir ve Düşünce Dergisi’nin 14. sa-
yının dosya toplantısına hoş geldi-
niz. Çok teşekkür ediyorum. Ko-
numuz “Şehir ve Dil”. Dil ile şehir 
arasındaki münâsebeti aklımı-
zın yettiğince konuşacağız. Mü-
saade ederseniz şöyle başlayayım; 
Fârâbî’nin herkesin kullandığı 
meşhur bir şehir tarifi var. Fârâbî, 
şehri bütün organları birbirleriy-
le haberleşen tam ve eksiksiz bir 
insan vücuduna benzetiyor. Bura-
daki önemli unsurlardan birisi ha-
berleşme. Haberleşmeyi sağlayan 
da dil. Türk Dil Kurumu sözlüğün-
de dilin bir tarifi var: “İnsanların 
düşündüklerini ve duyduklarını 
bildirmek için kelimelerle ve işa-
retlerle yaptıkları anlaşma, lisan.” 
diye. Şimdi buradan ve Fârâbî’nin 
tarifinden yola çıkarsak, şehrin an-
cak sağlıklı bir dille meydana gele-
bileceği, var olabileceği ve devam 
edebileceği varsayımı ortaya çı-
kıyor. İlk sorumu Hayati hocama 
yönlendirip sohbetimize başlaya-
lım. Böyle midir hocam?

Hayati Develi: Evet büyük öl-
çüde böyledir. Çünkü dil temel 
fonksiyon itibarıyla bir iletişim 
aracıdır. Toplum da iletişim ile 
var olabilen bir birliktelik, insan 

birlikteliğidir. Dilin varlığı için, te-
orik olarak, toplum gerekmeyebi-
lir ama toplum için dil olmazsa ol-
maz bir unsurdur; çünkü toplum, 
birçok farklı birimin veya bireyin 

“İnsanoğluna verilmiş en tehlikeli hazine dildir.”
Friedrich Nietzsche
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bir arada bulunmasını gerektiri-
yor. Bunlar arasında görev taksi-
matı ve bilgi alışverişi her zaman 
hayâtî bir durumdur. Bu gerçekleş-
mediğinde bir toplum varlığından 
bahsedemeyiz. 

Bakın, canlı türlerinin birçoğun-
da yavrular, doğduktan sonra ar-
tık tek başına yaşamaya başlayabi-
lir veya çok kısa bir süre anne veya 
aile bakımına ihtiyaç duyar. İnsan 
yavrusu sadece toplum içerisin-
de var olabilir. Bir insan yavrusu, 
herhangi bir sebeple diğer toplum 
fertlerinden ayrı bir yere düşse, tek 
başına yaşama ihtimali yoktur. Bu 
ancak filmlerde veya romanlarda 
söz konusu olabilir. Bu niçin böyle-
dir? Çünkü doyurulması, barındı-
rılması, korunması, geliştirilmesi 
bir toplumsal varlığa ihtiyaç duyar. 
Bu toplumsal varlık öncelikle “aile” 
olabilir. Daha sonra diğer birimler, 
yani mahalle, okul, iş ortamı gibi 
toplum yapıları insanı var olabil-
mek için ihtiyaç duyduğu toplum 
birimleridir. Biz toplum hâlinde 
yaşamayan bir insan tipi tanımıyo-
ruz, bilmiyoruz. Diyebiliriz ki in-
san, bir toplum varlığıdır. 

Toplumun ise olmazsa olmazı ileti-
şim, yani unsurlar arasında haber 
akışını sağlayacak bir sistem ihti-
yacıdır. Bu anlamıyla dili her tür-
lü toplumun en küçüğünden en 
büyük ve karmaşığına kadar insan 

toplumunun varlığını mümkün kı-
lan gizli bir bağ gibi düşünmemiz 
lâzım. Bu bağ olmadığında top-
lum olma durumu gerçekleşmez. 
Küçük birimlerle, köy toplumla-

rıyla, kasaba toplumlarıyla şehir 
toplumlarını ayıran, şehirlerin bi-
raz daha karmaşık, komplike, koz-
mopolit toplumlar olmasıdır. Bu-
radaki dil mevzusu ise biraz daha 
karmaşıklaşıyor. 

Hasan Taşçı: Şehrin dili biraz daha 
karmaşık mıdır diyeceğiz hocam?

Hayati Develi: Tabiî ki, şehrin 
toplumsal yapıları karmaşık dil 
ilişkileri gerektiriyor. Çünkü köy 
toplumunda köye doğru gittikçe 
daha kandaş toplumlarla karşılaşı-
yoruz. Kasaba ve şehirler ise göç-
lerle, dışarıdan gelmelerle gelişmiş, 
büyümüş toplum bütünleridir. Bu-
ralarda birden fazla dil konuşulabi-
lir. Farklı dil katmanları oluşabilir. 
İç içe ve yan yana yaşayan diller, 
aynı dilin farklı katmanları bir ara-
da konuşulabilir. Buralarda gelişen 
ve aktarılan bilgiler daha sofistike 
hâle gelmiştir. 

Köy toplumunda tarımın ne za-
man başlayacağı, tohumun ne za-
man tarlaya ekileceği, sürüleceği, 
bakımının yapılacağı, hasadının 
yapılacağı bilinir. Hayvancılıkla il-
gili belli süreçler vardır. İnsanların 
dilleri bunlar çerçevesinde gelişe-
bilir ama şehir hayatında çok fark-
lı üretim ve tüketim işleri olduğu 
için dil de buna bağlı olarak daha 
karmaşık bir hâl alır. 

Mazhar Bağlı: Soyutlama becerisi 
diyelim dil için. Yani varlığı simge-
sel bir soyutlama hâline getirip zi-
hinlerde bir imaj canlandırmak. Şe-
hirde bu daha mı yoğun yapılıyor?

Hayati Develi: Bu bütün dillerde 
vardır, köy toplumunda da vardır. 
Şöyle açıklayayım. Sosyolojide bu-
na alt katman ve üst katman di-
yorlar. Karacaoğlan büyük bir şa-
irdir, hepimiz severiz. İşte bugün 

Hayati DEVELİ

Toplumun olmazsa 
olmazı iletişim, yani 

unsurlar arasında haber 
akışını sağlayacak bir 

sistem ihtiyacıdır.



dahi anlarız, ama Karacaoğlan me-
taforları sevgilinin yanağını şeftali-
ye benzetmek, boyunu belki fidana 
benzetmek gibi çok yayılmış ka-
bullerle sınırlıdır. Nedim’e geldiği-
mizde, Nef’i’ye geldiğimizde, Şeyh 
Galip’e geldiğimizde veyâhut İkin-
ci Yeni şairlere geldiğimizde bu çok 
daha karmaşık daha ince çok daha 
girift bir hâl alabilir. 

Köy toplumu içerisinde yaşayan 
bir ferdin yaşama tarzı ilişkileri açı-
sından çözmesi gereken, çözümle-
mesi gereken göstergelerin sayısı 
çok daha azdır. Okuması gereken 
arka plan bilgileri daha sınırlıdır. 
Köyde yaşayan bir insan herhan-
gi bir türkü dinlediğinde, herhan-
gi bir hikâye dinlediğinde sürekli 
anlatılagelen olduğu için ne oldu-
ğunu bilir. Şehirde çok daha faz-
la bilgi biriktiğinde şehirli fert çok 
daha fazla bilgiyi çözümlemek zo-
runda kalır. Şehirli bir okumuş, 
eski bir Yunan mitolojisini de bi-
lecektir. Şehnâme’den de haberdar 
olacaktır. Dostoyevski’yi de bile-
cektir, Rousseau’yu da... Amerikan 
dizilerinden, Amerikan kültürün-
den haberdar olacaktır, ama bir ta-
raftan Doğu kültürünü de bilmesi 
gerekebilir, bunları bilmek zorun-
da hisseder. Onun çözmek zorun-
da olduğu göstergeler yığını, zihni-
nin algılamak zorunda olduğu arka 
plan bilgisi çok daha yoğun. Tica-
ret, eğitim, siyaset ve benzeri gibi 
sebeplerle dış toplumlarla daha sık 

ilişki ve alışveriş içinde. Tabiî bu da 
kelimelere, kavramlara, kavramla-
rın içeriğine yansıyor ve karmaşık 
bir dil durumu yaratıyor. 

Bu anlamda şehrin dili daha komp-
like, daha üst bir dil. Evliya Çelebi, 

Muğla’yı anlatırken “Şehrîdirler, 
Fârisîdândırlar” der. Yani şehirli-
dirler, Farsça bilirler diyor. Çünkü 
Muğla’da 16. yüzyılda lügati yazarı 
Şahidî var. Bu bir Mevlevî dedesi, 
orada bir Mevlevî dergâhı var. An-
laşılıyor ki o günkü Muğla’da Mev-
levîlik etrafında gelişmiş bir ente-
lektüel yapı var, yani bu anlamda 
Farsça biliniyor, tanınıyor. Bu ikin-
ci dil vasıtasıyla şehir daha derin 
bir kültürel açılıma sahip olabili-
yor. Evliya Çelebi, bu durumu “şe-
hirlilik” olarak tanımlamış. 

Faruk Gökçe: Şehrin karmaşasın-
dan daha doğrusu şehrin dilinin 
karmaşık yapısından bahsettik. Bu 

noktada Ludwig Wittgenstein’ın 
şehir ve dil tarifine bakmak gere-
kir. Diyor ki Wittgenstein, “Dili-
miz eski bir şehir olarak görülebi-
lir. Dar geçitler ve alanlardan, eski 
ve yeni evlerden, farklı dönemden 
eklentiler taşıyan evlerden oluşan 
bir labirent ve çevresinde de düz ve 
düzenli caddeleri, tek tip evleriyle 
pek çok yeni banliyö.” Burada as-
lında Ludwig Wittgenstein’ın vur-
gulamak istediği şey dilsel ve kül-
türel katmanlaşma. Bir dil ancak 
katmanlarıyla beraber bir dildir. 
Ya da bir şehir oluşturabildiği kat-
manlar sayısınca bir şehirdir. Di-
ğer bir deyişle çok kültürlü karak-
teri ile diller dil, şehirler de şehir 
vasfını taşır. Dünyada tek bir dil-
li bir şehre şehir demek ne kadar 
doğrudur bilemiyorum. Dünya ta-
rihinde herhâlde bunun bir örneği 
yoktur. Biliyorsunuz bu metaforun 
en önemli yansıması Babil Kule-
si efsanesinde geçiyor. Babil, bu-
günkü hayalimizle metropolisin ilk 
gerçekleşmesidir.

Mazhar Bağlı: Tanrılaşma istidâ-
dını engellemektir.

Faruk Gökçe: Elbette. Fârâbî’den 
önemli bir cümleyi aktarmak is-
tiyorum: “İnsanların mutluluğa 
ulaşmak için birbirine yardım et-
tikleri yere şehir denir.” şeklinde 

Mazhar BAĞLI

Şehrin dili daha 
komplike, daha üst 

bir dil. Evliya Çelebi, 
Muğla’yı anlatırken 

“Şehrîdirler, 
Fârisîdândırlar” der.

Ludwig Wittgenstein
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bir şehir tarifi yapıyor Fârâbî. Bu 
anlamda insanların kendileriyle 
hakîkî anlamda mutluluğun elde 
edildiği şeyler için birbirlerine yar-
dım etmeyi amaçladıkları bir şehir, 
erdemli ve mükemmel bir şehirdir, 
diyor Fârâbî.

Özlem Zengin: Bugün görse 
Fârâbî hüzünlenirdi herhâlde.

Faruk Gökçe: Fârâbî ayrıca bir 
şehrin yönetiminde felsefe ege-
men olmalıdır, şehrin fiilî yöneti-
cisine bağlı bir de filozof olmalı-
dır, diyor. Aksi takdirde o şehir yok 
olmakla karşı karşıyadır. Şehre bu 
denli kutsiyet atfeden bir medeni-
yetten geliyoruz.

Hasan Taşçı: Aklıma acayip soru-
lar geliyor. Şimdi hocam, Babil Ku-
lesi’nden bahsetti. Kafka diyor ki; 
“Üzerine çıkmadan yapılabilseydi 
Babil Kulesi’nin yapılmasına izin 
verilebilirdi.” Yani insan yukarıya 
çıkınca dili bozuldu. Şimdi gökde-
lene çıkıyor günümüz insanı, yu-
karıdan bakıyor. İşte tanrı yok, bu-
rada tanrı benim diyor. Yukarıya 
çıkıyor, tanrı falan göremiyor. Dili 
bozuluyor. 

Bu şehrin mimarisi dili de bozdu, 
bizi de bozmaya başladı. Bu konu-
da sizin fikirlerinizi alalım Özlem 
Hanım.

Özlem Zengin: Tabiî ki kelimele-
rin en önemli büyüsü çağrışımlara 

sebep olmasıdır. Aklımızda bir şey 
kurguluyoruz ama hocalarımı din-
lerken zihnimde başka çağrışımlar 

oluştu, o hatırlamalardan, düşün-
celerden sorunuzun cevabına gel-
mek istiyorum. 

Şehir ve dil deyince elbette kelime-
leri anlıyoruz ama kelimelerle be-
raber şehrin de bir sesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu şehrin sesinin 
aslında verdiği cevaplar var ve ge-
lişen zaman içerisinde şehirlerdeki 
bu sesler değişti. Bundan otuz se-
ne evvel İstanbul’un sesleri farklıy-
dı. Yüz sene evvel de daha farklıy-
dı. 2007 yılında şehirlerle alâkalı 
uluslararası bir konferans düzen-
lemiştik. Hiç konuşmadan sadece 
şehrin seslerini kaydederek bir ta-
nıtım filmi yapmıştık. Bu şehirde 
hangi sesler var? 

Baktığımız zaman aslında iki taraf-
lı bir şey var. Bir taraftan kelime-
lerle biz gündelik hayatı inşâ edi-
yoruz. Onların bizdeki çağrışımları 
var, bir taraftan da aslında sesler-
le şehir bize bir çağrıda bulunuyor 
ama bu iletişim aracı sadece duy-
duğumuz seslerle değil gördükleri-
mizle de şekilleniyor. 

Biraz evvel sorduğunuz binalar, ta-
belalar, renkler, kullanılan malze-
meler var. Şehir aslında bir tarafıy-
la da kendi görselleri ile de bir dil 
yaratıyor. Bu dille birlikte biz şe-
hirli oluyoruz. Vapur sesini duydu-
ğumuzda yolun nereye gideceğini, 
okuduğumuz bir levhadan bunun 
ne zaman kurulmuş bir levha ol-
duğunu... İki taraflı bir etkileşim 
var. Bir taraftan sesleriyle, kelime-
leriyle görselleriyle şehir insanı as-
lında kendine ait bir dili yansıtıyor 
ama diğer taraftan da insan hem o 
dilin inşâsına katkıda bulunuyor, 
yardımcı oluyor. Bazen de zalim 

İki taraflı bir etkileşim 
var. Bir taraftan 

sesleriyle, kelimeleriyle 
görselleriyle şehir insanı 

aslında kendine ait bir 
dili yansıtıyor ama diğer 

taraftan da insan hem 
o dilin inşâsına katkıda 

bulunuyor, yardımcı 
oluyor.

Eminönü, 
İstanbul



bir şekilde bozuyor, onu ortadan 
kaldırıyor. 

Dönüp baktığımız zaman her şe-
ye rağmen ne kadar çok dillilikten 
bahsetsek de geçtiğimiz günler-
de bir konferansta dinledim, çok 
etkilendim. Örneğin; Selanik’te 
bundan yüzyıl evvel bir Osmanlı 
şehrinde ortalama bir insan 5 dil 
konuşuyor. 9 dile kadar çıkanlar 
var. Biz çok dillilikten de aslında 
sadece 2 dili anlıyoruz. Evvelden 
daha zengin bir kelimeler zinciriyle 
konuşurken bugüne geldiğimizde 
aslında her şeye rağmen ben şehir-
lerimizin sesinde de bir tek tipleş-
me, kelimelerde, kelimelere anlam 
yüklemekte de bir tek tipleşmeye 
doğru gidiş olduğunu düşünüyo-
rum. O yüzden maalesef kuleler ve 
tüm diğer yapılar da birbirine ben-
ziyor. Hayatlar da birbirine benzi-
yor. Bir gecekonduda gördüğümüz 
hayat tipiyle biraz önce örneğini 
verdiğiniz o gökdelende yaşayan 
insanın yaşam tarzının aslında özü 
itibarıyla çok farkı yok.

Böyle baktığımızda şehirlerimiz-
de dilin daha kısırlaştığını düşü-
nüyorum. Geçmişe göre daha kısır 
bir dilde oynama var. Bu neyi ge-
tiriyor. Tabiî dil hocalarımın kendi 
uzmanlık alanı, benim alanım de-
ğil ama kelimeler bize bir kodlama 
yapıyor. Düşünürken bir kodlama 
hâli. Her birimiz meselâ, yolda yü-
rürken, siz de öylesinizdir, bir ses 
duyduğumda “Evet” diyorum, “Bu 

Tokatlı.” Benim hemşehrim yani. 
Vurgusundan anlıyorum, kullan-
dığı kelimeden anlıyorum. Yani as-
lında duyduğumuz kelimeler bize 
sadece kelimenin bizatihi kendi-
si değil onun vurgusu, tınısı, söy-
leyen kişinin dilindeki kullanma 
şekli... 

Hayati Develi: Demek ki siz yolda 
yürürken kulaklık takmıyorsunuz.

Özlem Zengin: Takmıyo-
rum, hiç takmam. Kulaklık 
kullanmayanlardanım.

Hayati Develi: Şimdi gençlerin 
%80’i kulaklıkla dolaşıyor Ben öğ-
rencilerime “Kulaklıkları çıkartın.” 
diyorum, etrafınızdaki dili dinle-
yin, şehrin dilini.

Özlem Zengin: İşte o çevreye 
kapalı.

Faruk Gökçe: Yani yerelliği duy-
maktan rahatsız değilsiniz. 

Özlem Zengin: Şahsen rahatsız 
değilim. Sadece şunu anlamakta 

zorlanıyorum. Meselâ, evvelden, 
daha çocukluk yıllarımda insanla-
rın belli bir eğitim sürecinden geç-
tikten sonra her hâlükârda İstan-
bul Türkçesi dediğimiz Türkçeyi 
konuşacağını düşünürdüm. Sebe-
bini bilmiyorum. Annem ve babam 
değil ama dedeme gittiğimde tam 
Tokatlıca bir aksan var. Okula git-
tikçe bunlar değişir diye düşünür-
ken, bunu iyilik kötülük anlamında 
söylemiyorum, tespit anlamında 
söylüyorum. Bu mânâda belki oku-
nan metinlerden midir, öğretmen-
lerin özel bir gayreti olmadığından 
mıdır, bizim çocukluğumuzda ke-
limelerin doğru telaffuzuyla alâ-
kalı daha özel bir gayret vardı diye 
düşünüyorum.

Hayati Develi: Sesler konusun-
da Orhan Veli’den hemen bir şey 
okuyayım: 

“İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor, 
Yavaş yavaş sallanıyor, 
Yapraklar ağaçlarda. 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları, 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.”

Orhan Veli, neredeyse 60–70 se-
ne önce sizin ifade ettiğinizi bir şi-
ir olarak ifade etmiş. Her şehrin bir 
sesi var. Evet, şehirde yaşayanla-
rın bir veya birçok dil yapıları ola-
biliyor; karmaşık bir iletişim ağına 
sahip olabiliyorlar; bunun yanında 
içinde yaşayanlarıyla, mimarisiyle, 
topografyasıyla, havasıyla, suyuyla 

Hayatlar da 
birbirine benziyor. 
Bir gecekonduda 

gördüğümüz hayat 
tipiyle gökdelende 

yaşayan insanın yaşam 
tarzının aslında özü 

itibarıyla çok farkı yok.

Orhan Veli Kanık
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şehrin kendisinin de bir dili vardır 
diyebiliriz. Orhan Veli’nin dinle-
diği, heyecan duyduğu ses, İstan-
bul’un kendine özgü sesidir. El-
bette her şehirde böyle bir dilden, 
sesten bahsedilebilir. 

Özlem Zengin: Hocam, şehrin 
seslerine hürmet etmek lâzım. Ma-
alesef hürmet etmediğimizi düşü-
nüyorum. Örneğin; bizim Tokat’ın 
ortasından (hep Tokat diyorum 
ama önemsiyorum dediğim için 
diyorum) geçen bir dere var; Beh-
zat Deresi. Derenin çok büyük bir 
kısmı örtüldü. Oysa çocukluğum-
da şehirde yürürken şırıl şırıl su se-
siyle beraber yürürdük. Şu anda bir 
alan kazanma olarak düşünülüyor.

Hasan Taşçı: Şehrin bir lehçesini 
yok ettiler yani...

Özlem Zengin: Evet şehrin suyu-
na, dağlarına özen gösterilmiyor. 

Diyelim ki Amasya’ya gideceksiniz, 
Amasya’da ben hüzünleniyorum. 
O güzelim dağları tıraşlanarak 

otoyol geçmiş. Bu değişimlerin as-
lında bizim hayatımızda bir karak-
ter formu oluşturduğu gözden ka-
çırılıyor. Aynılaşan bir şehir hâli... 
O yüzden bu dildeki zenginlikle in-
sanın düşünmesi kapasitesi arasın-
da müthiş bir korelasyon var. Her 
mânâda kelimelerin çokluğu, keli-
melerin poetiğindeki zenginliğin 
farkları... Elbette çok dillilik mese-
lesi, şu anda çok lüks gördüğünüz 
3-4 dil konuşuyor, 5 dil konuşuyor 
diyerek şaşırdığımız, bundan yüz 
sene evvel tabiî olan şeylerden bir 
tanesiydi. Hiç gayret etmeden ha-
yatın içinde öğrendiğiniz şeylerden 
bir tanesiydi.

Hayati Develi: Mesele sadece çok 
dil konuşmak değil, diyelim ki To-
kat’ta 16. yüzyılda elbette başka 
diller de vardır. Ermeniler var...

Özlem Zengin: Evet Yahudiler de 
vardı...

Hayati Develi: Hiç başka halk 
yoktu, sadece Türkler vardı diye-
lim. Böyle bir durumda bile şehir-
de bir dilden bahsedilemez. Dilin 
farklı katmanları oluşur. Dışarıda 
simit satan bir adam ile seçkin bir 
esnafın konuşması, entelektüelle-
rin konuşması farklılaşır. Şöyle dü-
şünelim, hepimizin aslında birden 
fazla Türkçesi var. Bir tane Türkçe-
miz yok. Ben okula gittiğimde belli 

Orhan Veli’nin dinlediği, 
heyecan duyduğu ses, 
İstanbul’un kendine 

özgü sesidir. Elbette her 
şehirde böyle bir dilden, 

sesten bahsedilebilir.

Tokat 



William Labov

Özlem ZENGİN

bir Türkçe ile öğrencilere selam ve-
riyorum. Öyle girip “Selamun aley-
küm.” demiyorum çocuklara.

Özlem Zengin: Ne diyorsunuz?

Hayati Develi: “Merhaba” diyo-
rum. “Merhaba” deyip giriyorum, 
çünkü “Selamun aleyküm” deme-
min ayrı bir anlamı var. “Selamun 
aleyküm” dediğimde, ‘arkadaşlar 
ben dindar bir insanım’, demiş olu-
yorum. Okul daha seküler bir or-
tam olduğu için ben bu dili tercih 
etmiyorum. Meselâ, bir cami orta-
mına ya da bir Mevlid’e gittiğimde 
ya da dindar insanlarla sohbet et-
tiğim bir ortama girdiğimde “Se-
lamun aleyküm” diyorum. Buraya 
geldiğimde “Selamün aleyküm” de-
dim değil mi?

Hasan Taşçı: Eyvallah...

Hayati Develi: Çarşamba semtin-
de bir kitapçıya gittiğimde “Sela-
mun aleyküm” ile yetinmiyorum. 
Diyorum ki, “Selamun aleyküm 
ve rahmetullâhi ve berakâtüh” 
diyorum.

Hasan Taşçı: O semtin dili midir, 
dilin semti midir hocam?

Hayati Develi: Yani bu tabi züm-
relerin birazcık...

Özlem Zengin: Bak o kelimelerde 
mütekabiliyet...

Hayati Develi: Aynı ben Kasımpa-
şa’ya bir kahvehaneye gittiğimde 
“Selamın aleyküm” diyorum. “Sela-
mun” değil hocam, “Selâmın”. Yani 
öyle bir bıçkın ağzıyla...

Hasan Taşçı: Hocam bu arada Go-
ogle’da “Selamün aleyküm” değil 
“Selamın” yazıyor. Kasımpaşalılar 
yazmış...

Özlem Zengin: Öyle mi “Selamın” 
mı yazmış?

Hayati Develi: Beyoğlu’nda bir ka-
feye gidersem sadece “Selam” diyo-
rum. Ya da artık gençlerin çok iyi 
bilemediğim selamlaşma tarzla-
rından birini kullanıyorum. De-
mek istediğim, aynı anda fark-
lı dillerimiz var hepimizin. Bunlar 
toplumdaki zümreleşmelere göre 

bir “toplumsal ağız” özelliği kaza-
nıyor ve biz günlük yaşamımız-
da “toplumsal ağızlarımızı” iç içe 
kullanıyoruz. 

Faruk Gökçe: Bu şikâyetlerin hep-
si yeni jenerasyonun anlaşılmazlı-
ğına ya da kuşak çatışmasına daya-
lı olarak gençlere atfedilen ifadeler. 
Bu türden ifadeler aslında kırk yıl 
önce teori olarak dünyanın baş-
ka coğrafyalarında da dile getiril-
di. Dilin bu durumundan bir tek 
biz muzdarip değiliz. Golden Age 
Theory (Altın Çağ Teorisi) diye ad-
landırılan bir teori var. Teorinin 
sahibi meşhur Amerikalı dilbilim 
Profesörü William Labov. Bilindiği 

üzere kendisi bir sosyolinguist ya-
ni toplum dilbilimcidir. Yeryüzün-
de toplum dilbilimi deyince akla 
gelen ilk isimlerden biridir.

Labov, Altın Çağ Teorisi’nde önem-
li bir şey öne sürüyor. Eski kuşak 
yeni kuşağa uyum sağlayacağı va-
kit, diyelim ki yeni bir teknoloji 
ya da müzik türü icat oldu, bun-
lara uyum sağlamakta çok da zor-
luk çekmiyor, herhangi bir sıkıntı 
yaşamıyor. 

Fakat, dünyanın hiçbir yerinde 
“Bugünkü gençlerin konuşması 
harika, çocukken konuştuğumuz-
dan çok daha iyi.” diyen yaşlı bir 
kitle yok. Dünyanın her yerindeki 
yaşlılar için konuştukları dil, geç-
mişte bir zamanlar mükemmellik 
hâlindeydi. Elbette, bu ütopik bir 
şey. Böyle bir varsayıma sahibiz. 

Aynı anda farklı 
dillerimiz var hepimizin. 

Bunlar toplumdaki 
zümreleşmelere göre bir 
“toplumsal ağız” özelliği 
kazanıyor ve biz günlük 
yaşamımızda “toplumsal 

ağızlarımızı” iç içe 
kullanıyoruz.
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Dolayısıyla böyle bir durumda, 
“Geçmiş olsun da neresi olursa 
olsun her sesin doğru ve her se-
sin güzel her kelimenin ifadesinin 
doğru ve uygun olduğunu peşinen 
kabul ederiz.” Dildeki değişimler 
aynı zamanda Altın Çağ’dan bir dü-
şüşü, trajediyi temsil eder. Gençle-
rin kullandığı her türlü ifadenin bir 
düşüş olduğu, bir kayıp olduğu fik-
rî her ne kadar bir ön yargı ise de 
teori hâline gelmiş bir gerçekliği de 
içinde barındırıyor. 

Bu sadece Türk kültüründe, Alman 
kültüründe, İngiliz kültüründe de-
ğil, dünyanın her tarafında böyle. 
Bir tutum var. İşte bu her neyse, 
her birimizin Altın Çağı var. Be-
nim de bir Altın Çağ’ım var. Ba-
bamın da bir Altın Çağ’ı vardı. Biz 
hep orayı referans alıp bugünü 
değerlendiriyoruz. 

Hasan Taşçı: Hocam, teorinin 
doğru olduğunu kabul edersek; Ev-
liya Çelebi, Muğla’dan bahseder-
ken “Şehrîdirler, Farsça bilirler” 
demesinden Farsça konuşmanın 
öneminden, entelektüel gücün-
den yola çıkarsak, Muğla’da Farsça 
ilk konuşulmaya başlandığı zaman 
bozulma mıdır? O zaman öyle ad-
detmemiz mi lâzım? Daha sonra 
ayrıcalık hâline mi geldi?

Faruk Gökçe: İşte bilemiyoruz. 
O günkü o toplumun içerisindeki 

bireyler o iki dilliliği bir norm ola-
rak kabul edip, bir prestij durumu 
olarak kabul etmişse, onlar için 
Altın Çağ’dır. İstanbul için Altın 
Çağ nedir? Acaba yerel unsurların, 
ağızların tamamen devre dışı kal-

dığı, Osmanlı aydınının konuştuğu 
tek tip Türkçe midir? Arapça, Fars-
çanın çok yoğun olduğu bir Türk-
çe midir? 

Hasan Taşçı: Bugün herkesin bir-
birine küfrettiği Türkçe midir? Bir 
etkileşimle argo toplumu ortaya 
çıktı. Dilde müthiş bir bozulma di-
yebiliriz. Nezâket kurallarını ko-
nuşmadan, gündelik hayattan bah-
sediyoruz. Argonun hâkim olduğu 
bir şehir hayatından bahsediyoruz. 
Eşinizle, kızınızla iki-üç yüz metre 
yürümekte zorlanıyorsunuz. Sü-
rekli argo konuşan bir toplum or-
taya çıktı. Bu nasıl oldu? Dil mi bo-
zuldu? Toplum mu bozuldu? İkisi 
birden mi bozuldu? Yoksa şehir mi 
bozuldu? 

Mazhar Bağlı: Bir günah keçisi 
bâbından söylemek istemem ama 

bugün yaşadığımız pek çok soru-
nun ana kaynağı olan modern-
leşme paradigmasının ilk tezâhür 
ettiği alanlar kentlerdir. Kent-
ler, seküler düşüncenin filizlendi-
ği mekânlardır. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse insanın belki de 
bin yıllardır ait olduğu asıl gele-
neksel bağlamından giderek kop-
tuğuna şahit olmaktayız. Modern-
leşmenin çıkış kaynağı kentlerdir. 
Modernizasyon dediğimiz sosyo-
lojinin nüvesini oluşturan, bu top-
lumsal dönüşümün çekirdeğini 
oluşturan kentlerdir. Kentlerden 
zuhur eden bu yeni durum aslında 
paradoksal bir şekilde kendi ken-
disini de çürüten değişimdir. Bir 
taraftan çoğulculuğu öngörüyor 
diğer yandan her şeyi tek tipleştiri-
yor. Az önce Özlem Hanım bahset-
ti ama öte taraftan pratik sonuçla-
rı bakımından da bir tek tipleşmeyi 
beraberinde getiriyor. Bütün diğer 
alanlarda olduğu gibi bu da tabiî ki 
dile de yansıyan bir durum. Kav-
ramların içi boşalmaya başladı ya 
da sığ çağrışımların ifadesi olmaya 
başladılar.

Âmiran Kurtkan Bilgiseven (rah-
metli) biz öğrenciyken Konya’ya, 
Selçuk Üniversitesine bir konfe-
ransa gelmişti. Dildeki kavramlara 
ve geleneksel yaşamda yer alan es-
ki kavramlara çok özen gösterme-
mize vurgu yapmıştı. Osmanlıca-
dan gelen ifadelerin aynı zamanda 

Dildeki değişimler aynı 
zamanda Altın Çağ’dan 

bir düşüşü, trajediyi 
temsil eder. 

Âmiran Kurtkan Bilgiseven



Türkçede kullandığımız ifadeler 
olarak var olmasını ve bunların gi-
derek kaybolmaması için özellik-
le bir gayret göstermemizi, hatta 
bunu çocuklarımıza öğretmemizi 
söylemişti. “Tamam, yenisini de bi-
lin ama bunu ihmal etmeyin.” diye 
söylerdi. Meselâ, “Teşekkür ede-
rim.” dediğiniz zaman, muhata-
bınızın buna vereceği cevap doğal 
olarak “Estağfurullahtır” olmalıdır. 
Oysa günümüzde gençler artık gi-
derek bu hitaba “Biişi diğil” diyor-
lar ki bu sahiden de bir şey değildir. 
Anlamlı bir cevap değil. İçeriği olan 
bir ifade de değildir.

Bir şey değil, zaten bir şey değil de-
mişti, ama estağfurullah demek, 
bunun bir arka planı, bir sürü yük-
lemleri olan bir anlamı var. Dolayı-
sıyla dil eğer yüklemleriyle birlik-
te yaşayan bir iletişim aracı olarak 
kalmaya devam ederse toplumsal 
alanda da bunun bir şey olduğunu 
görüyoruz. Hakîkaten Türkiye’nin 
siyasal tarihiyle dil politikaları ara-
sındaki münâsebete baktığımızda 
da bunu görüyoruz. Dil üzerinden 
yürüyen bir kimlik inşâ çabası ve 
politikası var... 

Dil felsefesi açısından bir okuma 
yaptığınızda, dil bir defa düşün-
ce biçiminin, yani her bir dili kul-
lanan topluluğun dile bakışını be-
lirleyen bir penceredir. Aristoteles 
buna “Organum Kurallar” diyor. 

Düşünme kuralları, dolayısıyla 
her bir dili kullananın bir düşünce 

mantığıyla dünyaya bakması... Çok 
dil bilenlerle ilgili araştırmalar var 

biliyorsunuz. İki-üç dil bilenlerin 
daha başarılı olduklarına dair ciddî 
tezler var. Somut örnekler var.

Özlem Zengin: Başarılılar çok dil 
konuşuyor diye değil de çok dilliler 
başarılı oluyor.

Mazhar Bağlı: Niye? Çünkü her 
bir dil, kişinin dünyaya zihninde 
açtığı bir penceredir. Kaç dil bili-
yorsanız o kadar çok pencereden 
dünyaya bakabiliyorsunuz demek-
tir. Dil felsefecilerin dil içi mantık 
dedikleri şey de sanıyorum bunun-
la yakından alâkalıdır. Keza “bir 
dil bilen bir insan, iki dil bilen iki 
insan” diye buyurmuş efendimiz 
malum.

Faruk Gökçe: Küçük bir katkıda 
bulunmak istiyorum. Dünyada ya-
pılan çalışmalarda sırf bu dediğiniz 
problem için meselâ Meksika göç-
menlerinin Amerikalı öğrencilerle 
beraber eğitim aldığı çoklu sınıf-
larda, çocukların iki dil öğrenme-
ye çalıştıkları ortamlarda ciddî bir 
başarısızlık durumu da gözlem-
lenmiştir. İkinci-üçüncü dile adap-
te olmaya çalışan gruplarda peda-
gojik açıdan çok ciddî problemler 
gözlemlenmiş ve buna “Anlaşmaz-
lık Teorisi”, “Uyumsuzluk Teorisi” 
denilmiştir. Bunun çözümüne yö-
nelik de ciddî rehabilitasyon çalış-
maları projelendirilmiştir.

Her bir dil, kişinin 
dünyaya zihninde açtığı 
bir penceredir. Kaç dil 

biliyorsanız o kadar çok 
pencereden dünyaya 

bakabiliyorsunuz 
demektir.

Faruk GÖKÇE
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Hasan Taşçı: Hocam, konumuz-
dan çok sapmayalım bilim prob-
lemlerini halledemeyiz burada.

Mazhar Bağlı: Halletmeye niyeti-
miz yok zaten ama son olarak şunu 
söyleyeyim; bu sizin sözünü ettiği-
niz giderek bizim hayatımızda ar-
gonun çok sıkça kullanılıyor olması 
ya da popüler kent kültürünün di-
le yansımış olması sosyolojide tam 
olarak neye tekabül ediyor? Malum 
bu olgu daha önce görece kırsal ala-
na ait bir durum idi ve artık günü-
müzde şehirlere taşındı. Niye şe-
hirlere taşındı? Bana göre argonun 
şehre taşınmasındaki kilit nokta 
bizim bu kentleşme serüvenimizde 
bir kurumlar arası eş zaman prob-
leminin varlığındandır. Pek çok ko-
nuda yasal düzenlemeler ya da top-
lumsal değişim dönüşüm birbiri ile 
uyumlu değildir. Maddî kültürle 
mânevî kültür arasında bir boşluk 
var. Malum bu duruma sosyolojide 
“Kültür Boşluğu” deniliyor. Maddî 
kültür ve mânevî kültür arasında 
bir boşluk olduğu zaman kuşaklar 
arası çatışmanın da anomi dedi-
ğimiz sosyal dokunun bozulması 
da görülür. Dış dünyaya semantik 
müdâhalede bulunarak dil üzerin-
den onu sıradanlaştırmış oluyoruz 
argo ile esasında.

Hasan Taşçı: Veya şehrin kırsal-
laşması... Bizim bir amcamız vardı, 

Allah rahmet eylesin, geçen sene 
vefat etti. Abdullah Amca derdi 
ki; “Benim gençliğimde ve çocuk-
luğumda köydeki herkes yere tü-
kürürdü. Sonra İstanbul’a geldim. 
Gördüm ki bizim köy buraya taşın-

mış.” Çok güzel bir ironi yapmıştı. 
Hayati hocama bir soru yöneltece-
ğim. Nefsin Şehirleri diye bir kitap 
var. Risâle-i Mahbûb. Hocam söyle-
yince de aklıma geldi. Dilin şehirle-
ri de var mı acaba? Çeşitli dillerin 
ortaya çıkardığı, farklı şehir, farklı 
toplum modeli mutlaka vardır ve-
ya farklı mimari yapılar... Meselâ, 
İstanbul nasıl bir dilin şehridir? 
Bu konuda biraz kafa yorsak nasıl 
olur?

Hayati Develi: Her toplumun bü-
yük şehirleri var. Büyük şehirler, 
aslında o toplumun ürettiği her 
bilginin bir anlamda toparlandığı 
veya içine aktığı yerlerdir. Bu şehir-
lerde çoğu zaman aynı anda eko-
nominin, aynı anda yönetimin, ay-
nı anda bilimin de merkezi olduğu 

için bu şehirlerde daha üst seviyeli, 
daha karmaşık bir dil oluşuyor. Ya-
ni Tokat örneklerinden devam ede-
cek olursak, Tokat’taki dil ile İstan-
bul’daki dil ortamı aynı olmaz. 

Hasan Taşçı: Tokat Belediyesi bize 
epey bir şey yapabilir.

Hayati Develi: Tokat Türkçesi çok 
enteresan, bilgi verici, çok kadim 
bir Türkçe olabilir. İstanbul Türk-
çesi ona göre bozuk bir Türkçe bile 
denebilir. Ama İstanbul’daki Türk-
çe çok zengin, felsefî ve bilimsel 
kavramların, idârî kavramların, 
toplumsal kavramların ifade edile-
bildiği tartışılabildiği; aynı zaman-
da çok katmanlı bir dildir. Her kül-
tür veya medeniyet havzasının bir 
‘lisanî merkez’i vardır; bizim için 
bu, İstanbul’dur. Yanına koyabile-
ceğimiz ikinci bir şehir yoktur. Bu 
‘lisanî merkez’ Ruslar için Mos-
kova, belki de St. Petersburg’dur. 
Fransızlar için Paris’tir. İngilizler 
için Londra’dır. Çünkü bütün İngi-
liz aksanı veya İngiliz bilgi birikimi 
orada toplanmıştır, orada gelişir ve 
oradan tekrar dağıtılır. 

Bağdatlı Ruhî, İstanbul’un diliyle 
şiir yazar. Belki İstanbul’a hiç gel-
memiştir; geldiğine dair bir bilgim 
yok. Erzurumlu Nef’i, evet, gelmiş-
tir, İstanbul’un diliyle şiir yazar. 
Urfalı Nâbi buranın diliyle şiir ya-
zar. Bosnalı Sabit buranın diliyle 
şiir yazar. Prizrenli Şem’i buranın 
diliyle şiir yazar. Taşlıcalı Yahya bu-
ranın diliyle şiir yazar. Bunların bir 
kısmının ana dilleri Türkçe bile de-
ğil. Ana dili Türkçe olsun veya ol-
masın burası bütün o imparatorluk 
coğrafyasının, şiirinin, her türlü 
edebiyatının, bilgisinin ve kültürel 
birikimin aktığı merkezdir. O za-
man buradaki dil, başka bir dildir. 
Bir üst dildir. Onun için İstanbul 
Türkçesi diyoruz. İstanbul Türkçe-
si kavramı biraz geniş bir kavram-
dır. Bozulduğunu veya bozulma-
dığını tartışabiliriz, ama İstanbul 
Türkçesiyle Türk kültürünün ‘li-
sanî merkez’ini kastetmiş oluruz. 

Gelelim argoya. Argo, bir toplum-
sal katman dilidir, bir tür gizli dil-
dir. Kendine göre bir gelişme tarzı 

Her kültür veya 
medeniyet havzasının 

bir ‘lisanî merkez’i 
vardır; bizim için bu, 

İstanbul’dur.



ve kullanım yeri vardır. Kaba kü-
fürle karıştırmamak lâzım. Şimdi 
“Golden Age” dedi ya Faruk Bey, 
bizim Altın Çağımız, otuz sene ön-
ce, kırk sene önce, ne güzel Türk-
çe vardı, dediğimiz çağ olur bu. O 
günkü filmlere bakın. Türk film-
lerinin hepsi argo dolu veya eski 
Külhanbeyi dillerindedir. Argo ile 
bir arada yaşanır. Hele Külhanbe-
yi iseniz, o muhitte iseniz, elbet-
te argo kullanmalısınız. Sayılı Fır-
tınalar diye Refi Cevad Ulunay’ın 
bir kitabı vardır. Burada anlattığı 
hikâye tam bir argo dünyasını an-
latır bize. Yani argo olmadan böy-
le bir toplum katmanı oluşamaz. 
Bizim bugün rahatsız olduğumuz, 
biraz kaba bir dil kullanımı. Me-
selâ, minibüse bindiğimde, “Şoför 
Bey, istirham etsem sağda indirir 
misiniz?” dediğimde beni duymaz-
lıktan gelir şoför. Hele bir hanım 
biraz daha düşük bir ses tonuyla 
seslenirse hiç duymuyor. Ama, “Bi-
rader sağda inecek var!”, “Birader 
sağda indir!” dediğinizde hemen 
duruyor.

Özlem Zengin: Bizim orada aleş 
diyorlar. Aleş... Aleş... 

Hayati Develi: O zaman o dili ter-
cih ediyor insanlar. Bir gün ara-
bayla bir yere gidiyordum. Ânîden 
önüme bir araç direksiyonu kırdı. 

Ben de bütün Türk İstanbul şofö-
rü gibi kızdım. Diğer araçtaki genç 
bir arkadaştı. O bana içerden işa-

retler yaptı. O ara genç bir delikan-
lı geldi. Biraz böyle bıçkın tavırlar-
la, “Usta tamam! Hadi yürü!” dedi. 

O sırada da “Kurtlar Vadisi” dizisi 
oynuyordu. “Usta” dedi bana. “Us-
ta” ne demekse? Artık argoda bir 
ifadesi vardır. Bu yayılıyor ve o di-
li tercih ediyor. Daha ayakta dura-
bileceği toplumsal çatışma ortamı 
içerisinde varsayılıyor ve orada di-
le tutunuyor. Hemen silahını gös-
teremez bana, hemen bıçak çeke-
mez. Önce dille beni korkutmaya 
çalışıyor. Bizi rahatsız eden bu du-
rum. İşte şehre geldiğimizde bunu 
belki azaltıyoruz. Şehirde artık ye-
re tükürmüyoruz. Halk, şehirdeki 
bu üst dile intibak gerekliliğini şöy-
le anlatmış: “İstanbul’a geldik gāri, 
gāri demeyem gāri!”

Faruk Gökçe: Şunu da göz ardı 
ediyoruz, bu tip şehirdeki dilsel 
gettolar sanki böyle çok prestij dı-
şı alanlarmış gibi. Dışarıdan böyle 
algılıyoruz ama içinde yaşayan için 
burası bayağı prestijli bir yer. Çün-
kü dil orada tam anlamıyla vazife-
sini görüyor.

Hayati Develi: Tarihsel dönemler-
de de İstanbul’da çok farklı dil bi-
çimleri vardı. Meselâ Evliya Çele-
bi bunların hepsini anlatır. Tokatlı 
Ermenilerin nasıl konuştuğunu, 
Sivas’tan gelenlerin nasıl konuş-
tuğunu, Bolulu Türkmenlerin na-
sıl konuştuğunu, İstanbulluların 
nasıl konuştuğunu anlatır. Hemen 
her zümrenin diline örnekler ver-
miştir. Bunlar vardır, ama üstte 
daha genel kabul görmüş ve seçkin 

Tarihsel dönemlerde de 
İstanbul’da çok farklı dil 
biçimleri vardı. Meselâ 
Evliya Çelebi bunların 

hepsini anlatır. 

Kahire
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bir dil vardır. Toplumun eğitim-
li, ehli irfan sınıfı bu süzülmüş dili 
kullanılıyor.

Özlem Zengin: Hocam bence Ha-
san Hoca’nın söylediği şeylerde bizi 
şaşırtan şu galiba, gördüğümüz ha-
yatın içinde beklediğimizden fark-
lı kelimeler ve üslupla karşılaşmak 
insanı rahatsız ediyor. Üniversite-
den mezun olan bir çocuğun, me-
selâ Bolulu teyzenin, Tokatlı tey-
zenin söyledikleri bize hiç rahatsız 
edici, hiç yabancı gelmiyor, bu şeh-
rin kimliği açısından. Aslında argo 
derken Hasan Hoca’nın kastetti-
ği şey racona uygun konuşma de-
ğil, racona uygun ortamda olandan 
kimse rahatsız değil.

Hasan Taşçı: Argodan kastım as-
lında biraz da edep dışından bah-
sediyorum. Argo, edep dışı konuş-
maya denen bir şey.

Mazhar Bağlı: İngilizce kurslarına 
gidince önce argodan başlarlar. So-
kak dili gibi...

Faruk Gökçe: Labov’un, Dilsel De-
ğişimin Prensipleri diye bir kitabı 
var. New York’taki siyâhî Afrikalıla-
rın yaşadığı bölgelerin dilini inceli-
yor. Netice itibarıyla bu bölgelerde-
ki dilin kendi içerisinde bir prestij 
dili olduğunu ortaya koyuyor.

Hayati Develi: Toplumu oluştu-
ran bütün zümrelerin dili, kendi 
içinde geçerli ve itibarlı bir dizge-
dir. Siz o dille konuşmazsanız tabiî 
ki toplum dışı olursunuz. Başka bir 
topluma mensup olduğunuzu sa-
nıp sizi iterler.

Mazhar Bağlı: Bizim çocukluğu-
muzda da öyleydi. Biri İstanbul’a 
gidip geldiği zaman, biraz da ki-

bar ve ince bir aksanla konuşun-
ca kendini kaybetmiş muamelesi 
görürdü... 

Özlem Zengin: “Sen şehirli ol-
muşsun.” derler...

Faruk Gökçe: Türkiye’de şehir 
üzerine dilsel çalışmalar yok dene-
cek kadar az maalesef. İstatistiki 

bilgilerin, modern dil analiz yön-
temlerinin kullanıldığı çalışmalar, 
sesleri kaydeden gelişmiş dil la-
boratuvarları ve arşivleri yok. Son 
yüzyılı kaydeden bir İstanbul ses 
arşivi meselâ. Oysa sosyolinguistik 
biliminin gelişmiş laboratuvarları 
var dünyada. Meselâ, New York’ta 
tek bir “R” sesinden yola çıkarak 
toplumsal tabakalaşmanın nasıl 
oluştuğu bu yöntemlerle tespit edi-
lebilmiştir geçmişte. Belirli seviye-
lerdeki ses üretimlerine dayalı ola-
rak bireylerin işçi sınıfına mı, alt 
tabakaya mı ya da üst tabakaya mı 
ait olduğu tespit edilebiliyor. Poli-
tika, siyâset, antropoloji, sosyoloji 
de bu çalışmalardan besleniyor.

Hayati Develi: İstanbul’da biz yeni 
bir İstanbul kimliğini henüz oluş-
turma aşamasındayız. İstanbul’u 
yeniden kazanda kaynayan bir aşû-
re hâlinde düşüneceğiz. Anado-
lu’nun her yerinden ve Anadolu dı-
şından gelen insanlar İstanbul’da 
bir araya geliyoruz. Nerelisiniz? 
Karadeniz olur, Rize olur. Siz kü-
tüğünüze baktığınızda yüzyıllar 
boyunca atalarınız orada yaşadı, 
Rize ağzıyla konuştu, Hakk’ın rah-
metine kavuştu. Şimdi siz İstan-
bul’a geldiniz bir Hakkârili komşu-
nuz oldu, bir Fethiyeli komşunuz 
oldu, bir Balkan göçmeni, bir Kaf-
kas göçmeni komşunuz oldu. Şim-
di de bir Suriyeli komşunuz oldu. 
Kazanda kaynayan bunlar. Artık 
yeniden şekilleniyoruz. Tabiî, dili-
miz de yeniden kaynıyor, yeniden 
şekilleniyor. Artık sizin çocuğunuz 
da sizdeki kadar mahallî dilin izleri 
bulunmayabilir. Sizin çocuğunuz-
da Rize ağzı izini ben duymuyo-
rum okula geldiği zaman. 

Bundan 7-8 sene önce Mardin’e 
gittik. Bizi karşılayan Millî Eği-
tim bürokratlarının hepsi Mardin 
ağızlarıyla konuşuyorlardı. Türk-
çe konuşuyorlar, ama Mardin ağ-
zı diyebileceğimiz Kürtçenin ve 
Arapçanın etkisinde kalmış bir 
Türkçe ile konuşuyorlardı. Ertesi 
günü dediler ki akşam Kızıltepe’de 
bir etkinlik var. Okuldaki etkinliğe 
katıldık. Kızıltepe Mardin’den da-
ha büyük ve ahâlinin çoğu Kürt. 

Toplumu oluşturan 
bütün zümrelerin dili, 
kendi içinde geçerli ve 
itibarlı bir dizgedir. Siz 
o dille konuşmazsanız 

tabiî ki toplum dışı 
olursunuz. Başka 

bir topluma mensup 
olduğunuzu sanıp sizi 

iterler.



Orada katıldığımız programda da 
bizim etrafımızda dolaşan gençle-
rin Türkçesi âdeta Etiler’de, Mo-
da’da, İstanbul’da yaşıyormuş ka-
dar temiz ve pürüzsüzdü. O nesil 
standart bir Türkçe öğreniyor, söy-
leyiş olarak. Bunu nereden öğreni-
yor; televizyondan öğreniyor veya 
eğitim sisteminden öğreniyor, din-
leyerek öğreniyor veyâhut bir yer-
lerden öğreniyor. Şu anda bu yeni 
yeni oluşmaya başladı. Yeni bir İs-
tanbul Türkçesi oluşuyor.

Özlem Zengin: Üsküp’e gittim 
geçen hafta, oradaki insanlar, “Bi-
zim çocuklarımızın Türkçesi bo-
zuldu. Televizyonları seyrede sey-
rede İstanbullu gibi konuşuyorlar.” 
dediler. 

Faruk Gökçe: Cinsiyet de devreye 
giriyor. Özellikle kız çocuklarının 
dil standardı erkek çocuklarınkine 
göre daha güçlü.

Hayati Develi: İstanbul Türkçe-
si öldü mü, kayboldu mu, bozul-
du mu, değişti mi? Hayır, İstanbul 
Türkçesi yeniden doğuyor. Yeni ke-
limeler giriyor araya, yeni söyleyiş 
biçimleri... İstanbul Türkçesi diye 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bize 
standardize ettikleri Türkçe, ger-
çek İstanbul Türkçesi bile sayıl-
maz. İstanbullular “Almayacağım” 
demezler, “Almiycim” derler. Ba-
kın hâlâ diksiyon kurslarında öğre-
tilir. TRT spikerlerine dikkat edin, 
“almayacağım” demezler “almiyci-
ğim” derler. “Almiyim” derler. Belki 
20 sene sonra “gelcem, gelcez” vs. 
gibi konuşmaya mahsus şekillere 
İstanbul Türkçesi diyeceğiz. Ama 
bizim üzerinde durmamız gere-
ken, bu dilin üst versiyonu ne ola-
cak? İçindeki kavramlar, kelimeler, 
kelimelerin zenginliği ne olacak ve 
dünyaya açılımı nasıl olacak? Bu-
nu gerçekten büyük bir kültür taşı-
yıcısı olarak planlayıp geliştirebilir 
miyiz? Entelektüellerin ve devletin 
ilgili kurumlarının üzerinde dur-
ması gereken budur.

Şehir; çok kültürlü, çok etnisiteli 
ve çok dilli bir toplumdur. Başkent 
şehirler, Paris gibi, New York gibi, 
mutlaka çok dilli şehirlerdir. Farklı 

dillerin yan yana yaşaması, birbiri-
ni etkilemesi... 

Şimdi biz nasıl anlaşacağız. Bir göç 
dalgasıyla karşı karşıyayız. Birden 
tabelalar da Arapça ilanlar görün-
ce panikledik. “Aman Allah’ım bu 
bizim millî varlığımıza bir tehdit-
tir!”, “Türklük elden gidiyor!” en-
dişesine düştük. Doğru mu? Hatta 
bazı belediyeler bunu yasaklama-
ya başladı. Norm getirilebilir. İm-
paratorluk başkenti olarak İstan-
bul çok dilli bir şehirdi, farklı diller 
konuşulurdu. Bugün bir süre biz 
Cumhuriyet Dönemi’nde bugün-
kü kimlik politikalarının da yan-

sıması olarak tek dilliliğe geçtik, 
tek dillilikten başkası da olamaz 
dedik. Ana dillerini insanlar sade-
ce evlerinde kullanmaya başladı-
lar. Bunlar da unutulmaya başladı. 

Örneğin; Tokat ağzını unutmaya 
başladınız. Bunlar ayıplandı veya 
yasaklandı bir anlamda. Oysa bü-
yük merkezler bu dil çeşitliliğiyle 
var olabilen, kendilerini geliştire-
bilen merkezlerdir. Böylece onları 
karıştırıp farklı bilgileri de taşırlar. 
Öyle olmasaydı, meselâ, Türk mut-
fağına bakın, son zamanlarda mut-
fağımıza giren tatlıları düşünün. 
Bundan 20 sene önce künefe diye 
bir tatlıyı ben hatırlamıyorum. 10 
sene önce trileçe diye bir tatlı yok-
tu. Bunlar göçlerle geliyor, başka 
şeylerle geliyor.

Faruk Gökçe: Biz dillere sahip ol-
dukları antik belgeler nispetince 

Şehir; çok kültürlü, çok 
etnisiteli ve çok dilli 

bir toplumdur. Başkent 
şehirler, Paris gibi, 

New York gibi, mutlaka 
çok dilli şehirlerdir. 

Farklı dillerin yan yana 
yaşaması, birbirini 

etkilemesi...

Hendrik Boeschoten
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önem atfederiz. Aslında modern 
kentleri de bu anlamda hep kü-
çümseriz. Sanki onun hiç hafızası 
yokmuş gibi, sanki bu hiç geleceğe 
gitmeyecekmiş gibi. Oysa kentler 
bu anlamda varlıkları, içerdikleri 
mesaj değerleri bakımından me-
selâ bir grafiti, herhangi bir duvar 
yazısı açısından da geleceğe akacak 
yapılardır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
Trump’ın yeni başkan olduğu dö-
nemde meşhur sloganı “Let’s Ma-
ke America Great Again” sloganına 
karşı muhalifleri en anlamlı ceva-
bı belki de duvar yazılarıyla “Ma-
ke America Nothing Again” şek-
linde vermişlerdi. Biz hiç bu gözle 
bakmıyoruz. Bazen sıradan gör-
düğümüz şeyler de belki yüzyıllar 
sonrasının çok önemli dilsel mal-
zemesi hâline gelecek. 

Dil, dilsel çeşitlilik, kozmopolite 
denince hep İstanbul akla geliyor. 
Diyarbakır’dan bir örnek göstere-
ceğim. 1768 yılında Gery Desire 
adında bir Fransız rahip Diyarba-
kır’a geliyor. Gelme sebebi Diyar-
bakır’daki Ortodoks Ermenileri, 

Katolik olmaya ikna etmek. Onları 
“herotik” yani “kafir” diye adlandı-
rıyor. Niyeti Ortodoks Ermenileri 
Katolikliğe çevirmek. Bu niyetinin 

ilk adımı olarak da İncil’i 18. yüz-
yılda Ermenilerin konuştuğu Di-
yarbakır Türkçesiyle ve Latin harf-
leriyle yazıya geçiriyor. 

Şehir ve dil bağlamında şehir, di-
li nasıl dönüştürüyor, dil şehri na-
sıl dönüştürüyor üzerinde çokça 
durduk. Ne kullanmış biliyor mu-
sunuz? İbadet etmek için namaz 
kılmak deyimini kullanıyor. Kili-
sedeki ibadet için namaza durmak, 
namaz kılmak diyor. Bu İncil çe-
virisinde kullanılan birtakım İs-
lâmî terminoloji dikkate değer di-
ye düşünüyorum. Çeviride; şeriat, 

sadaka, tefsir terimleri, paris tut-
mak (perhiz “oruç tutmak”), zekât 
vermek, secde etmek deyimleri kul-
lanılıyor. Metin iyice incelendi-
ğinde Ermenice kökenli sadece iki 
kelimenin kullanıldığı görülüyor. 
Geriye kalan her şey Türkçe ve İs-
lâmî terminolojiye dayalı. Demek 
ki 18. yüzyıl Diyarbakır Ermenile-
ri, gündelik hayatlarında Türkçe ve 
İslâmî terminolojiyi kullanmaktan 
imtinâ etmemiştir şeklinde net bir 
sonuca ulaşabiliriz.

Hayati Develi: İslâmî termino-
lojiden daha önemlisi Türkçe 
kullanıyor.

Faruk Gökçe: Tabiî Türkçe kullan-
maktan imtinâ etmiyor. “Kilisede 
kaşmerlik etme” diyor. Şimdi bu Di-
yarbakırlı olmayan birinin anlama-
yacağı bir şey. Ciddiyetsizlik, gevşek-
lik şeklinde anlam verebileceğimiz 
bu deyim, Diyarbakır gündelik ha-
yatında “kaşmerlik etmek=Çinge-
nelik yapmak” şeklinde bir anlama 
eş değer olarak kullanılmaktadır.

Mazhar Bağlı: Biz de Romenlere 
(Çingenelere) kaşmer deriz. Soyta-
rı yani.

18. yüzyıl Diyarbakır 
Ermenileri, gündelik 
hayatlarında Türkçe 

ve İslâmî terminolojiyi 
kullanmaktan imtinâ 

etmemiştir.

18. yüzyılda 
Ermenilerin 

konuştuğu 
Diyarbakır 
Türkçesiyle 

ve Latin 
harfleriyle

yazıya geçirilen 
İncil. 



Faruk Gökçe: Özetlemek gerekir-
se Türk ve İslâm toleransı bu met-
ni ortaya çıkarıyor. Şehri sahiplen-
me duygusu da son derece önemli 
elbette. 

Hayati Develi: Diyarbakır örneği-
ne gelmiş olayım. Diyarbakır bü-
yük bir şehirdir ve hakîkaten çok 
bilgili, çok kültür temsilcisi bir şe-
hirdir. Diyarbakır’da 18. yüzyılda 
bir yabancı oradaki Ermeniler için, 
onları ihtilâ ettirmek için Türkçe 
bir metin türetiyor. Bu ne demek-
tir? Sonuçta Ermenilerin dili Türk-
çedir. Peki Diyarbakır’daki Kürtle-
rin dili nedir? O da Türkçedir. 

Bir yüzyıl öncesine gidelim. Evli-
ya Çelebi’nin yaşadığı döneme gi-
delim. Evliya Çelebi, Diyarbakır’ı 
ziyâret etmiş, bu ziyâretinden de 
çok etraflı bilgiler vermiştir. Hem 
tarihî hem oradaki insanların di-
li ve genel hâliyle ilgili... Evliya Çe-
lebi Diyarbekir’de diye Martin Van 
Bruinessen editörlüğünde bir ki-
tap yayımlandı. Türkçeye de tercü-
me edildi. Burada Hollandalı Tür-
kolog Hendrik Boeschoten, Evliya 
Çelebi’nin verdiği dil malzemesini 
tartıştı ve diyor ki Boeschoten; 17. 
yüzyılda Diyarbakır’da konuşulan 
dil, Türkçenin bir Azerbaycan şi-
vesidir. Burada Kürtçe elbette var, 
belki Arapça var, belki Ermenice 
var ama ortak dil Türkçe. 

Biraz yukarı çıkıyorsunuz Bit-
lis’e gidiyorsunuz. Bitlis Hanı Ab-
dal Han, Ocaklıkla yönetilir Bitlis 
kendi içinde özel bir sistem, Abdal 
Han, oranın Beyi’dir, yüksek sevi-
yeli bir entelektüeldir. Evliya Çele-
bi öyle anlatır ki; bin türlü mahâre-
ti olan, din âlimi, tıp âlimi, cerrah, 
sanatkâr, müzisyen, çok yönlü bir 
adamdır. Birçok kitabı Farsçadan 
Türkçeye çevirtmiştir. Yani Bitlis’te 
de konuşulan dil Türkçedir. Bu dil, 
Devlet-i Aliyye’nin sınırları içinde 
şehirlilerin dili hâline geldi. 

Balkanlarda da böyle... Meselâ, 
Prizren’e gittiğimizde veyâhut Bos-
na’ya, yine aynıdır. Bosna’da 18. 
yüzyılda Bosnalı sıradan bir oku-
muş, bir günlük tutuyor. Bosna-
lı bir Türkolog bunu yayımladı. 

Günü gününe, bugün şehirde ne 
oldu, kim öldü, kim evlendi, kim 
nereye gitti not etmiş. Çok ente-
resan bir hatıra kitabı, Türkçe yaz-
mış, biraz Boşnak ağzıyla yazmış. 

Kosova’da hâlâ Türkçe bilmek şe-
hirlilik anlamına gelir. Türkçe bil-
meyene köylü gözüyle bakılır. Bu 
ne demek, şehir merkezlerinde in-
sanlar birbirleriyle Türkçe anlaşı-
yorlar, Türkçe o şehrin ortak dili 
hâline gelmiş. Şehirde yaşayanlar 
bu dili biliyor. Eğer Türkçe bilmi-
yorsa şehre inmemiş, köylü değeri 

taşıyor. İstanbul için de bu böyley-
di. Yüksek muhitlere doğru çıktık-
ça elbette daha seçkin, daha kibar, 
daha rafine bir dil hâline geliyor, 
imkânları zengin bir dil hâline geli-
yor ama İstanbul’da aynı anda bir-
çok dil de konuşuluyor. 

Faruk Bey, bizim yüzyıllık ses ka-
yıtlarımızın elimizde olmadığın-
dan bahsetti. Biz bunu bir pro-
je olarak düşündük. “İstanbul Dil 
Bankası” diye bir proje oluştura-
lım ve İstanbul’da konuşulan dille-
ri veya lehçeleri kaydedelim. Rizeli 
fırıncı ile görüşelim. Bunu kayde-
delim, koyalım bir tarafa. 50 se-
ne sonra 100 sene sonra onu tek-
rar dinleyelim. Bir Ermeni’nin, bir 
Kürt’ün, bir Arap’ın dilini kayde-
delim. Son zamanlarda Arapçayı, 
Gürcüceyi, Rusçayı ve diğer dilleri 
katabilirsiniz, bazı semtlerde ne-
redeyse Türkçe duymuyorsunuz. 
İstanbul aslında tekrar çok dilli-
liğe doğru geçiş yapmaya gayret 
ediyor. Bunun planlanması lâzım. 
Bunun dengeli bir şekilde gitmesi 
gereklidir. 

İnsanlar kaotik bir ortamda ya-
şayamazlar, birbirleriyle mutlaka 
ortak dilleri olacak. Bu dillerden 
hangisi standart dil olur derse-
niz, ona toplum kendisi karar ve-
riyor. Onun planlamasını devlet 
veya entelektüeller yapabilirler. Es-
kiden kendiliğinden olurdu, şim-
di bunu devletin planlaması lâ-
zım. Ama diğer dilleri de ortadan 
kaldırmamalı...

Sosyolinguistlerin konuştuğu ye-
ni bir kavram var; şehrin dilleri. Bu 
diller birbiriyle nasıl etkileşiyor? 

İnsanlar kaotik bir 
ortamda yaşayamazlar, 

birbirleriyle mutlaka 
ortak dilleri olacak. 
Bu dillerden hangisi 

standart dil olur 
derseniz, ona toplum 
kendisi karar veriyor.
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Nasıl kelime alışverişinde bulunu-
yor? Bazen argo olarak karşımıza 
çıkabiliyor. Çünkü argo kelimele-
rin birçoğu bazı alt dillerden geçi-
yor. Meselâ, bizdeki argo kelimele-
rin önemli bir kısmı Ermenice, bir 
kısmı Rumca, bir kısmı Çingenece-
dendir gibi... Bu diller az bilindiği 
için argo kelimeleri oradan kulla-
nabiliriz. Artık gençler birbirleri-
ne “kanka” diyor, zannediyorlar ki 
onlar “kan kardeş” demek. Hâlbuki 
hiç alâkası yok. Muhtemelen Çin-
genece bir kelime.

Hasan Taşçı: Hocam, dilin bu hâ-
le gelmesi bir düşünce kısırlığı or-
taya çıkarıyor. Şu anda çok geniş, 
herkesin kullandığı tek dil, herke-
sin üzerinde hem fikir olduğu çok 
belirgin bir dil olmaması, kavram-
ların ortadan kalkması bir düşünce 
kısırlığı ortaya çıkarıyor. Dille dü-
şünce arasında doğrudan bir itti-
fak var tabiî. Yani dil ne kadar çok 
kavrama sahipse düşünce o kadar 
zengin oluyor.

Faruk Gökçe: Dil mi sebep oluyor, 
düşünce mi sebep oluyor?

Hasan Taşçı: Bir taraftan da şe-
hir, düşüncenin üretildiği mekân. 
Üretildiği, saklandığı, çoğaltıldığı 
mekân. Bu hâle gelmesini düşün-
meyen, düşünce üretmeyen, yavan 
şehirler mi ortaya çıkardı? Biraz bu 
konuya değinelim. 

Mazhar Bağlı: Hakîkaten bu 
önemli bir konu. Yani düşünce üre-
timinin tükenmiş olması ciddî bir 
risktir de insanlık için. Zira, insa-
nı bu dünyada var eden temel para-
metrelerden birisi de düşüncedir. 
Muhtemelen bunda kabahati bu-
gün var olan temel dünyayı okuma 
biçiminde ve evrene yüklediğimiz 
değerlerde aramak gerekiyor. Yani 
insanoğlunun dünyaya yüklediği 
anlamla alâkalı bir şey. Günümüz 
paradigmasıyla dünyaya baktığı-
mızda sahiden bizim bu dünyaya 
ve evrene yüklediğimiz hiçbir gi-
zem ve sır yoktur. Bu durum esa-
sında bana sorarsanız ciddî bir an-

lam kaybına neden oluyor. Sadece 
bizim yaptığımız tanımlama sahici 
bir tanımlama oluyor ve işin derin-
liği kayboluyor. Sadece evreni oku-
yan değil aynı zamanda inşâ eden 
bir aktöre dönüşüyoruz böylece. 
Bu durum her ne kadar özgürlük 

gibi görülse de esasında düşünceyi 
kısıtlayan, insanın bakışındaki de-
rinliği kaybettiren bir bilgi kuramı-
nın sonucudur. Ki günümüzün bil-
gi kuramı, epistemolojisi bilginin 
bilgisine sahip olmayı aynı zaman-
da varlığın inşâsına dönüştürmek-
tedir. Bilginin arkeolojisini yapıp 
daha gerilere gittiğimizde, malum 
ilk kurduğumuz önerme zaten ev-
rene dair kurduğumuz önerme-
dir. Varlığa dair zihnimizde var 
olan soruyla varlığı nereye koydu-
ğumuz ve kendimizi nasıl konum-
landırdığımız son derece ilişkilidir. 
Bugünün dünyasında insanlığın 
varlığa dair kurduğu ilk önermele-
rin künhüne vardığımızı varsaya-
rak bilgimizi derinleştirmeye çalı-
şıyoruz. Hatta bu tavrımızla deyim 
yerindeyse o sırrı çözdüğümüzü 
düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim 
çözdüğümüzü düşündüğümüz her 
konu arkada büyük bir kara delik 
bırakıyor.

Bu da devâsâ bir düşünce kısırlığı-
dır esasında ve tam olarak sizin sö-
zünü ettiğiniz anlamda şehirlerde 
üretilip tüketiliyor. Bir başka de-
yimle düşünce üretim merkezi ol-
ması gereken yerler düşünceyi de-
ğil de tüketim alışkanlığı üreten, 
hedonizm üreten, gündelik ha-
yat için belki de gerekli olmayan 
basit ama kapsayıcı kurallar üre-
ten alanlardır artık. Hayata anlam 

Günümüzün bilgi 
kuramı, epistemolojisi 
bilginin bilgisine sahip 
olmayı aynı zamanda 

varlığın inşâsına 
dönüştürmektedir. 



katan kurallar değil, âdap, yol yor-
dam üreten bir şey kalmadı insa-
nın hayatında. Buna değinmek çok 
hoş karşılanmıyor biliyorum ama 
dürüst olmak gerekirse bu durum 
insanın kaybetmesine giden yo-
lun başlangıcıdır. Düşünce üretim 
merkezlerinin zâyi olması doğal 
olarak toplum için büyük bir risk 
taşımaktadır.

İşin ilginç olan tarafı ne biliyor 
musunuz? Bu durumu durdura-
cak olan mekanizma ise o sevimsiz 
kavram olan “toplumsal baskı”dır. 
Evet biliyorum pek çok olumsuz 
çağrışıma neden olacak ama ben 
bu çerçevede mahalle baskısını 
olumlu bulanlardanım. Bence bu 
kötü bir şey değil. Her açıdan söy-
lüyorum bunu çünkü nihâyetin-
de insanoğlunun tutum ve davra-
nışlarını belirleyen konseptin en 
önemli parametrelerinden birisi-
dir. Üzerimizdeki baskının kendisi 
değil, bizi nereye götürdüğü daha 
önemli. Hiçbir baskının olmadığı 
durum tam anlamıyla nihilizmdir, 
hem de terminatör bir nihilizm. 
Yok edici bir nihilizm... 

Hasan Taşçı: Hocam, siz bahse-
derken önce şehir, sonra kent de-
diniz. Şehir ile kent tartışması da 
son zamanlarda çok revaçta bir tar-
tışma. Kent mi, şehir mi diye ko-
numuzda dil olunca buna değin-
meden geçmeyelim. Kent mi, şehir 
mi?

Hayati Develi: Son zamanlarda 
böyle bir-iki konuşmaya rastladım. 
Kavramlaştırma çabası var. Şehir, 
daha üst, seçkin bir yapı olarak de-
ğerlendiriliyor; kent ise biraz yoz-
laşmış şehir gibi anlamlandırılıyor.

Hasan Taşçı: Meselâ, hocam bir-
den bire şehirden bahsederken 
sonra modern kent dedi. Modern 
şehir demedi.

Faruk Gökçe: Arada bir ayrım gör-
müyorum. Çünkü kent de şehir de 
aynıdır. Hatta hangisi daha öncey-
di diye sorarsanız, bizim literatü-
rümüzde kent daha eskidir. Tohar-
cadan Türkçeye 9. yüzyılda geçmiş 
ilk İranî kelimelerden biridir.

Hayati Develi: Şehir de bir İranî 
dilden geliyor. Farsçadan... Netice-
de bunlar dil devrimi, dilde sade-
leşme faaliyetleri sırasında, “Şehir 
Farsça atalım.”, “Kent Türkçe ala-
lım.” diye şehrin karşısına konul-

muş. Zaman geçtikçe şimdiki gi-
bi ikisi de eşit olarak kullanılmaya 
başlandı. En azından bizim jene-
rasyon böyle kullanıyor. Ama son 
zamanlarda bir kısım arkadaşın 
şehir ve kent kelimeleri üzerinde 
farklı kavramlaştırma çabaları var. 
Şehri daha idealize edilmiş bir yapı, 
kenti ise biraz mikropları ve hasta-
lıkları olan illetli gelişmiş bir yapı 
olarak anlamlandırıyorlar sanki. 
Bir olgu, bir kavramlaştırma çaba-
sı varsa, bu konuda düşünen arka-
daşların gayretine bağlı olarak ya-
yılabilir. 20 sene sonra biz artık her 
yere kent demeyiz de kötü yerlere 
kent deriz. İyi yerlere şehir deriz. 
Böyle bir şey gelişebilir mi? Gelişe-
bilir. Dil zaten böyle gelişiyor, ama 

benim kafamda henüz böyle bir 
ayrım oluşmadı. Bunu birkaç defa 
duydum. Sanırım bu ayrımı sosyo-
loglar seviyor.

Hasan Taşçı: Yok, mimarlar da dâ-
hil herkes seviyor. 

Faruk Gökçe: Azeriler, kenti köy 
anlamında kullanıyorlar. 

Hasan Taşçı: Son zamanlarda Şe-
hir ve Düşünce Dergisi’ne benzer 
dergilerin hemen hemen hepsinde 
şehir ve kent karşılaştırılması içe-
ren yazı var.

Hayati Develi: Bugün, semantik 
olarak, kent için ‘köyleşen şehir’ 
diyemeyiz. Şu anda sözlüklerimiz-
de bu anlama yer vermiyoruz. Bel-
ki 20 sene sonra kent kelimesinin 
yanına ‘kötü gelişmiş şehir’ gibi bir 
anlam yazabilirsiniz.

Hasan Taşçı: Böyle giderse 
diyorsunuz.

Hayati Develi: Böyle giderse...

Hasan Taşçı: İnşallah gitmez. Es-
ki-yeni, klasik-modern hatta di-
şi-erkek gibi ayırmış. Şehir dişi, 
kent erkek gibi tasnifler var. 

Hayati Develi: Arapçanın fiil yapı-
sında şehir dişidir. Bizdeki muha-
cir köyleri de öyledir. Şerefiye, Ah-
mediye, Mecidiye, Teşvikiye...

Düşünce üretim 
merkezlerinin zâyi 
olması doğal olarak 

toplum için büyük bir 
risk taşımaktadır.
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Faruk Gökçe: Divânü Lu-
gâti’t-Türk’ün giriş kısmında Kâş-
garlı Mahmud şehir ve şehirlerdeki 
dillerin neler olduğunu hangi kitle-
lerin ne seviyede Türkçe, Soğdca, 
Tibetçe vs. konuştuklarını tek tek 
not etmiştir.

Hayati Develi: Şehir örgüsünün 
insanlarıyla özel yapan bir tür 
oluşmuştur. Tabiî dünyanın belki 
en iyi anlatılanlarından birisi biz-
dedir. Evliya Çelebi Seyahatnâme’si. 
İki şehri anlatan birer müstakil cilt 
yazmıştır. Birisi İstanbul, ikinci-
si Kahire’dir. Gittiği şehirlerin ka-
lesinden başlar. Çünkü şehir kale-
nin içerisidir. Sur içindeki kısımdır. 
Oradaki camiden başlar. Oradaki 
yapıların kuruluşlarından, insan-
larına ve civarın varoşlarına kadar 
inerek tüm şehri anlatır.

Hasan Taşçı: Hocam, Kâşgarlı 
Mahmud’dan bahsettin mi orada 
da tam tersi bir durum var. Dört 
şehir birbirinin iç kalesi şeklinde 
bahsediliyor... Her biri diğerinin 
iç kalesi, en mükemmeli en içteki 
kale olarak anlatılıyor. Evliya Çe-
lebi orada tabiî metaforik bir yak-
laşımı ve anlatımı var. Kâşgarlı 
Mahmud’un eserlerinde de Evliya 
Çelebi’nin eserlerinde de hiyerar-
şik olarak en üstten başlıyor.

Hayati Develi: Günümüzde bun-
ları görmüyoruz ama 17. yüzyılda 

şehirler hâlen böyleydi. Vezir iç ka-
lede otururdu. Kaleler yaşıyordu. 

Camileriyle, içindeki hamamlarıy-
la, alışveriş yerleriyle... Para oraya 
geliyordu. Herkes bir şekilde oraya 
giriyordu, sonra sur dışına taşıyor-
du yavaş yavaş. 

Faruk Gökçe: Hatta cerrahları bile 
not ediyor. Meselâ Diyarbakır için 
diyor ki; bu şehrin cerrahları çok 
meşhurdur. Sebebi, Osmanlı’ya o 
kadar asker verirler ki, o kadar ga-
zisi vardır ki, bunlar geri döndük-
lerinde tedavi edilmeleri lâzımdır. 

Özlem Zengin: Yalnız farkına var-
madan şehir kelimesini sevmişim. 
Hocamdan öğrendiğim bilgiyle de-
mek ki dişi olduğu içinmiş. 

Hasan Taşçı: Son sözleri alalım. 
Özlem Hanım sizden başlayalım.

Özlem Zengin: Şehirlerin kendi 
ruhuna biraz hürmet edelim. Hür-
met kelimelerde de olsun. Şehrin 
kendi seslerinde olsun. Sürekli şe-
hirleri yeniden dizayn etmekten, 
yeniden inşâ etmekten bahsedi-
yoruz. Bunu yaparken de hürmet 
etmek gerekiyor. Bu hassasiyetin 
gösterilmesi, içerisinde tarihi, sa-
natı, tabiatı, insanı yaşatan şehir 
mirasının, gelecek nesillere sağlam 
aktarımı için bizlerin üzerine bir 
vebal olduğunu düşünüyorum. Ke-
limelerine hürmet etmek, şehrin 
sesini korumak, muhâfaza etmek, 
şehirde rüzgârların esmesine mü-
saade etmek...

Okuduğum kitaplarda, eskiden 
şehirlerin rüzgârların estiği yöne 

Divânü Lugâti’t-Türk’ün 
giriş kısmında Kâşgarlı 

Mahmud şehir ve 
şehirlerdeki dillerin 

neler olduğunu hangi 
kitlelerin ne seviyede 

Türkce, Soğdca, Tibetce 
konuştuklarını tek tek 

not etmiştir.



doğru büyüdüğüne inanılırmış. Bu 
mânâda şehirlerin kendisi gibi ol-
masına bir parça müsaade etme-
liyiz. Bakalım şehrimiz nasıl ge-
lişiyor? Tabiatla hemhal olmanın 
rüzgârı, suyu, toprağı dinleyerek 
biraz yavaşlamanın hepimize iyi 
geleceğini düşünüyorum. 

Mazhar Bağlı: Şehri incitmeye-
cek bir dilimizin olması gerekiyor. 
Nietzsche tarafından söylenen bir 
söz; “İnsanoğluna verilmiş en teh-
likeli hazine dildir.” Hakîkaten dil 
büyük bir hazine ve aynı zaman-
da tehlikeli bir hazinedir. Çok bü-
yük boyutlarda yapıcı ve yıkıcı et-
kileri vardır. Bizim burada şehirleri 
inşâ ederken, şehirle ilgili bir dü-
şünce ortaya koyarken başköşe-
de bulunan en önemli parametre-
lerden bir tanesinin dil olduğunu 
düşünüyorum.

Faruk Gökçe: Yapılan hesaplama-
lara göre, 200-300 yıl sonra dünya 
üzerinde 30-40 dil kalabilir. Bun-
lar arasında hangileri olacak göre-
ceğiz. Şehirler aynı zamanda dille-
rin mezarlığı olacak. Bu metaforu 
özellikle kullanıyorum. Açıkçası 
böyle bir durumun yaşanmasın-
dan hiç hoşnut olmam. Tek tip 
bir dilin konuşulduğu aynı ton-
lamanın aynı aksanın olduğu bir 
şehirdense farklılıkları barındı-
ran şehirlerin olmasını tercih ede-
rim. Sözgelimi, New York gibi bir 
şehri dilsel açıdan Çin, Meksika, 
Hint, İtalyan, Vietnam mahalleleri 

besliyor. New York’taki bir dilbi-
limcinin Vietnamca öğrenmek için 
Vietnam’a gitmesine gerek yok. 

Belki ülkemizde bu türden dil-
sel bir ekoloji yok fakat Türk dil 

bilimcileri gitsin Afrika’daki yerel 
dilleri, Avrupa, Asya dillerini araş-
tırsın, bizim dışımızdaki dünyaları 
da anlamaya çalışalım. Neden hep 
araştırmaların nesnesi olalım? 

Özlem Zengin: Gelişmiş ülkeler 
çok uluslu oluyor başka çare yok.

Mazhar Bağlı: Keşke biz de çok 
uluslu demeyelim de çekim nokta-
sı hâline gelebilseydik.

Özlem Zengin: Çok ulusludan 
kastım farklı kültürlerin olması.

Faruk Gökçe: Çok kültürlülüğü de 
kaybettik, aklımıza hep yerel etnik 
gruplar geliyor. Ermeni, Çerkez, 
Laz bunlar zaten toplumun bir par-
çası olmuş. 

Şehir ve kent kelimeleri 
üzerinde farklı 

kavramlaştırma çabaları 
var. Şehri daha idealize 
edilmiş bir yapı, kenti 
ise biraz mikropları ve 
hastalıkları olan illetli 
gelişmiş bir yapı olarak 

anlamlandırıyorlar.

Friedrich Nietzsche
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Özlem Zengin: İnsanlar Lond-
ra’da yürürken kökenini hiç kaybet-
miyor. Çok fazla Türkçe duyuyo-
rum. Çok farklı diller duyuyorum. 
Çok az İngilizce duyuyorum. Kim-
se İngilizcenin kaybolduğunu iddia 
etmiyor. 

Hasan Taşçı: Hocam siz son ola-
rak ne dersiniz?

Hayati Develi: Bu yüzyılda yaşa-
dığımız travmanın en büyük se-
bebi tek tipleşmeye zorlanmış ol-
mamızdır. Kimlik tek tipleşmesi, 
kültür tek tipleşmesi, dilsel tek tip-
leşme... Toplum büyük ölçüde zor-
landı, tabiî her şey kaybolmadı; 
açıkça görülemez hâle geldi. Yok-
sa Faruk Bey’in de dediği gibi Ana-
dolu’da biz de çok dilli bir ortamda 
yaşadık.

Özlem Zengin: Siz nerelisiniz 
hocam?

Hayati Develi: Uşaklıyım. Birçok 
yerde Kürtçe, Lazca, Ermenice var-
dı. Bu dillerden hangisini öğren-
dik? Kürtçeyi öğrenen ve araştıran 
bir birim oluşturabildik mi? Top-
lum olarak oluşturamadık. Niçin 
Kürtçeyi araştıran bir kurumumuz, 
enstitümüz yok? Yeni yeni kurul-
maya çalışılıyor, ama geç kalınmış 
bir çalışma. Başka birçok yapıları 
öğrenebilirdik. Şimdi ben geleceğe 

dair ümitliyim. Bilhassa büyükşe-
hirlerde yeniden dili oluşturuyo-

ruz. Yeniden bir kimlik oluşturu-
yoruz. Kimliklere baktık, hep aynı 

mahalleden köylerden evlenmişiz. 
Şimdi gençler evlendiğinde, kendi-
si aslen bir yerli, eşi başka bir yer-
li. Türkiye, büyük şehirlerde, bir 
ucundan bir ucuna kültürel olarak 
karışıyor ve birleşiyor. Biz, şuralı-
yız, buralıyız diyoruz. Bu gençlerin 
çocukları ne diyecekler? Egeliyim 
mi diyecek, Karadenizliyim mi di-
yecek, İstanbulluyum mu diyecek? 
Elbette İstanbullu olmasını bekle-
riz bir süre sonra. 

Aslında dilde de ciddî bir duyar-
lılık başladı. İnsanlar daha derin, 
daha kadim bir Türkçe öğrenme-
ye çalışıyor gençler. Buna eğilim 
gösteren bizi kurtaracak olan oku-
muş bir toplum var. Hem geçmişe 

İnsanlar Londra’da 
yürürken kökenini hiç 
kaybetmiyor. Çok fazla 

Türkçe duyuyorum. 
Çok farklı diller 

duyuyorum. Çok az 
İngilizce duyuyorum. 

Kimse İngilizcenin 
kaybolduğunu iddia 

etmiyor.



sahip çıkma, hem mimariye sahip 
çıkma ve bu bozulmada bir taraf-
tan devam ediyor. Yani bir taraftan 
restore ederken bir taraftan yük-
sek binalar dikiyoruz. Bir taraftan 
onarırken bir taraftan bozuyoruz. 
Bu mücâdele devam eder ve Tür-
kiye kendi çok kültürlü doğal ya-
pısına kavuşur. Tek tip düşünmek 
zorunda bırakılıyoruz. Türkiye’nin 
sağında da, solunda da bu tektipçi-
lik hâkim. Şimdi farklı bir şey söy-
leyeyim, ertesi gün linç edilirim. 
Bütün mecralarda, medyada, sos-
yal medyada... 

Özlem Zengin: Osmanlı’da na sıl dı?

Hayati Develi: Şimdi Osmanlı’da 
farklı kültürleri gayet rahat bir şe-
kilde yaşıyorduk. En uç örneği, Sa-
batay Sevi diye bir adam çıkıyor, 
peygamberliğini ilan ediyor. Or-
todoks Yahudiler de itiraz ediyor. 
Böyle bir şey olamaz diyorlar. Neti-
cede bu tartışma büyüyor. Padişa-
ha geliyor. Padişah da diyor ki; din-
leyelim. İslâm âlimleri ve Musevî 
âlimleri karşısında kendisini sa-
vunsun kararı alınıyor. Sabatay Se-
vi kendisini savunuyor, ama savun-
ması yetersiz bulunuyor ve idama 
mahkûm ediliyor. Sonraki hikâyeyi 
biliyorsunuz. Birçok durumda böy-
le olmuştur. Sen bunu dedin, böy-
le bir şey yok, önce bir dinleyelim 
savunsun kendisini, eğer savun-
duğunda doğru çıkarsa, bu fikirler 
doğru demektir. Ama uyduruyorsa 
bazı şeyleri ona göre de ceza verilir. 

Meselâ, İstanbul’da 17. yüzyılda da 
Hinduların ibadethanesi var.

Mazhar Bağlı: Çünkü burada Os-
manlı vaktiyle Hinduları posta ula-
ğı olarak da kullanmış. Hatta hızlı 
ve uzun soluklu yürüyenler bizde 
yerel olarak Hint gibi derler.

Hayati Develi: Hinduların da iba-
dethaneleri var. Yahudi ibadet-
haneleri farklı, Hristiyan ibadet-
haneleri farklı... Farklı kültürlere 

Osmanlı asla baskı uygulamamış-
tır. Geleneksel toplumların çoğu 
böyledir. Yan yana yaşama kültürü 
var. İç içe değil. Yan yana yaşıyorlar 
ama barış içinde yaşıyorlar.

Faruk Gökçe: Evliya Çelebi’nin 
orta sınıfa bakışı, çalarak hırsızlık 
yaparak bir üst kademeye geçme 
çabaları var. Eşrefoğlu Rûmî çok 
büyük bir mutasavvıf, Fatih Sultan 

Mehmed’i ve onun etrafındakileri 
öyle bir eleştirmiştir ki... Bu eleşti-
rilerine rağmen Fatih Sultan Meh-
med gidip dergâhında ondan icâzet 
almak için kapısında durmuştur. 
Osmanlı’da eleştiri çok.

Hasan Taşçı: Hocam son olarak, 
“Devletin böyle bir derdi yok.” de-
diniz, devlete laf düştü. Devletin 
çok kültürlülüğü koruma derdi var 
mı?

Özlem Zengin: Tabiî ki de dev-
letin çok kültürlülüğü korumak-
la alâkalı sorumluluğu var. Anaya-
sa’nın maddelerine baktığımızda 
her birimizi bir birey olarak tanı-
mak zaten çok kültürlü korumanın 
teminatıdır. Bir kişiyi birey olarak 
tanıdığımızda onun dinini, dilini, 
ırkını geldiği her tür kökene ba-
karak da onu eşit olarak tanıyor-
sunuz. Eşitlikle tanımak, yaşama-
sına, öğrenmesine, konuşmasına 
imkân vermeyi de beraberinde ge-
tiriyor zaten.

Hasan Taşçı: Eyvallah. Tüm hoca-
larıma katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum. Allah razı olsun. 

Bir kişiyi birey olarak 
tanıdığımızda onun 
dinini, dilini, ırkını 

geldiği her tür kökene 
bakarak da onu eşit 

olarak tanıyorsunuz.

Sabatay Sevi

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2019-14 ‹ 78 79 ›DOSYA TOPLANTISI



Abdurrahman ÇAPAR

Yapımcı

TÜRK SİNEMASINDA
‘DİL’ MESELESİ

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



anıldığının aksine, sa-
natın işlevsel amacı, 
düşünmeyi teşvik et-
mek, bir düşünce ilet-
mek ya da bir örnek 
oluşturmak değildir. 

Hayır, sanatın amacı, daha çok, insa-
nı ölüme hazırlamak, onu iç dünyası-
nın en gizli köşesinden vurmaktır.”(1)

Sinema, Türkiye’ye 1885’te Lu-
miere Kardeşler’in Paris’te ilk film 
gösterimlerini yapmalarından bir 
yıl sonra, 1886’da gelmiştir. Batı-
daki bir keşfin ülkemize oldukça 
hızlı sayılabilecek bir zamanda gi-
riş yapması gerçekten ilginçtir. İle-
riyi gören ve Batı’daki yenilikleri 
adım adım takip eden II. Abdülha-
mid Han, bir yıl sonra Yıldız Sara-
yı’na sinemayı getirtmiş ve sine-
mayla tanışmıştır. Bazı kaynaklara 
göre Abdülhamid Han, Osmanlı 
coğrafyasındaki pek çok vilayetin 
kayda alınmasını ve arşivlenmesi-
ni sağlamıştır. Bugün bu filmlerin 

önemli kısmı BBC arşivlerinde bu-
lunmaktadır. Maalesef hiçbir ku-
rumumuzda o döneme ve son-
rasına ait kayıtlar bulunamadığı 
için Fuat Uzkınay’ın 1914 yılın-
da çektiği “Ayastefanos’taki Rus 

Abidesinin Yıkılışı” isimli belge-
sel film, ilk Türk filmi olarak kabul 
edilmektedir. O dönemlerde çeki-
len filmler haber ve belgesel ağır-
lıklı olagelmiştir. 

“S

Şahsî gayretler ‘Sinema Dili’nin oluşması için yeterli olmaktan 
uzaktır. ‘Sinema Dili’ kurumsallaşmalı ve devamlılık arz etmelidir.

“Ayastefanos’taki
Rus Abidesinin
Yıkılışı” isimli
belgesel filminden
bir kare

‹ 80 81 ›ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2019-14 SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte ti-
yatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul, 
1922 yılından 1950’lere kadar 
Türk sinemasında tek söz sahibi 
olmuş, tiyatral bir sinema anlayı-
şını beyazperdeye egemen kılmış-
tır.  Tiyatrocular dönemin sona 
ermesi ile birlikte “popüler bir se-
yirlik” hâlini alan ve “sinemacı-
lar kuşağı” denilen isimlerin Aris-
tocu dram geleneği ile çektikleri 
filmler, 1950-1965 yılları arasına 
damgasını vurmuştur. Fakat bu 
dönemin en büyük handikabı ti-
yatrocular döneminde sesli çekilen 

filmlerin yerini “seslendirilen”, ya-
ni “dublajlı” filmlerin almasıdır. Si-
nemamız dublaj sektörü ile ilk de-
fa bu dönemde tanışmıştır. Belki 
de “dublaj” meselesi yüzünden si-
nemamız, uzunca süre bir “sinema 
dilinden” yoksun bırakılmıştır.

Fakat buna rağmen Ömer Lütfi 
Akad’ın 1952 tarihli “Kanun Namı-
na” adlı filmi; anlatış tarzı, oyuncu-
ları ve çevrildiği mekânlar ile Türk 

sinemasında şeklen sinemaya dö-
nüşür. Lütfi Akad’la birlikte Metin 
Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç, 
Duygu Sağıroğlu, Nevzat Pesen, 

Yılmaz Güney, Memduh Ün, Yücel 
Çakmaklı gibi yönetmenler, daha 
çok toplumsal sorunlara yönelerek 
dikkat çekici filmler üretmişlerdir. 
Öte yandan kent ve kent eksenli 
filmlerin hemen hepsi İstanbul’u 
tasvir etmiştir. 

Şükran Esen’e göre Türk sineması, 
“Dünyaya gözlerini İstanbul’da aç-
mış; gençliğini ve neredeyse tüm 
ömrünü İstanbul’da geçirmiş ol-
duğu için, ‘İstanbullu’ sayılır. Ba-
kacağı her şeye İstanbul yönün-
den bakar. Göstereceği her şeyi 
İstanbul’dan gösterir. Anadolu’yu, 
taşrayı, köyü; Avrupa’yı, Ameri-
ka’yı, dünyayı, evreni, insanı, geç-
mişi, geleceği; düşlerini, düşün-
celerini hep İstanbul’dan bakışla 
aktarır. Modernlik ile geleneksel-
lik veya kırsallık ile kentsellik ara-
sındaki geçiş sürecini temsil eden 
Türk filmleri: Yarı köylü yarı kent-
li kalabalıklara, gecekondu halkına 
ve sıradan insanlara genellikle ‘Ben 
de sizdenim.’ diyen kahramanlar 
üretmiştir... Öldüren Şehir (Ömer 
Lütfi Akad, 1953), Otobüs Yolcula-
rı, Acı Hayat (Metin Erksan, 1963) 
gibi filmlerde bu tür kahramanlaş-
tırmaların ilk belirtilerini görmek 
mümkündür.”(2) 

Modernlik ile 
geleneksellik veya 

kırsallık ile kentsellik 
arasındaki geçiş sürecini 

temsil eden Türk 
filmleri: Yarı köylü yarı 
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gecekondu halkına 

ve sıradan insanlara 
genellikle ‘Ben de 
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kahramanlar üretmiştir.

Muhsin Ertuğrul

Türk sinemasında 
bir dönüm noktası: 

Kanun Namına  
filminden bir kare



Türkiye’de sinema dilinin toplum-
sal ve siyâsî hâdiselere göre şekil-
lendiği dönemler ise    1960 ve 
sonrasıdır. Özellikle iç ve dış göç, 
sanayileşme politikaları, gecekon-
dulaşma ve şehirleşme problemleri 
temel tartışma eksenleri olarak or-
taya çıkar. Toplumdaki sosyal kat-
manlara göre kültürel yaklaşımlar 
bu dönemde “Ulusal Sinema” ve 
“Millî Sinema” tartışmaları ile da-
ha bir anlam kazanır. Tartışılan, 
Türk sinemasının ne olduğu ve ne 
olması gerektiğidir. İdeolojik değer 
yargıları bu tartışmalarda etken-
dir. Dolayısıyla sinema siyaset iliş-
kisine dair tavırlar Türk sineması-
nın bu canlı döneminde sinemaya 
dair anlayışlarının merkezinde yer 
almıştır. 1960 ve 1980 yıllarına 
genel olarak bakıldığında Türk si-
neması ülkenin içinde bulunduğu 
sosyal ve siyâsî olaylardan her yö-
nüyle etkilenmiştir. Ülkede yaşa-
nan değişimler sinemayı ne dere-
ce etkilediyse sinema da toplumu 
o derece etkilemeyi başarmıştır. 
Dolayısıyla sinemanın büyük deği-
şim ve gelişim gösterdiği 1960 ve 
1980’li yıllar arası Türk sinemasın-
da önemli bir zaman dilimini ifa-
de eder. Hatta o dönemde Türki-
ye’nin içinde bulunduğu durumu 
belki de en iyi yansıtan Türk sine-
masıdır.(3) 

1960 ve 1970’li yıllar arasın-
da sinemada büyük dönüşüm-
lere ve farklılaşmalara da yol aç-
mıştır... Özellikle “Millî Sinema” 

anlayışı ile Yücel Çakmaklı, Kemal 
Tahir’in fikrî düzlemdeki sinema 
temsilcileri olarak Halit Refiğ ve 

Metin Erksan’ın başını çektikle-
ri “Ulusal Sinema” kavramları öne 
çıkmaktadır. 

“Ulusal Sinema” kavramı Halit Re-
fiğ tarafından ortaya atılmış, Me-
tin Erksan, Duygu Sağıroğlu, Atıf 
Yılmaz ve Lütfi Akad gibi yönet-
menlerce de desteklenmiştir. Türk 
Film Arşivi tarafından çıkarılan 
Ulusal Sinema dergisi etrafında 
toplanan bu yönetmenler, “Ulusal 
Sinema” düşüncesini tanıtmaya, 
kuramını oluşturmaya çalışırlar.

“Ulusal Sinema” anlayışı içinde yer 
alan ikinci yönetmen Metin Erk-
san’dır. Erksan’a göre, “Türk top-
lumunu oluşturan ekonomik, poli-
tik, sosyal ve dinî etkenler vardır. 
Bu etkenleri iyice bilerek, Türk 
toplumu içinde oluşan Türk insa-
nının yapısını iyice bilerek, bu olu-
şumun içinde” “Ulusal Sinema”ya 
ulaşılacaktır. 

“Millî Sinema” dışındaki “Ulusal 
Sinema” akımına doğrudan dâhil 
olmasa da “Ulusal Sinema” anla-
yışına yakın temsilcilerden biri de 
Ömer Lütfi Akad’dır. Akad, ken-
dinden sonra gelen sinemacıla-
rı özellikle “toplumsal gerçekçilik” 
anlamında derinden etkiler.

Ömer Lütfi Akad’ın önemli eserleri 
arasında 1970’li yıllarda çok önem-
li bir üçleme yer almaktadır. Bu üç 
film; Gelin (1973), Düğün (1975) 
ve Diyet (1975). Şehre göç eden 
köylülerin şehir merkezinde yaşa-
dıkları travmalara odaklanmıştır. 

Ülkede yaşanan 
değişimler sinemayı 
ne derece etkilediyse 
sinema da toplumu 
o derece etkilemeyi 

başarmıştır.

Halit Refiğ

Diyet 
filminden 

bir kare
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Akad, bu filmlerle iç göç sorununa 
yeni ve güçlü bir yaklaşım getirir.

Bu üçleme Türkiye’deki göç olgu-
suna oldukça gerçekçi ve cesur bir 
bakış açısı getirmektedir. Bu eser-
ler; içeriğine katılmasanız da göç 
edilen şehirlerde ortaya çıkan en-
tegrasyon problemine göç edenle-
rin bakış açısından bakan, sosyo-
lojik olarak irdeleyen, tahlil eden 
ve sorgulayan, oldukça dokunaklı 
yapımlardır. 

Akad üçlemede, Türkiye’nin 
1970’li yıllarda yaşadığı hızlı kent-
leşme ve sanayileşme durumunu 
ve toplumsal yapının bu durum-
lar karşısındaki çözülmesini arka 
planda oldukça belirgin bir şekilde 
yansıtır.

Üç filmde de Hülya Koçyiğit’in be-
yaz yemenisiyle mâneviyata yol-
culuk ettiği bölümler vardır ki, bu 
kısımlar hayli kasvetlidir! Bu yö-
netmen tarafından bilinçli bir se-
çimdir ve bu tür bir anlatım seç-
mekle aslında inananlara ‘ders’ 
vermektedir.

Bu üçlemeler aslında daha baş-
ka pek çok semboller ve imgelerle 
yüklüdür. 

Yönetmenin bakış açısından kay-
naklanan olumsuzlukları bir kena-
ra bırakırsak büyük göç dalgası ve 

beraberinde getirdiği gecekondu-
laşma furyasını acımasızca eleştirir 
yönetmen. 

Diğer taraftan Yücel Çakmaklı ta-
rafından Millî Sinema’nın ilk ve 
önemli bir örneği olan, Şule Yük-
sel Şenler’in Huzur Sokağı adlı ro-
manından çektiği “Birleşen Yol-
lar” Şehir’de ‘Müslüman olmanın 
hallerini’ aktaran önemli yapım 
ve bir ilk adım olur. Mütedeyyin 
ve muhâfazakâr izleyicinin de si-
nemayı tartışmasına yol açar. Bir-
leşen Yollar, fakir Müslüman bir 
erkek ile zengin bir kız arasında 
geçen aşk hikâyesi üzerine kurulan 
ve aşkın imkânsız hâle gelmesi ile 
dünyevî olanın reddedilerek mâ-
neviyatın tercih edilmesiyle sonuç-
lanacak bir önerme sunar seyirci-
ye. Film eleştirilse de Müslüman 
sanatçının bu anlamda gayretini 

Millî Sinema’nın ilk ve 
önemli bir örneği olan, 
Şule Yüksel Şenler’in 
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göstermesi açısından bir ilk olacak-
tır. Bu filmle aslında sinema dili ça-
bası yönünden de dikkate şayan-
dır. Tarih şuuru, inanç, mitoloji, 
maddiyat ve toplum ahlâkı, değer 
yargıları ile Hakk’ı arayış yolculuğu 
gibi kavramları ilk defa gündeme 
getirmektedir.

Esasında Millî Sinema, mütedey-
yin sinemanın örtülü ismidir. Sine-
ma yazarı Burçak Evren, o dönem-
de dinî sinema yapmanın mahalle 
baskısı ile karşılaşmasından dolayı 
Yücel Çakmaklı’nın yaptıkları sine-
mayı Millî Sinema diye bilerek ad-
landırdığını belirtir...  

Sonraki süreçte Yücel Çakmaklı 
ile beraber Salih Diriklik ve Mesut 
Uçakan, Millî Sinema’ya gönül ve-
ren isim olurlar. Fakat Yücel Çak-
maklı’yı öncü ve lider yapan vasfı 
Yeşilçam gibi bir kurtlar sofrasında 
tek başına verdiği inanılmaz müca-
deledir. Çakmaklı,  1972’de “Zehra” 
ve “Çile”, 1973’de “Oğlum Osman”, 
1974’de “Memleketim”, “Kızım Ay-
şe”, “Garip Kuş” ve “Diriliş” gibi 
çok tartışılan filmlerle toplumun 
her kesimini sarsacaktır. Devle-
tin görmezden geldiği bu müteva-
zı sinema adamına sabrın, azmin, 
inancın, samimiyetinin ve fedâkâr-
lıklarının ödülü olarak TRT de ka-
pılarını açmak zorunda kalacaktır.

Sadece Türk sinemasına değil, 
Türk televizyon tarihinde de unu-
tulmaz dizilere imza atan Çakmak-
lı, o güne kadar pek örneği olma-
yan fakat “kimliği olan” yapımları 
milletin istifâdesine sunar. Vefat 
ettiği 2009 yılına kadar araların-
da “Çok Sesli Ölüm”, “Çözülme”, 
“Denizin Kanı”, “Küçük Ağa”, “Os-
mancık”, “Dördüncü Murad”, “Aliş 
ile Zeynep” ve “Hacı Arif Bey”in de 
yer aldığı pek çok unutulmaz ya-
pıma imza atma başarını gösterir. 
Yücel Çakmaklı’dan sonra Salih Di-
riklik’in sinemadan uzaklaşması, 
Mesut Uçakan’ın ekonomik kaygı-
larla olsa gerek farklı türlerde ya-
pımlara yönelmesi ile birlikte, belki 
de ülkemizin sinema anlayışını ve 
film dilini derinden etkileyecek bir 
çaba tarihe gömülecektir...

1990’lı yıllarda sinema, daha az 
sayıda ama daha nitelikli filmle-
rin çevrildiği bir döneme girmiştir. 
Üniversitelerin sinema eğitimi ver-
meye başlaması, bilinçli yönetmen 
ve oyuncuların yetişmesi, devletin 
sinema sanatını desteklemesi bu 
gelişimin nedenleri arasındadır.

1970’lerin sonundan itibaren gi-
derek televizyona ya da yaban-
cı filmlere yönelen sinema se-
yircisi, 90’ların ikinci yarısından 
itibaren Türk sinemasına yeni-

den ilgi göstermeye başlamıştır. 
Fakat burada da sinema özellik-
le 68 Kuşağı’nın tekeli altına gir-
miş, “Millî” ve “Yerli” sinemacıların 

yetişmesi engellenmiş, bu ülkeye 
özgü bir film dilinin gelişmesine 
set çekilmiştir.

Ancak son dönemeçte Avrupa ve 
Rus sinemacıların açtığı yoldan gi-
den ve/fakat yerli sinemacıları da 
referans alan pek çok genç “Tür-
kiyeli yönetmen” ortaya çıkar. Bu-
rada önemli bir isim, geçiş dönemi 
yönetmeni Yavuz Turgul ismi var-
dır ki, sinemacıları âdeta yeniden 
ayağa kaldıracak yapımlara imza 
atar.

Turgul’un onar yıl arayla yönet-
tiği Muhsin Bey (1986) ve Eş-
kıya (1996) filmlerinin içinde 

Millî Sinema, 
mütedeyyin sinemanın 
örtülü ismidir. Sinema 
yazarı Burçak Evren, 
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barındırdığı yerel özellikler ve elde 
ettikleri gişe başarısı, 1980 sonrası 
büyük oranda izleyici kaybına uğ-
rayan Türk sinemasında bir umut 
ışığı olarak görülmüş ve Türk sine-
masının geleceğine ilişkin tartış-
malar hız kazanmıştır.

80 sonrası hızlı bir biçimde gerçek-
leşen toplumsal değişim, yaşamın 
birçok alanında etkili olduğu kadar 
Türk sinemasında da etkisini gös-
termiştir. Küreselleşmeyle para-
lel olarak ortaya çıkan tartışmalar 
ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşundan itibaren gündemde olan 
geleneksel kültür ve modern kül-
tür ikiliğinin kültürel çoğulculuk 
bağlamında yeni bir söylem alanı 
kazanmasını sağlamıştır. Böyle bir 
ortamda sinema, Türkiye’nin ge-
çirdiği çeşitli kültürel, toplumsal 
ve siyasal dönüşümlerin gözlemle-
nebildiği bir alan olarak belirir.

Turgul sineması da çatışmalara 
odaklanan bir sinema olması ba-
kımından, 1980 sonrası Türkiye’de 
ortaya çıkan değişimin gözler önü-
ne serilmesinde önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bu yönüyle Turgul 
filmleri bir karşılaşmalar ve çatış-
malar alanı olarak karşımıza çıkar.  
Bu durumun en iyi gözlenebilece-
ği mekânlardan biri olan İstanbul, 
bu karşılaşmalar ve çatışmalar açı-
sından, Turgul filmlerinin temel 
mekânını oluşturur. Bu çatışmalar, 

geleneksel-modern, eski-yeni, do-
ğu-batı gibi karşıtlıklar temelinde 

Turgul’un senaryoculuk dönemin-
den beslenerek günümüze kadar 
gelir.

Yavuz Turgul sineması özelinde 
düşündüğümüzde karşımıza çıkan 
en belirgin tema, “toplumsal deği-
şim karşısında insan”dır...(4)

Ancak sinema dili açısından Yavuz 
Turgul, diğer pek çok yeni sinema-
cılar gibi Hollywood anlatım tekni-
ğini ve Aristocu drama geleneğini 
devam ettirmiştir.

Son dönemlerde sinema dili açı-
sından adından sıkça söze dilen 
yönetmen Nuri Bilge Ceylan ise si-
nemaya fotoğraf sanatçısı olarak 
başlamıştır. Sinema dilinde fotoğ-
raf sanatının etkisi ilk dönemlerin-
de baskınken, son dönemlerinde 
anlatımda diyalog ağırlıklı bir anla-
tım diline geçiş yapmıştır.

Sinema dili açısından 
Yavuz Turgul, diğer pek 

çok yeni sinemacılar 
gibi Hollywood anlatım 

tekniğini ve Aristocu 
drama geleneğini devam 

ettirmiştir.

Eşkıya
filminden 

bir kare

Yavuz 
Turgul



“Ortaya koyduğu film dili ile fotoğ-
rafik anlatıya ve gerçekçi sinema 
diline yakın bir duruş sergilemek-
tedir. Özellikle ilk filmleri bu an-
lamda doğa-insan ilişkisini kuran, 
durağan bir anlatı diline sahiptir. 
Ancak belirleyici olan bu dil, “İk-
limler” ve “Uzak” filmlerini takiben 
değişmiş, bu filmlerden sonra yö-
netmen hikâyesini daha çok kent, 
taşra ikilemine ve bireyin iç dün-
yasının çıkmazlarına çevirmiştir. 
Bu anlamda giderek artan bir eği-
limle “Ceylan”, “Üç Maymun”, “Bir 
Zamanlar Anadolu’da” ve “Kış Uy-
kusu” filmlerinde, fotoğrafik anla-
tı yoluyla kurulan dünyadan, öy-
küsel-metinsel anlatının ağırlıkta 
olduğu bir sinematografik dün-
yaya geçiş yapmıştır. Ceylan’ın bu 
tercihleri doğrultusunda, görüntü-
nün gücünün ön planda olduğu bir 
anlatıdan, diyaloğun daha belirle-
yici olduğu, karakter üzerinde da-
ha derinlikli bir yapının kurulduğu, 

görsel dilin ötesinde, metinsel bir 
dilin tercih edildiğinden bahsedi-
lebilir. Bu durum Nuri Bilge Cey-
lan sinemasının gerçekçilik tercihi-

ni etkilemese de, giderek artan bir 
eğilimle birlikte “Kış Uykusu” fil-
mine gelindiğinde, Ceylan’ın hikâ-
yesini, göstermek yerine anlatmayı 

daha çok tercih etmiş olduğu söy-
lenebilir. Sinema dilindeki bu de-
ğişimi takiben Ceylan öyküsel/
metinsel anlatıyı daha çok kullan-
maya başlamış ve edebiyattan aldı-
ğı desteği artırmıştır.”(5) 

Derviş Zaim, Ahmet Uluçay (Ö.-
2009), Mahmut Fazıl Coşkun gi-
bi isimler, yeni bir sinema dili 
kurma kaygısı içindeki sinemacı-
lar kuşağında yer almaktadırlar. 
Ahmet Uluçay’a parantez açmak-
ta yarar var: Kütahya’nın Tavşan-
lı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi’n-
de doğan Uluçay, 1992 yılında ilk 
filmi “Optik Düşler”i çekti. Uluçay 
ilk kez 1994’te 6. Ankara Ulusla-
rarası Film Festivali’ne katılarak 
“Optik Düşler” ve “Koltuk Değ-
neklerinden Kanat Yapmak” isim-
li filmlerini seyirciyle buluşturdu. 
Sinemadan para kazanamayın-
ca uzun yıllar kamyon şoförlüğü, 
inşaat işçiliği, tavukçuluk ve yem 
fabrikalarında hamallık yaptı. Adı 
“Köylü Yönetmen”e çıktı. Ahmet 
Uluçay’ın “Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak” filmi 26. Mont-
pellier Akdeniz Filmleri Festiva-
li’nin büyük ödülünü kazandı. İs-
tanbul Film Festivali’nde “En iyi 
film” seçilen “Karpuz Kabuğun-
dan Gemiler Yapmak”, San Sebas-
tian Film Festivali’nde en iyi ikinci 
ödül olan Altın Denizkabuğu’nu al-
dı. Kendi imkânlarıyla yaptığı kısa 
filmlerle çeşitli festivallere katıldı. 
Yaşam öyküsünü anlattığı ilk uzun 

Nuri Bilge Ceylan 
sinemasının gerçekçilik 

tercihini etkilemese 
de, giderek artan 

bir eğilimle birlikte 
“Kış Uykusu” filmine 

gelindiğinde, Ceylan’ın 
hikâyesini, göstermek 
yerine anlatmayı daha 

çok tercih etmiş olduğu 
söylenebilir.

Nuri Bilge Ceylan
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metrajlı filmi “Karpuz Kabuğun-
dan Gemiler Yapmak” ile ülke ça-
pında tanındı. Film Türkiye’de ve 
dünyada çok sayıda ödül aldı. Bey-
nindeki tümör ve zatürre hastalığı 
nedeniyle İstanbul Çapa Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde 30 Kasım 2009 
tarihinde hayatını kaybeden sanat-
çı, Tepecik Beldesi’nde toprağa ve-
rildi.(6) 

Mahmut Fazıl Coşkun, sinemaya 
belgesel yapımları ile girdi. Bun-
lardan “Aliya” belgeseli ile “2002 
Türk Yazarlar Birliği En İyi Belge-
sel” ödülünü aldı. Ayrıca, Yarıda 
Kalan Büyük Deney (2001), Yaşa-
mak: Cahit Zarifoğlu (2003), Ko-
münist: Roger Garaudy (2005) ve 
İmam Hatipliler Belgeseli (2006) 
gibi belgesellere imza attı.

2008 yılında ilk uzun metrajlı fil-
mi “Uzak İhtimal” ile büyük takdir 
kazandı. Ayrıca “En İyi Yönetmen” 
dalında “Altın Koza” ödülünün sa-
hibi oldu. Uluslararası Rotterdam 
Film Festivali’nde de büyük ödülü 
paylaştı. İkinci filmi “Yozgat Blu-
es”un 2018’de çektiği “Anons” ile 
Venedik Film Festivali’nin Ufuklar 
(Orizzonti) bölümünde “Jüri Özel 
Ödülü”nü kazandı.

Türkiye’de belki de “millî” ve yer-
li film dili kurarak sanat yapmaya 
çalışan iki ayrı yönetmenden bi-
ri Osman Sınav, diğeri ise İsmail 

Güneş’tir. Her ikisinin ortak özel-
likleri güzel sanatlar akademisi re-
sim mezunu olup, sonradan sine-
maya dâhil olmuşlardır. Hem alaylı 

hem mekteplidirler. Her ikisini 
de besleyen ana damar ise Kur’ân 
kurslarında yetişen fikir adamı, ga-
zeteci-yazar Ömer Lütfi Mete’dir. 
Özellikle İsmail Güneş’in çekti-
ği “Ezan Günü (Çizme)” filmi yer-
li ve millî olmanın ötesinde kullan-
dığı sinema dili ile evrensel olmayı 
başarmıştır... Güneş, özellikle te-
levizyon klasiği hâline gelen “Bi-
zim Ev” dizisinin yönetmenliği ile 
zirveye ulaşır. Osman Sınav ise 
“Hünkârın Bir Günü” filmi ile dik-
kat çeker ve “Deli Yürek”, “Ekmek 
Teknesi” dizileri ile mütedeyyin in-
sanların gönlünü fetheder. 

Her iki yönetmenin ortak nokta-
ları bir film dili oluşturma kaygısı-
dır. Bu kaygı sinemanın Türkiye’ye 
geldiği tarihten itibaren süregelen 

bir meseledir. Her yönetmen ken-
dince bir ‘Sinema Dili’, ‘Film Dili’ 
diye tutturmuş olmasına rağmen 
film dilinin ne anlama geldiği-
ni dahi anlayamadan tarihin toz-
lu sayfalarında yerlerini almışlar-
dır. Bizim dışımızdaki en iptidai 
ülkeler bile bir ‘Film Dili’ kurabilir 
ve ürünler ortaya koyabilirken ül-
kemiz maalesef film dilini konu-
şabilecek entelektüel vasatı bile 
oluşturamamıştır.

Ne var ki, darbeler, muhtıralar, 
ekonomik krizler sermayenin el 
değiştirmesine ya da mütedeyyin 
zenginlerin ve medya sahiplerinin 
ekonomik dengelerini altüst edin-
ce ümit veren yeni televizyoncu ve 
sinema kuşağı olarak yetişen ne-
siller de bundan nasibini alacaktır. 
Dış destekli televizyonlar ve iş bir-
likçi yapımcılar uzlaşır! 68 Kuşağı 
tüm televizyonları kuşatır. Diziler 
nefsânî, şeytanî arzulara yenik dü-
şer ve televizyon seyircisini de tes-
lim alır. Sinema ise tamamen gişe-
ye yönelik yapımlara imza atmaya 
başlar. Aslında hem sinemamız 
hem de televizyon sektörümüz 
Aristocu drama geleneğine yenik 
düşmüş, âdeta yutulmuştur. 

Sinema kuramcısı ve mütefekkir 
Yusuf Kaplan, Aristocu dram gele-
neğini şöyle açıklıyor: 

“Aristocu dram geleneğinin te-
mel esprisi nedir? Antromorfi-
zizm; yani insanı, insanüstü varlığa 

Türkiye’de belki de 
“millî” ve yerli film 
dili kurarak sanat 

yapmaya çalışan iki 
ayrı yönetmenden biri 
Osman Sınav, diğeri ise 

İsmail Güneş’tir.

Yusuf Kaplan

Karpuz 
Kabuğundan 

Gemiler Yapmak
filminin kamera 

arkası



büründürmesidir. Her şeyin ölçüsü 
ve ölçütü hâline getirilmesidir.  Holl-
ywood dediğimizde biz sinemayı an-
lamıyoruz. Hollywood bir siyâsî teo-
lojidir. Hollywood sinemayı katleden 
yerdir. Heidegger, ‘Kamera izleyiciye 
yöneltilmiş bir silahtır.’ diyor. Holl-
ywood bu anlamda bütün konvansi-
yonel ve nükleer silahlardan bile daha 
tehlikelidir. O yüzden ABD, varlığını 
Hollywood’a borçludur. ABD ve Batı 
uygarlığı hâkimiyetini sürdürmesini 
Hollywood’a borçludur.”

Batı’da üretilen yapımların ikinci, 
üçüncü sınıf ucuz versiyonlarının 
devşirilerek âdeta Batı hâkimiyeti-
nin Türkiye’de tahkim aracı olarak 
kullanılması sonucunu doğurmuş-
tur. İşin en vahim tarafı ise eğitim 
sisteminin, film sektöründeki Ba-
tı’nın taşıyıcı anneliğini üstlenme-
sinde oynadığı roldür.

Türk Sinemasında 
Film Dili Neden 
Kurulamıyor?
Bu ülkenin olmayan entelijansi-
yası ile İslâm tefekkür geleneğini 
hatmetmeden, özellikle tasavvuf-
la derinleşen muhayyile geleneği-
ni anlamadan bir sanat, edebiyat, 
tiyatro, mimari ve sinema dili ge-
liştirilmesi imkânsız gibi görünü-
yor. Yusuf Kaplan bu durumu şöy-
le açıklıyor: 

“Evet, sinema ‘boşluk’ta yapılmıyor. 
Batı uygarlığının farklı havzalarının 

çocukları bile, teorik arayışlara ve tar-
tışmalara girerek sinema yapıyorlar 
çoklukla. Dün de böyleydi bu; bugün 
de böyle; yarın da böyle olacak. 

Söz gelişi, ‘yeni-dalga sineması’nın 
‘kurucu’ yönetmenlerinin neredey-
se hepsi, sinemada ‘dalga’ kıracak ve 
dalga kuracak atılımları gerçekleştir-

meden önce kapsamlı bir teorik tartış-
manın içinde bulmuşlardı kendilerini.

Aynı şekilde, Gramsci’yle başlayan 
‘hegemonya’ ve ‘tarihsel uzlaşma’ 
biçimlerine ilişkin entelektüel-poli-
tik-teorik tartışmalar, ‘yeni gerçekçi-
lik sineması’nın temelde Marksist ve 
Katolik iki ana damarının teşekkül 
etmesinde ve zamanla çeşitlenmesin-
de hiç de göz ardı edilemeyecek bir rol 
oynamıştı.

Ayrıca Sovyet Devrim Sinemacıları 
Eisenstein, Pudovkin, Vertov gibi ön-
cülerin film dili konusunda yaptıkla-
rı tartışmaları ve ardından çektikleri 
filmleri zikretmeye gerek bile yok.

Vertov’u daha fazla önemserim ama 
Eisenstein’ın Uzak Asya’nın haiku, 
kabuki tecrübelerini bile en ince ay-
rıntılarına kadar inceleyerek ger-
çekleştirdiği “diyalektik-materyalist 
film” dili arayışlarında ortaya koydu-
ğu teorik performans, ürettiği filmle-
rin ‘çapı’nı geride bırakmıştır.

Ve Tarkovski’nin, yaptığı filmlerin di-
li konusunda düşünürken gösterdiği 
entelektüel performans ve derinlik, 
bir düşünürün çabasını aratmayacak 
ölçektedir.

Son olarak Batı uygarlığının dışında-
ki bütün medeniyet havzalarında ger-
çekleştirilen birinci sınıf film dillerine 
imza atan Afrika, Latin Amerika, 
Çin ve İran sinemasının sinemacıla-
rının öncelikle sahip oldukları ente-
lektüel ve estetik sermayenin özgün 
bir film dili kurulabilmesi sürecinde 
sinemaya nasıl aktarılabileceği ko-
nusunda yaptıkları teorik tartışma-
ları, arayışları, hatta yayımladıkları 
manifestoları anlatmaya kalkışmak 
da gereksizliğini” ifade eden Yusuf 
Kaplan’a göre; “Sinema, bir mede-
niyet habitus’u / vasat’ı meselesidir. 
En azından zihnî düzlemde, ayağımı-
zı bastığımız toprağın medeniyet bi-
rikiminin düşünce, kültür, sanat ve 
hayat topoğrafyasını özümsemeden 
dünyaya armağan edebileceğimiz bir 
film dili geliştiremeyeceğimiz, bugüne 

Hollywood dediğimizde 
biz sinemayı 

anlamıyoruz. Hollywood 
bir siyâsî teolojidir. 
Hollywood sinemayı 

katleden yerdir. 
Heidegger, ‘Kamera 

izleyiciye yöneltilmiş 
bir silahtır.’ diyor. 

Hollywood bu anlamda 
bütün konvansiyonel ve 
nükleer silahlardan bile 

daha tehlikelidir.

Andrey Tarkovski
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kadar ortaya koyduğumuz perfor-
mansa bakıldığında bile kolaylıkla gö-
rülebilir; ki, bu, esaslı bir medeniyet 
tecrübesine sahip bir coğrafyanın ço-
cukları için oldukça düşündürücü ve 
acınası bir durumdur.”(7)

Ünlü Rus sinema adamı Tarkovski, 
sadece bir sinemacı değil, sıkı bir 
entelektüeldir. Rus sinema dilinin 
fikri altyapısını hazırlayan ve uy-
gulayan önemli sanat adamların-
dan Tarkovski’nin sanat tarifi her 
ırktan, cins ve dinden insanı titret-
meyi başarmaktadır:

“Sanıldığının aksine, sanatın işlev-
sel amacı, düşünmeyi teşvik etmek, 
bir düşünce iletmek ya da bir örnek 
oluşturmak değildir. Hayır, sanatın 
amacı, daha çok, insanı ölüme hazır-
lamak, onu iç dünyasının en gizli kö-
şesinden vurmaktır.”(8)

Tarkovski, sinema dilini işte bu sa-
nat anlayışı üzerine kurmuştur.

Bireyin anlam arayışını, aşk, meta-
fizik, maddiyet, epistemoloji ve ta-
biî inanç; Tarkovski filmlerinin te-
melini oluşturan bu kavramlardır...  
Stalker, Ayna, Solaris, Nostajg-
hia, Andrey Rublyov, Ubiytsy ve 
diğerleri... Ve Tarkovski, 01 Ocak 
2013’te Fransa’da kendisi ile ya-
pılan röportajda sanata ve hayata 
bakışını şu sözlerle açıklar: “Sanat, 
insanın mânevî bir varlığını, son-
suz ve kudretli İlâh’ın bir parçası 

olduğunu ve de sonunda tekrar 
O’na döneceğini hatırlatmak için 
var. İnsan, bu sorularla ilgilenir, 
kendine bu soruları sorarsa, mâ-
nevî olarak zaten kurtulmuştur.”

Tarkovski sineması hakkında ise;  
“Benim için olduğu kadar seyircile-
rim için de önemli olan ruhun de-
rinliklerinden gelenleri çekmeye 
çalışıyorum. Üçüncüsü, filmlerim 
bir ifade biçimi değil, bir duadır. 
Film çektiğimde bu benim için bir 
düğün gecesi gibi oluyor. Bir res-
min önüne yanan bir mum ya da 
çiçek koyduğum zaman, seyircim 
onunla bütün samimiyetiyle konu-

şur, hâl dilini anlar. Çok basit, kö-
tü ya da zeki bir biçimde ortaya bir 
dil koymam, çünkü düşüncelerde-
ki tiranlık diyaloğu bozar. Ayrıca, 

şu ana kadar zamana yayıldım. İn-
sanlar bir benzerini yapmayıp do-
ğal bir dille konuştuğumu, onları 
aptal yerine koymadığımı anladık-
larında çektiğim filmlerle ilgilen-
meye başladılar.” diyecektir.(9)

Türk sinemasının son dönemler-
de adından sıkça söz ettiren yö-
netmenlerinden Semih Kapla-
noğlu da film dili kurma çabası 
içinde olan sanat adamlarından 
biri. Kaplanoğlu; Yumurta (2007), 
Süt (2008), Bal (2010), Buğday 
(2017) gibi ‘dil’ kaygısı ile çektiği 
ödüller ve taltifler alan yapımlara 
imza attı.

Semih Kaplanoğlu, 2013 yılında 
Fransız ARTE France kanalına ver-
diği röportajda sinema ve sanat 
anlayışını şu şekilde açıklamıştır: 

“Hakikat vicdanınıza dokunmuyor, 
sizi reddediyorsa neden bir film çeki-
yorsunuz o zaman? Sinema ve diğer 
tüm sanat türleri, acınası ve zavallı 
hâlimize karşı artık yetersiz. Ölmüş 
çocukların; Filistinli, Iraklı, Lübnan-
lı, Afgan ya da Afrikalı mültecilerin 
halleri üzerimizde bir etki bırakmı-
yor, kendi varlığımız hiçliğe sürükle-
niyorsa, hangi sanatçı ya da yönet-
men bizim kalbimize dokunabilir? Bu 
dünyaya karşı daha sağlam ve bilinçli 
durmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Şu iki şeyi aklımızdan hiç çıkarmama-
lıyız: Allah’ın birliği ve O’nun rızası. 
Ben, filmlerimi bu düşünceler üzerine 
oturtuyorum.”

Sanıldığının aksine, 
sanatın işlevsel amacı, 

düşünmeyi teşvik 
etmek, bir düşünce 

iletmek ya da bir örnek 
oluşturmak değildir. 
Hayır, sanatın amacı, 

daha çok, insanı ölüme 
hazırlamak, onu iç 
dünyasının en gizli 

köşesinden vurmaktır.

Bal filminden 
bir kare

Semih Kaplanoğlu



Ancak şahsî gayretler ‘Sinema 
Dili’nin oluşması için yeterli ol-
maktan uzaktır. ‘Sinema Dili’ ku-
rumsallaşmalı ve devamlılık arz 
etmelidir. Yusuf Kaplan’a göre; ‘Si-
nema Dili’ için gereken insanî alt-
yapının ve ‘dili’ oluşturan sine-
ma dışı kaynakların iyi tanınması 
gereklidir. 

“Filmin dilini var eden kaynakları ku-
ramadığımız sürece sinema yapama-
yız. Sinema önce, sinemadan başka 
bir şeydir. Bu, bütün alanlara uyarla-
nabilecek bir ilkedir. Mesela; Paraje-
nov, Tarkovski’nin öğrencisidir. Şiirsel 
bir sanatçıdır. -Tarkovski’nin metinle-
rini anlamak zordur. Düşünce tarihî, 
sanat tarihî, özellikle Rus geleneğini, 
tecrübesini iyi anlamak, bilmek, kav-
ramak gerekir.- İşte bu Parajenov’da 
böyle bir adam.  İki bin, üç bin yıllık 
şiir, folk geleneğini, mitoloji geleneği-
ni harekete geçiriyor. Mitoloji; en sü-
zülmüş, en şiirleştirilmiş, en hayat-
laştırılabilmiş, bütün zamanlarda ve 
mekânlarda insanları harekete geçi-
rebilecek, heyecanlandırabilecek, in-
sanlığın susuzluğunu giderebilecek 
bir kaynaktır. Mitoğrafyanız yoksa 
hiçbir şeyin fotoğrafını çekemezsiniz. 
Her kültürün, medeniyetin kendine 
göre bir mitoğrafya haritası vardır. 
Parajonov’un beslendiği kaynaklar 
inanılmaz. Folklor geleneğinden, ant-
ropoloji geleneğinden besleniyor. Tar-
kovski’nin yanında yetişmesinden do-
layı da hem şiirsel ürünler çıkartıyor 
ortaya, hem bütün kültürel coğrafya-
larda dolaşıyor. Hem de kendine özgü 
bir dil kuruyor. Dışardan bakınca çok 
sade bir dili var. Yunusça, bir dili var. 

Bir şeyi ne kadar sade bir biçimde su-
nabiliyorsanız, o konuda alabildiğine 
derinleşebildiğiniz için yapabiliyor-
sunuz demektir.”(10)

Dünyada film dili geliştiremeyen 
ender ülkelerden biridir Türkiye. 
Bir dönem Avrupa sineması, Gü-
ney Amerika, Asya ve şimdilerde 
Afrika ve Uzakdoğu Asya ülkeleri. 
İran, Rusya, Ermenistan, Kore, Se-
negal hatta Burkina Faso ve Mali 
film dili, kuran ve geliştiren ülke-
lerden. Özellikle son dönemlerde 
Malili Süleyman Cisse adında bir 
yönetmen öne çıkıyor.

Mali’de Müslüman bir ailede do-
ğup büyüyen ve sinemaya küçük 
yaşlarda ilgi duymaya başlayan 
Cisse, Afrika sinemasının en başa-
rılı yönetmenlerinden birisidir.

Yönetmenin 80 Kuşağı’na girer-
ken özde kişiselmiş gibi duran 
ama genele yayılan çalışmaları iyi-
ce sıyrılmaya başlayacaktır. “Finye 

(Rüzgâr, 1982)”, yönetmenin bel-
ki de en güzel filmi olan “Yeelen 
(Işık, 1987)” ile Cannes’daki dik-
katleri üzerinde toplamıştır. Etno-
loji ve ırk metinli çalışması “Wa-
ati (Zaman, 1995)” ve son filmi, 
“Min Ye (Bana kim olduğunu söy-
le, 2009)” filmi ile sinematografisi-
ni güçlendirmiştir. 

Süleyman Cisse, Batı’nın taklitçi si-
nemacılarına karşı olup, sosyal ve 
politik temaları harmanlar. Haya-
tın gizemini bulma arayışını hiçbir 
zaman bırakmayan Cisse, sürege-
len yaşamları ve sosyal gerçekçili-
ğinden asla taviz vermeyen yapısı 
ile de dikkat çekmektedir. 

Mitoloji; en süzülmüş, 
en şiirleştirilmiş, en 
hayatlaştırılabilmiş, 
bütün zamanlarda ve 
mekânlarda insanları 

harekete geçirebilecek, 
heyecanlandırabilecek, 
insanlığın susuzluğunu 

giderebilecek bir 
kaynaktır.
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Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Ne rutubetten şikâyet
Ne ağız dolusu küfür
Ne başucunda nöbeti 
Çıngıraklı saatlerin

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Güneş doğmazmış üstüne 
Uykuda insanoğlunun
Şehrin serin sokakları 
Birbiriyle selamlaşan 
Güleryüzlü komşuları 
Muhabbetle karşılarmış.

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Besmeleyle başlanırmış gündüze
Açılan kepenklerin gürültüsünü
Dualarla kesilen kumaşların sesi örtermiş
Komşusuna gönderirmiş müşterisini
Günün ilk işini yapan esnaflar

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Bir anda çarşı Pazar
Birbirine dua eden 
İnsanlarla dolarmış
Ve kadınlar ilk ağızda 
Komşusunun derdi için ağlarmış

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Esnaf çiftçi işçi memur
Bir tarağın dişleri gibi eşit 
Aynı duvarın taşları gibi kenetlenmiş 
Ne yerli ne yabancı 
Kimsenin gurbetlik çekmediği 
Şehirler varmış.

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Evlerden mescitlere dolarmış mahalleli 
İçlerinden en münasip 
En akıllı en bilgili
En muttaki olanı geçermiş öne
Birlikte yönelirlermiş Evrenin Sahibi’ne
Birlikte çözülürmüş cümle sorunlar 
Hem de mescidin içinde

Bir zamanlar ezanla uyanırmış ahali
Bayram namazından sonra 
Kucaklaşır helalleşir gülüşür
Kurbanlar keserlermiş Allah yoluna
Yürekler ikram etme yarışında 
Böylece bir anda çarparmış
Bir zamanlar ezanla uyanılan 
Şehirler varmış

~ Metin Önal MENGÜŞOĞLU ~

ŞEHİRDE SABAH
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Hasan B. CORDANOĞLU

Yazar

Babil Kulesi’nden 
Gökdelenlere Şehrin Dili

DENEME



inaları alttan kat 
atarak inşâ etmek 
mümkün müdür? 
Seneler önce TRT’de 
seyrettiğim bir bel
geselde, Rize’deki 

bir ahşap ev ustasının binanın al
tına kat çıkmasından bahsediliyor
du. Oldukça tehlikeli olan bu işten 
dolayı vali, olay yerine gidip yapı
lan işi gördükten sonra ustaya; “Bu 
işte bir kişinin bile burnu kanarsa 
senden hesap sorarım.” diye tem
bihlemişti. Ve sonrasında herhan
gi bir aksaklık olmadan ahşap evin 
altına kat çıkılmıştı. 

Elbette ki bu durum bir istisna
yı teşkil ediyor. Eğer böyle bir uy
gulamayı hayata geçirebilseydik 
bazı faydalar elde edebilirdik. Ri
ze örneğinde olduğu gibi başarı
lı bir sonuç ortaya koyabilseydik, 
İstanbul’da şu an çok fazla görün
tü kirliliğine sebep olan kule vinç
ler olmayacağı için göz zevkimiz 

de bozulmayabilirdi. Binaları yuka
rıya doğru yükselecek şekilde de
ğil de zemine doğru ekler yaparak 
büyütmeyi başarabilseydik insan
lar yüksek katlı inşaatlarda tehlike
de olmayacaklar; dolayısıyla da iş 

kazaları azalacaktı. Bunlardan da
ha da önemlisi, böyle bir durum
da, en son kat en altta olacağı için 
binayı yapanlar gökleri fethetme 
vehmine kapılmadan işlerini yap
maya devam ediyor olacaktı. İnsan, 

B

“Eğer Babil Kulesi’nin inşâsı, üzerine çıkmadan mümkün 
olabilseydi yapılmasına izin verilebilirdi.” diyor Kafka. Zira 
üzerine çıkılınca kule yıkıldı. Toplum parçalandı. İnsanların 
dilleri ayrıştı ve bölünme yaşandı.

Altına kat 
çıkılan ev
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yükseklerde olsa bile alçak gönül
lülüğünü korumayı başarabilecek, 
aşağıda olmak bir kayıp ve eksiklik 
olarak görülmeyecekti. 

“Eğer Babil Kulesi’nin inşâsı, 
üzerine çıkmadan mümkün ola-
bilseydi yapılmasına izin verile-
bilirdi.” diyor Kafka. Zira üzerine 
çıkılınca kule yıkıldı. Toplum par
çalandı. İnsanların dilleri ayrış
tı ve bölünme yaşandı. Eski Ahit’e 
göre tanrı, başı göklere dek uza
nan bir kule yapmak isteyen insan
oğluna izin vermemiştir. Çünkü 
bu bir meydan okumadır. Kulenin 
yapımına engel olmak için de in
sanların dillerini birbirine karış
tırmıştır. Böylece büyük bir kaos 
yaşanmış ve kule tamamlanama
mıştır. Bu durum Kitab-ı Mukad-
des’te şöyle anlatılmaktadır:

“Ve bütün dünyanın dili bir, sözü bir-
di. Ve vaki oldu ki şarkta, göçtükleri 
zaman, Şinar diyarında bir ova bul-
dular; ve orada oturdular. Ve birbirle-
rine dediler: Gelin kerpiç yapalım ve 
onları iyice pişirelim. Ve onların taş 
yerine kerpiçleri, harç yerine ziftleri 

vardı. Ve dediler: Bütün yeryüzü üze-
rine dağılmayalım diye gelin kendi-
mize bir şehir ve başı göklere erişe-
cek bir kule bina edelim ve kendimize 
bir nam yapalım. Ve Ademoğullarının 
yapmakta oldukları şehri ve kuleyi 
görmek için Rab indi. Ve Rab dedi: İş-
te bir kavimdirler ve onların hepsinin 

bir dili var; ve yapmaya başladıkları 
şey budur; ve şimdi yapmaya niyet et-
tiklerinden hiçbir şey onlara men edil-
meyecektir. Gelin inelim ve birbirinin 
dilini anlamasınlar diye onların dili-
ni orada karıştıralım. Ve Rab onla-
rı bütün yeryüzü üzerine oradan da-
ğıttı; ve şehri bina etmeyi bıraktılar. 

Bundan dolayı onun adına Babil de-
nildi. Çünkü Rab bütün dünyanın di-
lini orada karıştırdı; ve Rab onları bü-
tün yeryüzü üzerine oradan dağıttı.”1

Babil’den sonra da hep aynı şeyler 
oldu. İnşâ ettikleri kulelerin tepele
rinden aşağıya bakanlar ve kendisi
ne nam yapmak isteyenler yüzün
den kuleler yıkıldı, diller farklılaştı 
ve kozmos yerini kaosa bıraktı. 

Bugün de toplumda Babil’dekine 
benzer bir durum yaşanmaktadır. 
Herkes fiziksel veya algısal olarak 
çıktığı, kendisini ait hissettiği ta
rafın kulesinin tepesinden diğeri
ne seslenmektedir. Oysa tepede ol
mak bizatihi tehlikenin kendisidir. 
Parasal iklim kuşağında kuleler ar
dı ardına yükselirken insanlık her 
geçen gün fiziksel olarak yükseğe 
çıkarken mânâ dünyasında irtifa 
kaybetmektedir. Yukarıdakilerin, 
aşağıda yaşayanları görmesi müm
kün olmadığından toplumdaki 

1 Kitabı Mukaddes, Eski Ahit, Tekvin, Bab: 
11, Kitabı Mukaddes Şirketi Yayını, İstanbul 
2012, s. 10.

Topraktan uzaklaşıp 
kulelere çıkmaya 

çalışan insan, sonunda 
kendini yarı tanrı olarak 

görmekte ve tehdit 
olarak algıladığı her şeye 
düşman kesilmektedir.

Babil Kulesi, 
Pieter 

Brueghel’ in 
1563 yılında 

çizdiği ünlü 
bir tablo.



âhenk bozuluyor. Aşağıdakiler ve 
yukarıdakiler arasındaki hiyerarşi, 
insan ilişkilerinin de fayda, menfa
at ve statü endişesi doğrultusunda 
şekillenmesine sebep oluyor. 

Topraktan uzaklaşıp kulelere çık
maya çalışan insan, sonunda ken
dini yarı tanrı olarak görmekte 
ve tehdit olarak algıladığı her şe
ye düşman kesilmektedir. “Yara
lı Yüz” adlı filmi çoğumuz hatırla
rız. Sıradan bir eroin kuryesiyken 
mafyanın basamaklarını hızla tır
manan gözü pek Kübalı bir göçme
nin, yükselirken etrafındaki herke
si yok etmesi ve sonra da zirvede 
yalnız kalmasını anlatıyordu film. 
En sonunda ise yalnız kaldığı ku
lesinde, oraya gelirken kullandığı 
yöntemlerin aynısıyla ortadan kal
dırmışlardı Tony Montana’yı. Geri
ye fiyakalı bir isimden başka bir şey 
kalmamıştı. 

Estetik tavır, “büyük olan güç
lü ve güzeldir” anlayışıyla değişi
me uğrarken, yüksekte olmak da 
bir iktidar nişânesi olarak kabul 
görmektedir. Birbirleriyle göz hi
zasında iletişim kuran insanların 
benimsedikleri ortak yaşama kül
türü, yerini farklı eğlence ve tüke
tim anlayışlarına bırakır. Bu farklı
lık en bariz şekilde, bir kök salma 

mekânından ticârî bir metaya dö
nüşen evde kendisini hissettir
mektedir. Toprakla ve tabiatla bağı 
zayıfladıkça kalbinin sesine de sa
ğırlaşan insan, dünyayı güzelleştir
me vazifesini unutarak mütehak
kim ve açgözlü bir tavırla mekânı 
kontrolü altına almaya çalışır. Bu 

çaba, sunî mekânların içinden sta
tik bir nazarla çevresine bakan in
sanı, kaçınılmaz olarak bir zevk if
lasına sürükler.

Günümüzde kulelerin yerini alan 
gökdelenler şehirlerimizin en 

önemli gerçekleri hâline geldiler. 
Bu olgu birçok açıdan değerlendir
meye tâbi tutuluyor. Kimilerine gö
re, şehir rantının bu kadar yüksek 
olduğu bir yerde, ufkî şehirleşme 
mümkün görünmediği için gökde
lenleri inşâ etmek bir mecburiyet
ken, başkalarına göre ise, göz zev
kimizi ve estetiği bozan unsurlar 
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Üste
lik gökdelen eleştirisinin boyutları
na rağmen arz ve talep dengesinin 
bu yapıların lehine olacak şekilde 
olması yani şikâyet edildiği kadar 
tercih de edilmesi konuyu kısır bir 
tartışmaya mahkûm etmektedir. 

Oysa olayın bunlardan öteye bir 
başka boyutu vardır ki, o da do
ğaya meydan okuyan bu yapıların 
insanlığı yoldan çıkarıyor olmala
rı yani ahlâk ve zihniyet dünyası 
açısından birey ve toplum hayatı 
üzerindeki olumsuz etkileridir. Sa
dettin Ökten’e göre; gökdelenler, 
önce fizikî, sonra ise ruhî ve mâ
nevî boyutları ile hayatımızda yer 
almaktadırlar. Hoca, gökdelenin 
Frenkçedeki adının “gök tırmala
yan” olduğunu söyledikten sonra 
bunun menfî bir hâdise olduğunu, 
insanı yaraladığını ve gök diye ta
nımladığımız o muazzam realite
nin bekâretini tahrip ettiğini söy
lemektedir. Sadettin Ökten’in bu 

Büyük Mısır 
piramitleri.

Toprakla ve tabiatla bağı 
zayıfladıkça kalbinin 
sesine de sağırlaşan 

insan, dünyayı 
güzelleştirme vazifesini 
unutarak mütehakkim 
ve açgözlü bir tavırla 

mekânı kontrolü altına 
almaya çalışır. Bu çaba, 

sunî mekânların içinden 
statik bir nazarla 

çevresine bakan insanı, 
kaçınılmaz olarak bir 
zevk iflasına sürükler.
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tespiti gökdelenlerin belki de en 
önemli yönüne ve tehlikesine işa
ret etmektedir. Gökdelenleri ya da 
insanî ölçütlere mugayir yapıları 
hedef tahtasına yerleştirirken, bu 
yapıları tasarlayan, üreten ve kapi
talist sistem içinde pazarlayan in
san faktörünü göz ardı ediyoruz. 
Ahmet Haşim’in melâli anlamayan 
nesli tanımlarken kullandığı “sefil 
iştihâ” sıfatı, bugünün şehrini açık 
bir pazara dönüştüren açgözlü öz
nenin içine düştüğü bataklığın da 
sebebidir. Şehrin dilini anlamayan 
ve sadece kendi doyumsuz arzula
rına mesken yapmaya çalışan insa
nın en büyük zararı kendisine ver
diği bu ortamda, yeni kelimelerle 
bir şehir fikri inşâ etmeye ihtiyacı 
var. Gökyüzüne bakmayı unutan, 
bakmak istediğinde de beton yı
ğınlarının ardında çaresizce ışığın 
sızacağı bir delik arayan modern 
kent insanı, toprağa mensup oldu
ğunu hatırladığı takdirde gökde
lenlerle ifadesini bulan mütehak
kim dilden kurtulmayı başarabilir.

Mekân ve kimlik arasında doğ
rudan doğruya bir ilişki vardır. 
Karşılıklı bu ilişkide hem mekân 
kimliği hem de kimlik mekânı 
oluşturmakta, etkilemekte ve ta
şımaktadır. Göğü tırmalayan bir 

mimari yapının nasıl bir kimlik 
meydana getireceğini düşünme
den girişilen inşâ ile bir imar faa
liyetinin gerçekleştiği söylenemez. 

İmar olmayınca da ahâlinin kalbi 
âbâd olamamaktadır. Oysa hüner, 
göğü tırmalamak değil, ahâlinin 
kalbini âbâd edecek bir şehir inşâ 
etmektedir.

Hüner bir şehr bünyâd etmektir; 
Reâyâ kalbin âbâd etmektir.

Kalplerin şenlenmesi, huzur bul
ması için ise Allah’la birlikte olmak 
gerekir. Halil İbrahim Düzenli’nin 
Şehir ve Düşünce Dergisi’nin ilk sa
yısındaki ideal şehri tarif ettiği ya
zısında şu satırlar yer almaktadır:

“Umut edilen odur ki, gündemde 
olan İstanbul’un yeni şehir pro
jelerinde Cansever’in “yeni şehir
ler”ine de yer vardır. Ya da şun
lara imkân verici ideal şehirlere: 
Huş der-dem, Nazar ber-kadem, Se-
fer der-vatan, Halvet der-encümen, 
Yâd-kerd, Bâz-geşt, Nigâh-daşt, Yâd-
daşt, Vukûf-i Zamâni, Vukûf-û Ade-
di, Vukûf-i Kalbî.”2 

Şehre atfedilen bu sıfatlara bakıldı
ğında insanlar arasındaki duygusal 
yakınlık, birlik ve beraberlik duy
gularını pekiştiren bir hayat tarzı
nın hükümferma olduğu şehirler, 
mesken yani sükûnet bulunan yer 
olarak kabul edilebilir. Zira bu an
lamda mesken vasfı taşımayan bir 
yerde insanın ruhen nefes alması 
oldukça zordur. Bu sebeple, mekâ
nın itibarını tayin eden vasıflar, fi
ziksel konumundan ziyâde insanın 

2 Halil İbrahim Düzenli, “İdeal Şehir Nedir Ya 
da ‘İdeal’ Olana ‘Pratik’ Bir Adım”, Şehir ve Dü-
şünce Dergisi, 1. Sayı, s. 11.

Göğü tırmalayan 
bir mimari yapının 

nasıl bir kimlik 
meydana getireceğini 
düşünmeden girişilen 

inşâ ile bir imar 
faaliyetinin gerçekleştiği 

söylenemez. İmar 
olmayınca da 

ahâlinin kalbi âbâd 
olamamaktadır. Oysa 

hüner, göğü tırmalamak 
değil, ahâlinin kalbini 
âbâd edecek bir şehir 

inşâ etmektedir.



fıtratı, inancı ve değer dünyasıyla 
ne ölçüde uyumlu olduğuyla yakın
dan alâkalıdır. 

Rivayet odur ki bir gün postacı, 
merhum Osman Yüksel Serden
geçti’ye bir mektup getirir. Zar
fın üzerinde, adresten önce; “Os
man Yüksel Serdengeçti’nin Âli 
Makamlarına” yazmaktadır. Pos
tacı Ankara’da çok katlı bir bina
nın önüne gelip yukarıya bakmış 
ve Serdengeçti’nin dairesinin en 
üst katta olduğunu düşünmüştür. 
Mektubu bırakmak için giriş kapı
sının ziline bastığında kapıyı kapı
cı açar ve postacıyı karşılar. Postacı 
da mektubun zarfını göstererek sa
hibinin hangi dairede oturduğunu 
sorar. Kapıcı bulundukları yerden 
aşağıyı, yani bodrum katı işaret 
eder. Postacı tekrar zarfın üzerin
deki “âli makam” ibaresine bakar 
ve aşağıya inip kapıyı çalar. Os
man Yüksel Serdengeçti kapıyı açıp 
zarfı alır ve teşekkür ederek kapı
yı kapatacaktır ki postacı merakı
na yenik düşerek “Bir şey sorabilir 
miyim efendim?” der. Serdengeç
ti de durup sormasını söyleyince; 
“Efendim zarfın üzerinde ‘âli ma
kamları’ yazıyor ama siz bodrum 
katta oturuyorsunuz. Ne iştir bu? 
Bu işte bir terslik yok mu?” diye so
rar. Serdengeçti tebessüm ederek; 
“Bak evladım, burası sokak seviye
sinden tam bir mezar boyu aşağı
dadır. İnsan fıtratına en uygun yer 
ve dolayısıyla en âli makam bura
sıdır.” der. 

İnsan fıtratı gereği, yer seviyesin
de, toprakla hemhâl olmayı ister. 
Çünkü topraktan yaratılmış ve yi
ne toprağa dönecektir. Toprağa ya
kın oldukça huzur bulur ve fıtrat 
kodlarına bağlı kalır. Oradan uzak
laşınca ise yolunu şaşırır, dili bo
zulur. Çünkü kule inşâ etmek baş
ta tabiat olaylarına ve yer çekimine 
bir nevi meydan okumadır. Kendi
sini tanrı ilan eden Firavun’un, ve
ziri Hâmân’a talimat verip bir kule 
yapmasını emretmesi bu meydan 
okumanın ifadesidir. Firavun, “Ey 
seçkinler! Sizin için benden baş
ka tanrı tanımıyorum. Ey Hâmân! 
Haydi benim için tuğla fırınını yak, 

bana bir kule yap. Belki oradan 
Mûsâ’nın tanrısını görürüm; ama 

kesinlikle onun bir yalancı olduğu
nu düşünüyorum.”3 dedi. 

3 Kur’ân Kerim, Kasas sûresi, 38.

Kulenin tepesine çıkıp da orada 
tanrıyı göremeyen insan bir müd
det sonra kendini tanrı gibi his
setmeye başladı ve bu onun bütün 
düşünce ve eylem dünyasına yansı
yarak davranışlarını belirledi. 

Birkaç sene önce bir haber oku
muştum. Genç bir iş adamı, trafik 
ihlâli yaptığı için kendisini durdu
rup, cezai uygulama yapmak iste
yen polise; “Sen benim kim olduğu
mu biliyor musun? Ben gökdelenin 
tepesinde oturuyorum, sen ise an
cak altından geçebilirsin.” demişti. 
Yaşadığı gökdelenin tepesinden et
rafa bakıp tanrıyı göremeyen bu ki
şi, kendini tanrı ilan etmişti: 

“Sen de kim oluyorsun?”

Bu dil Allah’ın bizim için yaratmış 
olduğu muhteşem kozmosu bozup 
ortaya kaosu çıkarttı. Tıpkı Babil 
Kulesi inşaatında olduğu gibi. 

İnsan fıtratı gereği, 
yer seviyesinde olmayı 
ister. Çünkü topraktan 

yaratılmış ve yine 
toprağa dönecektir. 

Toprağa yakın oldukça 
huzur bulur ve fıtrat 
kodlarına bağlı kalır. 
Oradan uzaklaşınca 

ise yolunu şaşırır, dili 
bozulur. 
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YAŞADIĞIMIZ ŞEHİR,
KULLANDIĞIMIZ DİL ÜZERİNE...
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er canlı gibi toplu 
hâlde yaşamayı se-
çen insanoğlu, ge-
reksinimlerini bel-
li bir ortam içinde 
örgütlenerek karşı-

lamaya çalışmıştır. Bu çaba, onu 
karşılıklı çıkar ilişkileri içerisin-
de yaşamaya, toplumca benim-
senmiş kurallara, usullere uymaya 
zorlamıştır. 

Tarih boyunca kurulan bu düzen 
içinde insanoğlu, idârî birimler 
oluşturmuş, köyler kasabalar, şe-
hirler kurmuş, her köşesine, her 
varlığına, sanat yapılarına birer ad 
vermiştir. Hep mükemmeli ara-
yan insan, bu tutumunu gerçek-
leştirmek için dinin emirlerinden, 
toplumun bağlı olduğu gelenek ve 
göreneklerden, anlatılagelen hikâ-
yelerden, efsanelerden ya da tecrü-
belerinden yararlanmıştır. Kısaca 
toplu yaşamda insan, tabiat varlık-
larını, yerleşim yerlerini, üzerinde 

bulunan her türlü yapıyı, caddeyi, 
sokağı kendince ve kendi dilince 
adlandırmıştır. 

Üzerinde yaşadığımız bu benzer-
siz topraklar da aynı şekilde tarih 

boyunca tanık olduğu medeniyet-
lerin ve kullanılan dillerin izlerini 
taşır. Asırlardır burada hâkimiyet 
süren Türk dilinin bu medeniyet-
lerden ve yaşanmışlıklardan da et-
kilendiği âşikârdır. Bugün içinde 

H

Toplu yaşamda insan, tabiat varlıklarını, yerleşim yerlerini, 
üzerinde bulunan her türlü yapıyı, caddeyi, sokağı kendince ve 
kendi dilince adlandırmıştır. 

İstiklâl 
Caddesi, 
(1900’ler)
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yaşadığımız şehirde kullandığımız 
pek çok adlandırmada bu etkilerin 
izlerini görebiliyoruz. 

Örneğin; İstanbul’da Bosfor, Bosfo-
ros adlandırması Türkçe dil yapısı-
na uydurulamamış, dar bir boğaz 
görünümünden de etkilenerek Bo-
ğaziçi biçiminde yerleşmiştir. Öte 
yandan Türkçe olmayan Haliç ke-
limesinin bu biçimiyle kullanılma-
sında bir sakınca görülmemiştir. 
Bu tarz tercihlerde çok da tutu-
cu olmayan Türk insanı, kökeni 
Arapça, Farsça olan yerleşim adla-
rı karşısında tepki göstermemiş şe-
hir, kasaba, nahiye, köy kelimelerini 
yüzyıllarca kullanagelmiştir. Bun-
lardan kasaba, nahiye Arapça, şehir, 
köy ise köken olarak Farsçadır. He-
men belirtmek gerekir ki dilimizde 
kökeni Arapça olan bir şehir keli-
mesi daha var. “Ay, otuz günlük sü-
re” anlamında olan bu kelime dili-
mizde Şehr-i Ramazan örneğinde 
geçer. Bu noktada denebilir ki şehir 
anlamında Türkçede hiç mi kelime 
yok? Türkçenin eski metinlerin-
de Divânü Lûgâti’t-Türk’te “şehir” 
anlamında balık kelimesi var. Bal-
çık ve kerpiçle duvarların yapıldı-
ğı yıllarda şehir anlamında Türkçe-
de balık adı kullanılmış. Ayrıca bu 
anlamda ordu kelimesi de bulunu-
yor. Kent kelimesi ise köken olarak 
Türkçe olmamakla birlikte Taşkent, 

Semerkant gibi büyük şehirlerin 
adında yaşamaktadır. Semerkant 

(semiz-kent) “mamur, gelişmiş şe-
hir” anlamına gelir. 

İslâmiyet’in kabulünden sonra 

yerleşim yerlerine verilen adlar ya 
Arapça ya da Farsçadır. Arapça kö-
kenli şehir kelimesinden Osmanlı 
Türkçesinde şehremini sözü yapıl-
mış.  “Osmanlı Devleti’nde İstan-
bul’daki devlet binalarının bakımı-
nı, onarımını ve bu yapılara gerekli 
olan mal ve eşyaların satın alınma-
sı, onları tefrişi ile meşgul olan bi-
rimin başı” anlamındadır. Şehir 
için Türkçede belde kelimesi de ge-
çer. Ancak bu kelime de Arapçadır 
ve belediye kelimesi bu kelimeyle 
kökteştir. 

Görüldüğü gibi İslâmiyet Türkler 
tarafından kabul edildiği X. yüz-
yıldan bu yana kökenleri Arapça 
ve Farsça olan yerleşim yerlerinin 
adları, herhangi bir sakınca görül-
meden olduğu gibi ilk adlandır-
malarıyla sürüp gelmiştir. Türkçe 
adların kullanımı ise ancak Cum-
huriyet Dönemi’nde canlanabil-
miş, devlet bu konuda duyarlı 
davranmıştır. Anadolu toprakları 
üzerinde kökeni Türkçe olmayan 
bazı köy ve belde adlarının Türk-
çeleştirilmesini İçişleri Bakanlı-
ğı üstlenmiştir. Özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’daki bu 
Türkçe adların konması uzun yıl-
lar sürmüştür. Resmiyette köyün 
beldenin adı Türkçe iken tanıtımı 
yapılmadığından halk gene de adın 
yabancılığını bilmeden, alışkanlık-
la eski adı kullanmaya devam et-
miştir. Bunların arasında kabul gö-
renler de az değildir. 

İstanbul’da Bosfor, 
Bosforos adlandırması 

Türkçe dil yapısına 
uydurulamamış, dar bir 
boğaz görünümünden 

de etkilenerek Boğaziçi 
biçiminde yerleşmiştir.

Boğaziçi, 
Asya Yakası, 

(1900’ler)

Divânü 
Lûgâti’t-
Türk



Söz konusu ettiğimiz bu durumda 
tarihî ve kültürel ilişkiler büyük rol 
oynar. Rumcadan Türkçeye geçen 
bolu (<poli) kelimesi, Bolu, Safran-
bolu ve Niğbolu gibi yerleşim yerle-
rinin adlarında yaşamaktadır. 

Şehir, kent, bolu gibi adlarla adlan-
dırılan idârî birimler ve onun üze-
rinde yaşayan insanlar tarımsal 
etkinlikler dışında bu alanlarda ta-
rihî olduğu kadar, çağdaş, sosyal ve 
toplumsal bir kültür ortamı oluş-
turmuşlardır. Örneğin; bir sokağa 
Peremeciler adı verilmiş. Pereme bü-
yük yük taşıyan kayıklara verilen 
addır. Bu kayığı kullanana da pere-
meci denmiştir. Kayıkçıların toplu 
olarak bulundukları mahal, sokak 
da adını bu İtalyanca kelimeden 
almıştır. Bu arada İstanbul’da de-
nizcilikle ilgili iskele, güverte, borda, 
alabanda gibi pek çok adın kökeni 
de İtalyancaya dayanır.

Semtlere verilen adlar da ilgi çe-
kicidir. Unkapanı örneğinde bir ti-
cârî ortam söz konusudur. Kab-
ban Arapça kökenli olup “büyük 
kantar” demektir. Kıyıda kurul-
muş olan kabban şehre giren un ve-
ya benzeri şeylerin tartılmasında 
kullanılmış ve bu semtin adı bir-
leşik kelime yapısında Unkapanı 
olmuştur. 

Görüldüğü gibi bazen bir yerin 
özelliğinden veya bir yerdeki sos-
yal, ticârî ortamdan, kullandı-
ğı araç ve gereçten yararlanılarak 

adlandırılmalar yapılmıştır. Bazı 
durumlarda adlandırmalara o top-

lumda yaşayan kişiler etkili olmuş-
tur. Fatih semtinde Sankiyedim 

Camii bunun için örnek olarak ve-
rilebilir. Maddî durumu uygun ol-
mayan orta halli bir hayır sahibinin 
yaptırdığı bu cami onun nafakasın-
dan ayırdığı paralardan meydana 
getirilmiş. Çeşitli yiyecekler karşı-
sında nefsine hâkim olmuş, “San-
ki yedim.” diyerek yememiş, birik-
tirdiği paralarla bu caminin imarını 
tamamlamış ve bu davranışından 
dolayı da caminin adı Sankiyedim 
Camii olmuştur.

Efsanelere dayanan çeşitli adlan-
dırmalar da var. Bitlis’in kuzeyin-
de yüksekçe bir yerde bulunan İs-
kender bulakları böyle bir efsaneye 
dayanan adlandırmalardan biridir. 
Dicle Nehri’nin kollarından biri bu 
kaynaktan çıkar. Dicle ve Fırat bu 
iki uzun nehir Şattularap adlı nok-
tada birleşir ve daha sonra Basra 
Körfezi’ne dökülür. Rivayete göre; 
doğu seferinde bu birleşme yerin-
den su içen Makedonyalı İskender 
kafasında oluşmuş boynuzlarda bir 
hareketlenme sezer. Taşıdığı boy-
nuzlarından dolayı adına Araplar, 
“iki boynuzlu” anlamında Zülkar-
neyn sıfatını eklemişlerdir. Nehir-
leri yukarı doğru takip edip sula-
rından içerek gelen İskender son 
olarak Bitlis’teki bu kaynakta boy-
nuzlarından kurtulduğunu görür. 
Makedonyalı İskender’den dolayı 
yöreye ve kaynağa İskender bulakla-
rı adı verilmiştir. 

Yerin özelliğine göre takılan adlar 
ilgi çekicidir. İnsan, bazen yeryüzü 

Şehir, kent, bolu gibi 
adlarla adlandırılan 

idârî birimler ve onun 
üzerinde yaşayan 
insanlar tarımsal 

etkinlikler dışında 
bu alanlarda tarihî 

olduğu kadar, çağdaş, 
sosyal ve toplumsal 

bir kültür ortamı 
oluşturmuşlardır.

Unkapanı

Haliç,
(1900’ler)
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şekillerinden, toprağın renginden, 
bitki örtüsünden yararlanarak ad-
landırmalar da yapmıştır. Örneğin; 
Deveboynu adı yerin tabiattaki bi-
çime bakılarak verilmiştir. İstan-
bul’da birer semt adı olan Sarıyer ve 
Kanlıca adları ise toprağın rengiyle 
ilgili yapılan adlandırmalardır. 

Bu arada yaşadığı bölgelerdeki olu-
şumlara adlarını verenlerin sağdu-
yulu, bilinçli oluşları Türkçeye ilgi 
duymaları çok hoş sonuçlara ulaş-
mıştır.  Kargasekmez ve Kuskun-
kıran birer dağ geçididir. İstanbul 
Ankara yolunda giderek yükselen, 
dönemeçli Kargasekmez geçidi, bu 
adın verildiği tarihte yolun ve alt-
yapısının ne kadar zor ve sarp ol-
duğunu anlatır, bu adla aynı za-
manda sürücünün dikkati çekilir.

Kuskunkıran geçidine gelince, bu 
geçit Van-Bitlis karayolu üzerinde 
bir dağın üzerinden geçer. Şimdi 
tünelle geçilen bu yol bir zaman-
lar ağır yük taşıyan katırların zor-
landığı bir yol olmuştur. Hayvanın 
arkasından ve göğsünden geçen ve 
kuskun adı verilen kuşak, taşıdığı 
yükün ağırlığıyla kopar ve kırılır-
mış. Bu kelimeden kuskuna kuvvet 
biçiminde bir deyim de dilimizde 
mevcuttur.

Halkın sanat eserlerine, yapılarına 
verdiği adlara da değinmek gere-
kir. Halk bu konularda diline kimi 
zaman daha düşkündür. Çoğun-
lukla şehrin alt ve üst yapılarına 
ad verirken Türkçeyi korur. Kâh 

alt geçit, üst geçit kâh battı çıktı gibi 
adları tercih eder. Pek çok şehirde 
bu adlandırmalara rastlarken kal-
dırım yerine tretuvar’ı tercih eden-

leri de görüyoruz. Kaldırımdan 
daha itibarlı bir ad seçtiklerini zan-
nedenler kimi zaman kelimenin 

yazımında bile güçlük çekerler. 
Yeri gelmişken, günlük kullanım-
da sık sık karşımıza çıkan turnike, 
mega kent, viyadük gibi kullanım-
lar da oldukça dikkat çekicidir. 

Dilde yapılan pek çok isâbetli ve 
güzel adlandırmalar karşısında 
üzerine kimsenin düşünmediği 
ve umarsızca kabul ettiği adlar ki-
mi zaman utanç verici ve hayrete 
düşürücü manzaralara da sebep 
olabiliyor. Özgün yazımlarıyla ta-
belalar, çoğu İngilizce kelimele-
re dayanan iş yeri, bina ve mahal 
adları artık kimseyi rahatsız etmi-
yor sanki. Bugün pek çok tabelada 
zorla okuduğumuz yabancı adların 
aslında yabancı dildeki okunuşla-
ra uydurularak yazılmış Türkçe ad-
lar olduğunu görmek ise korkunç 
bir tabloyu gözler önüne seriyor. 

Halkın sanat eserlerine, 
yapılarına verdiği adlara 

da değinmek gerekir. 
Halk bu konularda 

diline kimi zaman daha 
düşkündür. Çoğunlukla 

şehrin alt ve üst 
yapılarına ad verirken 

Türkçeyi korur.

İstanbul 
Ankara 
yolunda 
giderek 
yükselen, 
dönemeçli 
Kargasekmez 
geçidi. 

Kuskunkıran 
geçidi; Van-

Bitlis karayolu 
üzerinde bir 

dağın üzerinden 
geçer.



Örneğin; lokma tatlısı satan bir ye-
rin tabelasında “k” yerine “q” harfi-
nin kullanıldığını görünce hayreti-
ni gizleyemiyor insan. Dil ve yurt 
sevgisinden uzak bilinçsizce veril-
miş olan bu adlar karşısında ku-
rumların sessiz kalmaması gereki-
yor. Unutmamak gerekir ki bu tarz 
kullanımlar Türkçe bilincinin iyice 
zayıflamasına sebebiyet verecektir. 

Her gün bir yenisi kullanıma giren 
yabancı kökenli adlandırmalar ve 
onların yazımı artık toplum gün-
demine girmelidir. Yaşanan man-
zara karşısında beklenen ise ya-
zımızın başında da belirttiğimiz 
gibi tarih boyu süregelen şekilde 

Türk insanının deneyimlerini, bil-
gisini, yetkisini kullanarak Türk 

kültürüne, gelenek ve görenekle-
rine bağlı kalıp isâbetli kararlar al-
ması gerekmekte ve yapılacak olan 
adlandırmalarda Türkçenin kural-
larına uygun hareket edilmesini 
sağlamalıdır.

Unutmayalım ki yaşadığımız şehir-
de, bölgede kullandığımız dil gele-
cek nesiller için önemlidir. Sade ve 
anlaşılır olan, özgün olan, bir geç-
mişe, bir tecrübeye veya hikâye-
ye bağlı olan adlar kalıcıdır, hatır-
lanır ve yaşatılır. Uydurulan ya da 
yabancı dillerden kopyalanan ad-
landırmalar ise gün gelip varlığını 
yitirme tehlikesi ile karşı karşıya-
dır.   

Sade ve anlaşılır 
olan, özgün olan, bir 

geçmişe, bir tecrübeye 
veya hikâyeye bağlı 
olan adlar kalıcıdır, 

hatırlanır ve yaşatılır. 
Uydurulan ya da yabancı 

dillerden kopyalanan 
adlandırmalar ise gün 
gelip varlığını yitirme 

tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Büyük 
Çamlıca 
Camii,
İstanbul
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Suavi Kemal YAZGIÇ

Şair, Yazar

ŞEHİR BİZE NE SÖYLETİR?

DENEME



ugüne dek şehri bir 
özne olarak inşâ 
eden çok yazı oku-
dum. Şehir bize ne 
söyler diye başla-
yan şehrin kolektif 

bir dili, hafızası, iradesi olduğuna 
dair tespitler barındıran bu yazı-
lara kendi adıma bir itirazım yok. 
Ancak ben kendi adıma şehir ve dil 
bahsinde, şehrin dili başlığı altında 
farklı temalara, sorunlara ulaşabi-
leceğimizi de düşünüyorum. Şeh-
rin bize ne söylediğine kulak ver-
mek elbette anlamlı. Ancak bir de 
şehrin bize ne söylettiğine, söyle-
diklerimizin anlam ve üslubunda 
şehrin dahlinin ne olduğuna bak-
makta bence fayda var. Bu yazı işte 
bu kaygıdan dolayı “Şehir Bize Ne 
Söyletir?” başlığını taşıyor.

Korkut Tuna, “Şehir aynı zaman-
da aşılamamış bir örgütlenme bi-
çimidir.” diyor. Bunda elbette mo-
dernite gibi tamamlanmamış, açık 

B

Şehir bize her edebiyat yapıtında pek çok şey söyletir. Ancak şehrin 
bize söylettikleri sadece yazar/şair üzerinden olmaz. Metni okuyan 
kişinin metinden anladığı da şehrin bize söylettikleridir.

Efes Antik 
Kenti, İyonya 
kıyılarında, Celsus 
Kütüphanesi’ndeki 
Yunanca yazıt
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uçlu bir proje olmasının da büyük 
bir payı var. Köy yahut kasaba, sı-
nırları hem zaman hem de mekân 
olarak net bir şekilde tanımlanmış, 
başı sonu belli bir proje idi. Ancak 
şehir denince Mezopotamya’da, 
Mısır’da yâhut Anadolu’da başla-
yan şehirler ise Bağdat’tan, Ro-
ma’ya, Amsterdam’dan, Londra’ya 
ve New York’a o kadar çok fark-
lı kılığa, üretim biçimine ve tüke-
tim anlayışına evrildi ki, onu aşıp 
başka bir yerleşim birimine yönel-
mek mümkün olmadı. Şehrin aşıl-
mazlığı onun gücünden ziyâde za-
mana ve zemine uyum gücünün 
çok yüksek olmasına bağlı. Uyum 

gücündeki yükseklik ise doğrudan 
doğruya tamamlanmamışlığıyla, 

yani bir çeşit noksan olmasıyla il-
gili. Şehrin bize söylettiklerinin 

bu uyum yeteneği ile elbette çokça 
alâkası var.

Bir şehir hangi saiklerle, hangi 
motivasyonla kurulur ve büyür-
se o şehirde edebiyat da aynı sa-
iklere, motivasyonlara sahip olur.  
Şehrin bize “söylettiği” tam olarak 
budur zaten. Şehir “kolektif” bir 
öznedir ve edebiyat yani söylediği-
miz ise bir yanıyla kişiseldir. Ano-
nim edebiyat bile eserin ortaya çı-
kış anında bir eser sahibine aittir. 
Anonimlik zamanla dönüşülen bir 
özelliktir. Kaldı ki modern edebi-
yatın üreticisi modern bireydir. 
Modern imgeler dünyasında her 
kullanımda “biricik” olan söz sa-
natları gelenekte daha farklı olarak 
bir sözlük yapılabilecek kadar “or-
tak anlam haritasına” sahip olsa da 
bu dönüşüm/değişim şehir yapıla-
rında da görülür.  

Mehmet Âkif Ersoy, şehri yoksul 
semtleriyle yoksunluklarıyla anla-
tırken hikâyeye, romana en yakın 
noktaya kurar şiirini. Onun “Kü-
fe”sindeki şehirle bambaşka bir fi-
kir dünyasına sahip olan Tevfik 
Fikret’in “Balıkçılar”ındaki şehrin 
yoksulları arasındaki akrabalık ve 
farklılık elbette uzun bir başka ya-
zının konusudur. Şehir iki şaire de 
“yoksulları” söyletmiştir. Namık 
Kemal’den itibaren modern anlam-
da düzyazı ile tanışan toplumumuz 

Bir şehir hangi saiklerle, 
hangi motivasyonla 
kurulur ve büyürse o 

şehirde edebiyat da aynı 
saiklere, motivasyonlara 

sahip olur. Şehrin bize 
“söylettiği” tam olarak 

budur zaten.



Ahmet Mithat Efendi gibi “popü-
ler” örneklerle kanıksamış, gazete 
günlük hayatın bir parçası olmaya 
başlamıştır. Mehmet Âkif Ersoy’un 
okumalarında “batılı romanların” 
özel bir yeri vardır. Ersoy, o zama-
nın insanına meramını anlatmak 
için okuduğu roman türünün ki-
mi tekniklerini şiire uyarlamıştır. 
O günün şehrinin insanına bir şey 
söylemek için yazdıklarına verdiği 
biçimi pekâlâ şehrin ona söylettiği 
olarak tanımlamak mümkündür. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
romanları esasen “İki Şehrin Hikâ-
yesi”dir. İstanbul ve Ankara. İstan-
bul geride kalanı temsil etse de 
Ankara’nın gelecek olanı temsil ka-
biliyeti çok sınırlıdır. Konak mülk 
olmaktan çıkmış ve önce “kiralık” 
olmuş sonra da tamamen yitmiş-
tir ama Ankara da ideal bir şehir 
olma fırsatını kaçırmıştır. Karaos-
manoğlu’na “Zoraki Diplomatlığa” 
icbar eden de tam olarak budur za-
ten. Bir Fetret Dönemi’nin insanı-
dır Karaosmanoğlu. Mehmet Âkif 
Ersoy da aynı Fetret Dönemi’nin 
insanıdır elbette. Ancak Fetret dö-
nemleri homojenliği en az olan za-
man dilimleridir. Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu, yeni dönemi kuran 
güce zaman zaman yaklaşmış za-
man zaman uzaklaşmış yazdıkları-
nın tonu da o mesafeye göre değiş-
miştir. Şehrin Karaosmanoğlu’na 

söylettikleri biraz da bu “mesafe” 
ile ölçülebilir.   

Tanpınar’da şehir bir buhran nö-
betidir. Hem bireysel ve psikolo-

jik hem de kolektif ve kültürel bir 
buhrandır onun anlattığı. Ancak 

iki boyut o denli iç içe geçmiştir 
ki flulaşmıştır. Tanpınar’ın kişisel 
çıkmazı ile yaşadığı zamanın ko-
lektif çıkmazını birbirinden ayırt 
etmek neredeyse imkânsızdır. Bu 
yönü Tanpınar’ın eserlerinin gü-
cünü ve zaafını teşkil eder. Bu za-
af ve güç, “Bursa’da Zaman”da şi-
ir kılığında, Beş Şehir’de bir fikirle 
manzumesi şeklinde, Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü’nde ironiyle ve Hu-
zur’da lirizm ve marazî bir psikoloji 
ile neşvünema bulur. 

Necip Fazıl Kısakürek’te şehir “Kal-
dırımlar”daki entelektüel krizin 
mekânı olduğu kadar “Muhasebe”-
deki üç katlı evin “hesaplaşması”dır 

Tanpınar’da şehir bir 
buhran nöbetidir. Hem 

bireysel ve psikolojik 
hem de kolektif ve 

kültürel bir buhrandır 
onun anlattığı.
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da. Şehrin mezarlığı bile “Derya gi-
bi sonsuz Karacaahmet” dev bir ib-
ret makamıdır. Kısakürek, “Tak-
vimdeki Deniz”e bakar gibi şehre 
bakar ve hakîkate hicret eder. Ya-
rım kalan “Kafa Kâğıdı”nın son 
cümlelerinde geçen “Moğol isti-
lası” tabiri bir başka şehir eşiğine 
işaret eder.

Edip Cansever’in şiirinde şehir, 
dışarıda kalmışlarıyla, dışlanmış-
larıyla arzı endam eder. O şehri 
marjlarıyla ve marjinalleri ile an-
latmayı tercih eder.  Sait Faik Aba-
sıyanık şehri sıradan adamlara yö-
nelttiği sıra dışı bakışla anlatır. 
Anlatılan değil anlatış sıra dışıdır 

esasen. Cemal Süreya için şehir 
kaotik bir minibüs şarkısıdır. Ece 

Ayhan için de ölümcül ve tekinsiz 
bir ironidir. İlhan Berk, kelimelerle 

şehrin topografyasını çıkarır âdeta. 
Sezai Karakoç içinse şehir bir ölüm 
ve dirim daha doğrusu “diriliş” me-
selesidir. Kıyamet Aşısı bir şekil-
de Hızır’ın tamir edip yıkılmasına 
engel olduğu duvarın altına gö-
mülü bir hazine gibidir ve bir gün 
bulunacaktır.

Ziya Osman Saba’nın şehri yitip 
gitmiş, naif ve nostaljik; bir o ka-
dar da saf ve temiz olan her şey-
dir. “Mesut İnsanlar Fotoğrafha-
nesi”nde bekleyen “fotoğraflar” 
toplamıdır şehir. Abdülhak Şina-
si Hisar, Boğaziçi Mehtapları’n-
da anlattığı şehrin güzelliğinin 
zenginliklerden ziyâde “mahrum 

Edip Cansever Peyami SafaSezai Karakoç

Şehir bir ölüm ve dirim 
daha doğrusu “diriliş” 
meselesidir. Kıyamet 

Aşısı bir şekilde Hızır’ın 
tamir edip yıkılmasına 
engel olduğu duvarın 

altına gömülü bir 
hazine gibidir ve bir gün 

bulunacaktır.



kalınanlardan” kaynaklandığını 
anlatır. Onun nostalji ile yâd et-
tiği bir çeşit “mecburiyet caddesi” 
gibidir. Başka türlü yapılamadığı 
için bir tercih değildir o hayat. Pe-
yami Safa’nın “buhranı” ve “çelişki-
si”, Tanpınar’ın “estetik çelişkisi”n-
den daha az tanımlanmıştır. Hakkı 
verilmemiş, eleştirilmemiş, değer-
lendirilmemiş bir çelişkidir Peyami 
Safa’nın kaleme aldığı ve yaşadığı. 
Şehir, Peyami Safa’yı iki semtin, iki 
dünyanın arasına gerer.  

Stendhal romanı yolda dolaştırılan 
bir aynaya benzetir. Elbette roman 
bir ayna gibi tamamen edilgen bir 
metin değildir. Şehri yansıtmaz, 
onu kurgular ve yeniden tanımlar. 
Sakın Walter Benjamin’in “Büyük 
şehir insanını büyüleyen ilk bakış-
ta değil son bakışta aşktır.” derken 
kastettiği Stendhal’in aynası olma-
sın. Üzerinde düşünmeye değer 
bir konu. Şehrin yazara söylettik-
leri, biraz da bu aynaya yansıyan 
ve o aynada görülüp âşık olunan-
dır bence.  

Şehir bize her edebiyat yapıtında 
pek çok şey söyletir. Ancak şeh-
rin bize söylettikleri sadece yazar/
şair üzerinden olmaz. Metni oku-
yan kişinin metinden anladığı da 
şehrin bize söylettikleridir. Haya-
tında hiç şehirde yaşamamış ve 
şehri anlatmamış bir yazarı bile 

büyük ölçüde şehrin insanı oku-
yacak ve anlamlandıracaktır. Bir 

dîvan şiirinden anladığımız o şii-
rin yazıldığı dönemde okuyanların 

anladıkları ile bugün okuyan kişi-
nin anladıkları arasında illâ bir fark 
olur. Anladıklarımızı okuduğumuz 
metinden ziyâde “anlayışımız” şe-
killendirir. “Anlayışımız” ise hem 
bizi hem de yaşadığımız şehri in-
şâ eder. İşte şehir bize bu yüzden 
söyletir...

Şehrin bize söylettikleri söz ve 
edebiyat varlığımızın neredeyse 
tamamını teşkil eder. Şehirde söy-
lenmese bile okurların yani anla-
yanların çoğu şehirde ikamet eder 
zira. Şehir bize bunları söyletir iş-
te. 

Şehir bize her edebiyat 
yapıtında pek çok şey 
söyletir. Ancak şehrin 

bize söylettikleri sadece 
yazar/şair üzerinden 
olmaz. Metni okuyan 

kişinin metinden 
anladığı da şehrin bize 

söylettikleridir. 

Walter 
Benjamin
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nadolu coğrafyası-
nın mayası mede-
niyetimizin şehir-
lere nakşettiği asıl 
dil gönüllülüktür. 
Fıtrat toplumu-

nun gönüllülük dilinin en okunur 
ve duyulur sesi vakıflardır. Bu di-
lin mümbit iklimi “vakfet, yaşa ve 
yaşat” anlayışını düstur edinmiş 
gönüllülük medeniyetidir. Vakıf 
medeniyeti olarak da bilinen bu gö-
nüllülük, yeryüzünü imara memur 
halîfetullah vasıflı insanın irfan ve 
tevhide dayalı idrak sesinin görü-
nür hâle gelmiş hâlidir ve bu ses, 
bu soluk sınırı olmaksızın hayata 
bir hediyedir. Gönül dili ve gönül-
lülük fıtratın insana ve diğer var-
lıklara bakan en önemli yüzüdür. 
Gönüllülüğe bakan yönüyle vakıf-
lar, hayata karşılıksız ve beklen-
tisiz verişin somutlaşmış sesidir. 
Sosyolojik olarak ise; bölmeden, 
ötekileştirmeden kabul eden in-
sanın varlığı tek bir vücut gibi gö-
ren kalp ve zihin dünyasının tüm 

zamanlarda anlaşılabilecek dilidir. 
Bu önemli seslenişi güncel kulak-
la dinlemeye, anlamaya, ikame ve 
ihyâ etmeye mecburuz. Âdem aley-
hisselamdan gelen genetik bilgiye 
sevdalı bireyler, sivil toplum kuru-
luşları, akademi, yerel yönetimler 

ve merkezî iradenin öncelikli so-
rumluluğu bu dili anlamak ve gün-
cel kazanımlarla kullanmak ve sür-
dürmektir.(1)

Gönüllülüğün hüviyet kazanmış 
dili vakıflar, dönüşüm sürecin-
de Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’den 

A

Şehir ve toplumun gönüllülüğe dayalı iletişim dili ve lisanıhâli 
oluşturulduğunda hayat her yönüyle daha kaliteli ve daha 
huzurlu olacaktır.

Giriş
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miras alınan Şer’iyye ve Evkaf 
Vekâleti misyonu kaybedilme-
den günümüze aktarılmış, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 
çok zorlu millî ve küresel koşulla-
ra rağmen korunmuş ve yaşatıl-
mıştır. Bir hâl dili olarak eserler ve 
etkileri ile bir mânâyı ikame eden 
bu dil, şehir ve toplum hayatının 
alanında sesini duyurmuştur. Os-
manlı toplumu ve günümüz Türki-
ye’sinde vakıflar ve gerçek STK’lar, 
okutan, eğiten, doyuran, giydiren, 
ısıtan, evlendiren, iyileştiren, hay-
vana sahip çıkan, halk sağlığını 
koruyan, yol, su, okul, mescid in-
şâ eden, tekkeleri ile hayatı ve gö-
nülleri imar eden, hülâsa her derde 
derman bir dilin seslenişi devam 
eden anıtsal ve canlı belgelerdir. 

Her toplumda farklı isimlerle kar-
şımıza çıkan hayr ve infak dili, ka-
dim kültürümüzde vakıf olarak 
tezâhür etmiştir. Osmanlı’da dev-
letin dış güvenlik, iç işleri ve ada-
let hizmetleri dışındaki tüm hiz-
metlerinin vakıflar yoluyla yerine 
getirilmiştir. Bu sivil inisiyatif, tam 
da demokrasi kültüründe arzula-
nanı yapmış, vakıfların olmadığı 
koşullarda şehir ve toplum haya-
tı noksan, eksik ve sürdürülemez 
bir format inşâ edilmiştir. Bin yı-
la yakın süren bu gönüllülük, şehir 

ve toplum hayatının bina edildi-
ği temel platform olarak gerektiği 
gibi anlaşılabilmiş değildir. Câzi-

be merkezi şehirler, marka şehir-
ler gibi kavramlara ulaşılabilme-
si, insanı ve şehir hayatının diğer 

bileşenlerini ezmeden, yok etme-
den sağlanabilmelidir. Aksi hâlde, 
dünyanın yedi harikası kapsamın-
daki piramitleri ve Çin Seddi’nin 
hangi koşullarda insana inşâ et-
tirildiği unutulmamalıdır. İnsan 
hakları, risk gruplarına pozitif ay-
rımcılık, insan onuru, barışık ya-
şam, yaşam boyu öğrenme gibi 
evrensel değerleri koruyan bir gö-
nüllülük esastır. Taşıdığımız mira-
sın günümüze de ufuk açacak ile-
rilikte olduğunu ortaya çıkarak 
daha kılcal, daha spesifik çalışma-
lara ihtiyaç vardır, hatta bu ko-
nuda bir enstitü, bir anabilim da-
lı oluşturulması düşünülmelidir. 
Osmanlı Devleti’nde altyapıdan 

Her toplumda farklı 
isimlerle karşımıza 

çıkan hayr ve infak dili, 
kadim kültürümüzde 
vakıf olarak tezâhür 

etmiştir.

Sadaka 
Taşı
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şehirciliğe, çevreden sağlığa, te-
mizlikten onarıma, eğitimden kül-
türe, kız çocuklarından yaşlılara, 
kimsesizlerden engellilere, evlene-
cek olanlardan geçim sıkıntısı çe-
kenlere, ekonomiden ticarete tüm 
toplum ihtiyaçları vakıflara konu 
olmuş, hayatın sürdürülebilirliği 
için ihtiyaç duyulan her bir alanda 
inşâ edilmiş vakıflar bu aktiviteleri 
vazifeleri bilmişlerdir.(2, 3)

Yalanın Dili: Toplum 
Menfaati Giydirilmiş 
Yapılar 
Çok kısa da olsa mutlaka vurgu-
lanması gereken bir husus var ki 
toplumumuz bu konuda yaşadığı 
acı tecrübeyi bu uyarı ile daha an-
lamlı bir yere oturtabilecektir. Si-
vil toplumun dilini ve gönüllülüğü 
anlamaya çalışırken, toplum men-
faati kisvesi giydirilmiş bireysel 
ego tatmin yöntemlerini ve ajan-
dası gizli organizasyonları baştan 
kapsam dışı bırakmak gerekmek-
tedir. Toplumda gönüllülük ref-
leksini felç eden hatta öldüren bir 
dejeneratif faktör olan sahte gö-
nüllü kuruluşların günlük dilde-
ki tam karşılığı, yalan, kandırma 
ve süslenmiş yüzsüzlüktür. Gö-
nül, kalbin doğruyu yanlıştan ayı-
ran fuad özelliğinin duygusal ifa-
desidir. Bu tanım doğrultusunda 
inşâ edilecek bir gönüllülük dili, 

şehir ve toplum için olmazsa ol-
mazdır. Bu önemli koşul insanın 

fıtratında mevcut olsa da, işlem-
cisindeki virüslü program onun 

aktif olmasını engellediğinden, ai-
lenin, devletin, eğitim sisteminin, 
şehreminlerinin, medyanın, kana-
at önderlerinin ‘hak söz’ niteliğin-
deki gönül dilini etkin kılmak gi-
bi aslî bir sorumlulukları olduğu 
unutulmamalıdır. 

Şehir Hayatı ve 
Popülasyon Ekolojisi 
İçin STK’lar
Gönüllülük dili popülasyon ekolo-
jisinin güçlü olduğu şehirlerin sür-
dürülebilir kalkınması için şart-
tır. Sanatını, işini gönüllü yapmak, 
toplam kalite yönetimi açısından 
da tecrübe edilmiş bir yöntem-
dir. “Gönülsüz aş, ya karın ağrı-
tır ya baş.” deyişi tamamen bunu 

Gönüllülük dili 
popülasyon ekolojisinin 
güçlü olduğu şehirlerin 

sürdürülebilir 
kalkınması için şarttır. 
Sanatını, işini gönüllü 
yapmak, toplam kalite 

yönetimi açısından 
da tecrübe edilmiş bir 

yöntemdir.

Kavalalı 
Mehmet Ali 
Paşa Külliyesi,
Selanik
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vurgular ve bir çıktı kontrolü ifade-
sidir. Bu sebeple, gönüllülük üzeri-
ne bina edilen müesseseler, şehir 
hayatı ve toplum için hayâtî plat-
formlardır. Sürdürülebilir gönül-
lü teşekküllerin bugünkü adı sivil 
toplum kuruluşlarıdır, kültürel ha-
fıza lügatimizdeki adı ise cemiyet-
ler ve vakıflardır. Gönüllülük esası-
na dayalı bakış açıları, aktiviteler, 
şehrin ve hayatın kılcallarına nü-
fuz etmemişse, o toplum kör, sağır 
ve dilsizdir; sağlıklı bireysel müna-
sebetler ve kişilik gelişim süreçleri 
geliştirilemez. İnsana ve topyekûn 
varlığa karşı kör, sağır ve dilsiz bir 
toplumda insan onurunu, barı-
şı ve demokratik yaşam standart-
larını ikame etmek ve sürdürmek 

mümkün olmaz. Halkın kararlara 
organik katılımı anlamının stan-
dartlarının yükseltilebilmesi an-

cak toplumun dilini bilen, izleyen 
ve bu konuda kullanılabilir bilgiler 
üreten bir sistemle mümkündür ki 

bunu sağlayacak tüm zamanlara 
ait olgu gönüllülüktür.

Şehir Hayatında 
Gönüllülük Dili 
Göstergeleri 
İnsan hamurundaki potansiyel de-
ğerlerden biri, karşılık beklemeksi-
zin yardımlaşma ve dayanışma his-
sidir, kendisindeki gücü paylaşma 
duygusudur. Bu hissi ve bu duy-
guyu yaşamış ve yaşatmış sayısız 
vakıf ve cemiyet, süregelen tarihi-
mizde insana, şehre, çevreye karşı 
önemli bir işlevi yerine getirmiştir.

Kısaca vakıf, bir malın veya bir ge-
lirin, şahsî mülkiyetten çıkarılarak, 
belli şartlar ve hedeflerle ama bir 
karşılık beklemeksizin insan, hay-
van ve çevrenin hizmetine tahsis 
edilmesidir. Tarihimizdeki sayısız 
vakıf bu evrensel görevin toplumu-
muzca nasıl yerine getirildiğinin 
belgeleridir. Yaşantıyı şehir haya-
tı ve yaban hayatı olarak bölme-
mesine rağmen, kapsama alanı fo-
toğrafları çekildiğinde vakıfların 
şehir hayatını ve doğayı bir bütün-
lük içinde koruduğu ve geliştirdiği 
görülmektedir. Birkaç örneğe bak-
mak, bunu somutlaştırması açısın-
dan önemlidir.

Mürselli İbrahim Ağa tarafından 
bina edilen Leylek Vakfı, İzmir 

İnsan hamurundaki 
potansiyel değerlerden 

biri, karşılık 
beklemeksizin 

yardımlaşma ve 
dayanışma hissidir, 
kendisindeki gücü 

paylaşma duygusudur.

Dünyanın 
İlk Hayvan 
Hastanesi: 

Gurabâhâne-i 
Lâklâkan, 

Bursa 
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Ödemiş’teki leyleklerin beslenme-
si için senelik yüz kuruş tahsis ede-
rek, bunu vakfiyesinde kayıt altına 
almıştır. Hicrî 1307, Mîlâdî 1189 
yılında kurulmuştur ve kim bilir 
kaç leylek bu vakıf sayesinde ha-
vada uçmaya devam etmiştir. Sev-
gi ve şefkat medeniyetinin insanı, 
çocuk, kadın, hasta ve yaşlılar gibi 
risk gruplarına sürdürülebilir bir 
hayatı sağlık, eğitim ve geçimiyle 
sağladığı gibi, aç kalan kurtları, ya-
ban atlarını, kuşları ve yaralanan 
hayvanları da göz ardı etmemiş, 
onların tedavisi, beslenmesi ve bi-
yolojik çeşitlilikteki yerlerinin ko-
runması için o günün STK’larını, 
vakıfları kurmuşlardır. Mahallesin-
deki ihtiyaçlıyı, hapisteki mahkû-
mu, çatıdaki leyleği unutmayan bir 
gönüllülük var ki günümüzün gü-
rültü kirliliği ve dezenformasyonu 
arasında, global ve yerel platform-
larda hakkıyla fark edilmiyor. Bu 
gönüllülükle inşâ ettikleri ev, cami, 
okul, han, çarşı, saray gibi her türlü 
yapının güneş alan, rüzgâr vurma-
yan cephelerinin emniyetli nokta-
larına standardı yüksek kuş evleri 
inşâ etmişler, mezarların üzerine 
yağmur suyu biriktiren suluklar 
yapmışlardır. Bursa’daki Gura-
bâhâne-i Lâklâkan, bugünkü ifade-
siyle Leylek Hastanesi, şehir ha-
yatının tüm paydaşları için, hatta 
misafirleri için, toplum gönlünde 
çalışan nasıl bir geotasarım prog-
ramı olduğunun belgesidir. Her-
hangi bir kuş, kovulma tehlikesi 
olmaksızın, istediği evin üzerinde 
yuva yapabilir ve evden özel destek 

de görürdü. Her bireyin bir STK ol-
duğu bu altyapı mutlaka fark edil-

meli, bunu inşâ eden veri tabanı 
araştırılmalıdır. 

Bir başka örnek, dinlenmek için 
bahçe vakfıdır ki millet bahçelerine 
ilham kaynağı olduğu söylenebilir. 
Vakfiyesinden anlıyoruz ki bu va-
kıf vakfettiği ev ve dîvanhanenin 
yanındaki münasip alanı halkın 
dinlenmesi, hava alması ve mesire-
liği için tahsis etmiştir. Hatta vak-
fedilen bahçenin önü ve yanlarına, 
görüntü kirliliğine sebep olacak ya-
pıların yapılmamasını, buranın sa-
dece bahçe olarak düzenlenmesini 
şart koşmuştur. İhtiyaç olması hâ-
linde kahve, limonata, dondurma 
gibi gıdaların satılabileceği yapıla-
ra müsaade edilebileceği, gelecek 
kiranın bahçe düzenlemesini yapa-
cak bahçıvan ve dikilecek ağaç ve 
çiçeklerin masrafı için kullanılması 
şart koşulmuştur...

Bayezid Sani tarafından Hicrî 901, 
Mîlâdî 1496 yılında kurulan, köp-
rüleri sel zararından korumayı, 
böylece ulaşım güvenliği ve şehir-
deki ihtiyaçların sürdürülebilirliği-
ni hedefleyen vakıf, gönüllülüğün 
tüm detayları nasıl kuşattığının 
tüm zamanlara ait evrensel bir bel-
gesidir. Amasya civarındaki köprü-
ler ve yollarının selin hasarından, 
getireceği ağaç ve taşlardan te-
mizlenmesinin, o günün koşulları 
göz önüne alındığında şehir hayatı 
için nasıl hayâtî bir aktivite olduğu 
görülebilir.

Mahallesindeki 
ihtiyaçlıyı, hapisteki 
mahkûmu, çatıdaki 
leyleği unutmayan 
bir gönüllülük var 

ki günümüzün 
gürültü kirliliği ve 
dezenformasyonu 

arasında, global ve yerel 
platformlarda hakkıyla 

fark edilmiyor.

II. Beyazıt 
Külliyesi, 

Amasya
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Bursa İznik’te 1594 yılında kuru-
lan ve herkese mevsiminde mey-
ve ulaştırmayı hedef edinen va-
kıf, 1734 yılında Ahmed Nureddin 
tarafından İstanbul Bebek’te Ek-
mekçi Nureddin Vakfı olarak ku-
rulmuş, burada yaptırılan köşk ve 
limanda halkın temiz hava alması 
talep edilmiştir. İnsanın suya ol-
duğu kadar havaya da ihtiyacı ol-
duğunu, temiz havada yapılan so-
lunumla kirli havadaki solunumun 
fark ve etkilerini hesap edip titiz-
lenen bu gönüllülük örneği, günü-
müz şehirlerinde daha bir anlamlı 
hâle gelmektedir. 

Şehir ve toplum hayatının her bir 
detayını, hayatın kılcal damarları 
gibi destekleyen ve tüm zamanla-
rın STK’ları olan vakıfların mede-
niyetimizdeki faaliyet alanları şa-
şırtıcı detaylara sahiptir. Legonun 
çok farklı bu parçaları mükemmel 
bir harmoni ve spektrumu geniş, 
boyutları çakışık bir manzara oluş-
turmaktadır ki, bu gönüllülük ha-
fızasının akademik olarak uzun 
soluklu çalışmalarla okunmasına, 
yerel yönetimlerce de güncellene-
rek yaşatılmasına ihtiyaç vardır.

Fatih Sultan Mehmed’in bânîsi ol-
duğu Duvar ve Sokak Temizliği 
Vakfı, Kaptan-ı Derya Gazi Hasan 

Paşa tarafından 1778 yılında İstan-
bul ve Çanakkale akarlı Çevre Dü-

zenleme Vakfı, Aydın’da Helvacıoğ-
lu Hamal tarafından 1837 yılında 

Ahmed bin Abdullah adıyla kuru-
lan ve Aydın Orta Mahallesindeki 
çeşmenin suyuna yaz günlerinde 
90 gün boyunca kar tedarik edi-
lerek suyun soğutulmasını sağla-
mak amaçlı vakıf, Amasya’da 1780 
yılında Hasan oğlu Ahmed Efen-
di tarafından, her yıl Recep ayın-
da pişirilecek üç batman (yaklaşık 
25-32 kg) helvayı Gök Medrese ile 
Advetül Gazi Medresesi önünde 
dağıtan vakıf, İstanbul ve Edirne 
civarındaki göllerin temizlenmesi 
ve yaşatılması amacıyla 1585 yılın-
da Hamza oğlu Ali Bey tarafından 
kurulan vakıf, İstanbul’da 1865 yı-
lında Abdullah kızı Ayşe Sıddıka 

Gönüllülük hafızasının 
akademik olarak uzun 

soluklu çalışmalarla 
okunmasına, yerel 

yönetimlerce de 
güncellenerek 

yaşatılmasına ihtiyaç 
vardır.

Mihrişah 
Valide 
Sultan 
Sebili,
Eyüpsultan

Alçak Köprü, 
Amasya
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Hanım’ın kurduğu, her yıl altı bin 
kuruşu evlenmek isteyen fakir kız-
ların merasimleri, elbise masraf-
ları ve yaşlı kadınlarla ilgilenen 
vakıf, 1384 yılında Urfa’da Alaed-
din oğlu Hasan tarafından yetim 
ve öksüzlere ergenleşinceye kadar 
bakmayı hedeflemiş vakıf, 1860 
yılında Amasya Gümüşhacıköy’de 
yıkılmaya yüz tutmuş ve suyu çe-
kilmiş çeşmeleri ihyâ amacıyla ku-
rulmuş vakıf, 1903 yılında Siirt’te 
Hüseyin Ağa’nın kurduğu ve tüm 
gelirlerinin görme engellilere tah-
sis edildiği vakıf, 1588 yılında Di-
yarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa 
tarafından, Van Gölü’ndeki deniz 
trafiğinde oluşabilecek kaza ve arı-
zalara karşı tam donanımlı bir acil 
yardım gemisi yaptırarak, göl ve kı-
yı emniyeti için çalışan vakıf, 1574 
yılında Sokullu Mehmet Paşa tara-
fından kurulan ve Rumeli, İstanbul 
ve Anadolu’da savaşa gidecek gazi 
ve mücahitler için iyi atlar yetişti-
ren vakıf, 1794 yılında İstanbul’da 
Mihrişah Vâlide Sultan tarafından 
oluşturulan ve askerlerin her tür-
lü giyecek, yiyecek ve savaş malze-
melerinin alınmasını gaye edinen 
vakıf, toplumun kalkınması ve sa-
nayileşme amacıyla 1773 tarihin-
de kurulan ve İstanbul Eğrikapı’da 
kaymak, yoğurt, süt imalathaneleri 

ile mumhane, kükürthane, çiniha-
ne, fırın ve beş adet şişehane kuran 

III. Mustafa Vakfı, 1708 yılında İs-
tanbul’da Selim oğlu Hacı İbrahim 

Paşa tarafından kendi borçlular ve 
hapse düşen Müslümanlara se-
nede bin akçe verilerek sosyal ve 
bireysel terapi amaçlayan vakıf, 
1857 yılında İstanbul’da Abdullah 
kızı Zeliha Hanım adıyla kurulan 
ve her kurban bayramında 1500 
kuruşa iyisinden kaç adet kurban 
alınırsa alıp muhtaç mahallelerde 
kesip dağıtan vakıf, 1661 yılında 
Köprülü Mehmed Paşa adıyla ku-
rulan ve köylerde de gece bekçili-
ği yapılmasını temin eden vakıf, 
1497 yılında İstanbul’da Doka Ve-
led-i Petros adıyla kurulan ve kur-
tulmak isteyen Hristiyan kölelere 
on bin dirhem borç vererek, özgür-
lüklerine kavuşmalarını sağlayan 
vakıf, 1321 yılında Sivas’ta Hattab 

Gönül dilinin hâlâ 
duyulan etkin sesi 
olan bu gönüllülük 

hareketleri tüm 
Anadolu şehirlerinde ve 

ihtiyaç hissedilen her 
alanda günümüzde bile 

aklımıza gelmeyecek 
detaylar içeren rollerini

sürdürmektedir.

Sokullu 
Mehmet Paşa 
Külliyesi, 
Kırklareli

Laleli Sultan
III. Mustafa
Külliyesi,
Laleli,
İstanbul
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bin Mehmed adıyla kurulan, has-
talık ve doğal olaylar karşısında 
geçim darlığına düşen Müslüman 
yetimlerin ve dul hanımların ihti-
yaçlarını karşılamayı, zor durumda 
ve bakıma muhtaç kişilerin sürdü-
rülebilir şekilde yaşar hâle gelmele-
rini temin için çalışan vakıf, 1308 
yılında Şam’da Selahaddin kızı Sa-
liha Hatun adıyla kurulan ve kara-
da, denizde düşmana esir düşen 
Müslümanların fidyeleri verilecek 
hürriyetlerine kavuşturulmalarını 
ve beldelerine ulaşmalarını sağla-
yan vakıf gibi, literatürde yüzler-
cesi mevcut olan, hayatı ihyâ ve 
imar eden dilin seslenişi olan vakıf 
ve cemiyetler bir hâl dili olarak çok 
özel bir çalışma alanıdır.(4) Bura-
da verilen birkaç örnek şunu gös-
termektedir ki gönül dilinin hâlâ 
duyulan etkin sesi olan bu gönül-
lülük hareketleri tüm Anadolu şe-
hirlerinde ve ihtiyaç hissedilen her 
alanda günümüzde bile aklımıza 
gelmeyecek detaylar içeren rolleri-
ni sürdürmektedir.

Sonuç
Kaybolma riski taşıyan fıtrî/en-
telektüel şehir hayatının erozyon 
alanlarından birisi kendi dilini ve 
değerlerini hakkıyla tanımamaktır. 
Bu kapsamda, fıtratın ve asilliğin 

sesi olan gönüllülüğün menfaat ve 
beklentiye dayalı duygu, düşünce 

ve yaşantı karşısındaki mücadelesi 
desteklemeli; bu süreçte akademi, 

STK’lar ve yerel yönetimler üçlü-
sü mutlaka iş birliği içinde çalış-
malıdır. Toplum sağır, kör ve dil-
siz ise o toplumda enformasyona 
ve iş birliğine dayalı hayat döngüsü 
için tehlike vardır. Şehir ve toplum 
hayatında çok sesliliğin orkestra 
şeflerinin orkestrasına yabancı ol-
maması zorunludur. Fıtratı seslen-
diren koronun sürdürülebilirliği 
açısından, toplumun dilini izleyen 
ve bu konuda kullanılabilir bilgiler 
üreten güncel tüm imkân ve dona-
nımlardan yararlanan bir gönüllü-
lük sistemi oluşturulması gerekir. 

Kaybolma riski taşıyan 
fıtrî/entelektüel şehir 

hayatının erozyon 
alanlarından birisi kendi 

dilini ve değerlerini 
hakkıyla tanımamaktır.

İnce 
Minareli 
Medrese, 

Konya
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Gereken güç, tecrübe ve hafızanın 
halîfe vasıflı insanın genlerinde ve 
toplumsal bellek arşivimizde güçlü 
ve canlı olarak var olduğunu görü-
yoruz. “Toplum olarak gönüllü ta-
vırlar üretebilmek ve bu tavırlar 
bağlamında organize olabilmek, 
şehir ve toplum hayatının asıl gı-
dasıdır ve geliştirilmesi gereken 
yönüdür, ayrıca hür yaşantının gü-
vencesidir. Bu güvence hoş bir se-
dâ olan gönüllü ve sürdürülebilir 
tavırlar sayesinde yaşar. Toplumsal 
tavırlardaki bu dengenin izlenebil-
mesi ve korunmasında, sivil top-
lumun dili önemli değil “hayâtî” 
role sahiptir. Gönüllülüğün geliş-
tiği toplumlarda bu dili kullanan 
STK’lar ilâç gibidir. Bu nedenle 

gönüllü medeniyetler, toplumun 
diline güçlü yetkiler ve destekler 
vererek, birey ve toplum patolo-

jilerinin önlenmesi için mücade-
le etmelerini isterler. Gönüllülük 
mutlak mânâda onarma ve geliş-
tirmeye yönelik olmalıdır. Yıkıcı dil 

anlamındaki oluşumlar hiçbir ile-
tişim tekniğinde legal değildir; bu 
sebeple suistimal edilen sivil ita-
atsizlik kabul görmeyen bir dildir. 
Bu dilin suistimal edilmeden kulla-
nılmasını sağlamak, birey ve toplu-
mu canlı ve sürdürülebilir yapacağı 
kural ve koşulları oluşturmak sos-
yoloji, psikoloji, mühendislik, eği-
tim ve yönetim bilimleri ile diğer 
disiplinlerin öncelikleri arasında-
dır. Şehir ve toplumun gönüllülü-
ğe dayalı iletişim dili ve lisanıhâ-
li oluşturulduğunda hayat her 
yönüyle daha kaliteli ve daha hu-
zurlu olacaktır. 

Şehir ve toplumun 
gönüllülüğe dayalı 

iletişim dili ve lisanıhâli 
oluşturulduğunda 

hayat her yönüyle daha 
kaliteli ve daha huzurlu 

olacaktır.

Kaynaklar
1. Dündar Y., İNŞİRAH: Sadr, Kalp, Fuad, Lüb., (2015), ss. 13-20.
2. TDV İslam Ansiklopedisi, “Şeriyye ve Evkaf Vekâleti”, (2010), Cilt 39: 7-8.
3. Akdeniz M., Kadastro Uygulamalarında Vakıf Taşınmazların Yeri, II. Kadastro Kongresi, Ankara, (2008), ss. 2-5.
4. Dündar Y., Mutluluk Yönetimi, Uyum Ajans, Ankara, (2016), ss. 47-49.
5. Müftüoğlu M. F., (Editör), Tarihte İlginç Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, (2012).
6. Tarihimizdeki İlginç Vakıflar: http://www.sosyalsorumluluk.org/tarihimizdeki-ilginc-vakiflar/ 
7. Vakfiyelerden Örnekler: http://www.dunyabizim.com/mercek-alti/24628/tarihte-bazi-ilginc-vakiflar 

ve-vakfiyelerinden-ornekler 
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Semra UYGUR, Özcan UYGUR

Uygur Mimarlık

İSTANBUL’DA 44 OKUL

MİMARİ ESER 
TANITIM



SMEP (İstanbul’un 
Sismik Riskten 
Arındırılması Proje-
si) kapsamında yı-
kılıp yeniden yapıl-
masına karar verilen 

okullardan, 44 adeti, günümüz Tür-
kiye’sinin eğitim mekânlarının ka-
buk değiştirmesi ve çağdaşlaşma-
sı için Uygur Mimarlık tarafından 
önemli bir fırsat olarak değerlen-
dirildi. Ülkemizde uzun zamandır 
süregelen tip eğitim mekânlarına 
karşı çıkan ve yere ait olmayı ön 
planda tutan tasarım prensibi, bu 
44 adet okulun 44 farklı proje ile 
özgün eğitim mekânlarına dönüş-
mesine sebep oldu. 

Her bir proje, eğitim mekânları-
nın sadece öğrencilerin değil şehir 
hayatına katılanların da mahalle 
okullarının varlığı ile eğitim-öğre-
tim bilincini, çevre duyarlılığını ve 
mekânsal beğeni-eleştiri düzeyini 
yükseltmeye yarayacağının bilinci 
ile tasarlandı. 

İ

Her bir proje, eğitim mekânlarının sadece öğrencilerin değil 
şehir hayatına katılanların da mahalle okullarının varlığı 
ile eğitim-öğretim bilincini, çevre duyarlılığını ve mekânsal 
beğeni-eleştiri düzeyini yükseltmeye yarayacağının bilinci ile 
tasarlandı. 
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Okul yapılarının çocukların ilk kez 
kamusal deneyim ile yüzleştikle-
ri mekânlar olduğu bilinci ve has-
sasiyeti ile tasarlanan okullar, ya-
lın formlar, çıplak malzeme-detay 
kullanımı ve doğal ışık kullanımı 
ile anılarla zenginleşip zamansız 
eğitim-öğretim mekânları olarak 
kurgulandı. Okul yapısı, işlevi ve 
kolektif kullanımı gereği anıları-
mızda yer ederken, bıraktığı izle-
nimler, çevre ve toplum duyarlılı-
ğımızı, şehirlerimizin daha yaşanır 
olmasını da sağlayabilecek eği-
tim-öğretim mekânları olarak ka-
bul edilir... Bu anlamda, kullanıcıyı 
düşünerek ve estetik hassasiyet-
lerle iyi tasarlanmış mekânlarda 
öğrenim gören öğrencilerin başka 

mekânlara da eleştirel bakacakları 
ve daha iyisini talep edecekleri dü-

şüncesi de bu okul tasarımlarında 
önemli bir girdi olmuştur. 

Okul yapılarının tamamında atölye 
niteliğinde, gençlerin rahat kullan-
malarına yönelik esnek mekânlar 
yaratmak temel prensip olarak be-
lirlendi. Özellikle, eğitimin, ders-
lik alanlarından çok derslik dışı 
mekânlarda olduğu düşüncesi ta-
sarım ilkelerinin belirlenmesin-
de önemli bir kriter oldu. Derslik 
dışı mekânlar, interaktif eğitimin 
yapıldığı, yaşayanların etkileşim 
içinde oldukları, birbirlerinden öğ-
rendikleri özgürlük alanları olarak 
değerlendirildi. 

Özellikle sosyal açıdan sürdürüle-
bilir, enerji tasarruflu işletme ve 
bakım giderleri minimum olan ya-
pılar yaratmak için, yapı bileşenle-
ri kaplanmadan ve boyanmadan, 

Derslik dışı mekânlar, 
interaktif eğitimin 

yapıldığı, yaşayanların 
etkileşim içinde 

oldukları, birbirlerinden 
öğrendikleri özgürlük 

alanları olarak 
değerlendirildi.



günlük hayata dair bilgi verir, ko-
lay algılanabilir nitelikte tasarlandı 
ve inşâ edildi. İçinde yaşayanların 
kendi renklerini mekânlara ilave 
edebilmeleri için tevâzu ve yalınlık 
özellikle dikkat edilen bir tasarım 
ilkesi olarak belirlendi. 

Tasarım ilkelerinin araziye, konu-
ma ve ölçeğe göre değişkenlik gös-
terebilecek şekilde esnek ve modü-
ler olarak belirlenmesi, 44 okulun 
birbirinden çok farklı ve nitelikli 
olarak tasarlanmasına imkân ver-
di. Her bir okul projesi kendi için-
de arazi ve ölçeğe göre farklı-
lık gösterse de yukarıda anlatılan 

tasarım ilkeleri doğrultusunda ay-
nı tasarım dili kümesine mensup 

bağımsız projelerdir. Okullar, İs-
tanbul’un birbirinden çok farklı 
sosyal yapısı olan semtlerde yer al-
malarına rağmen, aynı standartta 
ve aynı özende yapılardır. Bu nite-
likleri ile farklı ölçeklerdeki 44 ayrı 
binanın, “tip yapı” tuzağına ve ko-
laylığına düşmeden kendi mimari 
gramerini oluşturabilmesi, sadece 
sonuç ürünler açısından değil, Uy-
gur Mimarlık tarafından sabır ve 
titizlikle yürütülen tasarım süreci 
açısından da Türkiye’deki mimar-
lık ortamı için bir ilk oluşturmuş-
tur. 

Tasarım ilkelerinin 
araziye, konuma ve 

ölçeğe göre değişkenlik 
gösterebilecek şekilde 

esnek ve modüler 
olarak belirlenmesi, 44 
okulun birbirinden çok 
farklı ve nitelikli olarak 
tasarlanmasına imkân 

verdi.
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Edebiyat Şehir Hafıza
Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir (1940-1960)
Yazar: Ebru Burcu Yılmaz

Yayınevi: Kesit Yayınları

Edebî eserlerin anlattığı hikâyelerden yola çıkarak, kendi hikâyesinin eksik 
parçalarını tamamlamaya çalışan okur için, şehir ve edebiyat arasındaki iliş-
ki, karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Edebiyatın aynasın-
dan yansıyan toplumsal problemler, meselenin kurmaca bir zeminde enine 
boyuna gözlemlenmesi ve tartışılmasına imkân tanır. Edebiyatın sosyal ve 
politik meselelerle yakın temas hâlinde olduğu Türk edebiyatında, bu imkâ-
nın sağlıklı bir şehir fikrinin inşâsında kullanılması mümkündür. Bunun başa-
rılabilmesi için öncelikle edebiyatın sadece hayalle temellendirilen bir alan 
olmadığına inanılmalı ve hayatın içindeki geniş etki alanı fark edilmelidir.

"Edebiyat Şehir Hafıza"da yazar Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir 
başlığını irdeliyor. 

Mekâna Sinen Ruh
Sezai Karakoç’un Şiir ve Hikâyelerinde Şehir ve Medeniyet
Yazar: Fikri Kula 

Yayınevi: Hece Yayınları 

Sezai Karakoç'un satırlarını okurken Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Şam, 
İskenderiye, Buhara, Semerkand, Taşkent, Şiraz, İsfahan, Beyrut'u dolaşır 
adımlarınız... Mısır, Cezayir, Tunus, Filistin, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, 
Habeşistan, Eritre, Azerbaycan'dan sesler duyarsınız.

"Avrupa'nın ülkü mezarlığı", "türedi bir uygarlığın kentleri" Paris, Moskova, 
Pekin, New York'taki kasveti hissedersiniz.  Ankara'dan İstanbul'a dönersi-
niz. Süleymaniye'ye Sultanahmet'e, Fatih'e, Eyüp Sultan'a, Merkezefendi'ye...

Diyarıbekr, Urfa, Konya, Bursa'dan türküler çalınır kulağınıza, masallar...

"Mekâna Sinen Ruh"ta Sezai Karakoç'un şehir ve medeniyet kavramlarına 
bakışından hareketle şehir ve medeniyet ilişkisinin şiir ve hikâyelerine nasıl 
yansıdığı bir bütün hâlinde incelenmektedir.

Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir
Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir
Yazar: Mehmet Güneş 

Yayınevi: Hece Yayınları

Türk edebiyatının iki çınarı Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar 
doğdukları ve yaşadıkları şehirlerin portresini medeniyetle, `kendilik bilin-
ciyle', anneyle, sevgiliyle, vatanla, yoğurarak tamamlarlar. Her iki sanatkârın 
şehre bakışı, şehir ve medeniyet ilişkisini işleyiş tarzı benzerdir. Onlara gö-
re şehirler, tıpkı sanat eserleri gibidir. Şiir gibi okunur; resim, heykel, mima-
ri eserleri gibi seyredilir; m�sikî gibi dinlenir; açık hava müzesini andırır. Bu 
çalışma tamamlandıktan sonra şu fark edilmiştir ki iki sanatkârın metinleri 
âdeta birbirini tamamlamakta, karşılıklı olarak soru ve cevaplar içermekte-
dir. Sanki kader bu iki ismi aynı görevde buluşturmuş; şehirleri de onların ha-
yatlarına şehirler adına konuşmaları için dâhil etmiştir. Yahya Kemal Beyatlı 
ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri şu gerçeği göstermiştir: Edebiyata ak-
sedemediği sürece bir şehrin portresi tamamlanamaz. Her iki isim bu port-
reyi tamamlama görevini üstlenmiş; bugün bile her okuyuşta yeni bir şeyler 
keşfedilen, ayrı bir haz alınan metinler bırakmışlardır. 



ŞehirKitaplığı
Gönül Belediyeciliği
Yazar: M. Tevfik Göksu 

Yayınevi: Esenler Şehir Düşünce Merkezi

"`Nagihan ol şâra vardım, anı ben yapılır gördüm/Ben dahi bile yapıldım, taş u 
toprak aresinde' diyen Hacı Bayram Veli, şehri ve gönlü zâhir katmanında tek bir 
kelimede, şârda mezcederek ortaya koyduğu bu yüksek sembolizmle şehri şiir gi-
bi örmemiz gerektiğini söylüyor. Şehir yapmak gönül yapmakmış meğer." 

M. Tevfik Göksu / Esenler Belediye Başkanı

Başkan Göksu, kitabın girizgâhında meramını şu ifadelerle dile getiriyor: "Bu ki-
tapta; Sayın Cumhurbaşkanımızın `Gönül Belediyeciliği' sözleriyle ifade ettiği an-
layış ve yaklaşımın bizlere kazandırdığı ufukla, pratiklerimizden yola çıkarak, gö-
nül-şehir-belediye üçgeninde mütevazı bir gönül harmanı oluşturulmaya çalışıldı. 
Bu bağlamda; belediye işi yapmayı gönül yapmak, belediye işinde olmayı gönülde 
olmak, belediyeci olmayı gönül insanı olmak olarak anlayıp gereğini yaptığımızda, 
üzerimize düşen vazifeyi de bihakkın yerine getirmiş olacağız."

"Gönül Belediyeciliği" adını taşıyan kitapta yer alan bölümlerin üst başlıkları şu şe-
kilde: Şehir Nedir, Nasıl Yönetilmelidir?, Şehir Bizim Neyimiz Olur?, İnsan ve Şeh-
rin Üç Varlık Boyutu, Medeniyetimizde Gönül Alma, Gönül Şehri: Bir Haklar Man-
zumesi, Gönül Belediyeciliği: Reaya Kalbin �bad Eylemek ya da Bir Kalp Felsefesi, 
Gönül Belediyeciliği: Kavramlar ve İlkeler, Gönül Şehri: Dost Şehir, Şehrin Gönlüne 
Çat Kapı Nasıl Girilir: Gönüle Nazar Eylemek, Gönül Şehrini Planlamak: Sosyolojik 
Master Plan, Belediye Başkanlarına Tavsiyeler.

İstanbul, Şehirler ve Mimari
Yazar: Selim Nüzhet Gerçek

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

İstanbul, Şehirler ve Mimari, Büyüyenay Yayınları, Selim Nüzhet Bütün Eserleri se-
risinin ikinci kitabı. Selim Nüzhet'in gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılarını 
bir araya getiren kitap üç temanın oluşturduğu bölümlerden meydana gelmekte-
dir. Birinci bölüm "İstanbul Yazıları", ikinci bölüm "Şehirler" adını taşımaktadır. Bu 
bölüm seyahat konulu bir yazı ile birlikte İstanbul dışında dokuz şehir hakkında 
kaleme alınan yazılardan meydana geliyor. Üçüncü bölüm "Şehir ve Mimar" baş-
lığını taşıyor. 

Bugünün bakışıyla bu yazılar ilk olarak neler kaybettiklerimizin birer envanteri 
sayılsa yeridir. İkinci olarak vaktiyle sahip olduğunuz güzelliklerin hayranlık verici 
bir anlatımı olarak okurları selamlamaktadır. Üçüncü olarak bugün konuştuğumuz 
bazı problemlerin o zamanlardan tespit ve teşhis edildiği, çözümü için önerilerin 
getirildiği, bunların dikkate alınmadığının açığa çıktığı bir eser. Dördüncü olarak, 
başta İstanbul olmak üzere kültür, şehir-mekân, mimari, tarihi-kültürel miras gibi 
bir türlü doğru yolu bulamadığımız ve neredeyse daima sınıfta kaldığımız konula-
rın önemine dikkat çekmesidir. 

Şehir Şiirleri Antolojisi
Yayınevi: Esenler Şehir Düşünce Merkezi

Türk ve dünya edebiyatında şiirin başta gelen imgeleri arasındadır şehir imgesi. 
Su, ekmek, toprak, anne, yar, aşk vs. gibi. Bazen şehirlerin kendi adları bazen de 
bizzat şehir kavramı şairlerin kaleminin en çok uğradığı imgelerdir. Edebiyatın 
güçlü şairleri bu güçlü şiir imgelerini hep kullanageldi. Dünyanın en güzel şehir-
lerinin adları ve bizzat şehir kavramı şairlerin derin düşüncelerini şiire taşıdı. Şe-
hir konulu proje ve yayınlarla adından söz ettiren Esenler Belediyesi Şehir Düşün-
ce Merkezi de "Şehir Şiirleri Antolojisi" adlı eseri derledi. Kitapta, Türk ve Dünya 
edebiyatının önde gelen şairlerinin şehre dair yazdıkları çok sayıda şiir yer alıyor. 
Hacı Bayram-ı Veli'den Niyazi-i Mısri'ye, Edgar Allen Poe'dan Mayakovski'ye, Yah-
ya Kemal Beyatlı'dan Ahmet Haşim'e kadar Türk ve Dünya edebiyatının önde ge-
len 77 şairinden 84 şiirin yer aldığı kitap 230 sayfadan oluşuyor.
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M. Tevfik GÖKSU

1966 Gölbaşı Adıyaman’da doğdu. İlköğrenimini 

Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları 

arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip 

Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında 

mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek 

lisansını tamamladı. Sakarya Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora 

çalışmasını siyaset sosyolojisi üzerine devam 

etmektedir. 

Hazırladığı birçok siyasal propaganda konseptinin 

yanı sıra siyasal iletişim ve propaganda 

konularında makaleler yayımladı. Birçok 

sivil toplum örgütünde yöneticilik ve yerel 

yönetimlerde danışmanlık yaptı. 2009 yılından 

beri Esenler Belediye başkanı olarak görev 

yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik 

Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.
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