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ŞEHİRDEN

Şehrin Ekonomisini Düşünürken
Bilindiği gibi şehirlerin ortaya çıkışına dair
teorilerin odak noktasında üretim ve ticaret
vardır. Daha fazla üretim yapılmasının,
üretilenlerin satılmasının ve karşılığında
başka ürünler tedarik edilmesinin şehirleri
ortaya çıkaran amillerden olduğu kabul
edilmektedir. Tek başına şehrin kuruluşunu
tam olarak açıklamasa bile, bu durumun
şehirlerin büyümesi ve bugünkü
cesametine ulaşması üzerinde etkin rol
oynadığı açıktır.
İlk insan olan Hazreti Adem’den itibaren
ticaret merkezi olarak ortaya çıkan ve
gelişen şehir, özellikle Sanayi Devrimi’nden
sonra büyük ilerlemeler kaydetmiş,
şehirleşme kavramı büyük işgücü
topluluklarının bir araya gelmesiyle
evrilerek bugünkü anlamını kazanmıştır.
Çağdaş kenti tanımlarken kullanılan en
belirgin öğelerden biri olan gelişmişlik, ilk
başta ekonomik bir olguyu ifade etmekte ve
büyüklükler ekonominin verileriyle
ölçülmektedir. Tarih içinde gittikçe tarımsal
üretimden uzaklaşan şehir daha sonra
tarım dışı üretimin merkezi olarak
gelişmiştir.
Sanayi Devrimi şehirler için de bir ayrışma
olarak ortaya çıkmış ve “sanayi öncesi
şehri/sanayi şehri” şeklinde
sınıflandırmalar oluşmuştur. Bunun
yanında “sanayi şehri”, “ticaret şehri”,
“üretim şehri”, “tüketim şehri” gibi
tanımlamalar hep birer ekonomik kritere
atıfta bulunmaktadırlar. Özellikle bu
dönemden sonra ekonomik büyüklük
şehirler için prestij unsuru olurken,
oluşturulan değerin paylaşımı ise en önemli
sorunlardan biri haline gelmiştir. Öyle ki
şehri sosyolojik olarak değerlendirmek bile

ekonomik büyüklüğün paylaşım sorunuyla
eş anlamlı hale gelmiştir.
Ekonomik önceliklerin büyüttüğü şehirler
aynı zamanda toplam ekonomik işlem
hacminin çok büyük miktarının da
gerçekleştiği yerlerdir. Dolayısıyla şehirler
ekonomik faaliyetlerin merkezi
konumundadırlar. Kendilerine ait
kimlikleriyle dünyadaki diğer şehirlerle
yarışmak zorunda olan şehirlerimizin
ekonomik güç ve büyüklükleriyle de bu
yarışın içinde yer almaları gerekmektedir.
Çünkü insanların şehirde yaşamayı tercih
etme nedenlerinin başında ekonomik
sorunlarını çözme amacı gelmektedir.
Bunun gerçekleşebilmesi için şehrin
ekonomik değer üretmesi ve üretilen bu
değerin adil bir şekilde paylaşımı
önemlidir.
Belçikalı tarihçi Henri Pirenne, “hiçbir
uygarlıkta, kent yaşamı, ticaret ve
sanayiden bağımsız olarak gelişmemiştir”
diyerek, şehirlerin ortaya çıkışı ve
gelişiminde ekonomik faaliyetlerin önemini
belirtmiştir. Kısaca, şehir ve ekonomi
birbirlerini ortaya çıkaran ve büyüten
olgular haline gelmişlerdir.
İktisadi faaliyet ile toplumsal hayat
karşılıklı vazgeçilmez bir ilişki içindedir.
İbn-i Haldun, insanın tabiatı gereği
topluluk halinde yaşamak zorunda
olduğunu belirtirken, buna dayanak
gösterdiği ilk gerekçe, insanın çeşitli üretim
araçlarına, ürünlere ihtiyaç duyması ve bu
çeşitliliği ancak kolektif bir hareket tarzı ile
sağlayabileceğidir.
Weber’in şehri ekonomik olarak tarifindeki
esas unsur ise şehir sakinlerinin hayatlarını
nasıl kazandıkları olgusu üzerindendir.

DÜŞÜNCELER

Weber’e göre şehir, orada yaşayanların hayatlarını
ticaret ve alışverişten kazandıkları yerleşim
yeridir. Burada şehir bir pazar yeridir ve pazar
yerinde üretimden veya tüketimden kaynaklanan
bir ticaret söz konusudur. Zenden’in şehir tipleri
ise kronolojik bir yön belirtmekle birlikte şehrin
ekonomik tasvirini de içine almaktadır. Zira bu
tasnifte belirgin öğe Sanayi Devrimi olup,
metropoliten şehirlerde de öne çıkartılan unsur
üretim biçimleri ve ilişkileridir.
Nur Vergin’e göre Batı-dışı toplumların
kentleşmesi, dünya kapitalist sistemi içerisinde,
temel çelişkilerini yansıtma niteliğinde olan bir
olgudur. Bu özellik Batı-dışı şehirlerin ekonomik
sanayileşmeden daha çok sosyal sanayileşmeye
dayandıklarını göstermektedir. Vergin bu durumu
“sanayi kenti sanayi toplumlarının kentidir” diye
tanımlamaktadır.
Günümüzde en çok kullanılan sınıflandırma ise
hizmet şehri, sanayi şehri, ticaret şehri, finans
şehri gibi üretim şekline veya parasal ilişkilere
dayanarak yapılan tasniflerdir ki, bu da şehri
ekonomik verilere dayanarak sınıflandırmanın her
zaman çok kullanılan bir yöntem olduğunun
göstergesidir.
Üretim ve ticaretin çokça teşvik edildiği, övüldüğü
ve alın terinin kutsandığı bizim medeniyetimizde
ise şehirler ticaret yolları üzerinde kurulmuş ve
gelişmişlerdir. Bir başka tanımlama ile şehirler
ticaret ağının içinde durak noktaları gibi
serpiştirilmiştir.
Son senelerde şehirlerin ulusal ve uluslararası
ölçekte birbirleriyle yarış içinde oldukları
görülmektedir. Bu yarışta öne çıkan en belirgin
öğe de ekonomik büyüklük olmaktadır. Dünyada
oluşmuş olan ekonomik büyüklükten daha fazla
pay elde etmek için sürdürülen bu yarışlar şehir ile
ekonomi arasındaki doğrudan ilişkinin bir başka
göstergesi konumundadır.

Diğer yandan insanların yerleşmek için şehirleri
tercih etme nedenlerinin başında gelir seviyesini
yükseltmek olduğu bilinmektedir. Şehri
yönetenler ise bu talebe kayıtsız kalamamakta,
şehirlerinin ekonomik olarak gelişmesi, iş ve
istihdam sağlayan bir yer olması için çalışmalar
yapmaktadırlar.
Günümüz şehircilik uygulamalarında ekonomik
büyüklükler şehirler için hem cazibe imkânı hem
de sorun kaynağı olabilmektedir. Şehrin ürettiği
ekonomi ve bunun karşılığı olan para şehre daha
fazla nüfus çekmekte ve bu durum bazı sorunların
yaşanmasına sebep olabilmektedir. Diğer yandan
ortaya çıkan ekonomik büyüklüğün adil
dağıtılamaması durumunda ise sosyal dengede
bazı rahatsızlıklar oluşabilmekte ve toplumsal
yapının sürdürülebilirliği zorlaşmaktadır. Bu iki
olumsuz durumun önüne geçmek için oluşan
ekonomik büyüklüğün mekânsal olarak
merkezden periferiye, toplumsal olarak da bireyler
arasında dengeli bir dağıtımının sağlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda, şehir ekonomisini
üretim ve tüketim olarak ele almaktan daha çok,
bireyin yaşam kalitesini yükseltme hedefine
yönelik yeni ekonomik değer sunumu olarak
anlamak gerekir.
Şehirlerin kendi kimlik ve ekonomik
büyüklükleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde
diğer şehirlerle yarışmaya girdiği bir dönemde
Şehir ve Düşünce Dergisi “şehir ekonomisi”
konusunu ele alarak, şehre sosyal ve ekonomik
değer katması gereken yöneticilere yol gösterecek
yazı ve fikirlere yer vermektedir. Ülkemizin değerli
akademisyenleri tarafından kaleme alınan yazı ve
serdedilen fikirlerin şehirlerimizin bugünü ve
yarınına dair karar vericilere yol gösterici nitelikte
olacağına olan inancımla 2014 yılının ülkemize ve
şehirlerimize huzur ve barış getirmesini temenni
ediyorum.
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erleşim yerlerinin
bir ekonomik gerekçeye tekabül ettiği gerçeği kent ve
ekonomi arasında
bir karşılıklı ilişkinin doğmasına neden olmuştur.
İktisadi faaliyetlerin, maliyet azaltma ve sinerji oluşturma temelinde
belirli bir coğrafi alanda toplanması sonucunda yerleşim yerlerinin
geliştiği ve kentlerin ortaya çıktığı
bir gerçektir. Bu gerçekliğin iktisat
literatüründeki karşılığı yığışım
ekonomileridir. Yığışım ekonomileri kavramı ilk kez Alfred Marshall tarafından telaffuz edilmiştir.
Marshall’a göre iktisadi birimlerin
belirli bir coğrafi mekânda toplanmasıyla üretimin dışsal etkilerin
önayak olduğu kitlesel üretim ve
üretim kaynaklarında sinerjik etki anlamına gelen kümelenmeleri
meydana gelmektedir.

Y

Kümelenme konusunu İngiltere’deki sanayi bölgelerindeki ekonomik faaliyetlere ilişkin
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İktisadi faaliyetlerin,
maliyet azaltma ve sinerji
oluşturma temelinde
belirli bir coğrafi alanda
toplanması sonucunda
yerleşim yerlerinin
geliştiği ve kentlerin
ortaya çıktığı bir gerçektir.
Bu gerçekliğin iktisat
literatüründeki karşılığı
yığışım ekonomileridir.
gözlemlerinden çıkardığı sonuçlarla ilk defa dile getiren Alfred Marshall’dır. Alfred Marshall, 1890 yılında yazmış olduğu “Principles
of Economics” kitabında dışsallık
ekonomilerine dayalı olarak ihtisaslaşmış aktivitelerin yerel yığılmalarından bahsetmektedir. Marshall; bir alanda faaliyet gösteren
firmaların neden birbirlerine yakın
yerleşerek daha verimli olduklarına ilişkin üç sebep tanımlamıştır.
Bunlar:
1. İşletmelerin yerel alanda uzmanlaşmış işgücüne ulaşımı,
2. İşletmelerin paylaşılmış altyapı
yatırımlarına yakın olmaları,
3. Yeni fikirlerin üretilmesi ve
paylaşılması,

Marshall; benzer işletmelerin
bir yerde yoğunlaşmalarının, ortak özelliklere sahip işgücünü buraya çekeceğini ve geliştireceğini gözlemlemiştir. Çalışanlar ise
kendi yeteneklerine uyan kişileri arayan işverenlerin olduğu bir
mekânda yerleşerek bireysel olarak ekonomik risklerini asgari düzeye indirgemektedir. Marshall, bu

Alfred Marshall

yoğunlaşmanın tedarikçiler için de
iyi bir pazar oluşturduğunu ve onların da ihtisaslaşmak için ihtiyaç
duydukları ölçeği sağladığını belirtmektedir. Bölgedeki uzmanlaşmış tedarikçiler ve artan ihtisaslaşma uzun vadede girdi fiyatlarını
düşürmekte ve üretkenliği artırmaktadır. Böylece artan verimliliğin sağladığı avantajlar müşterilere de yansımaktadır. Marshall
bunlara ek olarak, sanayi bölgelerinde yeni fikirlerin ve bilginin de
“dışsal ekonomi” yoluyla işletmeler
arasında çok kolay yayıldığını ifade
etmiştir.

olan firmalara yakın bulunmaktan
yarar sağlayan)

Bölgesel konularda çalışan bilim
adamları Marshall’ın firmaların diğer firmalara yakın yerleşmekten
yararlandıkları ile ilgili fikrini geliştirerek iki tür dışsal ekonomiyi
ayırmışlardır:

Ekonomik Faaliyetin Yeri adlı eserinde Hoover ve Giarratani hem
yerleşim hem şehirleşme ekonomilerini tanımlayan ve coğrafik
aglomerasyondan neşet eden dışsal ekonomileri tasvir etmektedirler. 1960’ların başında Benjamin
Chinitz New York ve Pittsburgh
metropolitan alanlarının ekonomik ve özellikle girişimcilik özellikleri üzerinde değişik endüstriyel

Yerleşim Yeri Ekonomileri (benzer,
özellikle aynı sektörden olan firmalara yakın bulunmaktan yarar
sağlayan) ve kentleşme ekonomileri (farklı, özellikle diğer sektörden

Bölgedeki uzmanlaşmış
tedarikçiler ve artan
ihtisaslaşma uzun
vadede girdi fiyatlarını
düşürmekte ve üretkenliği
artırmaktadır. Böylece
artan verimliliğin
sağladığı avantajlar
müşterilere de
yansımaktadır.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

ihtisaslaşmanın koruyucu etkilerini ortaya koymuştur. Onun görüşüne göre Pittsburgh’un endüstriyel çeşitlilikten yoksunluğu ve
büyük firmalara bağlı olması bölgedeki girişimciliği ve iktisadi kalkınmayı engellemiştir. Chinitz, bu
çalışmasında sanki bölgesel gelişme açısından şehirleşme ekonomilerinin yerleşim yeri ekonomilerden daha önemli olduğunu ifade
etmektedir.
Bölgesel bilim, iktisadi düşünceye alan anlayışını yeniden tanıtmış, yerleşim yeri ve şehirleşme
ekonomileri arasındaki ayırımı geliştirmiş ve bu iki tür dışsal ekonominin nispi önemi hakkında
devam eden tartışmaları başlatmıştır. Ancak bölgesel bilim eklektik hale dönüşmüş, alanı birçok yararlı araçlarla uygulanmış, yalnız
alan konusunda teorik devrimler
ve akademik ilgi 1960’lı yıllardan
sonra oluşmuştur.
Kümelenme kavramının gelişimi
konusundaki önemli gelişmelerin
bir diğer aktörü şehir planlaması ve kent ekonomisi konusunda
çalışmaları olan Jane Jakobs’dur.
Jane Jacobs ekonomik büyümede şehirlerin belirleyici bir rol oynadığını savunmaktadır. Tarih alanında uzman ve aynı zamanda iyi
bir gözlemci olan Jacobs, iktisatçı
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olmasa da, şehirlerde ortaya çıkan
yeni bilginin beşeri ekonominin
gelişmesine zemin hazırladığını
iddia etmiştir. Özellikle şehirlerin ölçekleri ve onların sakinlerinin çeşitliliği, yeni fikirler üreten
bir etkileşim alanı oluşturmaktadır. Jacobs’a göre, yeni ürünlerin

getirerek ve bir etkileşim yaratarak
piyasada yeni işlerin oluştuğunu
ve ekonomik kalkınmayı tetiklediğini örneklerle anlatmaktadır. Her
ne kadar şüphecilik ile karşılansa
da, bilim adamları da Jacobs’un
görüşlerini takdirle karşılamaktadırlar. Nobel Ödülü sahibi Robert
Lucas genel itibariyle Jacobs’un
insan sermayesinin oluşturulmasındaki şehirlerin rolü hakkındaki
görüşünü desteklemiştir. Jacobs
şehirleşme ekonomilerini daha çok
vurgulayarak yerleşim ve şehirleşme ekonomilerinin nispi önemi
hakkındaki tartışmaları devam ettirmektedir. Jacobs, endüstriyel
çeşitliliğe yenilerini ekleyerek şehirleşme ekonomisi anlayışını genişletmiştir. Günümüzde şehirleşme ekonomilerine alternatif olarak
“Jacobs dışsallığı” denilmektedir.

Jane Jakobs

Yeni ürünlerin ve
teknolojilerin yaratılması
ve geliştirilmesi, ekonomik
kalkınmanın kaynağıdır.
Şehirlerdeki ekonomi
katılımcılarının çeşitliliği
ve birbiriyle kapsamlı
etkileşimi piyasaya yeni
iş türleri kazandırır.

ve teknolojilerin yaratılması ve geliştirilmesi, ekonomik kalkınmanın kaynağıdır. Şehirlerdeki ekonomi katılımcılarının çeşitliliği ve
birbiriyle kapsamlı etkileşimi piyasaya yeni iş türleri kazandırır. Jacobs ticari yollarının kesiştiği yerlerde kurulan şehirlerin, insanları,
düşünceleri ve ürünleri bir araya

Kümelenme kavramının gelişiminde etkisi olan bir diğer faktör ise
“yeni iktisadi coğrafya” kavramıdır.
Bu teori firmalar arasında yatay ve
dikey birleşmenin bölgesel yoğunlaşmayı artırdığını ileri sürmektedir. Yeni ticaret teorisinin ölçeğe
göre artan getiri varsayımı ile yaptığı katkıya ek olarak, aynı coğrafyada bulunan firmalar arasındaki
yatay ve dikey birleşme nedeni ile
ekonomik birimler (tüketici, tedarikçi, ana firma, kurumlar) arasındaki etkileşimin yarattığı dışsallıklar, sanayinin mekânsal dağılımını
doğrudan etkilemektedir. Yeni ticaret teorisi ile firmalar arasındaki yatay ve dikey entegrasyonun
yarattığı sinerji, sanayinin mekânsal dağılımı konusunda “yeni ekonomik coğrafya” (new economic

geography) ya da “coğrafi ekonomi” (geographical economics) adı
altında yeni bir teori oluşmasına
neden olmuştur.
Yeni ekonomi coğrafyacılardan ayrı olarak şehir ekonomicileri ve
bölgesel ekonomistler 1970’li yıllardan beri konaklama, nakliye,
emek, suç ve diğer sorunlar da dâhil olmak üzere değişik ekonomik
sorunların mekânsal yönünü araştırmışlardır. 1990’lı yılların başından beri bölgesel verimlilik ve ekonomik kalkınma, şehir ve bölgesel
ekonomistlerin çalışma konusu
olmuştur. Bu araştırmacılar şehir
ekonomileri hakkındaki tartışmalara katkı sağlamışlardır. Modern
istatistiksel teknikleri kullanarak
endüstriyel coğrafi yoğunlaşma,
endüstriyel çeşitlilik ve metropolitan yapının bölgesel kalkınma üzerindeki etkisini incelemişlerdir.

1990’lı yıllara kadar bazı araştırmacılar iktisadi coğrafya meseleleri
konusunda formal ve matematiksel modellemeyi uygulamaktaydılar. Ancak son 25 yılda neoklasik
iktisatçılar Marshall’ın firmaların neden coğrafik aglomerasyonlarda yerleştiği hakkındaki orjinal düşüncelerine hitaben giderek
karmaşık matematiksel modellemeyi kullanmaya başlamışlardır.
Bu “yeni iktisadi coğrafya” modelleri ürünlerin pazara ulaştırılmasındaki olumlu maliyetler, ölçeğe
göre artan getiri (örneğin üretim
hacminin artmasıyla birlikte ortalama maliyetin düşmesi) ve tekelci
rekabet (örneğin sadece fiyata dayalı değil, ürün çeşitliliğine dayalı rekabet ile karşılaşan firmaların
kararlarını incelemektedir.
Ulusların Rekabet Avantajı adlı eserinde Porter, endüstri kümelerini

kendi deyimiyle “rekabet avantajının elması” dediği dört faktörün
(faktör şartları, talep şartları, ilgili ve destekleyen endüstriler ve firmanın stratejisi, yapısı ve rekabet)
bir ürünü olarak tanımlamıştır.
Belirli bir coğrafi alandaki firmalar
strateji olarak sürekli yenileme ve
yatırımı tercih etme eğilimine girerler. Bu da sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmayı beraberinde getirir. Buna ilave olarak eğer
bu firmalar aynı endüstri kümesi
içerisindeki diğer firmalar ile rekabet ederlerse, bu firmalar rakiplerinden farklı olabilmek için yenilikçiliğe motive olurlar. Firmanın
stratejisi ve rekabeti bölgesel yenilik dinamikleri açısından rekabet
gücünün iyileştirilmesine katkıda
bulunacaktır.
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ir başkent ilelebet
başkenttir. Şehirler mekân ve zamanın diğer adıdır. Bu
mekân ve zamanda yaşanmışlıklar
o şehre siner ve kıyamete kadar o
şehirle birlikte yaşar, şehre adım
atanlar o şehirde bunu hissederler.
Medine, Diyarbakır, Isfahan, Kurtuba, Üsküp, Edirne gibi şehirlerde
yürüyenler o havayı hissederler, sizi anlayamadığınız bir his sarar ve
işte bu o şehrin yaşayan ruhudur
ve sizinle bütünleşir.

B

Edirne bir alanda barındırdığı tarihi eserler bakımından eşsiz bir
şehirdir. Dünyada hangi şehire
karşılık gelir diye düşünecek olursak, Floransa ancak Edirne kadar
zengin bir birikime sahiptir fakat
Edirnemiz hiç bir zaman kendisini sembol bir şehir olarak dünyaya
sunamamıştır.
Edirne, İstanbul’dan önceki başkentimiz, Fatih Sultan Mehmet’in
babası II. Murat ile yâd edilir. Başkentlik devrinde koca bir Balkan
İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti’nin hem siyasi hem ekonomik
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başkenti idi verimli Trakya ovalarından Bursa’dan Üsküp’ten Kosova Batı Trakya’yı kapsayan geniş ovaların ve Anadolu’dan Ege’ye
Doğu’dan Batıya ticaret yollarının
kesiştiği bir şehir Anadolu Selçuklu döneminde oluşan Andadolu ve
Akdeniz ticaretinin uğrak yeri doğudan ve batıdan çarşılarına mal
taşınan pazara sunulan bir çarşılar
ve pazar şehridir.
Evliya Çelebi Osmanlı’nın bütün
şehirlerini gezip görmüştür. Üslubu coşkuludur fakat Edirne’yi anlatırken onu bir düğün heyecanı

sarar Seyyah Çelebi, köprülerden,
hanlardan, hamamlardan, Mevlevihane’den sarraflardan tüccarlardan şifahanelerden ve darüşşifada
hastalar için şarkı söyleyen hanendelerden bahsederken insan muhayyilesini alıp rüya bir başkente
götürür.

Mevlevihane’den
Selimiye’ye doğru
bakıldığında daha
Selimiye’ye varmadan
onlarca silüet önümüzü
keser. Edirne kadar
tarihi bir eserin
gölgesinin başka bir
tarihi esere düştüğü
bir şehir olmasa gerek.
Seyyah Çelebinin bahsettiği eserlerin tamamına yakını bugün ayaktadır. Edirne sanayi kenti olmadığı
için aşırı nüfus baskısından dolayı tarihi kimliği tahrip olmamıştır.
Bugün abidevi yapılar yavaş yavaş
onarılarak gün yüzüne çıkarılıyor.
Restorasyon faaliyetine paralel
olarak yürütülen yayın faaliyetleri
takdire şayan bir durumda, bu yılki
yazarlar birliği ödülü kamu yayıncılığı alanında Edirne Valiliği’ne verildi. Bir kentte ne kadar bilgi var

ise o kadar ilgi olur. Yapılan faaliyetler Edirne’nin eşsiz kimliğini
ortaya çıkaracak gibi duruyor.
Bir şehre ya bir sokaktan girilir, ya
bir köprüden ya da en muhteşem
olan eserinden. Konu Edirne olunca kalem oynatacak kişi ancak çaresiz kalır. Biz de öyle olduk ve bir
gece vakti, Mevlevihane’den destur aldık…

Mevlevihane’den Selimiye’ye doğru bakıldığında daha Selimiye’ye
varmadan onlarca silüet önümüzü
keser. Edirne kadar tarihi bir eserin gölgesinin başka bir tarihi esere düştüğü bir şehir olmasa gerek.
Tarihi bir çarşıdan çıktığımızda hemen yanı başımızda bir cami, caminin duvarı bitmeden başka bir han,
henüz oradan kurtulmamışken de

karşınıza kocaman Selimiye çıkar.
Şehir kültürü hakkında söz söyleyen insanların ortak kanaati şudur ki; Edirne’deki tarih yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en
zengin ilidir. Fakat Edirne’miz bugün dünyada tarihi ve kültür birikimi olan hiç bir batı kenti kadar
bilinmemektedir. Bir yazı içerisine sığmayacak şehrimize bir kapı
aralayalım.

Edirne’nin Çarşıları
Osmanlı Dönemi çarşıları, geleneksel Orta Asya Türk İslam şehircilik anlayışının izlerini taşır.
Her ne kadar şehircilik tarihinde
Orta Asya şehirciliğinden çok fazla bahsedilmese de Osmanlı şehirleri Orta Asya şehirciliğinin ve
Roma şehirciliğinin bir karması
gibidir. Çarşı kelimesi, Farsça ve
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Arapça bir tamlamadan oluşmaktadır. Farsça’da çihar dört, suk ise
cadde demektir. Yani dört cadde anlamına gelen çiharsuk çarşılar şehirlerin merkezinde yer alır,
adeta bulunduğu şehrin atardamarı gibidir. Osmanlı çarşıları sadece ürünlerin satıldığı yerler değil
farklı farklı mesleklerde hem üretimin hem de pazarın oluştuğu yerlerdir. Osmanlı şehir kültüründe
şehrin merkezi bir alanında anayolların kesişme noktasında çarşı,
külliye, cami, hamam vb. kentin ticari kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını görecek tüm mekânlar birbirine yakın bir şekilde sıralanmıştır.
Aynı zamanda yaya ya da arabalı
yollarla da bu merkezlere rahat bir
şekilde ulaşılabilmektedir. Kale şehirlerde çarşılar kalenin içerisinde
kalırken, kale şehir olmayan yerlerde de kolay savunabilir yine de kaleye en yakın yerlere kurulmuştur.

Ali Paşa
Edirne’nin çarşılarının başında
(Semiz) Ali Paşa Çarşısı gelir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında
yapılan han, kuyumcu esnafını bir
araya getirmek için planlanmış ve
devrinde yüz gece bekçisi ile korunmuş bu handa dükkan sahibi olanlar eşraftan sayılmıştır. Edirne’nin
saygın simaları arasında gösterilmiş olan bu çarşı bu gün hâlâ ayaktadır. Kuyumculuk dışında bir çok

alanda faaliyet gösteren dükkanlarla hareketliliğini sürdürmektedir. Edirne şehir olarak çok büyümediği için merkezi konumda olan
yapılar hâlâ merkezi olma özelliklerini devam ettiriyorlar.

satan dükkanlar bulunuyordu. Günümüzde de canlı alışveriş merkezlerindendir. Kentte bulunan az
sayıda mermer ustası bu çarşıda
mesleklerini sürdürmektedir.

Bedesten

Osmanlı şehir kültüründe
şehrin merkezi bir
alanında anayolların
kesişme noktasında çarşı,
külliye, cami, hamam
vb. kentin ticari kültürel
ve sosyal ihtiyaçlarını
görecek tüm mekânlar
birbirine yakın bir
şekilde sıralanmıştır.

Eski Cami’ye gelir temin etmek için
Çelebi Sultan Mehmet zamanında
1417–1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır.. Dikdörtgen biçiminde
olup boyutları 41’e 78 metredir. 14
kubbeli bir yapıdır ve 4 cephesinde
54 dükkân bulunur. Her cephenin
ortasına düşecek şekilde 4 kapısı
bulunmaktadır. İç mekânda dört
yüze dağılan şekilde 36 adet hücre vardır.
Evliya Çelebi; içinde değerli eşya alınıp satılan yer anlamına gelen Bedesten için: “Burada Mısır
Hazinesi değerinde olan elmas ve
mücevherler zengin tacirlerin dolapçıklarında gözleri kamaştırır;
çarşıyı 60 gece bekçisi beklerdi”
şeklinde yazmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin yükselme
devrinde çok hareketli bir alışveriş
yeri idi. Çok değerli mücevherler

Arasta
Sultan III. Murat zamanında Selimiye Camisi’ne gelir sağlamak
amacıyla yaptırılmıştır. 225 metre
boyunda, 73 kemerli ve 4 kapılıdır.
Aralıklı olarak uzun dönemli restorasyonlar geçirmiştir. 124 dükkan
mevcuttur. Son dönemlerde Edirne ticari hayatında tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Turistik eşya
satan dükkanlar çoğunluktadır.

Selimiye Camisi’ni ziyarete gelen
yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettikleri bir alışveriş noktasıdır.
Arasta, çarşılarda aynı işi yapan
esnafın bulunduğu bölüm olarak
tanımlanır. Selimiye Arastası Selimiye Camisi’ne gelir getirmek
amacıyla; bu caminin yapımından
sonra Sultan III. Murat döneminde Mimar Sinan’ın kalfası Davut
Ağa’ya yaptırılmıştır. Arasta’nın
yapılış nedenlerinden biri olarak;
Selimiye Camisi’ne mimari açıdan
Batı ve Güney yönünden destek
verme ihtiyacı gösterilir.
Evliya Çelebi bu çarşının; ucuz,
özensiz ve bayağı cins ayakkabı yapan ve satan esnaf anlamına gelen

kavaflara ayrıldığını yazar. Bu nedenle zamanla Kavaflar Çarşısı veya aynı anlamda kullanılan Haffaflar Çarşısı adını aldığı söylenir.
Binanın ortasındaki kubbe Dua
Kubbesi olarak bilinir. Dükkan sahiplerinin her sabah burada toplanıp doğru iş yapacaklarına dair
yemin ve dua etmeleri nedeniyle
böyle adlandırılmıştır. Bu gelenek
bugün İstanbul Kapalıçarşı’da hala
yaşamaktadır.

Darül Eytam
(Yetimler Çarşısı)
Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı günlerini yaşayan Edirne,
Birinci Dünya Savaşı’nda büyük

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

2013-3

MAKALE

‹ 16 17 ›

acılara maruz kalmış, yüzyıllarca
süre içinde yaşadığı sefahatin acısını cefasını birkaç yılda ödemiştir.
Bu çarşı Osmanlı-Rus savaşı döneminde öksüz kalan Evladı Fatihan
için yaptırılmıştır.

Edirne Camileri
Eski Cami
Edirne’nin en eski camilerinden
olan Eski Cami, Atik-Ulu Camisi
olarak da bilinir. 15. yüzyılda yapılmış camilerden günümüze ulaşmış
olan önemli bir eserdir. 1403 tarihinde Sultan Süleyman tarafından
yapımı başlatılan eser 1414’te Çelebi Mehmet tarafından tamamlanmıştır. Mimarı Konyalı Hacı
Alaaddin’dir.

Cami Bursa camilerine benzemektedir. Özellikle Osmanlı camilerinin nüvesi sayılabilecek Orhan
Cami’sinin büyütülmüş şekli gibidir. Camide enteresan bir gelenek
vardır. II. Murad döneminde Edirne’ye teşrif eden Hacı Bayram Veli
vaaz kürsüsünde vaaz ettikleri için
cami imamları Hacı Bayram Veli’ye
saygıdan dolayı cami kürsüsünü
bugüne kadar kullanmamışlardır.
Ayrıca caminin içerisinde Kabe’den
getirildiği rivayet edilen bir taş
vardır. Camiye gelip de Tahiyat’ül
Mescid namazı kılanlar namazlarını bu taşın önünde kılmaya gayret
ederler.
Yine rivayet odur ki Hacı Bayram Veli camide ibadetle meşgul olduğunda Peygamber Efendimiz’i rüyasında görür, Peygamber
Efendimiz de kendisine “bu cami
benimdir, ümmetimle birlikte olurum, ya şeyh zinhar bu makamı hali görmesinler. Daim gelip bunda
hacet dilesinler.” Bu rüyadan dolayı da Edirne halkı camiyi duaların
kabul olduğu dört yerden birisi olarak gördüğünü addetmektedir.
Eski Cami’nin Bursa Ulucami ile
benzerliği vardır. Türkiye’de hat
sanatının taşa kazındığı ender
uygulamalardandır. Hem Bursa

Ulucami hem de Edirne Eski Cami’yi görenler kendilerini bir hat
müzesine girmiş gibi hissederler.
Bursa Ulucami’de hatları okuyan
insanlar şadırvandan damlayan
suların ritmiyle hatları izlerken Eski Cami’de büyükçe hat yazıları insana derin bir sükunet ve dinginlik verir. Bu denli büyük hatların
bu kadar ustalıkla işlendiği taş duvarlar adeta uhrevi bir müze niteliğindedir. Taş ile siyah yazılar olağanüstü bir zıtlık oluşturur. Daha
caminin ön cephesinden başlayan
Allah, Muhammed hatları içeriye

girdikçe zenginleşir. Her duvarda sizi başka bir ihtişam karşılar.
Dünyanın dört bir yanından fotoğraf ve hat meraklıları bu uhrevi
bütünlüğü görmek için Edirne’ye
gelmektedir.

Yıldırım Bayezid Cami
Yıldırım Beyazıt Cami Edirne’nin
ilk camisidir. Planına ve konumlandırmasına bakılırsa kiliseden
dönüştürülmüştür. Osmanlı Camilerinin bir kısmında olduğu gibi
caminin her iki yanında gezici dervişlerin kaldığı odalar vardır. Cami
tek minareli bir camidir.
Osmanlı-Rus
savaşı
sırasında erzak deposu olarak kullanılmıştır. Caminin önünde birbirine geçen küpe şeklindeki iki
halka bulunduğundan dolayı da
halk arasında camiye Küpeli Cami
de denilmektedir.

Beylerbeyi Cami
Beylerbeyi Cami tek ve yarım kubbeden oluşan ilginç bir camidir.
Bugün caminin en temel özelliklerinden birisi Türk İslam mezar
taşı örneklerini içinde bulunduran bir mezarlığa sahip olmasıdır.
Günümüzde hala ibadete açıktır.
Hükümet konağından saray içine
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giden caddenin üstündedir. Caminin sivri kemerli taç kapısı klasik
örneklerdendir.
Caminin içinde büyük kemerin
alt yüzünde Rumi ve Hatai motifli kalem işli süslemeler göze çarpar. Cami esaslı bir onarımdan geçirilerek ibadete açık tutulmuştur.
Caminin içerisinde Yusuf Paşa’ya
ait olduğu sanılar bir türbe vardır.
Edirne halkının bir kısmı bu türbenin İncili Çavuş’a ait olduğunu
söylemektedir.

Muradiye Cami
Muradiye Cami II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi
hakkında kesin bilgi olmamakla
beraber vakfiye kayıtlarında yapılan araştırmaya göre 1436 tarihinde yapıldığı sanılmaktadır. Cami
zaviyeli camilerin en güzel örneklerindendir. Edirne’ye hakim bir
tepede kuruludur. Caminin yan
duvarlarındaki ve mihraptaki çiniler Osmanlı çini sanatının klasik
örneklerini yansıtır. Cami bir seyirlik tepe üzerindedir. Her ne kadar etrafındaki tekke kısmı bugün
olmasa da aynı zamanda bir Mevlevi dergâhı olarak da anılmaktadır. Caminin ikinci adı Dergâh’tır.
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Cami en az çiniler kadar kalem işlemeleriyle de meşhurdur. Bursa
Yeşil Türbe’de ve Yeşil Cami’de olduğu gibi camide kullanılan çiniler
altıgendir. Yakın zamanlara kadar
zaman zaman caminin kıymetli çinilerine dönük hırsızlık vakaları olmuş ama bugün bilinçli bir şekilde
korunmaktadır.

Muradiye
Mevlevihanesi
Sultan İkinci Murad bir gün rüyasında Mevlana’yı görür. Mevlana kendisine Edirne’de bir mevlevihane yapılmasını söyler. Sultan
Murad Muradiye Cami’nin yanına
bir mevlevihane yaptırarak Mevlana torunlarından Cemaleddin Çelebi’yi Edirne’ye getirerek tekkeye
yerleştirir.
Edirne Mevlevihanesi’nin dünyadaki en büyük mevlevihane olduğu
zikredilir. Edirne Mevlevihanesi’nde büyük edipler ve şairler yetişmiş,
Enis Recep Dede, Şair Neşati (Ahmet) Dede, Hacı Eşref mevlevihanede mezarı bulunanlardan bazılarıdır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı
sırasında Edirne’ye sürgün edilen
din adamlarından Şeyhülislam
Musa Kazım Efendi’nin mezarı

burada bulunmaktadır.

Üç Şerefeli Cami
Sultan İkinci Murad tarafından
yaptırılan Edirne Üç Şerefeli Cami’nin bir çok özelliği olmakla beraber en ilginç özelliği cami minaresine üç ayrı yoldan çıkılmasıdır.
Minareye çıkan her yol ayrı bir şerefeye ulaşmaktadır. Dolayısıyla o
incecik minareden geçen üç yol birbirine karışmadan ayrı ayrı şerefelere ulaşmaktadır.
Üç Şerefeli Cami’nin süslemeleri de
en az minareleri kadar ilginçtir. Taç
kapı, yan kapılar, minareler, sütun

oluşundan dolayı detaya girmiyoruz ama sadece Üç Şerefeli Cami
tek başına bir turisti veya bir tarihçiyi Edirne’ye getirecek kadar detaylı ve ihtişamlıdır.

Bayezid Cami
Külliyesi

başlıkları ve pencerelerde mermer,
ak ve kiremit rengi taş kullanılmıştır. Büyük kubbede yan avlu ve revaklarındaki lacivert, al, ak ve sarı
renkte kalem işlemeleri vadır. Süsleme yazılarında Rumi, Halmet,
Lotus motifleri vardır.
İmparatorluklarda büyük yapılar
imparatorluğun simgesi gibidir. Bizans’ta Ayasofya, İstanbul’da Süleymaniye, Edirne’de de Üç Şerefeli
Cami kendi dönemine ve devletin
büyüklüğüne göre imparatorluk

simgesi gibidir. Edirne Üç Şerefeli Cami o gün ki devletin büyüklüğüne göre Osmanlı Devleti’nin
ihtişamını yansıtan abide örneklerdendir. Bir Balkan Devleti olarak başlayan Osmanlı Devleti hem
Balkanlara hem de yavaş yavaş
Anadolu içlerine yönelirken imparatorluk remzi olan eserleri de geride bırakmaya başlıyor. Üç Şerefeli
Cami 4 ayrı minaresi farklı şekilde
yapılmış ve her birinin farklı özellikleri ve farklı süslemeleri vardır.
Edirne’de tarih hazinelerinin fazla

Bayezid Cami ve Külliyesi İstanbul’da zaman zaman sıkılan ve ferahlamak için Edirne’de ikamet
eden Sultan İkinci Bayezid’in yaptırmış olduğu büyük bir külliyedir.
Külliye, içerisindeki en önemli anıt
yapı cami olmakla birlikte tıp medresesi, imarethane, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depoları ve
diğer bölümleriyle geniş bir Alana
yayılmıştır. Bu mühim eserin mimarı Mimar Hayreddin’dir.
Edirne Darüşşifası diğer darüşşifalardan farklı olarak Orta Asya’dan başlayan ve bazı darüşşifalarda uygulanan müzikle tedavinin
uygulandığı bir yerdir. Evliya Çelebi bu durumu şu güzel cümlelerle ifade etmiştir “hastalara deva,
dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def-i sevda olmak üzere
on kişiden üçü hanende, biri neyzen, biri kanuni, biri musıkari, biri
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çengi santuri, biri udi olup haftada üç gün hastalara ve delilere büyük kubbenin altında musıki faslı verdikleri, neva, rast, çargah ve
suzinak makamları çalınır. Ayrıca
mevsim çiçeklerinden gül, karanfil,
sümbül, reyhan ve miski rum koku
ve renklerin de tedavide kullanıldığı yazmaktadır.
Binanın her tarafından dinlenebilen konserler kadar su sesi ve güzel kokulardan yararlanarak ruh
hastalarının tedavisi yoluna gidilirdi. Bu uygulamayı ilginç kılan
bir başka detay da Ortaçağ Avrupa’sında delilerin ruhlarına şeytan
girdiği düşüncesiyle yakılmasıydı.
Bugün Edirne Darüşşifası sağlık
müzesine dönüştürülerek Osmanlı geleneksel tıp tarihi hakkında
önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca
müzede Osmanlı kültürünün ortaya çıkarılmasında büyük gayretleri olan Dr. Rıfat Osman ve Prof.
Dr. Süheyl Ünver adına da odalar
ayrılmıştır.

Darül Hadis
İkinci Murad döneminde yapılan

çok önemli eserlerden birisi de Darül Hadis Cami’sidir. II. Murad’ın
Peygamber Efendimizi rüyasında
gördükten sonra yapımına başladığı camidir. Darül Hadis Bulgar
işgaline kadar hadis eğitimi verilen bir mekândı ve uhdesinden büyük hadis alimleri çıkmıştır. Bugün
Darül Hadis’in sadece cami kısmı
ayaktadır. Medrese kısmı ayakta
kalamamıştır.

Edirne’nin Köprüleri
Yazımızın başında zikrettiğimiz
gibi, Edirne’nin içerisindeki tarihi mekânlar sayılamayacak kadar
çoktur. Bugün Edirne Valiliği’nin
gayretleriyle Edirne hakkında çokça yayın yapılmaktadır. Türkiye’de
Selimiyesi’nden başka bir tarafı bilinmeyen Edirne daha çok gün yüzüne çıkmaktadır. İsfahan şehri
hakkında bilgisi olanlar vardır ve
İsfahan’ın köprüleri bütün dünyada konuşulmaktadır. Bir Asya şehri olan İsfahan’ın içerisinden bir
nehir geçmektedir ve nehir üzerine kurulan köprüler ışıklandırılarak gece dahi insanların etrafında oturduğu, gezip eğlendiği bir
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mekâna dönüşmüştür. Dünyanın
neresinden bir kişi gelirse ilk götürülüp gezdirildiği yer İsfahan
Köprüleri’dir.
Edirne’de bulunan Mimar Sinan
köprüleri geniş yayılımlı nehirler
üzerine kurulu önemli anıt yapılardır. Edirne’nin tarihi kimliği ortaya çıktıkça Edirne Köprüleri de yavaş yavaş tanınmaya başlayacaktır.
Edirne bir günde gezilemeyecek
bir yazıda anlatılamayacak, dünyada belli bir kara parçasında en yoğun tarihi eser bulunduran kenttir.
Edirne’de bulunan camiler, külliyeler, medreselerin her biri bir kente yetecek ve tek başına bir kenti
taşıyacak eserlerdir. Fakat Selimiye’nin ihtişamlı gölgesi bir yönüyle kendini dünyaya sunarken diğer
taraftan da bütün o tarih varlıkları
Selimiye’nin gölgesinde kalmıştır.
Selimiye’nin gölgesi bereketli bir
gölgedir. Umarız ki bundan böyle
Edirne’nin tümünü aydınlatan bir
meşaleye dönüşür.

Braudel’in ‘Akdeniz’inde İstanbul
ve İstanbul’un Sosyo-ekonomik
Yaşamından Kesitler

Halil AKKURT
Doktora Öğrencisi
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İstanbul bir kent değil, bir yığılma bölgesi, kentsel bir devdir. Yerleşim yeri onu,
ona rağmen bölmekte ve hem ululuğunu, hem de zorluklarını meydana getirmektedir. Tabii ki ululuğunu. Haliç, çoğu zaman kötü hava koşullarının hüküm
sürdüğü Marmara’dan ve “cezalandırıcı deniz” ününe sahip olan Karadeniz’e kadar yegâne emin sığınak olmaksızın, Boğaziçi olmaksızın, ne Konstantinopolis ne
de onun mirasçısı olan İstanbul kavranabilir. Bu nihayetsiz, yorucu kentin bütünlüğünü sağlayan emek için her zaman iş vardır.

ernand Braudel .
yüzyılın en büyük
tarihçilerinden biri olarak görülür.
Ona bu ünü veren öncelikle, “Akdeniz” olarak da anılan, başyapıtı
“II. Philippe Döneminde Akdeniz
ve Akdeniz Dünyası”nda1 kullandığı yöntem ve engin kavrayış gücüdür. İspanya Kralı II. Philippe’in
hüküm sürdüğü . yüzyılın ikinci
yarısında bir deniz ve “bir dünya”
olarak Akdeniz’i açıklamaya çalıştığı eserinde Braudel, bu dönemi
bir kesit gibi biçip işlemez. Öncelikle Akdeniz’e bir coğrafyacı hassasiyetiyle eğilir ve dağlarını, ovalarını, göllerini, nehirlerini ele alıp
onun topoğrafyasını çıkarır. Burada neredeyse hareketsiz olan uzun

B

1 Eser dilimize “Akdeniz ve Akdeniz Dünyası”
olarak çevrilmiştir. Yazımızda doğrudan yapılan
ve tırnak içinde gösterilen alıntılar dışında kitabın Türkçesinde kullanılan ‘kent’ kelimesi ‘şehir’
kelimesi ile karşılanmıştır. Bkz. Fernand Braudel.
Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, cilt , çev. Mehmet
Ali Kılıçbay. İstanbul: Eren Yayınları, ; Fernand Braudel. Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, cilt
, çev. Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: Eren Yayınları, .

bir tarih sunar bizlere. . yüzyılın
ikinci yarısından . yüzyılın sonuna kadar geçen bir dönemi bu uzun
tarihin içine yerleştirerek bir toplu durum resmi çizer. En sonunda “toz bulutudur” dediği olaylara
değinir. Bugün bize sıradanmış gibi gelen sosyo-ekonomik tarihçilik
açısından çığır açan bu eşsiz eser,
tarihi böylece üç farklı zamanın kesişim noktasında anlamlandırmaya çalışır.
Bu eserde elbette Osmanlı İmparatorluğu da vardır, İstanbul da.
Ancak bunları eserin içinden bir
‘puzzle’ın parçalarıymış gibi çekip
çıkarmak mümkün değildir. Zira
Braudel’in Akdeniz’i kendi başlarına ele alındığında da bir işlevi olan
çeşitli parçaların oluşturduğu bir
bütün değil; çeşitli unsurların ancak birbirleriyle ilişki halinde bütünü oluşturduğu bir organizmadır.
Dolayısıyla Braudel’in “Akdeniz”inde İstanbul’u mercek altına alırken “Akdeniz”i var eden ruhtan bir
şeyler alıp götürdüğümüzü bilerek
başlıyoruz işe. Bu yüzden sadece
“kesitler” sunuyoruz.
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çeker önce. Toprak şeritleri veya
deniz üzerindeki izlerden ibaret olmayan bu yolları menzile ulaştıran
sayısız durakların; asayişin berkemal olduğu ve sahip olduğu yiyecek
bolluğunun büyüleyiciliği karşısında şehilere ulaşmak için acele eden
insanların canlılık kazandırdığı yol
üzerindeki konakların; . yüzyılın
ortalarında bile köylere neredeyse
temas etmeyen ve bir şehirden diğerine dümdüz giden Anadolu’daki
gibi bir yolda daha da aceleci davranan yolcuların; Akdeniz’dekilerden
daha kalabalık olmasına rağmen
bir ekonomik örgütlenmeden çok
sadece aşırı bir nüfusu ifade eden
Uzak Doğu şehirlerinin karşısında
güçlü bir ağ oluşturan Akdeniz’in
hareketli küçük şehirlerinin “hareketsiz” bir resmini çizer “uzun dönemli” bir tarih tablosunda.

Bu eserin ’larda şekillendiğini; ’da ilk baskısını yaptığında Osmanlı kaynaklarından yoksun olarak sunulduğunu; ancak
’teki ikinci baskısına merhum

tarihten bu yana Osmanlı tarihçiliğinde büyük gelişmeler yaşandı.
Bu anlamda, İstanbul’un sosyo-ekonomik yaşamından sunduğumuz kesitlerin Braudel’in “Akdeniz”ine ait olduğunu unutmadan
yola koyulmak gerekir.

Çünkü Braudel’e
göre yol ve şehir
düzeni Akdeniz’in
en mükemmelinden
insani düzenidir.

Hem, Akdeniz’i keşfetmek için de
yola koyulmak gerekir. Çünkü Braudel’e göre yol ve şehir düzeni Akdeniz’in en mükemmelinden insani düzenidir. Denizin kaderini
belirleyen şey çoğu zaman sadece
bir yolun ya da bir şehrin diğerlerinin zararına kazandığı zafere bağımlıdır. Akdeniz’de bu herşeye
egemen olmak demektir. Bu durum XIV. yüzyılın sonunda “güçlü
kentlerin biraz bol elbiselerinden
başka bir şey olmadığı” devletler
döneminde geçerliyken, “herşeyin büyük imparatorluklara ve kara devletlerine aite benzediği ama
henüz ait olmadığı XVI. yüzyılda”
da geçerlidir. Hal bu olunca, Braudel bizi yollar sayesinde her şeyin
şehirlere aktığı bir dünyanın içine

Ömer Lütfi Barkan ve onun öğrencilerinin katkılarından istifade
ederek girmiş olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar Braudel “zanaatkârlığına” saygı duymayı gerektirecek şekilde Osmanlı kaynaklarıyla
uyumlu sayısız kaynağa ulaşmayı başarmış olsa da, akılda tutmak
gerekir ki, Braudel’in “Akdeniz”inin
de “zamana karşı” mücadele etmesi gerekmektedir. Eserin yazıldığı
ve yeniden düzenlenerek basıldığı

Bu tabloya biraz daha yakından
bakıp konjonktüre odaklandığımızda Braudel’in; XV. yüzyılla birlikte toprağa, süvariye, askere bağlı ve Balkanların ele geçirilmesiyle
Avrupa içlerine kadar uzanmış bir
İslami düzen getiren Osmanlıların zaferinin simgesi olan bir deniz şehri dediği İstanbul’u görmek
mümkündür. O İstanbul ki, Napoli ile birlikte Akdeniz’in en kalabalığı güzel bir “şehirsel canavar”
devletin, paranın ve olanakların
yoğunlaştığı “muazzam bir asalak”tır. Bu yoğunlaşma sayesinde
yaşamaktadır ve hizmet edici olmaktan ziyade rantiye gibidir. Ancak “her uygarlığın serası” olan diğer başkentler gibi o da bir düzen
yaratmaktadır. Fethinin ardından
yaklaşık . olarak tahmin edilen nüfusunun 16. yüzyılın sonunda . civarına ulaşan haliyle
“çok çabuk oluşan muazzam Türk
İmparatorluğu’nun imajına uygundur” ve . ve . yüzyıllarda Londra ve Paris’in ne olacaklarını haber
vermektedir: “Siyasal lüksün her
türden ekonomik paradoksa ve öncelikle de olanaklarının ve kendi
üretiminin üstünde yaşama lüksüne izin verdiği şu ayrıcalıklı kentlerin ne olacaklarını.”
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Kafkaslardan sağlanan
demir ve buğdayla;
Varna’da biriken yün
ve deriyle; Orta Asya ve
İran’ın Batı ile arasındaki
ticaretiyle önemli bir
ekonomik alan olan
Karadeniz bu andan
itibaren “muazzam
Türk başkentinin resmi
ambarı” olacaktır.
İstanbul’a ayrıcalıklı yaşamı sağlayan en önemli kaynaklarından birisi Karadeniz’dir. Karadeniz bu
muazzam şehrin “avlanma sahası”; o “olmazsa yaşayamayacağı bir
beslenme bölgesi”dir. Onun yokluğunda İstanbul’un iaşesi için ne
Balkanlar’dan toplanan vergiler ne
de İskenderiye’den gelen tahıl ve
bakliyat yeterli olacaktır.
İstanbul’un büyük denizle arasına
girerek perde çektiği Karadeniz,

’da Kefe’nin fethedilmesiyle kendisine ulaşan yollarını artık
Kırım’a değil İstanbul’a yöneltmeye başlayacaktır. Böylece artık Galata’ya ulaşmaya başlayacak olan
büyük ticari yol da Tuna ticaretini ve ötelerindeki Polonya ticaretini İstanbul’a aktaracaktır. Bizzat
kendi kıyılarının ürettiği kurutulmuş balıklar, balık yumurtaları ve
havyarıyla; Kafkaslar’dan sağlanan
demir ve buğdayla; Varna’da biriken yün ve deriyle; Orta Asya ve
İran’ın Batı ile arasındaki ticaretiyle önemli bir ekonomik alan olan
Karadeniz bu andan itibaren “muazzam Türk başkentinin resmi ambarı” olacaktır.
Ve elbette Karadeniz’in zengin keresteleri de bu ambarda yerini alacak, Marmara’nınkilerle birlikte
İstanbul tersanelerinde hayat bulup Akdeniz’de boy gösterecektir.
Öyle ki bu kereste ve para bolluğunda Türkler için tekne inşa etmenin çok kolay olduğunu düşünen Kutsal Liga, galebe çalmak
için, İnebahtı Savaşı’ndan sonra
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denizcilik konusunda bir şeyler bilen bütün Türklerin öldürülmesi
konusunda çaba sarf edeceklerdir.
Çünkü tükenmesi muhtemel tek
şey bu işteki nitelikli insanlar gibi
görünmektedir.
Diğer taraftan nitelik gerektirmeyen işler için durum farklıdır. Karadeniz’in kuzeyinde Türkler tarafından desteklenen Tatarların
talan harekâtları Türk ev ve köylerine Slav hizmetkâr ve işçi sağlamaktadırlar. Çok fazla sayıda Rus
ve kimi zaman da Polonyalı köle İstanbul’a kadar ulaştırılmakta,
alıcıların boyalı olup olmadıklarını anlamak için yüzlerine tükürüp
sonra da sildikleri köle pazarında
düşük bir fiyata satılmaktadır. .
yüzyıl sonlarında, Tatarların bu
“insani mal yağmalarının” büyüklüğü Rusya’nın düşük bir nüfusa
sahip olmasının nedenleri arasında zikredilmektedir. Öyle ki, Braudel bu durumun Rusların niçin .
yüzyılda Karadeniz kıyılarına ulaşmayı denemediklerini açıkladığını
düşünür.

Sefaletleri nedeniyle
değil de dinleri yüzünden
yaşadıkları topraklardan
kovulmuş olan Yahudiler
de İstanbul’u mesken
tutacaktır. Birçoğu düşük
nitelikli insanlar olmayan
bu göçmenler önce
Selanik ve İstanbul’da
perakendeci tüccar
olacak ve getirdikleri yeni
tekniklerin de etkisiyle
zamanla ticaret alanında
Ragusalılar, Ermeniler
ve Venediklilerle
rekabet edecek noktaya
geleceklerdir.
Ancak Ragusalı tüccarlar Karadeniz kıyılarına değil de Balkanları
karış karış dolaşıp İstanbul içlerine
kadar ulaşmaktadır bu “Akdeniz

Dünyası”nda. Hindistan’a, İngiltere’ye ve hatta Peru’ya kadar ulaşan bu Dalmaçyalı tüccarların İstanbul’a ulaşmasına şaşmalı mı ki!
“Bunları Belgrad’da Macaristan seferinden dönen Türk subaylarına
İngiliz kumaşı satarken görmek
mümkündür; aynı Ragusalılar geçerken Hristiyan elçileri konuk ettikleri Edirne’dedirler; ve tabii ki
İstanbul’dadırlar da.”
Sefaletleri nedeniyle değil de dinleri yüzünden yaşadıkları topraklardan kovulmuş olan Yahudiler de
İstanbul’u mesken tutacaktır. Birçoğu düşük nitelikli insanlar olmayan bu göçmenler önce Selanik ve
İstanbul’da perakendeci tüccar olacak ve getirdikleri yeni tekniklerin
de etkisiyle zamanla ticaret alanında Ragusalılar, Ermeniler ve Venediklilerle rekabet edecek noktaya
geleceklerdir. Ancak bütün işleri ticaret de değildir. Zindanları dolduran insanların kaçışlarına aracılık
eden Yahudiler Akdeniz’in her yerinde birbiriyle karşılaşmaktadır.

İstanbul’da bu iş aslında İtalyan
mühtedilerin uzmanlık alanıdır.
“Bir kardeşlik içine giren yarı Müslüman, yarı Hristiyan ara insan sayısındaki artış” bu kaçışları büyük
ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ticaretin ve mal trafiğinin sağladığı bir
“ihtida kardeşliği” söz konusudur.
Öte yandan ticaret sadece bir ihtida kardeşliği sağlamamakta, bazen de yarattığı zenginlik gizlenmeyi gerekli kılmaktadır. “Akdeniz
Dünyası”nın İstanbul’unda Türkler zenginliklerini farkedip servetlerini ellerinden almasın diye kötü
elbiseler giyen Rumlar da vardır.
Türklerin “şeytanın oğlu” dediği
Mihal Kantakuzenes bunlardan
biridir. İlginç olan, bu kişinin servetinin devlete sağladığı hizmetlere bağlı olmasıdır.
İstanbul’un Rumlara sunduğu servet ise dinsel cazibesidir: “İstanbul
Ortodoksların Roma’sıdır.” Bir de
Karadeniz ve Mısır’dan buğday, atve odun taşıyan gemilerin kârları.
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Ancak atların veya develerin zararına yapılacak uzun yolculuklar da
vardır eğer bir iç şehir ise menzil.
İstanbul’dan Erzurum’a, atlardan
çoğunun çatlayarak, ancak  günde gidilebildiği bir zamanda binek
hayvanlarının ne kadar önemli olduğunu tasavvur etmek güç olmasa gerek. Ancak Braudel genel bir
tasavvurun ötesinde bir şey söyler. Balkanları veya Kuzey Afrika’yı
Hristiyan Avrupa’ya karşı savunan
şeyi öncelikle uçsuz bucaksız boş
alanların, sonra da at ve develerin oluşturduğu askeri güce bağlar.
Bu yüzden olsa gerek ki; hayvanların yüklenebilmesi için kapılara sahip “kapıcı tekneleri”nin gidiş gelişleri İstanbul limanının gündelik
görüntülerindendir.
Kar suyu ve şerbet satıcıları başka
bir gündelik görüntü oluşturmaktadır. Birkaç kuruşa satılan bu kar
suyu hem içenleri hem de onun
ticaretini yapanları ferahlatmışa
benzemektedir. Getirisi fazla olan
kar ticareti kimi paşaları da cezbederek buz madeni işine girmelerine neden olmuştur. Yılın dört
mevsiminde bulunan kar suyu,
kaynağını Bursa’dan getirilen devasa kar bloklarına borçludur.

Elbette İstanbul’un gündelik görüntüsü içinde içilen bir tas kar
suyu çok küçük bir ayrıntıdır. Bu
muazzam şehrin beslenmesine
ilişkin ’lı ve ’li yıllara ait
bazı rakamlar, bir yüzyıl öncekiyle benzerlik gösterdiği varsayılan
ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Bu
rakamlara göre şehir günde  ton buğday tüketmekte ve bu
tüketim  fırına iş yapma fırsatı vermektedir. Yılda .’i pastırma yapımında kullanılan ortalama . sığır tüketilmekte; 
milyon koyun ve  milyon kuzu yenilmektedir. Fıçılarla bal, şeker, pirinç, çuval veya torbalarla peynir,
havyar ve erimiş tereyağı cabasıdır.
Braudel’in tam ifadesiyle “doğru
olamayacak kadar kesin, tamamen
sahte olamayacak kadar resmi olan
bu rakamlar önem sıralamalarını
saptamaktadırlar.”
Kuşkusuz bu beslenme işi bir sistem dâhilindeki örgütlenmeyle
sağlanmaktadır. İaşe alanları, malların boşaltılacağı iskeleler tek tek
saptanmaktadır. Ancak besin ticaretinin bütün bir şekilde bu resmi sistem içerisinde gerçekleştiğini de düşünmemek gerekir.
Kaçakçılık yapan Türk ya da Rum
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tekne reisleri de bu fotoğrafın küçük parçalarıdır.

Kar suyu ve şerbet
satıcıları başka bir
gündelik görüntü
oluşturmaktadır. Birkaç
kuruşa satılan bu kar
suyu hem içenleri hem
de onun ticaretini
yapanları ferahlatmışa
benzemektedir. Getirisi
fazla olan kar ticareti
kimi paşaları da
cezbederek buz madeni
işine girmelerine neden
olmuştur.
Nihayetinde, İstanbul İmparatorluğun binlerce ürünü ve Batı’nın
lüks eşyaları karşısında neredeyse
hiçbir şey vermemektedir. Kendisi zenginlerin ayrıcalığından yararlanmakta; başkaları onun için
çalışmaktadır.

Ekmekle Oynamak

Salih ÇİL
Tarihçi
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Dünya üzerinde Türk toplumu kadar ekmek üzerine söz söyleyen başka bir
millet var mıdır diye düşünürüm zaman zaman. İş yeri için “Ekmek teknesi”,
geçimin ve hayatın zorluğunu anlatmak için “Ekmek aslanın ağzında”, kimselere
karışmadan sadece çalıştığını vurgulamak için “Ekmeğinin peşinde”, deyimlerini
sıkça duyarız. Ekmeği bütün, ekmeği ile oynamak, ekmeğine kan doğramak,
ekmek elden su gölden, ekmeğine yağ sürmek, ekmeğini taştan çıkarmak, vb.
onlarca ekmek üzerine söylenmiş söz bulmak hiç de zor değildir bizim için.
Yemin ederken bile muhakkak ekmek üzerine değişik yeminlerimiz vardır.

oplumun dili, o
topluluk için yaşayan bir unsur, bir
kimlik
olduğundan, ekmek üzerine daha yüzlercesini söyleyebileceğimiz atasözü ve
deyimlerden, Türk milleti için ekmeğin nasıl bir mana taşıdığını daha iyi kavrayabiliriz.

T

İşte hayatımızın bu kadar odağında yer alan günlük yaşantımızın
belki de en fazla içinde yer alan
“ekmek” zaman zaman yokluğunu
hissettirmiş ve günlük yaşantımızı derinden etkilemiştir. Karne ile
ekmek almaya muhtaç olduğumuz
günleri yaşamışız maalesef.
Türkiye, Birinci Dünya Savaşı ve

Kurtuluş Savaşı yıllarında çok ağır
maddi ve manevi kayıplara uğramış, sonraki yıllarda (bazılarına göre günümüze kadar) bu kayıpların yaralarını sarmaya gayret
etmiştir. Fakat Birinci Dünya Savaşının üzerinden çok geçmeden,
ekonomik olarak tüm dünyayı ve
Türkiye’yi derinden etkileyen İkinci Dünya Savaşı, yepyeni buhranlara sebep olmuştur. Ülkemiz İkinci Dünya Savaşına katılmamış olsa
bile, tüm tehlikelere karşı tedbirler

alınmış, ordu büyütülmüş ve tüm
bu nedenlerden dolayı temel gıda
maddelerine olan ihtiyaç da artmıştır. Tam da bu yıllarda yaralarını sarmakla meşgul olan “Köylü
Türkiye” seferberlik nedeniyle üretimden alıkonularak askere alınmış ve tarım üretimi daralmıştır.
Arz talep dengesi bu şekilde bozulunca da hemen tüm temel ihtiyaç
maddelerinde fiyat artışları ve karaborsacılık kaçınılmaz olmuştur.

İmkân sahipleri ve
muktedirler, zaten “bir
kuru ekmeğe muhtaç”
olan insanımızı daha
da perişan hallere
düşürmüş, adeta açıktan
yağma ve talan ile
keselerini doldurma
gayretine düşmüşlerdi.
Tüccar ve sanayiciler
stokçuluk yapıyor,
aslında var olan ürünleri
saklayarak piyasada
fiyatları artırıp, fahiş
fiyatlara ellerindeki
malları azar azar
satıyorlardı.
Savaş yıllarıyla beraber ithalat daralmış, tarımsal ürünlerin pazarlanamama sorunu baş göstermiş, bu durum da inanılmaz bir
“vurgunculuğu” ve “rantiyeciliği”

doğurmuştu. İmkân sahipleri ve
muktedirler, zaten “bir kuru ekmeğe muhtaç” olan insanımızı daha
da perişan hallere düşürmüş, adeta
açıktan yağma ve talan ile keselerini doldurma gayretine düşmüşlerdi. Tüccar ve sanayiciler stokçuluk
yapıyor, aslında var olan ürünleri
saklayarak piyasada fiyatları artırıp, fahiş fiyatlara ellerindeki malları azar azar satıyorlardı. Tüm bu
sorunlarla baş edebilmek adına
dönemin CHP hükümeti 18 Ocak
1940 tarihinde “Milli Koruma Kanunu” çıkartmıştır. Sonraki olağanüstü yıllarda da bu kanunda bazı
değişiklikler yapılarak devam edegelinmiş ve bazı faydalar sağlanmaya halkı rahatlatmaya çalışılmış
olsa da bu tedbirlerin pek de işe yaramadığı, alınan tedbirlerin bir türlü uygulanamadığı görülmüştür.
Çıkartılan bu kanun hükümete olağanüstü yetkiler veriyordu. Piyasalarda fiyat denetimi yetkisi, gerekirse bedeli ödenerek ürünlere el
koyma yetkisi, ticari faaliyetlerde

bulunsun diye iktisadi teşekküller
oluşturmak gibi yetkiler verilmesi
bunlardan bazılarıydı.
Bu kanun Demokrat Parti döneminde de yürürlükte kalmış ve kullanılmış olup 16.09.1960 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
Hükümet ilk olarak 1940 yılı Aralık ayında çiftçinin hububat ürünlerini zorunlu olarak devlete satması kararını almış ve bu kararı
gazeteler vasıtasıyla kamuoyuna
duyurmuştur. Tüm çiftçilerin elindeki hububatı beyan etmesi zorunluluğu getirilmiş, ihtiyaç fazlası tüm ürünlerin en yakın Toprak
Mahsulleri Ofislerine teslim edilmesi istenmişti.
Hükümet, hububatın toplanmasının dışında diğer bir tedbir olarak
da un stokları oluşturmaya çalışmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından
30 Ocak 1941 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 1941 tarihinde,
Resmi Gazete’de yayınlanan karara
göre TMO’un stokları meydana getirebilmek için gereken tedbirleri
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almaya memur edilmiştir. Bakanlar Kurulu, alınan tedbirlerin yetersiz olması ve ekmek sıkıntısının
artarak devam etmesi sonrasında
24 Kasım 1941 tarihinde; buğday
unundan ekmek, francala, makarna, şehriye, peksimet, bisküvi ve
simit dışında bir şey üretilmesini
yasaklamıştır. Pasta, kek, sandviç
ekmeği, poğaça, yufka, çörek, börek, tatlı ve benzeri yiyecekler yasaklanan ürünler arasında yer almıştır. Bu karar 27 Kasım günü
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Doğal olarak alınan tüm bu tedbirler yoksul halkı ciddi manada derinden etkilemiş, en fazla sıkıntıyı
ise İstanbul halkı yaşamıştır. Öyle ki, İstanbul’un bazı semtlerinde
ekmek bulunamaz hale gelmiştir.
Buraya getirilen un ve buğday, tüccarın fırsatçılık ve karaborsacılığı
nedeniyle başka illere nakledilmiş
ve buralarda yüksek fiyatlardan alıcı bulmuştur. Bu kriz halinin tam
olarak anlaşılabilmesi için küçük
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bazı rakamlar vermek gerekirse;
mesela 1938 yılında ekmeğin kilosu 0,05 kuruş iken bu rakam 1943
yılında 38,67 kuruş olmuş ve artış
oranı da %284,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı durum et, taze sebze,
zeytinyağı, şeker, peynir, yumurta,
süt ve buna benzer diğer gıdalarda
da geçerlidir.

Bu kriz halinin tam olarak anlaşılabilmesi için
küçük bazı rakamlar vermek gerekirse; mesela 1938 yılında ekmeğin kilosu 0,05 kuruş
iken bu rakam 1943 yılında 38,67 kuruş olmuş
ve artış oranı da %284,7
olarak gerçekleşmiştir.
Tüm alınan tedbirlere rağmen
bu fırsatçı tüccarlarla baş etmek

mümkün olmuyordu. En sonunda hükümet ekmeğe arpa, çavdar
gibi katkı maddeleri karıştırılarak
tek tip ekmek üretilmesi uygulamasını yürürlüğe sokmuş ve bu
durum gitgide daha da “yenilemeyen” bir ekmeğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta Şevket
Süreyya Aydemir, İkinci Adam adlı
eserinde konuyu şöyle anlatmıştır:

Bu arada hemen ilave edelim pişirilen ve karneye bağlanan ekmeğin
taze olarak satışı da yasaklanmış,
çıkan ekmeğin bir gün sonra satılması kararlaştırılmış ve bu konudaki kurallara uymayanlara da cezalar uygulanmıştır.

İlk olarak İstanbul’da
Ocak 1942’de karne ile
ekmek satışı yapılmış
olup, burada her bir
ailenin günlük ne kadar
ekmek alabileceği de
tayin edilmiştir. Buna
göre; 7 yaşına kadar olan
çocuklar için günlük
187,5 gram, 7 yaş üstü
vatandaşlara 375 gram,
ağır işçilere 750 gram
günlük ekmek hakkı
tanınmıştır.

“İzmir’de palamudun, küspenin
una karıştırılmasını gerektiren
tedbirler alınmak zorunda kalınıyordu. “İzmir valisi bir gün bana,
kasasını açarak, ‘işte dün fırınlardan çıkan bu! Bir tanesini hatıra
olarak saklayacağım!’ diyerek, taşla moloz arası kara bir hamur, daha
doğrusu çamur parçası göstermişti.” Durum İstanbul için de farklı
değildi zaten.
Halkı canından bezdiren bu durum Refik Saydam hükümetinin
başka tedbirler almasını zorunlu
kılmış ve ekmek, başta İstanbul
ve Ankara’da karne ile satılmaya
başlanmıştı. İlk olarak İstanbul’da
Ocak 1942’de karne ile ekmek satışı yapılmış olup, burada her bir ailenin günlük ne kadar ekmek alabileceği de tayin edilmiştir. Buna

göre; 7 yaşına kadar olan çocuklar
için günlük 187,5 gram, 7 yaş üstü vatandaşlara 375 gram, ağır işçilere 750 gram günlük ekmek hakkı tanınmıştır. Kara ekmek olarak
tarif edilen bu ekmeklerin dağıtım
miktarlarında zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. İlk
değişiklik ordu mensuplarına verilen miktarlarda olmuştur. Ordu
mensuplarına ilk etapta 750 gram
ekmek uygun görülmüştür. Fakat
askerin sürekli ağır işlerde çalışması ve manevra yapmasından dolayı verilen miktar yetersiz görülerek, Milli Savunma Bakanlığı’nın
başvurusu ile batı illerinde bulunan askerlere 900 gram, doğu illerindekilere ise bu miktardan bir
miktar daha fazlasının verilmesi
kararlaştırılmıştır.

CHP iktidarı karne ile satış yapılması işinde bile kendi mensuplarını öncelemek için ne yazık ki
aşağıdaki şekilde bir düzenleme
yapmıştır: 22 Ekim 1942 tarihinde
“Hükümetçe Ekmek ve Ekmeklik
Hububat Vesair Eşya ve Maddelerin Dağıtılmasına Dair Talimatname” ile bu talimnanenin birinci
maddesinde açıkça “…CHP ve Halk
Evlerinde daimi çalışanlar, bu kimselerin anne, büyükanne, eş, çocuk, torun ve kız kardeşleri gibi
bakmakla yükümlü olduğu kişiler” ifadesine yer verilmiştir. Kendi
mensuplarını devletin öz unsurları
görüp, fakir halkın ekmek alırken
bile ayrımcılığa, adam kayırmaya
maruz bırakılması, üzerinde ayrıca çalışılması gereken bir konudur
bence.
Dönemin canlı şahitlerinden Kazım Karabekir de ekmek karnesine
rağmen yaşanan ekmek sıkıntısını 14 Ağustos 1942 tarihli günlüğünde şu cümleleri ile anlatmıştır;
“Erenköy’de ekmek derdi yine müthiş. Öğle vakti hâlâ fırının önü
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mahşer. Sebebi un gece yarısından
sonra üçte gelmiş. Ekmek de berbat. İçinde her şey var… Herkes işini gücünü bırakıp saatlerce fırının
önünde ekmek alacağım diye birbirini eziyor.”

Ekmek sıkıntısı
ancak İkinci Dünya
savaşının biteceğinin
anlaşılmasından sonra
aşılmaya başlamış,
buğday ve un üzerindeki
devlet baskısı azalınca
halk daha rahat ekmek
bulabilmeye başlamış,
ürünler stoklandıkları
yerlerden çıkartılmış
böylece genel bir
rahatlama olmuştur.

Ekmek sıkıntısı ancak İkinci Dünya Savaşı’nın biteceğinin anlaşılmasından sonra aşılmaya başlamış, buğday ve un üzerindeki
devlet baskısı azalınca halk daha
rahat ekmek bulabilmeye başlamış, ürünler stoklandıkları yerlerden çıkartılmış böylece genel bir
rahatlama olmuştur. Tam da bu
tarihlerde İstanbul Belediye Meclisi de aslında boş durmamış, hükümetin politikalarına paralel olmak kaydıyla bazı tedbirler almaya
çalışmışsa da başarılı olduğu söylenemez. İstanbul Halk Ekmek Fabrikası gibi bir müessesenin kurulması bu dönemde konuşulmuş
olsa da bir şekilde kurulamamış,
bu kurulma işlemleri ciddi bir şekilde 1971 yılında ele alınmış ve İstanbul Halk Ekmek kurulmuştur.
Kuruluş amacı, piyasada oluşacak
eskiden yaşanan darboğaz ve kriz
de dikkate alındığında çok büyük

2013-3

‹ 32 33 ›

bir önem arz eden İstanbul Halk
Ekmek bugün adeta hem İstanbul
halkının kaliteli ve sağlıklı ekmeğe
ulaşması açısından çok büyük bir
rol üstlenmiş hem de piyasada rol
belirleyen bir güç olmuştur.
Kısacası şu anda pek de kıymetini bilemediğimiz ekmek, aslında
toplumumuz açısından sofraların olmazsa olmazı durumunu hala korumaktadır. İsraf ve özellikle
ekmeğin israfını önlemek şu anda
hükümet tarafından ciddi bir biçimde ele alınmakta, bu konuda
halkı bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu konuda bizler de
üzerimize düşen hassasiyeti göstermeli, zaman zaman savaş yıllarında yayınlanan gazetelere göz
atmalı, ve özellikle şimdilerde tam
birer tüketim canavarı olan yeni
kuşaklara kıtlık ve yokluk yıllarını
hatırlatmalıyız.

Şehrin Yoksulu ile Zenginini Konumlandırmak:

‘Yoksulluk Kültürü’ Yerine
Yoksulluk ve Zenginlik Adâbı

Yrd. Doç. Dr. Faruk TAŞÇI
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
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ydınlanma düşüncesi ile birlikte, daha önce var olan
‘insanı, tabiatı ve
Tanrı’yı
anlama’
derdi, ‘insanı, tabiatı ve Tanrı’yı kontrol etmeye evrilmiştir. Böylece fizik, metafizik,
matematik, kimya ve benzeri ne
kadar (b)ilim varsa, hepsi bu yeni derdin enstrümanları olarak iş
görmeye başlamıştır. Bu yeni derdin ürünü olarak iktisat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi yeni
(b)ilimler de devreye sokulmuştur.
Şehirler de bu yeni dert ve enstrümanların en belirgin şekilde kendini gösterdiği zeminler olarak varlığını sürdürmüştür. Daha önce,
bir ‘anlam’ dairesi içerisinde algılanan şehirler, yeni derdin ürünü
olarak ‘kontrol’ dairesi üzerinden
konumlandırılır olmuştur: ‘En iyi
şehir, ruhu, kültürü, sanatı, estetiği, ahengi olan değil; en iyi kontrol
edilen şehirdir’ artık!

A

doğurmaktadır elbette. Francis Bacon’un “doğayı kontrol etmeyi refah ve mutluluk için ön şart” (Whitfield, 2008:163) olarak görmesine
paralel bir şekilde, şehrin refahı
için, bir şekilde şehrin aktörlerinin
kontrol edilmesi, yani belirli bir
konumlandırmaya maruz kalmaları gerekmektedir. Şehrin refahı
dendiğinde ise zengin-yoksul ikiliği ister istemez akla gelmektedir.
O halde, şehrin aktörlerinden ikisi
olan zengin ve yoksul, şehirde nasıl konumlandırılmalıdır?

Bacon’un “doğayı kontrol
etmeyi refah ve mutluluk
için ön şart” olarak
görmesine paralel bir
şekilde, şehrin refahı
için, bir şekilde şehrin
aktörlerinin kontrol
edilmesi, yani belirli bir
konumlandırmaya maruz
Bu çerçevede, konumlandırma çakalmaları gerekmektedir.
baları, şehri oluşturan aktörlerin
de konumlandırılması sonucunu
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Francis Bacon

Evet, şehirlerde ama az ama çok
yoksulluk var olmuştur ve olagelmektedir. Mesele, niye bu yoksulluğun var olduğu noktasında
düğümlenmektedir. “Niye?” sorusu, varoluşsal bir soru olması hasebiyle, aynı zamanda bir zihniyet tarama sorusudur. Yoksulluk
ile ilgili liberal zihniyet bu konuda keskin görüşler sergilemektedir ve hemen hemen tüm görüşler,
“yoksulluk kültürü” kavramsallaştırmasını çağrıştıracak şekilde
serdedilmektedir.

Adam Smith

Mesela Adam Smith’e göre yoksulluk, yoksulların kendi kusurlarıdır,
kendileri yoksulluk üretmektedir.
Çünkü yoksullar, yoksulluğu faziletli bir şey olarak algılamaktadır.
Bu sebeple yoksulluğa düşen bir
insan, yoksulluktan zevk bile alabilmektedir. Dolayısıyla yoksulluk,
yoksulların kendi ellerinde yoğrulan bir meseledir. (Smith, 2004:
240, 333; Smith, 1976: 138) Hal
böyle olunca Smith, yoksulluktan
çıkış yolu olarak, yoksulların zenginler gibi çalışmaları gerektiğini
söylemektedir. Yoksa zenginlerden alıp yoksullara vermek, ahlâkî
açıdan kabul edilebilir bir hareket
değildir. Bu bakımdan, zenginden
vergi ve benzeri yollarla alıp yoksullara vermek gibi devletin (veya
diğer resmi kurumların) bir görevi kabul edilemez (Vaughan, 2009:
84, 89).

Friedrich A. Hayek

Friedrich A. Hayek, böyle bir dağıtım olması durumunu “kendinden

iyi durumda olanlardan hoşlanmamak veya açıkçası kıskançlık” (Hayek, 1995: 136) olarak addetmektedir. Hayek için gelirin dağıtımı
(distribution) yoktur, varsa ancak
gelirin dağılımından (dispersion)
söz edilebilir (Hayek, 1999: 180).
Çünkü kendinden işleyen bir piyasa adaleti vardır ve bu mekanizmada zenginlik dağılmaktadır. Bu
kendiliğinden işleyen mekanizmaya/konuma müdahale etmek, zenginlere müdahale etmektir ki bu en
büyük adaletsizliktir.

Adam Smith’e göre
yoksulluk, yoksulların
kendi kusurlarıdır;
kendileri yoksulluk
üretmektedir. Çünkü
yoksullar, yoksulluğu
faziletli bir şey olarak
algılamaktadır. Bu
sebeple yoksulluğa düşen
bir insan, yoksulluktan
zevk bile alabilmektedir.
Robert Nozick de benzer bir yerde durmaktadır: Başkalarının refahını sağlamak için yeniden dağıtım görevi üstlenilemez. (Buchalan
& Mathieu, 1986: 35) Çünkü zenginlerin varlıklarının alınıp mesela
devlet eliyle yeniden dağıtılması,
zenginleri ‘zorla çalıştırmak’ demektir. (Erdoğan, 1999: 354) Bu
ise, adaletsizliktir ve ahlâksızlıktır.
Liberal zihniyetin yoksulları konumlandırdığı alan, görülebildiği üzere, onları ‘sorunlu’ gören
bir alandır. Sorunlu olanın, yeni
sorunlu alanlar üretmemesi için
‘kontrol edilmesi’ en doğru olanıdır! Dolayısıyla liberal zihniyet
için şehirde yoksulluğun varlığı,
bir yandan yoksulların kendi sorunudur bir yandan da anlaşılabilir olmaktan çok ‘kontrol edilebilir’
olmak durumundadır. Aksi halde, yoksullar zarar verirler! Çünkü
‘yoksulluk kültürü’, böyle bir zemin yaratmaktadır! Bu bakımdan,

mesela yoksullar ile ilgili herhangi
bir (b)ilimsel çalışma yapmak, onları daha iyi anlamak için değil, daha iyi kontrol etmek için gereklidir.
Liberal zihniyetin bu tarz yaklaşımına sert bir eleştiri, neo-marksist bir yaklaşım olan bağımlılık
teorisi üzerinden yapılmaktadır.
Teori, yoksulluğun sebebinin geleneksel ya da kültürel bir zeminde değil, aksine egemen olanların
zenginliklerinin uzantısında aramaktadır. I. Wallerstein’in merkez-çevre yaklaşımı üzerinden
ifade edilecek olursa, merkezde
olanların zenginlikleri sadece kendi iç dinamikleri sonucu değildir,
çevreyi sömürmelerinden ileri gelmektedir. Çevre’nin insan gücü
ve hammaddesi merkez tarafından ucuz bir şekilde kullanılmaktadır, yani sömürülmektedir. Bu
anlamda çevre’dekiler, pazar konumunda ‘bağımlı’dırlar ve merkezin neye ihtiyacı varsa ona göre
hareket etmek durumundadırlar
(Kurt, 2009: 99). Bu yaklaşımın
devlet bazındaki manası, sanayileşmiş ülkelerin daha da zenginleşmelerinin ‘geri-kalmış’ pozisyondaki ülkeleri sömürmelerinin

Robert Nozick

ürünü olduğu şeklindedir. Bu sebeple bir yandan zenginleşme oldukça diğer yandan da yoksulluk
artacaktır. (Mapp, 2008: 13) Birey bazındaki karşılığı ise zenginlerin zenginliklerinin artması ile
yoksulların daha da yoksul hale gelecekleridir. Bu yaklaşımın şehre
uyarlanması da benzer olacaktır:
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engelleyen bir ‘yoksulluk adâbı’dır.

Karl Marx

Şehirdeki zenginlerin zenginlikleri, yoksulların sömürülmesinden
kaynaklanır. Dolayısıyla bağımlılık teorisine göre, özetle, yoksulların yoksullukları kendi ‘kültür’ havzalarının ürünü olmaktan
çok, hegemonik sömürücü kültürün bir sonucudur. Marksist ifade
ile söylenecek olursa, kapitalizmin
yapısal sorunudur; kapitalist kültür var oldukça, yoksulluk (gittikçe artan bir şekilde) var olacaktır.
Marks, bu yapısal hali işçinin sömürülmesi üzerinden ele almakta
ve şöyle demektedir; “İşçi, kapitalist kazandığı zaman zorunlu olarak kazanma[makta], ama onunla
birlikte zorunlu olarak yitir[mektedir].” (Marks, 2003: 16)
Kanaatimizce iki görüş, haklı yönlere sahiptir ama haklı yönlerini
aşırı genellemeler yaparak totalci
bir yaklaşımla mutlak hüküm olarak ileri sürmektedir. Liberal zihniyet açısından bakıldığında, örneğin yoksulların bazı ‘risk alanları’na
sahip oldukları doğrudur. Mesela,
yoksulların, almış oldukları sosyal
yardım ve benzeri destekleri istismar etmeleri ve bu destekler üzerinden hayatlarını devam ettirmeyi alışkanlık haline getirmeleri ve
dolayısıyla tembellik ile karşı karşıya kalabilmeleri mümkündür.
Ancak bu durum, liberallerin ileri
sürdüğü gibi yoksulların yerleşmiş
bir kültürü değildir, sadece yoksullar için bir ‘risk alanı’dır. Bu bakımdan, ‘muhtemel’, başka bir şeydir;
‘vaki olması’, başka bir şeydir. Bu
sebeple düşünülmesi gereken nokta, muhtemel olanın vaki olmasını

Zira bir şehri kapitalist
yapan esas unsur,
zenginlerin ‘nasıl
bir halet-i ruhiye
içinde oldukları’,
yani kendilerini nasıl
konumlandırdıklarıdır.
Bu nedenle, dikkat
edilmesi gereken nokta,
zenginliğin kapitalistlikle
eşdeğer olduğu görüşü
yerine bir ‘zenginlik
adâbı’nın var olduğudur,
olması gerektiğidir.
Neo-markistlerin ileri sürdüğü görüş de ilk etapta haklı yönlere sahip görünmektedir. Zira bu görüşe
göre, yoksulluk ‘dışsal’ sebeplerle
ortaya çıkmakta ve devam etmektedir. Gerçekten de yoksulluğun
sebeplerinden biri, yoksulların
dışında bir alan ile ilgilidir. Ama
‘yoksulluğun sebeplerinden biri’dir
sadece bu dışsallık. Yoksa bütün
bütün sebepleri dışarıda aramak,
liberallerin yoksulların risk alanlarının olduğunu görmeyen uç noktadaki duruşlarına karşılık, diğer
bir uç noktada durmak anlamına
gelmektedir. Böyle bir uç noktada
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durmak, bir şehrin ruhunun olmadığını ve belki de şehrin ölü olduğunu söylemekle eşdeğerdir. Zira
bu uç nokta, şehirdeki zenginlerin tâ baştan hepsinin kapitalist ve
ruhsuz olduklarını ön-kabul olarak
ele almaktadır. Hâlbuki örneğin
(velev ki şehir kapitalist olsun!),
şehrin içinde ‘konumlanan’ zenginlerin bir kısmının bile, örneğin
zekâtlarını titizlikle verdikleri, üstüne fazlaca sadaka ve yardımlarda
bulundukları biliniyorsa, burada
totalci bir yaklaşım sergilenmesi
hata olacaktır. Zira bir şehri kapitalist yapan esas unsur, zenginlerin ‘nasıl bir halet-i ruhiye içinde
oldukları’, yani kendilerini nasıl
konumlandırdıklarıdır. Bu nedenle, dikkat edilmesi gereken nokta,
zenginliğin kapitalistlikle eşdeğer
olduğu görüşü yerine bir ‘zenginlik adâbı’nın var olduğudur, olması
gerektiğidir.
Bu noktada, kanaatimizce, yoksulları ‘yoksulluk kültürü’ riskinden
uzak tutacak, zenginleri de kapitalist damgasından kurtaracak bakış,
yoksulluğun da zenginliğin de bir
adâbının olduğunu bilmek ve bu
adâb üzere olmaktan geçmektedir.
İnsan, yardıma muhtaç olabilir,
hatta yardıma muhtaç bir şekilde
doğabilir. Bu durum, ‘insan olmak’
bakımından özsel bir sorun olarak görülemez. Sorun, yardım almayı hayat biçimi haline getirmek;
Zengin-fakir
betimlemesi
17. yy

yardım yapan aktörleri (devlet,
belediyeler, sivil toplum, bireyler
vb.), bu hayat biçimlerinin devamı
için istismar etmek, yani ‘risk alanından vaki alana kaymak ve oradan çıkmak istememek’tir.
Diğer taraftan, başka bir insan da
zengin olabilir. Bu zenginlik, meşru yollardan olduğu müddetçe yine
özsel anlamda sorun teşkil etmez.
Ama zenginliği sömürü çarkının
bir parçası olarak, yani gayr-i meşru olarak elde etmek ve bu tarz bir
zenginliği, yoksullara yardım yapmak üzerinden sadece kendi zenginliğini devam ettirmek için bir
nevi reklam ve güç aracı olarak
kullanmaktır, sorunlu olan. Böylece zenginlik yolu ile, bir nevi diğer insanlar üzerinde hüküm sürmek söz konusu olmuş olur. İmam
Gazâlî, bu tarz bir durumu ‘ilahlık
eğilimi’ olarak görmektedir. Ona
göre, insan ilah gibi eşsiz ve rakipsiz olmak ister. Ancak bu imkâna sahip olamayacağı için, böyle
bir eğilimini dünyanın varlıklarına
hâkim olmak suretiyle gidermeye
kalkışır. Böylece insanlar üzerinde, mal çokluğu yolu ile bir hüküm
sürme girişimi baş gösterir. (Özel,
1995: 22) İşte sorunlu olan zenginlik budur.
Yoksulların ve zenginlerin bu tarz
sorunlu alanlara düşmemeleri için
gerekli olan şey yoksulluk adâbı ve
zenginlik adâbıdır.

Zenginliğin
putlaştırılması,
beraberinde gelecek
korkusunu da
getirmektedir. Zira her
put, yok-olucudur!
Yoksulluk adâbının bir yönü, yoksulların kendilerini ‘nasıl’ görmeleri gerektiği ile ilgilidir. Yoksul, yoksul olmanın ‘özsel’ anlamda kötü
olmadığının idraki içinde olmalıdır
ki, aşağılık kompleksi oluşmasın,
bu sebeple de yoksulluk kanıksanmış olmasın ve içinden çıkılamaz
duruma düşülmesin. Başka bir
ifade ile yoksulda, yoksul olmanın kişiyi insan olmaktan, insanlıktan alıkoymadığı şeklinde özsel bir inanç gereklidir. Aksi halde
yoksulluk patolojik bir hal alır ve
asıl olması gereken “yoksulluktan
kurtulma gayreti” ve ‘çalışma şevki’ yok olabilir. Yoksulluk adâbının
diğer yönü ise yoksulların, yoksul
olmayanları ya da zenginleri nasıl görmeleri ve onlarla nasıl ilişki
kurmaları gerektiği ile alakalıdır.
Yoksul olan, veren elin alan elden
üstün olduğunu bilerek ve mümkün olduğunca alan el olmaktan
çıkma gayreti içinde bulunarak,
veren elin verme fiillerini istismar
etmemelidir ki, adâb oluşsun.

Zenginlik adâbında ise, zenginliğin ne olmadığının bilinmesi önemlidir. Bilinmesi gereken,
zenginlik adâbının, maddi kazancın putlaştırılmasını, zenginliği
zevk için tüketime dönüştürmeyi
ve egoizmin tatmini olan bir zemin olmasını kabul etmediğidir.
Mesela zenginlik adâbı, (Smith’in
gördüğü gibi) servetin bir uygarlık
durumu olarak (Yeatman, 2004:
81) görülmesini kabul etmez. Zira
böyle bir uygarlık durumu, insanı
sınırsız ve zapt edilemez bir fayda/
kazanç temayülü içine getirmektedir. Bu, kazançtan başka hiçbir değer taşımayan ve Sombart’ın işaret
ettiği altına sahip olabilmek için
ortaya konan amansız mücadeleyi ve para tutkusunu akla getiren
(2008: 35, 40, 42) bir zenginliktir
ki, buna zenginliğin putlaştırılması diyebiliriz. Zenginliğin putlaştırılması, beraberinde gelecek korkusunu da getirmektedir. Zira her
put, yok-olucudur!
Bu anlamda Gazâlî, korkan insanın, kötümser olacağını, bu sebeple var olan ihtiyaçlarını karşılasa
bile, uzun hesaplar yapacağını söylemektedir. Bu, insanın hatırına,
ihtiyacına yeten malın telef olabileceği ve başkasına muhtaç duruma düşebileceği duruma getirmektedir. Bir kere, bu hatıra gelmesi
durumunda da insanın içine korku
dolmakta ve korkunun verdiği rahatsızlığı, herhangi bir afet halinde başvurabileceği başka bir malının da olduğunu bilmekten ileri
gelen bir güvenlik duygusu nedeniyle, başka şey dindiremez olmaktadır. Böylece bu insan, geleceği için beslediği korkudan dolayı,
sürekli uzun bir ömrü ve ihtiyaçları, malların afetlere maruz kalma
olasılığını hesap edip durmaktadır.
Sonuçta bu hal, bu insanın korkusunun tek çaresi olarak gördüğü, ihtiyaçtan fazla mal toplamakla neticelenmektedir. (Özel, 1995:
21) Erich Fromm, Gazâlî’yi teyit
eder bir ifade ile “korkak … insan,
… korkak olduğu için bir şeyleri tüketmek zorundadır” (Fromm,
1996: 85) demektedir.
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‘kendisi için istenen bir şey’ yani
‘daha değerlisi olmayan’ anlamına gelmektedir. Ki bu, zenginlikle insan olmayı eşitleyen bir özsel
hata olur. Platon’un gözüyle bakılırsa böyle bir hal/hata, ‘kölelik’tir,
Tönnies içinse ‘kimliksizlik’tir. İşte
zenginlik adâbı, bu tarz patolojilerden uzak olmayı gerektirir.

Eğer bir ‘şehir ruhu’
isteniyorsa, o şehrin
sakinlerinden olan zengin
ve yoksul kesimin ‘adâb’
üzere olması gereklidir.
Çünkü adâb, anlamayı,
anlamlandırmayı,
kavramayı, kuşatmayı
sağlar.

İşte bu sebeple zenginlik adâbı,
tüketim hastalığını kabul etmez.
Marks, biriktirmeyi liberal-kapitalist ahlâk için bir zevk olarak addetmektedir ve buna ‘perhiz teorisi’ adını vermektedir. (Marks,
1982: 740-741) Ama artık söz konusu olan bir biriktirme değil, var
olan (veya olmayan) herşeyin ‘harvurulup harman savrulması’dır.
Zenginlik adâbı, bu tarz bir tüketim hastalığını reddeder; çünkü bu durum, Aristo’nun tabiri ile

Bu çerçevelerden bakıldığında, eğer
bir ‘şehir ruhu’ isteniyorsa, o şehrin sakinlerinden olan zengin ve
yoksul kesimin ‘adâb’ üzere olması
gereklidir. Çünkü adâb, anlamayı,
anlamlandırmayı, kavramayı, kuşatmayı sağlar. Eskimeyen bir ifade olarak söylendiği üzere “edeb/
adâb ile gelen lütufla döner”in işaret ettiği hususa bakıp, şehirdeki
yoksulların ve zenginlerin “adâb
üzere konumlandırılmaları”, geri dönüşler bakımından şehir için
lütuf olacaktır. Lütufsa, içinde kültürü, sanatı, estetiği barındıran bir
ruh halinin uzantısıdır.
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İlklerin İnsanı Nuri
Demirağ
uri Demirağ isminden bahis açıldığında akıllara hiç
şüphesiz Türk havacılığının, daha
doğrusu Türk tayyareciliğinin öncülerinden biri gelir. Nuri Demirağ,
Türkiye tarihinde maalesef örneklerine çokça rastlandığı üzere, hak
ettiği değeri kendi devrinde bilinmemiş sıradışı şahsiyetlerden biridir. Nuri Demirağ’ın birçok ilk teşebbüse imza atmış olması, onun
sıradışı şahsiyetini ortaya koymakta ve onu bir memleket değeri kılmaktadır. Nuri Demirağ’ın imza
attığı ilkler, kendi devrinde hak ettiği takdiri görmemiş olsa da bugün onun ticari teşebbüsleri ve
hatta siyasi mücadelesi aradan geçen uzun yıllardan sonra sitayişle yâd edilmektedir.1 Demiryolu
sahasında memlekete yaptığı hizmetlerle “Demirağ” soyadını elde
etmiş olan Nuri Demirağ’ın, bunun sonrasında bütün sermayesini yatırarak giriştiği yerli uçak üretiminde ortaya koyduğu başarılar,
çeşitli araştırmalara, makale ve kitaplara konu olmuştur.2 Böylelikle

N

1 Bir örnek olarak, Nuri Demirağ’ın memleketin
kalkınması ve özellikle havacılık için gerçekleştirdiği hizmetler ile proje fikirlerinin önemi, 6-7-8
Ekim 2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Küresel Havacılık ve Offset Konferansında “Havacılk Endüstrisinde bir Öncü: Nuri Demirağ” başlıklı konuşmada dile getirilmiştir. Konuşmanın
içeriği için bkz. http://www.izmiraerospace.com/
presentations/1_BanuOnaral.pdf.
2 Nuri Demirağ’ın hayatı, kişiliği, demiryolu ve
havacılık sahasındaki ticari faaliyetleri ve siyasi mücadeleleri hakkında teferruatlı bilgi için
şu eserlere müracaat edilebilir: M. Necmettin

Nuri Demirağ’ın memlekete katkıları belli bir düzeyde de olsa gün
ışığına kavuşturularak kayıt altına
alınmıştır. Bu sebeple bu yazı, Nuri Demirağ’ın günümüzde çok fazla bilinmeyen bir başka ‘sıradışı’
projesini ‘yeniden’ gündeme taşımak üzere kaleme alınmıştır. Nuri Demirağ’ın kurmayı tasarladığı
bu proje, Teknik ve Ahlâk Üniversitesi Projesidir. Proje fikri tanımına uygun olarak yapısal ve işlevsel bir yeniliği barındıran Teknik
ve Ahlâk Üniversitesi Projesi, üniversite sayısının son yıllarda hızla arttığı Türkiye’de üzerinde yeniden düşünmeye değer bir model
sunmaktadır.

Bahsedildiği gibi ilklerin adamı
olan Nuri Demirağ, Teknik ve Ahlâk Üniversitesi projesi ile memleket gençlerinin hem ahlâken,
hem de madden, yani teknik beceriler yönüyle eğitileceği bir yükseköğretim kurumu tesis etmeyi
hedeflemiştir.

Teknolojide ve
özellikle de havacılıkta
varlık gösteremeyen
memleketler, havacılığı
başarmış sanayi
ülkelerinin pazarı
olmak durumundadır.
Bu sebeple, kurulacak
Teknik ve Ahlâk
bu üniversitede ahlâki
Üniversitesi Projesi
disiplinler yanında teknik
Memleket kalkınması, Nuri Demitedrisata büyük önem
rağ’ın üzerinde çok kafa yorduğu
verilecekti.
meselelerden olmuştur. Memleket
kalkınması için ahlâk adamlığı karakterine sahip olmak kadar teknik
beceriye sahip üretici kadroların
önemini kavramış olan Nuri Demirağ, bu kadroları yetiştirecek bir
Teknik ve Ahlâk Üniversitesi projesi tasarlamıştır. Nuri Demirağ’ın
bu projesi, ahlâk ve tekniği bir üniversite isminde birleştiren bir ilk
uygulama teşebbüsü olmuştur.
Deliorman, (1957), Nuri Demirağ’ın Hayat ve
Mücadeleleri, Nu.D. Matbaası, İstanbul; Ziya Şakir (1947), Nuri Demirağ Kimdir?, Kenan
Matbaası, İstanbul; Ali Can Sekmeç (2009),
“Cumhuriyete Kanat Geren Bir Ailenin Öyküsü.
Mühürdarzâdeler’den Demirağlar’a”, Chronicle,
Sayı 12, s. 96-103; Fatih M. Dervişoğlu (2007),
Bir Havacılık Efsanesi: Nuri Demirağ, Ötüken
Neşriyat, İstanbul.

Nuri Demirağ, bilmektedir ki ahlâkın iflas etmiş olduğu milletler, uyuşukluğa ve diğer milletlerin boyunduruğu altına girmeğe
mahkûmdur. Öte yandan, teknolojide ve özellikle de havacılıkta varlık gösteremeyen memleketler, havacılığı başarmış sanayi ülkelerinin
pazarı olmak durumundadır.3 Bu
sebeple, kurulacak bu üniversitede ahlâki disiplinler yanında teknik tedrisata büyük önem verilecekti. Teknik ve ahlâki becerilere

3 Nuri Demirağ’ın bu mealdeki bir sözü için bkz.
Deliorman (1957), a.g.e., s. 19.

tabiriyle kollarında altın bileziği
olan elemanlar yetiştirilecektir.”5

Nuri Demirağ’ın milli
kalkınma meselesi
yanında üzerinde kafa
yorduğu bir diğer önemli
mesele, Doğu ya da İslâm
ülkelerinin kalkınması
meselesi olmuştur.

Teknik ve Ahlâk
Üniversitesi’nin
kurulacağı konusunu işleyen bir gazete makalesi.
(Kaynak: Akşam
Gazetesi, 20 Ekim
1950, s. 5.)

sahip donanımlı bir genç nesil yetiştirme gayesi doğrultusunda kurulacak üniversitenin 22 fakülteye sahip olması planlanmıştı. Bu
fakülteler şunlardı: Uçak Mühendisliği, Kimya, Makina, Elektrik,

Baraj), Fizyoloji, Riyaziye, Sevkulceyş (Askerliğe ait ilimler), Tıp,
Hukuk, İktisat, Astronomi ve Dinler, Gazetecilik, Tarih ve Coğrafya,
Edebiyat, Lisaniyat, Ziraat, Hayvanat ve Ev İdaresi Fakülteleri.4
Teknik ve Ahlâk Üniversitesi projesinin hem teknik, hem de sosyal
bilimlerden zengin disiplinleri barındıracak biçimde tasarlanmış olması, Nuri Demirağ’ın ‘vizyoner’
kişiliğinin açık bir delilidir.
Nuri Demirağ, kurmayı planladığı
üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin, devlet kapısında iş arayan kişiler olarak değil, iş kuran, işveren olmalarına imkân sağlayacak
biçimde her sahada en yeni bilgilerle donanmış kimseler olarak mezun edilmelerini hedeflemekteydi.
Nuri Demirağ’ın Teknik ve Ahlâk
Üniversitesi projesinin ana hedefini ya da bugünkü tabirle misyonunu şu ifade özetlemekteydi:

Teknik ve Ahlâk
Üniversitesi’nin
kurulacağını duyaran dönemin bir
gazete haberi.
(Kaynak: Milliyet
Gazetesi, 10 Ocak
1951, s. 2.)

Yollar ve Bina İnşaatı, Meteoroloji, Arziyat, Maden ve İzabe, Fabrika Organizasyonu, Cer ve Nakliyat
Mühendisliği, Deniz İnşaatı, Su
Mühendisliği (Sulama, Kurutma,

Bu şekilde mezun olacak kişilerin de işletme kurarak memleket
kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteydi. Nuri Demirağ,
kendi iş hayatında devletçilik6 uygulamalarından çektiği sıkıntılar
sebebiyle hür teşebbüsün yılmaz
ve yorulmak bilmez bir savunucusu olmuştu. Devletçilik karşısında
liberal bir iktisadî düzene inanan
Nuri Demirağ, memleket kalkınmasının ancak hür teşebbüs ikliminde gerçekleşeceğine olan inacını şu sözlerle ortaya koymuştur:
“Hudutsuz ve gayri meşru kazanç
ve servetlere meydan vermemek
şartile ticaret, ziraat, ve sanayide
halka tam bir serbesti temin olunacak, şahsi teşebbüse geniş ölçüde yer verilecek, bütün kol ve kafa
harekete geçirilecektir.”7
Nuri Demirağ’ın milli kalkınma meselesi yanında üzerinde kafa yorduğu bir diğer önemli mesele, Doğu ya da İslâm
ülkelerinin kalkınması meselesi olmuştur. Nuri Demirağ için Doğu
ya da İslâm ülkelerinin kalkınmasının yolu, Şark-İslâm Birliği’nden
geçmekteydi.
5 H. Sim (Toplayan) (1951), Nuri Demirağ’ın Millet Hayatına ve Memleket Menfaatine Amerika Seyahati İntibaları ve Türk Milletine Beyannamesi, Şaka Matbaası, İstanbul, s.
20.

“(...) şahsi teşebbüse kabiliyetli, en son sistem ve modern fen
ve san’atla mücehhez ve bir halk

6 Nuri Demirağ’ın ‘devletçilik’ hakkındaki görüşleri için bkz. Milli Kalkınma Partisi 1949 Yılı
Umumî Kongresi (1949), Vakit Matbaası, İstanbul, s. 20.

4 Deliorman (1957), a.g.e., s. 139.

7 Milli Kalkınma Partisi Nizamnamesi – İzahları ve Köy Kalkınması (1950), Şaka Matbaası, İstanbul, s. 13
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İlklerin insanı Nuri Demirağ’ın bu
doğrultuda “Şark Devletleri/Milletleri Federasyonu” gibi bir projesi de vardı.8 H. Sim (Toplayan)
(1951), Nuri Demirağ’ın Millet
Hayatına ve Memleket Menfaatine Amerika Seyahati İntibaları ve
Türk Milletine Beyannamesi, Şaka
Matbaası, İstanbul, s. 20.

Nuri Demirağ,
Paşalimanı’ndaki koruda
bulanan milyonlar
değerindeki bütün
arazisini bu üniversitenin
inşaatına tahsis
etmeyi düşünmüştür.
Kaynaklarda, o dönemde İstanbul’a bir ziyarette bulunan Pakistan İslam Birliği Reisi Halikuzzaman’ın temsilcisi ve İslâm Orta
Doğu’su üyesi Muhammed Alimullah Es-Sıddıki’nin Nuri Demirağ ile
görüştüğü belirtilmektedir. Bu görüşmede Nuri Demirağ, bu misafire “Şark Devletleri/Milletleri Federasyonu” projesi yanında Teknik
ve Ahlâk Üniversitesi projesinden
bahsetmiştir. Muhammed Alimullah Es-Sıddıki’nin Nuri Demirağ’ın
“Şark Devletleri/Milletleri Federasyonu” projesi ile Teknik ve Ahlâk Üniversitesi projesinden çok
etkilendiği dile getirilmiştir.9 Yine kaynaklarda Nuri Demirağ’ın
Muhammed Alimullah Es-Sıddıki ile görüşmesinde Teknik ve Ahlâk Üniversitesi adını değil, ‘İslâm
Üniversitesi’ adını kullandığı belirtilmektedir.10 Başka bir yazıda da
aynı üniversitenin adı, “Şark Üniversitesi” şeklinde geçmektedir.11
Nuri Demirağ, kurulacak Teknik ve Ahlâk Üniversitesi’nde bütün Şark-İslâm âleminden gelecek
8 Nuri Demirağ’ın “Şark Devletleri/Milletleri
Projesi” hakkında genel bilgiler için bkz. H. Sim
(1951), a.g.e., s. 9-15.

öğrencilerin öğrenim görmesine
imkân sunmak gayesindeydi. Bu
üniversitede öğrenciler, Türkçe yanında birbirlerinin dillerini öğrenerek kaynaşabileceklerdi.12 Nuri
Demirağ’ın Teknik ve Ahlâk Üniversitesi’ni esasen “Şark Devletleri Federasyonu” projesini gerçekleştirme yolunda önemli bir vasıta
olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda, Ahlâk ve Teknik Üniversitesi’nin Paşalimanı’nda bulunan Nuri Demirağ Korusu içinde
inşa edileceği bilgisine yer verilmektedir.13 Nuri Demirağ, Paşalimanı’ndaki koruda bulanan milyonlar değerindeki bütün arazisini
bu üniversitenin inşaatına tahsis
etmeyi düşünmüştür. Nuri Demirağ’ın Teknik ve Ahlâk Üniversitesi
için planlar da çizdirdiği bilinmektedir. Yine kaynaklarda, Teknik ve
Ahlâk Üniversitesi binasının Şişli
Camii mimarı Vasfi Egeli tarafından klasik Türk mimarisine uygun
tarzda inşa edileceği bilgisine rastlanmaktadır.14 Kurulacak Teknik
ve Ahlâk Üniversitesi’ne ait bir takım özellikleri ise Nuri Demirağ’ın
Muhammed Alimullah Es-Sıddıki ile yukarıda bahsedilen görüşmesinde dile getirdiği açıklamalardan edinmek mümkündür. Bu
görüşmede Nuri Demirağ, Teknik
ve Ahlâk Üniversitesinin 115 bin
km²’lik bir arazi üzerinde beş katlı olarak inşa edileceğini, inşa edilecek üniversitenin bütün planlarının hazır olduğunu, dış cephesinin

9 H. Sim (1951), a.g.e., s. 15.

12 M. Necmettin Deliorman (1957), a.g.e., s.
139.

10 H. Sim (1951), a.g.e., s. 15.

13 H. Sim (1951), a.g.e., s. 16.

11 H. Sim (1951), a.g.e., s. 20.

14 H. Sim (1951), a.g.e., s. 16.

208 metre uzunluğunda olacağını
ve arazi üzerinde hocalara ait evlerin de yer alacağını ifade etmiştir. Bu ifadelerden, kurulması düşünülen bu üniversitenin bugünkü
manada tam bir kampus hüviyeti taşıyacağı anlaşılmaktadır. Aynı
görüşmede Nuri Demirağ, kurulacak bu üniversitede 3442’si yatılı
olmak üzere toplam 10000 öğrencinin öğrenim göreceğini söylemiştir. Nuri Demirağ’ın hedefinde,
üniversitenin temel atma törenini İstanbul’un 500. Fetih Yıldönümü olan 1953 yılında İstanbul’da
toplanması kararlaştırılan Müslüman Devletler Kongresi esnasında
gerçekleştirmek vardı. Ancak, bu
kongrenin yapılamaması nedeniyle söz konusu temel atma töreni de
maalesef gerçekleşememiştir.15

Sonuç: Hür Teşebbüs
için Model Bir İnsan
Nuri Demirağ, Teknik ve Ahlâk
Üniversitesi projesinde görüldüğü üzere kendi dönemi için olduğu
kadar bugünün şartlarında da sıra
dışı özellikteki birçok girişimcilik
projesine imza atmıştır. Nuri Demirağ’ın girişimcilik, diğer bir ifadeyle hür teşebbüs kültürü, Türk
iş dünyası için çok değerli faydalar
barındırmaktadır. Türk yakın tarihine mal olmuş güzide bir şahsiyet olan Nuri Demirağ, hayatını ve
ticari faaliyetlerini araştıracakları
her daim şaşırtacak sıra dışı yenilikler sunmayı sürdürmektedir.

15 M. Necmettin Deliorman (1957), a.g.e., s.
139.

Nuri Demirağ’ın
Üsküdar
Paşalimanı’ndaki
korusunda inşa
etmeyi tasarladığı Teknik ve Ahlâk
Üniversitesi’nin bir
planı.
(Kaynak: M.
Necmettin
Deliorman
(1957), Nuri
Demirağ’ın Hayat
ve Mücadeleleri, s.
138).
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“Şehirlerimizde eskiden yürüyerek yahut at
arabasıyla 15-20 dakikada gittiğimiz yerlere
şimdi hızı saatte 150 mil olan otomobillerle 15
dakikada gidebiliyoruz.”
Lewis Mumford

Ş

ehirleri ekonomik
unsurlarla düşündüğümüz zaman
öncelikle istatistikî
bilgiler gelir akla.
Bu değerler üzerinden şehrin gelişmişliği ve büyüklüğü vs. hesaplanır. Ekonomi gerek kamu eliyle gerekse özel sektör
eliyle olsun, bir şekilde değişim ve
dönüşüm
gerçekleştirmektedir.
Ancak ele giren ve elden çıkan finansal veriler üzerinden değerlendirmenin yanında, insan ruhuna giren ve ondan çıkan unsurlar
ve değerler üzerinde de bir inceleme yapmak gerekmektedir. Zira
sadece finansal veriler üzerinden
hesaplamalar yapmak, neyi kaybettiğimizi anlamak ve girdiğimiz
kaosu tanımlamak ve kaybetmekte olduğumuz birçok insanî unsurlarımızı bulabilmenin yolunu yeniden oluşturmak gücünden bizleri
yoksun bırakacaktır.
Ekonominin neye yaradığı ya da
yaramadığı; nasıl yarayacağı ya da

yaraması gerektiği gibi bir konuya
girmekten imtina etmek ancak bir
noktaya da işaret etmek için Lewis
Mumford’un şu sözünü hatırlatmak isterim: “Şehirlerimizde eskiden yürüyerek yahut at arabasıyla
15-20 dakikada gittiğimiz yerlere şimdi hızı saatte 150 mil olan
otomobillerle 15 dakikada gidebiliyoruz.” Olağan şartlar içinde ve
herhangi bir stres ve gerilim yaşamadan yapılan yaya veya at arabası yürüyüşü zamanlarından sonra
yüz elli mil hıza sahip bir arabada
büyük bir stres altında yaptığımız
yolculuğu neye borçluyuz?
Şehrin temel unsurlarını ve ilkelerini düşündüğümüz zaman ekonominin bu unsurlar ve ilkeleri temel
alarak şehre katkıda bulunması beklenir. Aksi halde ekonomisi güçlü bir yerleşim yerinin bizim
kast ettiğimiz anlamda bir şehir
olarak kalması söz konusu olamaz.
Zira şehir, sosyal hayata, insanlar
arasındaki ilişkilere biçim vermesi ile öne çıkmaktadır. Ve bu sosyal

Olağan şartlar içinde
ve herhangi bir stres
ve gerilim yaşamadan
yapılan yaya veya
at arabası yürüyüşü
zamanlarından sonra
150 mil hıza sahip bir
arabada büyük bir stres
altında yaptığımız
yolculuğu neye
borçluyuz?
hayat şehir olmayan yerleşim yerlerinden daha yoğundur. Bu sebeple bu yoğunluğa, bu karmaşık ilişki
ağına bir değerler manzumesi şeklinde biçim verebilmesi insanın ve
toplumun en büyük başarısı ve erdemi olarak görülmüştür. Bu biçim
vermede önemli bir unsur, insanoğlunun elindeki finansal güçtür.
Zira biçim dediğimiz yapı, fizikî bir

Hartum

yapıdır; malzemeye, teknolojiye ve
iş gücüne ihtiyaç duyar. Güç arttıkça mimari yapılardaki biçimler,
estetik ölçüler toplumun sahip olduğu değerleri daha müzeyyen bir
şekilde yansıtır. Ancak hiçbir zaman insani ölçülerden sapmaz ve
kendi elinden çıktığı varlığı ezmez.
En azından ezmemesi beklenir.

Mimari yapının
malzemesi, estetik
değerleri ve ölçüleri ne
olursa olsun insanın
gökle ve yerle; güneşle,
yıldızla, ayla; denizle,
dağla vesaire bütün tabii
unsurlarla ilişkisinin
ve bu ilişkinin bir
neticesi olan ülfetinin
kesilmemesi bir şehrin
sağlaması gereken asli
vazifelerin başında gelir.
İnsanın veya ruhun ezilmesinden temel kasıt, insanın tabii
hayatından koparılması olarak

anlaşılmaktadır. Mimari yapının
malzemesi, estetik değerleri ve ölçüleri ne olursa olsun insanın gökle ve yerle, güneşle, yıldızla, ayla,
denizle, dağla vesaire bütün tabii
unsurlarla ilişkisinin ve bu ilişkinin bir neticesi olan ülfetinin kesilmemesi bir şehrin sağlaması gereken asli vazifelerin başında gelir.
Bunlarla birlikte şehir sakinlerine sağlanması gereken başka hususlar da hatırlanmalıdır. Bunların

başında merkezle irtibat, ulaşım
ve emniyet gelmektedir. Merkezde, şehir sakinlerinin sahip olduğu
inanç, gelenek vesaire değerlerini yansıtan abidevi yapılar bulunduğu için şehrin merkeze uzak
sakinlerinin de bu yapılarla irtibatı kolayca sağlanmalıdır. Ayrıca şehirliler kendi bölgeleri içinde
ve diğer bölgelere rahatça ulaşım
sağlayabilmelidirler. Ve yine, şehirlilerin hayatları, sosyal yaşamları
emniyet içinde cereyan etmelidir.

İstanbul
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Osmanlıdan kalma
şehirlerimizin başına
gelenleri okuduğumuz
zaman fark ediyoruz.
Benim neslim ve
bana yakın nesiller,
o şehirlerin efsunlu
havasını görmedi ve
tatmadılar.
Yukarıda zikrettiğimiz inanç öğelerinin yansıması ve kolay yaşanabilir bir şehir vasıfları veçhesinden
İstanbul ve Hartum’a baktığımız
zaman karşımıza bazı ilginçlikler
çıkmaktadır. Bunlar, insanoğlunun yeryüzünde asli vazifelerinden biri olan yeryüzünü, yani çevresini güzelleştirmesi düşüncesiyle
baktığımız zaman görünmektedir.
İstanbul’a bu açıdan bakıldığı zaman görülür ki İstanbul, insanoğlu
eliyle güzelliğini yitirmekle kalmamış, bir şehrin en temel yaşanabilir olma özelliğini dahi kaybetmekle yüz yüze gelmiştir. Burada en
önemli etkenlerden biri, ekonomi
olarak karşımıza çıkar. Zira “Fakir
İstanbul”un1 bütün özellikleriyle
ait olduğu medeniyeti yansıttığı
bilinmektedir. Zenginleşen insanın yerine göre değerlerden yoksun, yerine göre değerlere karşı ve
ithal bir güçle işe girişmesi, şehrin
1 Bu hususta bkz. Turgut Cansever, Kubbeyi Yere
Koymamak, İz Yayınları, İstanbul 2002, s. 138139. Ayrıca fikir vermesi açısından bazı bölümleri buraya alıntılıyorum: “… Buna rağmen Lamartine 1830’larda Türkiye’ye geliyor. “Cennet
burası” diyor. “Batılıların tasavvur edemeyeceği
iki özelliği var bu ülkenin. Bir tanesi temiz, diğeri de güzel bir ülke.” diyor. ... Lamartine Osmanlı
âlemini büyük bir değerler ülkesi olarak görürken,
Ziya Paşa Fransa’ya gidip döndüğünde “diyâr-ı
küfr”de kâşâneler, “mülk-i İslâm’da” ise hep “virâneler” gördüğünü söyleyebiliyor. Lamartine’nin
gördüğü güzelliği fark etmemek sadece Ziya Paşa’ya has değil. Tanzimatla beraber Osmanlı’nın
üst düzey yöneticilerinin, yani padişah, şehzade,
sadrazam ve hatta ulemanın inşa ettirdiği yapılar dosdoğru Greko-Romen, Helenistik kültürden
aktarılmış biçimlerin İstanbul’a taşınması şeklinde olmuştur. Biraz daha ileri gidersek harabe denilen bu ülkede, 20. asırda biçim dünyamızı değiştiren Fransız Le Corbusier İstanbul’da çizdiği
resimler ve getirdiği çözümlerle 20. asır mimarîsini ortaya çıkartıyor.”

sahip olduğu değerler manzumesini alt üst etmiştir.

geçirdiği derin travmaları onlar kadar fark edemiyoruz.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir şehre tamamen finansal
unsurların hâkim olması ve kendi diledikleri gibi şehri ve bütün
sosyal ağları biçimlendirmeleri bir
“finansal darbe” tabirini çağrıştırmaktadır. “Siyasal darbe”lerde belli bir zümrenin ki genelde bunlar
eli silahlı zümreler olagelmiştir,
bir ülkenin yönetimini hak etmediği bir şekilde, cebren ele geçirmekte, kendi yerini yetkinliği olmadan kendisi belirlemektedir.
Siyasal darbe, hareketiyle ve icraatıyla toplumun bütün kesimlerince görünür ve tanımlanırken finansal darbe toplumun temellerini
yerinden oynatarak alt üst etmekte ancak bunlar toplumun bütün
kesimlerince görünmekle birlikte
tanımlanamamaktadır.

Hartum’da Nil kıyısında insanların çaylarını içerken tabiatın cilvelerine şahit olduklarını ve seyre
gark olduklarını görünce ve onlara bu hazzı tatmakta iştirak edince
neyi kaybedeceklerini birebir yaşıyorsunuz. Ayrıca Nil’in bir tarafından çok uzak kıyılarını dahi temaşa etme ve yine tabiatın cilvelerine
açık olmanın ne demek olduğunu
görebiliyorsunuz.

Cihangir, Fındıklı,
İstanbul (1900)

Osmanlıdan kalma şehirlerimizin
başına gelenleri okuduğumuz zaman fark ediyoruz. Benim neslim
ve bana yakın nesiller, o şehirlerin
efsunlu havasını görmedi ve tatmadılar. Dolayısıyla neyi kaybettiğimizi anlamak ve neyin mahrumiyetini çektiğimizi yakinen idrak
lütfundan yoksunuz. Bununla birlikte kaybettiklerimize o efsunlu
dünyayı görenler kadar üzülemiyor
ve finansal darbelerle şehirlerin
Hartum

Hartum
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Bunları gördükten sonra Nil kıyısına dikilen ve dikilmekte olan
çok katlı ticaret merkezlerine şahit
olunca, bu yapılan eylemin güneşinden ayına, yıldızından bulutuna
kadar tabiatın; çocuğundan yaşlısına, zengininden fakirine kadar
toplumun bütün unsurlarına yapılan bir finansal darbe olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Gün gün, herkesin gözü önünde cereyan eden
ve kimsenin müdahale kudreti
bulamadığı ve belki de zenginleşme ümidiyle sevindiği bir finansal
darbe.
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ve neyi kaybettiğini anlamaya gerek kalmadan neyi kaybedeceğini
anlamasını sağlayacaktır.
Bizim medeniyetimize göre kutsal
mekânlar merkezde yer alır ve baskın unsurdur. Bir nevi etrafında
şekillenen bölgenin uzak noktalarından bile görünen, bu yönüyle de
insanlara fiziksel ve kutsal yön tayin edici bir özelliğe sahiptir. Hartum’da gördüğüm kutsal mekânlar, camii ve kiliselerden birçoğu
bu yapılarını korumaktadır. Görebildiğim, içinde yaşadığım ve yollarından geçtiğim bölgelerde gözüme ilk çarpan unsurlar minareler

Nil kıyısına dikilen ve
dikilmekte olan çok katlı
ticaret merkezlerine
şahit olunca, bu yapılan
eylemin güneşinden
ayına, yıldızından
bulutuna kadar tabiatın;
çocuğundan yaşlısına,
zengininden fakirine
kadar toplumun bütün
unsurlarına yapılan bir
finansal darbe olduğuna
kanaat getiriyorsunuz.
Finansal darbe mevzuundan önce yukarıda saydığımız özellikler
penceresinden Hartum ve İstanbul’a çok sathî de olsa bakmaya çalışalım. Bu bakış kısa süreli intiba,
gözlem ve mülakatlara dayanmaktadır. İstatistikî veriler bütün bir
ülkeyi ve şehri kapsayan bir çalışma değildir. Şehrin bazı bölgeleri, kamu ve özel binaları, kutsal
mekânları ve bunlara nispetle yerleşim yerleri görülerek oluşan intibaları yansıtmaktadır.
Hartum ekonomi bakımından İstanbul’dan çok gerilerde bir şehir
olarak karşımıza çıkmakta ancak
bu geri kalmışlığın yanında bize
gösterdiği yönleriyle İstanbul’a bazı hatırlatmalarda bulunmaktadır.
Bununla birlikte Hartum’un İstanbul’a bakması, geleceğini görmesini

Hartum

ve çok sayıda olmamakla birlikte
çan kuleleridir. Bu özellik, şehrin
kenar bölgelerinde varlığını sürdürdüğü gibi merkezî yerlerinde de
kendini korumaktadır. Ancak gerek bazı kamu binaları, gerekse ve
de özellikle dışarıdan gelen sermayeyle yapılan ticarî binalar çok daha yüksek katlardan oluşmaktadır.
Yüksek katlardan oluşmakla birlikte, yapılan inşaatların Nil Nehri kıyısında olması ayrıca bozulmanın boyutunu değiştirmekte ve
artırmaktadır. Kutsal mekânların
yüksekliğinin aşılmasıyla birlikte
Nil Nehri’nin coğrafyaya getirdiği güzelliğin, gerek gün doğumunda gerekse gün batımında güneşin
oluşturduğu güzellik ve kıyı şeridi boyunca insanların dinlenme,
manzara seyretme imkânlarını da
kısıtlamanın başlangıcını teşkil
etmektedir. Temennimiz, günler

Hartum

sonra insanlar, güneşin kendilerine ikram ettiği kızıl havalarını seyretmekten duydukları zevki, hatıralarında paylaşacak olmazlar.

olduğu veya çoğu zaman herkesin
oturduğu toplu ulaşım araçlarına
rastlayabiliyorsunuz. (Burada Hartum’dan bahsettiğimi bir kez daha
hatırlatmak isterim.) Bu manzarayı İstanbul uzun zamandır kaybetmiş durumdadır. İstanbul için
artık ne trafik saati ne de araç saati söz konusudur. Ulaşımın İstanbul’a göre rahat olmasıyla birlikte
ikliminden midir bilinmez, burada
aşırı bir korna sesi, yol kesip öne
geçme, birbiriyle yol kavgası yapma gibi görüntülere pek rastlanmıyor. Bu da şehir yollarının insanı sürüklediği stres ve gerilimden
kaynaklanıyor olsa gerek.

Yolda aracınızla
seyrederken veya
yürürken dahi
gökyüzüyle muhatap
olmak, başınızı
kaldırdığınızda sofra
silken bir kadın yerine
bir mavilik, bir güneş, bir
ay veya bir yıldız görmek,
insana özgürlüğünü
Bir yerlere ulaşmak çok farklı cadhissettiren güzel bir
deler ve ara yollarla sağlanmaktakompozisyon.
dır. Şehir merkezinde muhtelif ana
Hartum’da yollar ve evler şu an
için İstanbul’a nazaran çok rahat
bir görünüm arz etmektedir. Şehir
merkezinde değilseniz bile belirli saatlerin dışında ulaşımı çok rahat sağlayabilirsiniz. Toplu ulaşım
araçlarının kalitesi İstanbul açısından çok geri olmakla birlikte, kendine göre ihtiyacı karşılamaktadır.
Burada çok kalabalık, bizim tabirimizle balık istifi otobüs ve dolmuşa pek rastlamadığımı söyleyebilirim. Genelde birkaç kişinin ayakta

almaktadır. Buna rağmen kat sayısı İstanbul’daki gibi değildir. Yerleşim yerlerinde en fazla 7-8 katlı
binaların bulunduğu söylenebilir.
Yeni bölgelerde 12 katlı apartmanlara müsaade edilmesi de söz konusu. Yeni yapılan ticaret merkezlerini bunun dışında tutuyorum.
Onlar çok daha yüksek.

yollar ve arterler bulunmakta, ara
yollar ise bunlara bağlanmaktadır.
Ana caddelere bağlanan ara yollar
kısmen asfalt, birçoğu ise toprak
yollardır. Ancak bu bile Sudan’ın
kendi gelişimi açısından önem arz
etmektedir.

Hartum şimdilik çoğunlukla 3-4
katlı evlerden ibarettir. Ancak bunun bir insan, bir toplum için ne
anlama geldiğinin farkındalar mı
bilmiyorum. Hartum’a ve tabi ki
İstanbul’a şunu söylemek isterim
ki: İstanbul’daki yüksek katlı binaların arasından çıkıp 3 katlı avlulu bir evde ay ve yıldızları fark etmek, çocuklarınla en parlak yıldızı
bulma oyunu oynayabilmek ve bu
oyunu bir başkasının evine, penceresine veya balkonuna işaret etme
endişesinden azade oynayabilmek
müthiş bir şey! Ahmet Haşim, sema, mehtap ve yıldız dökülen mısralarını böyle sessiz, sakin ve berrak gecelerde yazmış olsa gerek.

Eski yerleşim yerleri genelde 1-4
kat arasında değişmektedir. Mesela şu an oturduğumuz Hartum
merkeze bağlı Al-Mamora Mahallesi genelde 2-3 katlı evlerden
oluşmaktadır. Bununla birlikte, yeni yapılan yerlerde maalesef, bunların yerini çok katlı apartmanlar

Yolda aracınızla seyrederken veya yürürken dahi gökyüzüyle muhatap olmak, başınızı kaldırdığınızda sofra silken bir kadın yerine
bir mavilik, bir güneş, bir ay veya
bir yıldız görmek, insana özgürlüğünü hissettiren güzel bir kompozisyon. Zihin ve gönül gök ve yerle
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temas halinde olunca ilahî mesajlarla da temas halinde oluyor: “Yedi göğü birbiri üstünde (bir ahenk ve
nizam içinde) yaratan O’dur. Sen,
Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiç
bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü
(göğe çevir de bir bak!) Bir bozukluk
/ noksanlık görebiliyor musun? Sonra gözü iki defa daha çevir, bak! Göz,
umduğunu bulmadan bitkin ve perişan bir halde sana dönecektir (hiçbir
kusur bulmadım diyecektir.)” (Mülk,
67/3-4)
Bu özellik, birçok İstanbul semtinin ve İstanbul’da yaşayan birçok
insanın elinden kaçırdığı fırsatlardan ve toplumumuzun çözmesi gereken en büyük sorunlardan birisi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelişmişliği, lüks
yapılar, büyük ticaret
merkezlerinin
varlığından ziyade
insanın huzur, sükûnet
ve mutluluğuna
bağladığınız zaman
ekonomik veriler daha
gerilerde kalıyor.
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zaman, sanırım, gelişmişliğe bir
katkı sunabilir ve onun göstergesi
olabilir. Zira İstanbul’un köhne denilen yıllarla yüksek binaların dikildiği bugünü kıyasladığımız zaman gelişmişliği bugüne mahsus
görmek, cahillikle karışık haksızlık
olur. Bu haksızlığın telafisi, bir aslî
vazife olarak omuzlarımızda durmaktadır.

Gelişmişliği, lüks yapılar, büyük
ticaret merkezlerinin varlığından ziyade insanın huzur, sükûnet ve mutluluğuna bağladığınız
zaman ekonomik veriler daha gerilerde kalıyor. Ekonomik üstünlük, insanî değerlere hizmet ettiği
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Cihangir, Fındıklı,
İstanbul (1900)

okkültürlülük kavramını “farklı toplulukların yalnızca bir
araya gelmeleri” şeklinde ifade etmek
eksik bir tanım olur.
Bu toplulukların belli bir yaşam düzeni ve toplumsal kaideler çerçevesinde ilişkilerini sürdürmelerini
sağlayan sistemin ortaya çıkardığı
sosyal yapıdır çokkültürlülük.1 Bu
bakımdan Osmanlı çokkültürlü yapısını; farklı etnik, dinsel ve kültürel kimliklere sahip toplulukların,
merkezî yönetim ve birbirleri karşısındaki durumlarını tanımlayan
Osmanlı millet sistemi ifade etmektedir. “Müslim ve gayrimüslim” olmak üzere iki esas millet ayrımı yapılmakla beraber gayrimüslimlerin
de kendi içlerinde farklı mezheplere göre farklı milletlere mensup
olduğu kabul edilmiştir. “Bunlar

Ç

1 Çınar, Z. (2010) Çokkültürlülük ve kültürlerarasıcılığın tarih eğitimine yansımaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

farklı kimliklerin en yoğun buluşma mekânlarıydı buralar. Osmanlı çarşı ve pazarlarının çokkültürlü panoramasını; bu mekânların ve
Osmanlı milletlerinin şehirlerdeki
konumlarından bahsederek daha
net görebiliriz.

Çokkültürlülüğü en canlı
biçimde yaşatan mekânlar
çarşılar ve pazarlardı.
Esnafın, müşterinin,
çalışanların, tüccarın,
tüm farklı kimliklerin
en yoğun buluşma
mekânlarıydı buralar.
Çokkültürlülüğün
Osmanlı Şehrindeki
Nizamı

etnik-dini 5 gruba, millet-i hamse
denen 5 millete ayrılmıştır: Rum
Ortodokslar, Slav Ortodokslar, Ermeniler, Katolik Ermeniler, Yahudiler, Katolik Latinler.”2
Millet sistemi içerisinde kişilerin
kendi milletlerine olan aidiyet, onlara aile ve cemaat içinde bir güvenlik ve kimlik vermekteydi. Modern toplumdaki azınlık ferdi gibi
çevre ile yarışma, kimlik ispatı, asimile olma veya asimilasyona karşı direnme, dolayısıyla çatışmacı
davranışlara girme gibi durumlar
söz konusu değildi.3 Bu kimlikler
milletleri birbirinden ayırt edici
bazı uygulamalarla pekiştirilmiştir. Farklı milletlere mensup kişilerin farklı renklerde kıyafetler
giymeleri ve kendi milletlerinden

2 Düzbakar, Ömer (2003) Osmanlı döneminde
mahalle ve işlevleri, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 5,
s.100
3 Ortaylı, İlber (2005a) Millet, Diyanet İslam
Ansiklopedisi, cilt 30, s.67

müteşekkil bir mahallede ikamet
etmeleri (istisnaları olmakla beraber) bu uygulamalardandı.
Yaşam alanları mahalleler üzerinden ayrılmış olan gerek şehirdeki
gerekse kırsaldaki birbirlerinden
farklı toplulukların, Osmanlıların
gözüyle farklı “milletlerin”, çokkültürlülüğü yaşatabilmeleri için bir
araya geldikleri birçok mekân vardı. Hamamlar, kahvehaneler, bozahaneler, mesire alanları, farklı milletlerden çalışanları bulunan
Osmanlı sarayı, Hukuk işlemlerinden dolayı Müslim ve Gayrimüslimlerin bir araya geldikleri kadının
huzuru (şer’i mahkeme), Darphane
gibi gayrimüslimlerin de çalıştığı
bazı resmi kurumlar, vb. yerler yine
kendi içlerinde istisnaları olmakla
beraber farklı milletlerin ilişki kurdukları mekânlara örnek olarak verilebilir. Fakat tüm bu mekânların
yanında çokkültürlülüğü en canlı biçimde yaşatan mekânlar çarşılar ve pazarlardı. Esnafın, müşterinin, çalışanların, tüccarın, tüm

İlk İslam şehirlerinde kabile-mahalle şeklinde bir düzenlemeye gidilmesi, o günkü İslâm toplumunun sosyal yapısının şehir planı
üzerine yansıması olarak görülmektedir. Fetihlerle birlikte, başka din ve kültürlere mensup insanların yaşadığı şehirlerin İslam
hâkimiyetine girmesi ve Araplar’ın
dışında başka milletlerin de İslamiyet’i kabulüyle, mahalleler arasında görülen ayırımda, kabileciliğin
yanında din ve millet farklılığının
da etkili olduğu ve genellikle ayrı
din veya millete mensup kişilerin,
ayrı ayrı mahallelerde ikamet ettikleri görülmektedir. 4
Şehirlerin daha başlangıçta bu şekilde kabile ilişkilerine dayalı bir
toplumsal ayrım üzerine kurulmuş olması ve bu yapının zaman
içinde dinî toplumsal düzen anlayışı ve tarihsel koşullarla pekişmesiyle mahalle, İslam şehirleri için
adeta ortak bir belirleyici özellik
durumuna gelmiştir. Nitekim kimi araştırmacılar İslam şehrinin

4 Can, Yılmaz (1995) İslam şehirlerinin fiziki
yapısı, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.135
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en önemli özelliği olarak, çeşitli
dinsel ve etnik gruplara göre bölge ve semtlere ayrılmış olmasını
belirtirler.5
İkamet bölgelerinde mahalleler
arasında görülen bu belirgin ayrıma karşılık, şehirlerin çekirdek
bölgelerinde kabile, din veya millet
farklılığına dayanan bir bölünme
söz konusu değildir. Bilakis merkezî bölge yani çarşı, fonksiyonu
gereği tarafsız bir sahadır. Bununla
beraber, ticari faaliyetlerin yoğun
olduğu merkezi bölge ile ikamet
bölgeleri arasında bariz bir ayrım
mevcuttur.6

Mahalleler arasında
görülen bu belirgin
ayrıma karşılık,
şehirlerin çekirdek
bölgelerinde kabile, din
veya millet farklılığına
dayanan bir bölünme
söz konusu değildir.
Bilakis merkezî bölge
yani çarşı, fonksiyonu
gereği tarafsız bir sahadır.
Sistem olarak İslam şehrini temel
alan Osmanlı şehirlerinde de genellikle Müslimler ve Gayrimüslimler ayrı mahallelerde oturuyorlardı. Bundan başka, bazı meslek
grupları kendi mesleklerinin adlarıyla anılan mahallelerde topluca
yaşamışlardır. Mesela çıkrıkçıların
kendi adlarıyla bilinen mahalleleri
oluşu gibi.7
Bu durumun zaman zaman Osmanlı öncesi İslam şehirlerindeki kadar keskin bir ayrımla
gerçekleşmediğini
de
görmekteyiz. Bunun nedeni, bir
5 Alada, Adalet Bayramoğlu (2008) Osmanlı şehrinde mahalle, İstanbul: Sümer Kitabevi,
s.120; Ergenç, Özer (1984) Osmanlı şehrindeki
mahallenin işlev ve nitelikleri üzerine, İstanbul:
Osmanlı Araştırmaları Dergisi, sayı 4, s.69
6 Can, a.g.e., s.136
7 Ergenç, a.g.m., s.70

merkezî imparatorluğun kuvvetli
otoritesi ve genel güvenliğin sağlanması için alınan önlemlerin, yaratılan kurumların işlevlerini iyi
yerine getirmesi sonucu mahallenin bir savunma alanı olmaktan
çıkıp şehir yerleşiklerinin birbirleriyle daha rahat ilişki içine girebilmeleridir. Bu konuda özellikle
Şer’iye sicillerinde; aynı mahallede
oturan Müslim ve Gayrimüslimlerin aralarında gerçekleşmiş olan
menkul ya da gayrimenkul alım
satımları8 ya da Osmanlı arşiv kayıtlarında şehirlerin mahalleleri
ile ilgili elde edilen bilgilerde bazı kentlerde mahalle sayısının üçte biri oranında karma mahalleler
bulunduğuna dair bilgiler9 bunun
somut kanıtıdır. Bu gibi somut kanıtlar istisna sayılamayacak kadar

çoktur fakat bu durum imparatorluk tarihi boyunca ve coğrafyası
genelindeki mahallelerin çoğunun
kimlik temelinde ayrılmış olduğu realitesini değiştirmemektedir.
Bu mahallelerin ayrı olarak kurulmuş olmaları doğal olarak inanç
ve gelenek birliğine sahip kişilerin
yan yana yaşamalarının daha rahat
oluşuna bağlanabilir.

8 Bu konudaki çeşitli örnekler için bkz.; Ergenç,
Özer (1984) Osmanlı şehrindeki mahallenin işlev ve nitelikleri üzerine, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Dergisi, sayı 4; Erkan, Nevzat (2012)
18. YY’ın ilk yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim ilişkileri -şeriyye sicilleri ve müdevvel
kaynaklar ışığında-, Basılmamış Doktora Tezi,
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
9 “Bazı yerleşim yerlerinde gayrimüslimler epey
yoğun bir nüfusa sahipti. Başta, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Diyarbakır, Eskişehir, Bursa,
Trabzon, Samsun gibi yerleşim merkezlerinde bu
yoğunluk daha çok göze çarpıyordu. Bu gibi yerleşim yerlerinde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi mahalleleri birbirinden ayrılıyordu. Bununla
birlikte Diyarbakır’da XVIII. Yüzyılın başlarındaki 94, 1785’te 95, 1785-1850 arasındaki 120
mahalleden bir kısmı gayrimüslimlere aitti ayrıca Müslüman olan ve olmayanların birlikte yaşadıkları karma mahallelerin sayısı 42 idi.” Özkaya, Yücel (2008) 18. Yüzyılda Osmanlı toplumu,
Yapı Kredi Yayınları, s.158

Selanik

Örneğin 1478’de Selanik’de şehrin
en dikkat çekici yanı, mahallelerin
karma yapısıdır. Bu durum Müslüman göçmenlerin başlangıçta zorunlu iskân nedeniyle şehrin neresinde boş ev varsa orada ikamet
ettiği, başka deyişle, hâlihazırda
kurulmuş mahallelerde yerleşmiş

Çorum

olmalarından ileri geldiğini göstermektedir. Ancak 16. yüzyılla birlikte Gayrimüslim mahalle toplulukları içinde cemaat halinde bulunan
Müslümanlar, bağımsız ve ayrı
olarak kendi mahallelerini oluşturmuşlardır. Burada, aynı yaşam kültürünü paylaşan insanların belirli
bir nüfus potansiyelinin de birleştirici gücüyle, topluluk ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak yaşam
alanını belirleme isteği mahallelerde somutlaşmaktadır.10
Osmanlı Devleti’nin son döneminde Çorum’u inceleyen Söylemez,
İslam kentlerinin tamamında olduğu gibi, Çorum’da da mahallelerin etnik ve dini temayüllere göre
ayrıştığını gözlemlemiştir.11Tanzimat dönemine tarihlenen malî kayıtlarda ise mezhepleri farklı olan
Gayrimüslim toplulukların Bursa’da da aynı mahallenin sınırlarını
paylaşmadıkları görülmektedir.12
Evliya Çelebi’nin İstanbul’un fethinden sonra şehre yerleştirilmiş
olan farklı gruplar hakkında verdiği teferruatlı bilgi, yüzyıllar boyunca İmparatorluğun küçük bir
örneğini teşkil edecek olan çok
kültürlü İstanbul’un oluşum sürecindeki önemli adımlardan birini anlatır. Evliya Çelebi’nin saydığı bu yerleşimlerden kimisi 19.
yüzyıla kimisi günümüze kadar
büyüyerek ya da küçülerek yerli yerinde kalacak olan Müslim ya
10 Alada, a.g.e., s.142
11 Söylemez, Mehmet Mahfuz (2010) İslam şehirleri üzerine makaleler, Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, s.141
12 Akkuş, Turgay (2010) Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa kent tarihinde gayrimüslimler, İstanbul: Libra Yayınları, s.36

da Gayrimüslim mahalleleri olacaklardı; “Evvelâ Rûmeli’nden Üsküb halkın Üsküblü Mahallesi’ne,
Yenişehir halkın Yeni Mahalle’ye,
Sofya halkın Ayasofya’ya, Mora
Urumların Fenerkapusuna ve Selânik Yahûdîlerinin elli cemâ‘atin
Tekfur Sarâyı’na ve Şuhûdkapusu
cânibine kodular. Anıniçün Çufudkapusu derler. Anadolu cânibinden
Aksarâylıyı Aksarây mahallesine,
Akka ve Gazze ve Remle’den gelen
Arabistân kavmin Tahta’l-kal‘a’ya,
Acem’den geleni Mahmûdpaşa kurbünde Hoca Hânı’na, Balat şehrin-

Tirelileri Vefâ’ya, Çehârşembe ovası halkı Çârşanbabâzârı’na, Kastamonu kavmin Kazancılar Mahallesi’ne, Tarabefsûnlu Lazları Bâyezîd
Hân câmi‘i yerine, Gelibolu kavmin
Tershâne’ye ve İzmir kavmin Büyük
Galata’ya ve Freng kavmin Küçük
Galata’ya ve Sinop ve Samsun kavmin Tophâne’ye, ve’l-hâsıl ol asırda
desti Âli Osmân’da ne kadar şehri azîmler var ise cümlesinden ümmeti Muhammed’i ehl [ü] iyâlleri
ile İslâmbol’a getirüp i‘zâz [u] ikrâm
edüp ma‘mûr [u] âbâdan etdiler.”13

Han, hamam, cami,
kahvehane ve berber
gibi diğer tamamlayıcı
unsurlarla birlikte, ticaret
veya imalat yapılan
alan, sadece ekonomik
değil, aynı zamanda
sosyal özellikleri de olan
bir mekân olmuştur.
Tıpkı İstanbul’un fethinden sonra
olduğu gibi bundan çok daha evvel
Bursa’nın fethini müteakip Sultan
Orhan’ın şehri terk etmiş olan Yahudileri şehre geri davet etmesi ve
Yahudilerin bu daveti kabul ederek terk ettikleri şehre tekrar yerleşmeleri ve bu gibi pek çok etnik
ve dinsel kökenli kişi ya da topluluğu kente getirme çabaları olumlu
sonuçlar vermiştir14 ki bu durum
henüz erken dönem Osmanlı tarihinde dahi çokkültürcü bir politika
izlendiğinin açık göstergesidir.

den gelen Çingâneleri Balat Mahallesi’ne, Akılbend’den gelen uluç
âdemlerin Akılbend mahallesine,
Ârnâbûd kavmin Silivrikapusuna,
Sıfet Yahûdîlerin Hâsköy’e, Anatolu Etrâkların Üsküdar’a, Tokat
ve Sivas Ermenîlerin Sulu Manastır’a, Ma‘nisalıyı Ma‘cûncu Mahallesi’ne, Eğirdir ve İğdirlileri Eğrikapu’ya, Bursalıları Eyyûb Sultân’a,
Karamanlıları Büyük Karaman’a,
Konyalıları Küçük Karaman’a,

Osmanlıların Müslim ya da Gayrimüslim sanat, zanaat, sanayi erbabı nüfusa ehemmiyet verdiği ve
iskân politikası içerisinde bu kesimlere öncelik tanıdığını özellikle İstanbul’un tarihi üzerinden
görebiliriz. Bu konuda Balıkhane
13 Dankoff, Robert; Seyit Ali Kahraman; Yücel
Dağlı (2006) Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini, İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları, s.49
14 Akkuş, a.g.e., s.27
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Nazırı Ali Bey 15. ve 16. yüzyıllara
ait şu örnekleri verir: “Hazreti Fatih payitahtını İstanbul’a nakletmesinden dolayı ……… Bizans erbab-ı
sanaayiinden bir kısım halk İstanbul’da kalmışlar ve icra eylediği teşkilat ve teşvikat sayesinde ehl-i sanat ve ticaretten bir çok kimseler de
İstanbul’a hicret edip mevak-i muhtelifede iskan olunmuşlardır. ………
Asr-ı Bayezîd Hâni’de İstanbul’a iltica eden İspanyol Musevîleri Hasköy, Kuzguncuk semtlerinde iskân
edilmiş ve bunlar meyanında sanat
ve marifet sahibi adamlar da bulunmuştur. ……… Yavuz Sultan Selim 921 [1515] tarihinde İran seferinden avdet ederken Tebriz erbab-ı
sanayiinden bin hane kadarını İstanbul’a getirmiş, minecilik, sırma
ve kılaptan işlemeciliği, rengârenk
kumaşçılık İstanbul’da bu suretle
kesb-i revaç ve iştihar eylemiştir.”15

mümkündü. Osmanlı hukukunun
bir yerleşim biriminin şehir niteliği
kazanabilmesi için, cuma namazı
kılacak nüfus ile namazın kılınacağı camiden başka, devamlı şekilde
ticaret yapılan bir ticaret mekânının bulunmasını da şart koşması,
oradaki ekonomik etkinlikte ticaretin rolünü de ön planda tuttuğunun işaretidir.16
Han, hamam, cami, kahvehane ve
berber gibi diğer tamamlayıcı unsurlarla birlikte, ticaret veya imalat
yapılan alan, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal özellikleri de olan bir mekân olmuştur. Bu
nedenle Osmanlı şehir çarşılarının yer aldığı alan, şehir hayatının
merkezini oluşturmaktadır.17

Üsküp Türk Çarşısı

Çarşı
Bu gibi iskânlar ile şehirlerini büyüten Osmanlılar, bir yerin şehir
sayılabilmesi için orada bir çarşının bulunmasını şart görmüşlerdir. Zira Osmanlı hukukuna göre
bir yerin şehir ya da kasaba sayılabilmesi, oranın “cum’a namazı kılınur bâzârı durur” yer olması ile
15 Ali Rıza Bey (2011) Eski zamanlarda İstanbul hayatı, Haz. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul: Kitabevi Yayınları, s.237-238

Klasik çarşılar; alışverişin yapıldığı, iki tarafında dükkânların sıralandığı bir veya birkaç sokaktan
meydana gelmiştir. Bir yerleşim
yerinde kendiliğinden ortaya çıkan
çarşılardan başka bir vakıf binasına
gelir sağlamak ve eğer bu vakıf eser

16 Cezar, Mustafa (1985) Tipik yapılarıyla Osmanlı şehirciliğinde çarşı ve klasik dönem imar
sistemi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s.55
17 Şahinalp, M. Sait & Veysi Günal (2012) Osmanlı Şehircilik Kültüründe Çarşı Sisteminin
Lokasyon Ve Çarşı İçi Kademelenme Yönünden
Mekânsal Analizi, Milli Folklor Dergisi, sayı 93,
s.162
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bir cami ise cemaati oraya çekmek
için, böyle vakıf eserlerin yakınlarına veya uzaklarına da çarşılar kurulmuştur.18 “Bedesten yakınında
daima gezgin tüccarın konakladığı hanlar/kervansaraylar bulunurdu. Yine bedesten yakınında esnaf ve sanatkârın imalat mahalleri
yer almaktaydı ki her sanat grubu
kendi sokağında iş görmekteydi”;
İnalcık’a göre ‘çarşı’ bütün bu sahnenin toplu adıydı, çarşı kelimesiyle birlikte Arapça aynı anlama gelen ‘sûk’ kelimesi de kullanılırdı.19

Arastalarla bedestenler
arasındaki benzer yanlar
sebebiyle daha sonraki
devirlerde bu çarşılar
halk arasında “bedesten”
veya Kapalıçarşı
adlarıyla anılır olmuştur.
Günümüzde pazar, çarşı, han, kervansaray, kaysariyye, bedesten ve
arastanın birbirine karıştırıldığını görmekteyiz. Bugün özellikle
18 Eyice, Semavi (1992) Bedesten, İstanbul: Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.V, s.303
19 İnalcık, Halil (1994) İstanbul’un incisi bedesten, İktisat ve Din, Haz. Mustafa Özel, İstanbul:
İz Yayıncılık, s.120

Büyük Han,
Lefkoşa

bulmaktaydı.2516. yüzyıl seyyahlarından Lubenau bedestenden şöyle bahseder; “bedestende büyük
işler yürütülmekte olduğundan,
buraya daima büyük paralar getirilmektedir. Önemli konumlardaki
Türk beyleri ve paşaları, özellikle
sefere katılmak zorunda oldukları zaman, tüm paralarını buraya
teslim ederler. Amaçları ya paralarının muhafaza edilmesini sağlamak ya da yatırım yapmaktır. Özel
olarak bu işle görevli kimseler paraların hesabını tutarlar ve sonunda iyi bir kâr da sağlarlar.”26
Arasta Çarşısı,
İstanbul

bedesten kelimesi, çarşı hatta batı
dillerinde pazar ile karıştırılmakta bazen han ve hatta kervansaray
dahi bedestenle karıştırılmaktadır.
Bedesten kelimesinin bezzazistandan ya da bezistandan geldiği ileri
sürülmüştür. Ahmet Vefik Paşa bedesteni “bez satılan bezzaz mahalli, akmişe-i nefise [nefis kumaşlar]
satılan çarşı” şeklinde tarif etmiştir. Bezzâz kelimesinin Arapça’daki
anlamlarından biri ‘bez satan’dır.
Bedestenler başta mücevher ve değerli taşlar olmak üzere silahlar,
koşum takımları ve değerli kumaşların satıldığı yerlerdi .20

ticaretini yapan dükkânlardan
oluşmaktaydılar ve bundan dolayı “baharatçılar arastası” “kürkçüler arastası” “aynacılar arastası” gibi isimlerle anılmışlardır.23

16. yüzyıl seyyahlarından
Lubenau bedestenden
şöyle bahseder;
“bedestende büyük işler
yürütülmekte olduğundan,
buraya daima büyük
paralar getirilmektedir.”

Başka bir tür ticaret yapısı ve çarşı bölümü için ad olarak kullanılan
‘arasta’ sözcüğünün de aslı Farsçadır. Farsça ‘ârâste’ süslü anlamındadır.21 Bunun bir tür ticaret yapısı için ad olarak kullanılmasına 15.
yüzyılın ikinci yarısında başlanmış
olması muhtemeldir. 16-18. yüzyıl Osmanlı belgeleri ile bazı tarihi
eserlerde ârâste imlası ile yazılan
bu sözcük bugün arasta biçimi ile
geçerlidir.22Arastalar sonraları aralarına değişik esnafın da karışmasına rağmen, genellikle aynı malın

Bedestenler24 değerli kumaş veya mücevherat gibi emtianın alınıp satıldığı, hatta banka hizmetinin görüldüğü yerlerdi. Buna
nazaran arastalar daha az önemli
malların ticaretinin yapıldığı yerlerdi. Bazı bedestenlerin bünyesinde bir veya birkaç arasta bulunabilirdi. Bedestenlere göre daha
küçük boyutlarda yapılan ve onlardan farklı olarak genellikle tek
sokaktan ibaret bulunan arastaların uzunlukları, bazen 250 metreyi

20 Eyice, a.g.m., s.302-303

23 Çam, a.g.m., s.355

21 “Arasta kelimesi önceleri “ordugâhta kurulan Pazar” anlamında kullanılmıştır. ‘Ârasten’
yani tanzim etmek, sıraya koymak; çekidüzen
vermek, süslemek mastarından gelen arastanın
manası sıraya konulmuş düzenlenmiş olup Farsça’da çarşı anlamına gelmemektedir”. Çam, Nusret (1993) Arasta, Diyanet İslam Ansiklopedisi,
cilt III, s.355

24 “Osmanlı kaynak eserlerinde bedesten her zaman bir şehrin en önde gelen müessesesi olarak
dikkate alınmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Osmanlı şehirlerini “Bedestenli şehirler”
ve “Bedesteni olmayan şehirler” olmak üzere iki
kısma ayırmıştır”. İnan, Kenan (1996) Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri Ve Trabzon
Bedesteni, Ankara: Ankara Üniversitesi Osmanlı
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
sayı 7, s.126

22 Cezar, a.g.e., s.13

“Eski Zamanlarda İstanbul” adlı
eserinde Balıkhane Nazırı Ali Rıza
Bey ise Ramazan aylarında insanların vakit geçirmek için uğradıkları muayyen mekanlardan birinin
Kapalıçarşı’daki bedesten olduğu-

Kapalıçarşı,
İstanbul

nu söyler; “Ramazan günlerinde
imrar-ı vakt için muayyen mahallerden biri de Çarşı-yı kebirde kain
bedestendir. Vaktiyle bedesten dolaplarının her birinde birkaç bin keselik zikıymet eşya bulunurdu. Buraya ekseriya mazûlîn-i vükela ve
bazı mecalis azaları ve kapı kethüdaları misilli vazifeleri hafif olan
kudema-yı rical azimet edip “dolap”
tabir olunan dükkânlarda ârâm ve
25 Çam, a.g.m., s.356
26 Lubenau, Reinhold (2012) Reinhold Lubenau
seyahatnamesi: Osmanlı ülkesinde, 1587-1589,
İstanbul: Kitap Yayınevi, s.224-225
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yekdiğeriyle âfâki sohbetler ederek eski maden ve saksonya tabak
ve kâseleri, buhurdan ve gülabdan,
şamdan misillü gümüş takımlarını
ve tâhur şalları ve nadide saatleri
ve sair eşyay-ı nefîseyi gözden geçirirler…”27 Bedesten içerisindeki
dükkânların etrafı ve üstü açık bir
alanda olup arka taraflarında eşya
koymaya yarayan dolaplar bulunduğundan bu ticarethanelere dükkân yerine dolap denmiştir.
Arastalarla bedestenler arasındaki
benzer yanlar sebebiyle daha sonraki devirlerde bu çarşılar halk arasında “bedesten” veya Kapalıçarşı
adlarıyla anılır olmuştur. Edirne’de
Selimiye, İstanbul’da Sultan Ahmed ve Süleymaniye camilerinin
arastaları ile Mısır Çarşısı belli başlı arastalardır.28

İmameli, Sepetçi, Astarcı, Tarakçılar, Zincirli Han gibi birçok han ve
birçok çarşı yapılmış, bunların da
bir kısmı bedestenler gibi çarşının
içinde kalmıştır.29
“Çarşı-yı kebîr” denilen İstanbul
Kapalıçarşı’da her gün yağlıkçı esnafının sokağında ve bir de bedestende dualar okunur ondan sonra işe başlanırdı. Hacegî diye tabir
olunan bedestenlilerin vaktiyle
üçer bin kese ve daha fazla sermayeli adamlar olduğu kayıtlardan
anlaşılmaktadır. Bedesten içinde
çok miktarda kıymetli eşya alınıp
satıldığından ve kimileri paralarını
ve birtakım kıymetli eşyalarını bedestende muhafaza ettiklerinden
bu kıymetli malları korumak için
bedestende müstakil muhafızlar
bulunurdu.30
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dış ülkelerden gelen yabancı uyruklular kendiliğinden hanları paylaşmak eğilimi gösteriyorlar ve zamanla buralarda koloniler
ve bunun sonucunda da elçilikler
oluşuyordu.32

Bir şehirde birçok tüccar
ve esnaf-zanaatkâr
hanı olduğu halde
yalnız bir bedesten
vardı. Bu genellemenin
tek istisnası
imparatorluğun başşehri
olan İstanbul’dur.
‘Kaysariyye’ diye bilinen kapalı çarşılar ise daha çok Arap şehirlerinde
ve bunlara yakın çevrelerde kullanılmış bir bedesten şeklidir. Gördüğü iş bakımından Osmanlı-Türk
bedestenlerine uymakla beraber
mimarisi bakımından farklı ticaret
mekanlarıydı.33

Pazar

Mısır Çarşısı,
İstanbul

Bir şehirde birçok tüccar ve esnaf-zanaatkâr hanı olduğu halde
yalnız bir bedesten vardı. Bu genellemenin tek istisnası imparatorluğun başşehri olan İstanbul’dur. Burada ikisi şehrin merkezinde, biri
de Galata’da olmak üzere üç bedesten inşa edilmiştir. İstanbul Kapalıçarşı’nın zamanla büyümesi ile
bedestenler çarşının içerisinde çarşının bir parçası olarak kalmışlardır. İstanbul’un iki bedesteninin
etrafında Çuhacı, Yağcı, Sorguçlu,

Han ve kervansaray ise aslında şehir dışındaki yollarda menzil yeri
olarak kurulmuştur. Fakat bunların şehir içlerinde inşa edilenleri
de vardı.31Osmanlı şehir içi hanları, tek bir cins ticari malın toptancılık merkezi olan Yağ Kapanı, Un
Kapanı gibi ‘kapan’larla aynı işlevi görmekteydi. Şehir içi hanlar bu
ticari görevleri yanında şehre gelen yerli ve yabancı gezgin nüfusu da barındırmaktaydı. Özellikle

Özellikle sanayi öncesi dönemin
şehirleri için denebilir ki; bir şehir
onu çevreleyen bölge ve diğer kasabalarla etkileşim halinde olmadığı sürece var olamaz. Bu bakımdan bir kasaba ya da şehir merkezi,
bir yerleşim yeri olarak, bağlı olduğu arka bölgeyle değerlendirilmelidir. Kalabalık nüfuslu kasaba ve
şehirler küçük kasaba ve köylerden oluşan geniş alanlar oluşturma eğilimindeydi ve bunun karşılığında kasaba ve şehirlerin yiyecek
ihtiyacını gidermek için daha büyük arka bölgelere ihtiyaç duyulmaktaydı.34 Şehirlerin ihtiyacını
gideren kırsal alanda yaşayan insanların kendi ihtiyaçlarının da
32 Ersoy, Bozkurt (2001) Osmanlı Şehir İçi Hanlarının İşlevleri, Proceeding of the 11th international congress of Turkish Art, Utrecht http://
www.fatih.edu.tr/~ayasar/HIST349/han.pdf ,
s.2

29 Eyice, a.g.m., s.303

33 Eyice, a.g.m., s.303

27 Ali Rıza Bey, a.g.e., s.222

30 Ali Rıza Bey, a.g.e., s.243

28 Çam, a.g.m., s.356

31 Eyice, a.g.m., s.303

34 Faroqhi, Suraiya (2006) Osmanlı şehirleri ve
kırsal hayatı,, Çev. Emine Sonnur Özcan, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, s.17

bir kısmını giderebilecekleri mahalli pazarlar kurulmakta ve buralarda değişik mallar satılmaktaydı. Bu kır pazarlarının nerede
nasıl kurulacakları da belli izinlere tabiydi. Örneğin 1526 yılında
Maraş Kazası genelinde kır pazarı
denebilecek izne tâbi dokuz pazar
kurulduğu görülmektedir.35 Bu pazarlarda da Müslim ve Gayrimüslim köylerinden veyahut karma
köylerden ve civar kasabalardan
gelen insanlar buluşmaktaydılar.

Özellikle sanayi öncesi
dönemin şehirleri için
denebilir ki; bir şehir onu
çevreleyen bölge ve diğer
kasabalarla etkileşim
halinde olmadığı sürece
var olamaz.

“Bedesten ve arasta gibi kapalı çarşıların yanında [İstanbul’un] değişik yerlerinde çeşitli pazarlar kurulmaktaydı. Her pazar belli bir
çeşit malın satışına tahsis edilmişti. Sadece tavuk ve sadece balık satılan bir pazar, sadece kaz, ördek,

35 Solak, İbrahim (2004) XVI. Asırda Maraş kazası, Ankara: Akçay Yayınları, s.175

güvercin ve bıldırcın satılan pazarlar vardı. Buralarda daha çok Yahudiler satış yaparlar ve bu hayvanların ticareti ile uğraşırlardı.”
Pazarlar hakkında bunları aktaran seyyah Lubenau; “Ben dünyanın hiçbir kentinde Konstantinopolis’teki gibi çok sayıda güzel ve
değerli malın böylesine düzenli bir
biçimde satıldığını sanmıyorum”
demiştir.36
16. Yüzyıl seyyahı Nicolas de Nicolay İstanbul pazarlarının genelinden bahseder; “kentteki çok sayıda
pazar arasında yer alan saraç pazarında iyi cins koşum takımı satılırdı. Bir başka pazarda kuyumcular, bir başkasında ipek süslemeler,
bit pazarında ikinci el eşyalar bulunurdu” der, ‘ancak en iyi mallar
bedestende olurdu’ diye de ekler.37
Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey çarşı ve pazardan maada farklı bir ticari buluşma mekanını, Ramazan
aylarında açılan ticaret sergilerini
“Beyoğlu’ndan mahsusen Frenkler madamlarıyla gelir, sergileri temaşa ve birçok eşya mubayaa
ederlerdi” diye anlatır.38 Sergiler

36 Lubenau, a.g.e., s.225
37 And, Metin (1994) 16. Yüzyılda İstanbul:
kent, saray, günlük yaşam, İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, s.83
38 Ali Rıza Bey, a.g.e., s.243

gibi seyrek olarak kurulan ticari
mekanlardan biri de ‘panayır’lardır. Pazar ve panayırları ayırt etmek, pazar kelimesi her ikisi için

Yoğurt Pazarı,
Mersin

de kullanıldığı için zordur fakat temel farklılıkları kurulma sıklıklarıyla orantılıdır. Panayır, yılda bir,
iki ya da üç kez bir gün ile birkaç
hafta arasında değişen bir sürede sona ermek üzere kurulurken,
Pazar genellikle haftada bir kere
kurulup birkaç saat ya da bir gün
içinde sona ermekteydi. Panayırlar şehirleşmenin dolayısıyla mal
çeşitliliğine ulaşmanın daha zor
olduğu bölgelerde kurulmaktaydı.
Bununla beraber Osmanlı’da panayırların Anadolu’da çok nadir fakat Balkanlar’da çok yaygın olduğu
görülmektedir.39
39 Faroqhi, a.g.e., s.164-165-166
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Alıcılar ve Satıcılar:
Çokkültürlü
Panorama
Osmanlı’nın tüm milletleri çarşı pazarların hepsinde boy göstermişlerdir. Müslümanlarla aynı
alanda ticaret yapan birçok Gayrimüslime rastlamak mümkündür.
7 Şevval 1003 / 15 Haziran 1595
tarihinde İstanbul’da Unkapanı yakınında otuz-kırk yılı aşkın süre
un ticareti ile uğraşan ve isimleri
zikredilen bazı zımmîlerin dükkan
komşularının Müslüman olduğu
görülmektedir.40

Borçlar ve ticaret hukukunda ise
önemli ölçüde serbestiyete sahip
olan gayrimüslimler, ticarî hayatın
her alanında faaliyet gösterebilmekteydiler. Müslümanlarla ticari
ilişkiye girip ortaklık kurabilmekte, borç alıp verebilmekteydiler. Şehirlerdeki lonca teşkilatlarına girebilmekte, hatta sınırlı sayıda örnek
de olsa lonca kethüdası dahi ola-

bilmekteydiler.42 Ayrıca gayrimüslimlerin kendi aralarındaki ticari
ilişkilerde İslam hukukuna uyma
zorunlulukları bulunmuyordu.43
Osmanlı’da esnaf denildiği zaman
akla ilk gelen kavramlardan Ahilik kurumunda tezgâh başında sanat, zaviyelerde ise edep öğrenme
geleneği 17. yüzyıla kadar süregelmiştir. Ancak bu yüzyıldan sonra

41 Akkuş, a.g.e., s42-43
40 Tekin, Rahmi (2008) Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin gündelik yaşamları (15201670 İstanbul örneği). Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, s.164

‹ 60 61 ›

terzilik, kutnicilik, dülgercilik, bakırcılık, büzmecilik, kürkçülük,
abacılık, basmacılık, çizmecilik,
çömlekçilik, kemhacılık gibi farklı üretim sektörlerinde faaliyet
göstermekteydiler.41

İpek Han,
Bursa

Bursa’da kent içindeki İpek Han,
Emir Han, Fidan Han, Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı gibi hizmet ve mal
üretimiyle, bunların ticaretinin yapıldığı alanlarda, dinsel ya da etnik kimliklere dayalı bir bölümleme veya ayrışma söz konusu
değildi. Müslümanlarla ortak iş
kurup, birbirlerine kefil olup, borç
alıp veren Bursa’daki Gayrimüslimler, başta ipekçilik olmak üzere
boyacılık, çilingirlik, kuyumculuk,
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42 Bu durumun bazı örnekleri için bkz. Cohen,
Amnon (2003) Osmanlı Kudüs’ünde Loncalar,
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
43 Akkuş, a.g.e., s.19

Fidan Han,
Bursa

ahilik, esnaf teşkilatının hiyerarşik
ve bürokratik bir düzen içerisinde
teşkilatlanmasında model olarak
alınmıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslimler
üzerindeki egemenlik alanı büyüyüp genişledikçe sanat dalları artıp
sanatkârlar çoğaldıkça Müslüman
ve Gayrimüslim ayrımı daha fazla
sürdürülememiş, Gayrimüslim tebaanın artmasıyla orantılı olarak
muhtelif dinlerdeki kişiler arasında ortak çalışma zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucu olarak da
dinî kimliğe göre ayrım yapmaksınız esnafı bir arada tutan yeni tür
loncalar ortaya çıkmıştır.44

Gayrimüslimler,
ticarî hayatın her
alanında faaliyet
gösterebilmekteydiler.
Müslümanlarla ticari
ilişkiye girip ortaklık
kurabilmekte, borç alıp
verebilmekteydiler.
Osman Nuri Ergin, Mecelle-i
Umur-ı Belediye adlı eserinde Gayrimüslim esnafa bağlı olarak loncalardaki dönüşümü şöyle açıklamaktadır; “zaviyelerde toplanmak
yalnız Müslüman esnafa has idi.
Oysa esnafın önemli bir kısmı
Gayrimüslimlerden oluşuyordu.
Bütün esnafı ilgilendiren bir mesele hakkında toplanıp serbestçe
44 Tekin, a.g.e., s.158

2000 faytoncu, 2500 balıkçı, 600
mutafçı, 1500 hizmetçi ve aşçı, 3000 çiftliklerde çalışan ırgat,
1500 çoban, 400 tütüncü ve 500
derici olmak üzere toplam 32500
Bulgar bulunduğunu yazmıştır.”47
Fakat 19. yüzyıl çokkültürlülüğünü oluşturan mozaik yapı, özellikle
ulusçuluk hareketlerinin etkisi ile
eski yüzyılların Osmanlı kültürel
uyumluluğunu modern dünyada
yaşatacak sosyal dinamiklere sahip
olamamış ve 20. yüzyıl ise bu mozaiği daha fazla yaşatamamıştır.48

Sultanhamam,
İstanbul

görüşebilmek için dinî bir hüviyeti olmayan mekânın seçilmesi gerekirdi. Bundan dolayı aynı meslek
ve sanata mensup Müslim ve Gayrimüslim esnaf, din ayrımı gözetilmeden vücut bulan ve eski mahiyetinden önemli bir farkı olmayan
loncalarda toplanmaya başladılar.”
Bu izahattan da anlaşıldığı üzere
17. yüzyıldan itibaren Gayrimüslimlerin ticari hayatta etkisinin
gittikçe artmasıyla yalnızca Müslüman ahi esnafın girebildiği tekkelerden, Gayrimüslim esnafın da
girebildiği loncalara geçiş zorunlu
hale gelmiştir.45 Böylelikle çarşı pazarda esnafların oluşturduğu çokkültürlü durum ayrı bir resmi boyut kazanmıştır.
19. yüzyılda ise yalnızca gayrimüslimlerden mürekkep esnaf loncalarının varlığını görebiliyoruz;
“1806 tarihli bir belgeye göre Ermeni marangozlar loncası reisi ve
ileri gelenleri, İstanbul Kadısının
huzuruna çıkıp, üyelerinin İstanbul’un çeşitli semtlerinde dağılmış olmalarından ötürü onları bir
araya toplamanın güç olduğunu
anlatmışlardır.”46
45 Tekin, a.g.e., s.158
46 Baer, Gabriel (1977) Osmanlı Loncalarının
Yapısı ve Osmanlı Sosyal Tarihinde Önemi,Tarih Arşivi Dergisi, cilt I, sayı I, s.15; “Karma

Osmanlı’da esnaf denildiği
zaman akla ilk gelen
kavramlardan Ahilik
kurumunda tezgâh
başında sanat, zaviyelerde
ise edep öğrenme
geleneği 17. yüzyıla kadar
süregelmiştir.

19. yüzyıl, millet sisteminin zedelenip, uluslaşma anlayışının yükseldiği bir dönem olmuştur fakat
bu dönemde de ticaret hayatında
Osmanlı çokkültürlü yapısının çok
canlı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca İstanbul’daki Bulgar işgücünü ele alarak şu veriye bakmamız
yeterli olacaktır; “Bulgar Nikola
Naçov 21 Ocak 1863 tarihli Balgaria gazetesine atıfta bulunarak
İstanbul’da 8000 abacı, 5000 tüccar, 4000 ekmekçi, 3500 bahçıvan,

loncaların önde gelen yetkilileri genelde Müslümanlar oluyordu fakat İstanbul’da gayrimüslimlerin yine gayrimüslim yetkililer idaresinde lonca
kurmalarına izin verildiği görülmektedir.” Faroqhi, Suraiya (2004) Osmanlı İmparatorluğunun
Ekonomik ve sosyal tarihi, Ed. Halil İnalcık, Donald Quataert, İstanbul: Eren Yayıncılık, s. 714

Çokkültürlülüğün daha canlı ve
uyumlu olduğu ‘Osmanlı Klasik
Dönemi’nin hemen ardından gelen anlatıcısı Evliya Çelebi, çoğunluğunun gayrimüslim olduğu
Galata esnafı hakkında şunuları
kaydeder; “Evsâf-ı dekâkîn-i şehr-i
Galata: Cümle üç bin seksen dükkândır. Haffâfhânesi ve sükker çârsûsu ve yağ bâzârı ve attârları müzeyyen çârsûlardır. Ve on iki kurşun
örtülü kubbe-i âlîli Ebü’l-feth Gâzî
bezzâzistânı var, cân otu dahi bulunur. Dörd demir kapusu var, ekserî
sâhib-i dükkânları kefere, Urum ve
Freng’dir.”49

Lubenau, bedesten bahsinde; “Bedesten Cuma dışında her gün
47 Hacısalihoğlu, Neriman Ersoy (2011) 19.
Yüzyıl İstanbul’unda Bulgar Tüccarlar ve Bulgar
Cemaati, İstanbul: İmparatorluk başkentinden
megakente, ed. Yavuz Köse, çev. Ayşe Dağlı, İstanbul: Kitap Yayınevi, s.182
48 Ortaylı, İlber (2005b) İmparatorluğun en
uzun yüzyılı, İstanbul: Alkım Yayınevi, s.57
49 Dankoff & Kahraman & Dağlı, a.g.e., s.207

Bedesten,
Konya
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ve ekler, “bunlar ne millettir bilinmez. Çeşitli dilleri konuşa konuşa, kendi şivelerini kaybetmişler,
numara yapa yapa, kendi ırklarının çehresini bozmuşlardır. Hangi
memleketten olmalarını isterseniz
o memlekettendirler…”53

Eski İstanbul

açıktır. Türkler için cuma tatildir.
Bedestenin önünde ve çevresinde
de Yahudilerin ve Hıristiyanların
çeşitli güzel mallar sattıkları dükkânlar bulunmaktadır” der.50 Yine
bir 16. yüzyıl seyyahı olan Ramberti de İstanbul Bedesteni hakkında; “kent içinde bedesten diye
bilinen bir yapı vardı. Cuma günleri dışında her gün açıktı.”
Burası İstanbul’da ipek ve keten
dâhil olmak üzere her türlü kumaşın, gümüş ve altın işleyicilerinin
ürünlerinin, at, ok, esir ya da akla gelebilecek her şeyin alınıp satıldığı yerdi. Buradaki ve kentteki dükkân sahiplerinin çoğunluğu
Yahudiydi” demektedir.51 Ali Rıza
Bey de Gayrimüslimlerden Yahudi
esnaf hakkında şu bilgiyi aktarır;
“İstanbul’da inci ticareti mine’l-kadîm Museviler yedindedir. Vaktiyle
bu sanat millet-i İslamiyye yedinde
idi. Hatta kuyumcu esnafından İbrahim ve refiki Derviş Efendiler Murad-ı Salis’e gayet musanna bir taht
imal etmişlerdi.”
Bir başka seyyah Pouqueville ise
Bedestenlerdeki Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi tüccarlara ilişkin gözlemlerini şu sözlerle aktarmıştır:
50 Lubenau, a.g.e., s.225
51 And, a.g.e., s.82

“Değerli Hint şallarını, silahları,
mücevherleri ve en nadir elmasları sergileyen bir Türk, herhangi bir
dükkândaymış gibi davranmaz; hareketleri, hesapları açık ve nettir!
(...) [Türk esnaf] Satış yapmak için
çok çaba göstermiyor! Pazarlık yapmak imkânsız, satın alınmak istenen ürüne, talep ettiğinden daha
düşük ücret teklif edildiğinde, tek
kelime söylemeden, ürünü alıp yerine kaldırır. Sanki dükkânında, zengin olmak için değil mecbur olduğu
için oturuyor. Hatta çoğu kez dükkânını hiç kimseye emanet etmeden, bırakıp gidebiliyor. Her şeyin
merak uyandırdığı bu bedestende,
ağırkanlı Türkün yanı sıra, aktif ve
becerikli Rum’u, dürüst ve aklı başında Ermeni’yi ve hüner ve yeteneklerini sergileyen açgözlü Yahudi’yi görüyoruz.52

1544’te Fransız elçisi
ile İstanbul’a gelmiş
olan Jerome Maurand,
seyahatnamesinde
Kapalıçarşı ve
Bedesten’den bahsederken
şunları anlatır; “Salı
günüydü, çarşıyı açık bulduk.
Çarşıda İtalya, Yunanistan,
Irak, Suriye, Tatar ülkesi,
Afrika, Mısır, Ermenistan
ve İran gibi dünyanın
çeşitli memleketlerinden,
farklı bölgelerinden gelmiş
tüccarlar vardı. Bedestende
bütün tüccarlar için bir
ticaret acentesi de vardı.”
İstanbul çarşı pazarlarının çokkültürlü panoramasını renkli bir üslup
kullanarak tarif eden Amicis bunlar arasından balık pazarını şöyle
anlatır; “burada bizim denizlerimizdekinden dört defa daha büyük, boğazın nefis tekirleri, sadece

Kapalıçarşı’daki Frenk tüccarından bahseden Edmondo de Amicis “Rumca biliyorsanız Türkçe,
Türkçe biliyorsanız Ermenice, Ermenice biliyorsanız İspanyolca konuşurlar, her halükarda anlaşırlar
ve [müşteriyi] serseme çevirirler”
diyerek yaşadığı tecrübeyi aktarır

52 Gürer, Serpil (2010) XVII-XVIII Ve XIX. Yüzyıllarda Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı
Toplumu, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.273

53 Amicis, Edmondo (1993) İstanbul, çev. Beynun Akyavaş, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.94-95

Eski Kapalıçarşı,
İstanbul

Mısır Çarşısı,
İstanbul

Rumlarla Ermenilerin ateşte iyi pişirmeyi bildikleri Marmara Adaları’ndan gelmiş istiridyeler, münhasıran Yahudilerin salamura
yaptıkları palamut ve ton balıkları,
tuzlamasını Marsilyalıların Türklere öğrettiği gümüş balıkları, bütün
Ege’ye İstanbul’dan giden sardalyalar, Boğazın en leziz balığı olan
ve ay ışığında tutulan lüferler ....
bulunur.”54 Tabii Amicis’in anlatısında dikkat edilecek nokta hangi
balık türüne teveccüh edildiği değil, balık pazarında bir araya gelen
İstanbul’un kendine has kozmopolit dokusudur.

kurukahveciler, kürkçüler, çadırcılar, bakırcılar, zahireciler, hakkâklar, yağlıkçılar, bal mumcular, örücüler, gazzâzlar, gümüş ve altını
eritip istimal eden tezhipçiler, tülbentçiler, haffâflar, çuhacılar, abacılar, kebeciler, sahaflar ve daha
bir hayli esnaf böyle topluca birer
mahalde bulunmak itiyat etmişlerdi.” Fakat Ali Rıza Bey kendi yaşamış olduğu 19. yüzyılın son dönemi için bu durumun değiştiğini de
şöyle dile getirir “mamafih İstanbul’un her semtinde el-haletü hazihi birer Pazar kurulmaktadır.”55

İstanbul’da tüm çarşıları
çokkültürlü buluşma
noktası addetmek yanlış
sayılmaz. Nitekim Ali
Rıza Bey’in anlattığına
göre “İstanbul esnafının
çoğu öteden beri toplu
bir mahalde icray-ı sanat
ederler ve buna ihtiyacı
olanlar bulundukları
semte kadar gitmeye
mecbur kalırlardı.
Eminönü,
İstanbul

İstanbul’da tüm çarşıları çokkültürlü buluşma noktası addetmek
yanlış sayılmaz. Nitekim Ali Rıza Bey’in anlattığına göre “İstanbul esnafının çoğu öteden beri toplu bir mahalde icray-ı sanat
ederler ve buna ihtiyacı olanlar
bulundukları semte kadar gitmeye mecbur kalırlardı. Hasırcılar,

54 Amicis, a.g.e., s.82

1544’te Fransız elçisi ile İstanbul’a gelmiş olan Jerome Maurand, seyahatnamesinde Kapalıçarşı ve Bedesten’den bahsederken
şunları anlatır; “salı günüydü, çarşıyı açık bulduk. Çarşıda İtalya,
55 Ali Rıza Bey, a.g.e., s.253, 255

Yunanistan, Irak, Suriye, Tatar ülkesi, Afrika, Mısır, Ermenistan ve
İran gibi dünyanın çeşitli memleketlerinden, farklı bölgelerinden
gelmiş tüccarlar vardı. Bedestende bütün tüccarlar için bir ticaret
acentesi de vardı.”56
16. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelmiş olan seyyah Philippe
du Fresne Canaye’nin bedestenle
ilgili tasviri de şöyledir; “kentin güzel binalarından ikisi büyük ve küçük Bedesten binalarıydı. Burada
esirler ve daha birçok mal satılırdı.
Büyük Bedesten tuğla kemerlerden yapılmıştı. Her zaman öylesine kalabalık olurdu ki içerde sıcağa
dayanmak olanaksız bir hal alırdı.
Sucular porselen kaplarda su dağıtırlardı. Tüm mallar bir tür açık
artırmayla satılıyordu. Bu binadaki küçük dükkânlarda ince işlenmiş yaldızlı süslü koşum takımları,
altın vazolar, turkuaz ve yakutlarla süslü sorguçlar ve birçok başka
mücevherat vardı. İnsanın elini cebine atmaması çok zordu. Bedestenin dışında, çepeçevre saatçiler,
nakış-süsleme satıcıları, kandil ve
havlucular yer alıyordu. Türk kadınlarının zarafetini satılan malların güzelliğinden görmeliydi.”57
Çarşının çokkültürlü yapısını oluşturan bir başka öğe de sosyal hayatın içerisinde yer alan Osmanlı kadınlarıydı. Nitekim seyyah Canaye
bedesten tasvirinde “çarşı daima

56 Aybet, Güldün (2003) Avrupalı seyyahların gözünden Osmanlı dünyası ve insanları:
1530-1699,İstanbul: İletişim Yayınları, s.479
57 And, a.g.e., s.79-80
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kalabalıktı, yabancılarsa bu çarşıda gezen dolaşan Türk kadınlarını görmek için bu bedestene gelirlerdi” demiştir.58 Fakat kadınlar
çarşı pazarın yalnızca alıcıları değil zaman zaman satıcıları olarak
karşımıza çıkmaktadır. Aksaray’ın
güneyinde Silivri Kapı tarafında
‘Avrat Pazarı’ denilen meydan, kadınların yaptıkları el işleri ve çeşitli
ürünleri gelerek burada sattıkları,
yalnızca kadınlara ait bir çarşıydı.
Buna benzer diğer alışveriş yerleri
arasında Bit Pazarı, At Pazarı, Tavuk Pazarı gibi pazarlar vardı.59Bu
pazarlar kırsal alandan kente mal
akışının gerçekleşmesini sağlayan
yerlerdi.60

Balıkhane Nazırı Ali Rıza
Bey çarşı ve pazardan
maada farklı bir ticari
buluşma mekanını,
Ramazan aylarında
açılan ticaret sergilerini
“Beyoğlu’ndan mahsusen
Frenkler madamlarıyla
gelir, sergileri temaşa
ve birçok eşya mubayaa
ederlerdi” diye anlatır.

At Pazarı,
Ankara

ürünleri pazarlarda satabiliyorlardı. Avrat Pazarı olarak isim yapan
bu alışveriş yerleri, sebze ve meyve gibi tarımsal ürünlerin yanında
hayvansal ürünleri ve kadınların
kendi yaptıkları el işlerinin satışa
sunulduğu yerlerdi. Kadınlar burada hem alıcı hem de satıcıydı. Bu
ticaret noktaları hem kırsal alanda hem de şehirlerde bulunuyordu
ki bu durum, Osmanlı toplumunda kadınların ticari yapılanmada
önemli bir yere sahip olduğunu
düşündürmektedir.63

Çalışanları” adlı makalesinde Köse6765, eski adıyla Pera olan Beyoğlu’ndaki, Bonmarşe diye adlandırılan büyük mağazalardan ve klasik
Osmanlı çarşılarından bu modern
mağazalara doğru kayan rağbetten
bahseder.

Değişen Çarşılar;
Değişmeyen İnsanlar
Kadınların çarşı Pazar hayatındaki konumları ile ilgili olarak And,
Viaje adlı seyyahtan bahsi geçen
Avrat Pazarı hakkında şunları aktarır61; “haftada bir Arcadius Sütunu ayağı çevresinde kurulan pazarda alıcılar da satıcılar da kadındı.”62
Üretim yapan kadınlar, ürettikleri

58 Aybet, a.g.e., s.481
59 İnciciyan’dan akt. Aybet, a.g.e., s.483
60 Dingeç, Emine (2010) Osmanlı Toplumunda
Kadınların Üretime Katkıları, History Studies
Dergisi, sayı 2, s.14
61 And, a.g.e., s.83
62 Avrat Pazarı hakkında daha detaylı bilgi için
bkz. Özkan, Ertuğrul (1994) Avrat Pazarı, Diyanet İslam Ansiklopedi, c.IV

19. yüzyılda yerleşim sisteminde
meydana gelen dönüşüm yanı sıra, kentin formunda da bir dönüşüm meydana gelmiştir. 19. yüzyılda içine girilen yeni kapitalist iş
ilişkilerini 16. yüzyılda oluştuğunu
gördüğümüz bedesten içinde gerçekleştirmek olanağı yoktu. Yeni
iş ilişkilerinin gerektirdiği merkez,
eski merkezlerin dışında oluşmuş
ve Osmanlı kentinin iki odaklı bir
karakter kazanmasına neden olmuştur.64 Nitekim “Pera’dan İstanbul’a Modern Çağın Çarşıları ve

63 Dingeç, a.g.m., s.13-14
64 Tekeli, İlhan (1996) Batıya Ya Da Kapitalizme Açılma Dönemi, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, ed. Vecdi Kayüz,
Seyfettin Ünlü, İstanbul: İlke Yayınları, s.362

Köse’nin bu çarşılar hakkında aktardığı bir ilandaki ifade şöyledir:
“müşteriler yabancı dillerin çoğunu bilen mağaza görevlileri ile çok
kolay anlaşabiliyorlardı.” Bununla birlikte Köse bu mağazaların
65 Köse, Yavuz (2011) Pera’dan İstanbul’a Modern Çağın Çarşıları ve Çalışanları, İstanbul
- İmparatorluk başkentinden megakente, ed.
Yavuz Köse, çev. Ayşe Dağlı, İstanbul: Kitap
Yayınevi

Mısır Çarşısı,
İstanbul

Çarşı
Minyatürü

daha çok Gayrimüslim çalışanları
olmasıyla beraber Müslüman kadınları müşteri kitlelerinin merkezine oturtmuş olduklarından
bahseder.66Bu durum modern çarşıların ticarethane formu, satış
düzen ve teknikleri itibariyle tamamen değişseler de çokkültürlü
Osmanlı panoramasının görüldüğü yerler olmaya devam ettiklerini
göstermektedir.

Acemler, vb. tüm bu farklı sıfatlar; toplulukları ya da bireyleri tanımlarken içinde bulunulan koşullara göre birbirlerinin yerine
geçebilmekteydiler. Ve millet sisteminin esas ayrımı bir yana esasında Osmanlı çokkültürlü yapısını bu sıfatların tarif ettiği gruplar
oluşturmaktadır. Fakat Osmanlıların devlet-birey ve birey-birey
arasındaki ilişkileri ve toplulukların yerleşim birimlerinin düzeni

Çarşı pazardaki çokkültürlülüğü
alıcılar ve satıcılar olmak üzere iki
boyutlu olarak ele alabiliriz. Çarşıda bir araya gelen toplumun her
kesiminden alıcı ya da gezici konumundaki insanların sergilediği
çokkültürlülük doğal olarak meydana gelmektedir. Satıcılar ise devletin kontrol mekanizmalarının
onlara izin verdiği ölçüde hareket
edebilirlerdi ki bu durumda devletin tutucu ya da tarafgir bir tav-

Osmanlıların devletbirey ve birey-birey
arasındaki ilişkileri
ve toplulukların
yerleşim birimlerinin
düzeni söz konusu
olduğunda genellikle
Müslim-Gayrimüslim
ayrımına dayalı millet
sistemini esas aldığını
söyleyebiliriz.
Sonuç
Kadınlar, köylüler, aşiretler, Sünniler, Şiiler, yöneten ya da yönetilen
sınıflarına mensup insanlar, loncalar, kalemiye mensupları, seyfiye mensupları, ilmiye mensupları,
zorbalar, kopuklar, Sûfiler, zenginler, fakirler, seyyahlar, Frenkler,
66 Köse, a.g.e., s.407

Eski Bedesten
görseli

söz konusu olduğunda genellikle Müslim-Gayrimüslim ayrımına
dayalı millet sistemini esas aldığını söyleyebiliriz. Bu düzenlemelerde karakteristik özellikler taşıyan
İslam kentlerini örnek alan Osmanlı kentlerinde birbirlerinden
ayrı mahallerde yaşayan grupların
buluşma noktaları bedesten, arasta, han, pazar, kaysariyye, gibi Osmanlı çarşı pazarları olmuştur.

rı çokkültürlü bir tablonun ortaya
çıkmasına müsaade etmeyebilirdi. Fakat Osmanlı tarihinin farklı
yüzyıllarından ve farklı mekanlarından örnekler sunduğumuz çarşı pazar tabloları, Osmanlı Devleti’nin çokkültürcü bir yaklaşımı
politika olarak benimseyerek çokkültürlülüğü yaşatmayı amaçladığını göstermektedir.
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Postmodern Anlatılarda
Şehir Eleştirisi
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nsanın
mekânla
kurduğu ilişki fiziksel ihtiyaçlara göre şekillendiği gibi
aynı zamanda ruhsal bir sığınak arayışının yöneldiği istikametin tayininde de belirleyicidir. Mekânın
sadece ayak basılan bir zemin olmaktan çıkarak kişinin ruh dünyasından kaynağını alan bir varoluş
sahasına dönüşmesi, mekân algısıyla kimlik arasındaki yakın ilişkinin bir sonucudur. Modernizmin
insan merkezli dünya tasarımında mekân, mâzinin sesini duyuran
kimlik ve hâfızaya vurgu yapmasının yanı sıra kendisini ifade etmeye çalışan insanın, eşyanın dilini
kullanarak varlığını kesinlemesinde önemli bir işlev üstlenir.

İ

Estetik ve ruhsal temelli algı değişiminin okunabildiği alanlardan
biri de mekânlardır. İnsanların ihtiyaçları ve konfor arayışlarının

mimarîdeki gelişmelerle birlikte
mekânları dönüştürdüğü modern
çağda, madde planında zenginleşen insan, bedenen rahat ettiği
mekânda ruhsal bir huzursuzlukla
mücadele etmek zorunda kalır. Alman atasözünde ifade edildiği gibi, şehrin havası insanı özgürleştirirken dayattığı yaşam biçimiyle
de bir kısır döngüye hapseder.1
Mekânla insan arasındaki karşılıklı ilişki hangisinin diğerini dönüştürdüğü sorusunu akla getirir.
Mekânı şekillendirirken doğadan
gittikçe uzaklaşan insan, değer
dünyasındaki amaç ve araç dengesini kaybettiğinde mekânla arasındaki karşılıklı etkileşim tek taraflı bir otoriteye dayanır. Mekânı
şekillendiren en önemli etken o
mekânda yaşayan insanın ihtiyaç
ve alışkanlıklarıdır. Aynı zamanda

1 Stadtluft macht frei: Kent havası insanı özgür
kılar.
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Mekânı şekillendiren en
önemli etken o mekânda
yaşayan insanın ihtiyaç
ve alışkanlıklarıdır.
mekânın biçimsizleşmesinde de
baş aktör insandır. Sınırsız ihtiyaçlarını doyurabilme hülyasıyla,
ürettiklerinin kölesi haline gelen
modern insan, manevî olanla dünyevî olanı kesin çizgilerle ayırdığı
bir hayat tasarımına tutuklu kalır.
Modernizm, insan ruhunu yaralarken bu olumsuz etki mekâna da
sirayet eder. Bu gerçeği edebî eser
içerisinde şiirsel bir dille analiz etmeye çalışan yazar, mekânı coğrafî
bir göstergeden ziyade karakter
çözümleme ve bilinçaltının sunumunda bir vasıta olarak kullanır.
Türk edebiyatında şehir algısı sanatçıların duyarlılıkları, tematik vurguları ve ideolojik

mensubiyetleriyle ilişkili olarak
farklılık gösterir. Örneğin; Tevfik
Fikret’te İstanbul, bedbin ruhunun yansıdığı sisli bir ayna görüntüsüyle müşahhas hale gelirken
Yahya Kemal, şehir algısını estetize ederek bir medeniyet okuması
yapar. Tanpınar, önsözüne “Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır”
cümlesiyle başladığı ve 1946 yılında yayınladığı Beş Şehir adlı eseriyle coğrafi bir yolculuktan öte eski
ve yeni arasındaki mücadeleyi şehirlerin dilinden anlatır:

açısından yoğun bir şekilde etkileyen sosyal gerçekçi bakış açısı,
kahraman olarak seçtiği “küçük
insan”ı ezen ve sömüren sistemin
mekânı olan şehri karşı güç konumuna yerleştirirken takip eden süreçte şehir, bireysel ve toplumsal
yozlaşmanın mekân düzlemindeki
sembolü olarak postmodern anlatılarda da geniş yer bulur.
Postmodernizmin
edebiyattaki yansımalarını görebildiğimiz
alanlardan biri de edebî türlerdir.
Özellikle modern romanı oluşturan yapısal unsurların postmodern
anlatılarda değişime uğramasında
tepkisel bir tavır vardır.

Tanpınar-Beş Şehir
adlı eseriyle coğrafi
bir yolculuktan öte
eski ve yeni arasındaki
mücadeleyi şehirlerin
dilinden anlatır...

A. Hamdi Tanpınar

“Bugün mahalle kalmadı. Yalnız, şehrin şurasına burasına dağılmış eski, fakir mahalleliler var. Birbirlerinin hatırını sormak, bir kahvelerini
içmek, geçmiş zamanı beraberce anmak için zaman zaman gömüldükleri köşeden çıkan, bin türlü zahmete
katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar
mahalleliler.(…) Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzvu
birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir. Sadece belediye teşkilatının bir
cüzü olarak mevcuttur. Zaten mahallelinin yerini yavaş yavaş alt kattaki
üsttekinden habersiz, ölümüne dirimine kayıtsız, küçük bir Babil gibi her
penceresinden ayrı bir radyo merkezinin nağmesi taşan apartman aldı.”
(Tanpınar, 2004: 131)
Tanpınar’ın yaklaşık 70 yıl önce
yaptığı şehre dair bu eleştiri artarak günümüzde de devam eder. Bir
dönem Türk edebiyatını muhteva

Gerçeklik anlayışının aklın köşeli
parantezine alındığı modern metinlerin karşısında aykırı kişilerin
kahraman olarak seçildiği, zaman
ve mekânın silikleştiği ve olay örgüsünün bütünlüğünü kaybettiği
postmodern anlatılar, okuyucuyla
bilinç düzleminden ziyade bilinçaltının diliyle bağlantı kurarlar. Modern metinlerde okuyucu mekânın insanı doğurmasını beklerken,
postmodernizm, “modernite ve modernizmin somutlamaya çalıştığı her
durum ya da görüntüyü soyutlama
eğilimine girerek mekânda da karmaşa yaratır” (Emre, 2004:183). Dolayısıyla bu tarz metinlerde eleştirel bir tavır ortaya koymaya çalışan
yazar, ironi, üst kurmaca, oyun ve
fantastik gibi anlamı derinleştirecek ifade vasıtalarına başvurur.
Türk edebiyatında yaygın bir tema
olarak karşımıza çıkan kent ve taşra arasındaki çatışma, toplumsal
değişimden etkilenmekle birlikte
roman türündeki dönüşüm sonucunda bireyden şehre doğru genişleyen bir eleştiri halkasıyla karşımıza çıkar.

Fiziksel Yakınlık
Duygusal Uzaklık:
Şehirde Kaybolan
İnsanlar
“Aynı mahalledeki insanlar
birbirine yabancı. Her ev,
meçhule giden bir kompartıman.
Kompartımandakiler tesadüfün
bir araya topladığı üç beş yolcu.”
Jurnal I, Cemil Meriç

Modern yaşamın mekânı olan şehir, postmodern anlatılarda modernizmin tetikleyici gücü sanayileşmenin, geleneksel pratikleri
şehre taşımasından dolayı bir tutunma yeri olarak algılanır. Modernist olma iddiasında değilse de
modern hayatın sunduğu maddî
konforun peşinde olan insan için
tefekkür ağırlıklı bir mekân tasarımından ziyade ihtiyaç ve eylem
merkezli mekân tasavvuru öncelik kazanır. Şehrin inşası sadece bina ve eşya merkezli bir tasarımdan
ibaret değildir. Mekânı dolduran
eşya, nihayetinde insanın dünyaya
bakışından izler taşır.
Postmodern anlatılarda şehir algısı temelde modernizme yönelik
eleştirilerin mekân düzlemindeki
yansımaları olarak okunabilir. Modenizmin, insanı doğduğu yerden
doyduyu yere doğru sevkeden bir
güzergahı dayatması yuva kavramının yerini daha sunî bir mekân
algısının doldurmasına sebep olur.
“Anlık zaman tarafından mekânın

Cemil Meriç
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fethedilmesi” (Urry, 1999: 41-42)
olarak tanımlanan postmodernleşme, insan ve şehir arasındaki
ruhsal rabıtayı koparır ve kişinin
eşyayla, alışkanlıkların belirlediği
ezbere ilişkiler kurması sonucunu
doğurur. “Yağmurlu Kentin Güneşçisi” başlıklı öyküde Bilge Karasu,
şehir hayatının rutinleşen düzeni içerisinde gökyüzüne bakmayı
unutan insanların hikâyesini iro-

Bilge Karasu

nik bir üslupla kaleme alır. Sürekli yağmur yağan ve güneşin nasıl
bir şey olduğunu bilmeyen insanların yaşadığı bu kentte sadece bir
kişi aykırı bir tavır sergileyerek güneş üzerine duyduklarından hareketle yarın sabah güneşi göreceği
umudunu taşır. Fakat bu tavrı toplumdan dışlanmasına sebep olur.
Şemsiyelerin sürekli açık olduğu
kentte, insanlar yaşam biçimlerini
de yağmurun sebep olduğu mecburiyetlere göre düzenlerler. Örneğin; sabah uyanan kimse gökyüzüne bakmaz, beklenti, umut, hayal
kırıklığı gibi kelimelerin anlamlarını bilmez. Her evde şemsiye ve
ayakkabıların kurutulması için hazırlanmış gözler ve biriken suları akıtmak için küçük oluklar yapılır. Her şeyin yağmurlu bir kent
hayatına uygun olarak tasarlandığı
böyle bir ortamda güneşin doğma
ihtimalini düşünmek, mevcut düzenin ve alışkanlıkların yerle bir olması anlamına gelir:
“Güneşin

çıkması,

yağmurun

durması, bulutların açılması demekti; doğdukları günden bu yana bildikleri gökyüzünün değişmesi, şemsiyelerin kapanması, kurutma odalarının
kullanılmaması, daha kötüsü umutla
umut kırıklığının içlerinde baş göstermesi demekti. Taşların, duvarların,
kiremitlerin kuruyup parıltılarını yitirmesi, dumanların yeşilliğin üzerine inecek yerde göğe ağması demekti. Olacak şey miydi bütün bunlar?”
(s.85)
Öyküdeki temel eleştiri ayaklarının altına alabildiklerine odaklanan insanoğlunun, başını kaldırıp
bakamadığı gökyüzünün çağrısından mahrum kalmasına sebep
olan etkenlerin kent hayatı bağlamında okunmasıyla ortaya konur. Gökyüzüne bakmak insanın
ufuk arayışının eylemsel karşılığıdır. Nitekim, Rasim Özdenören’in
ifadesiyle, “gökyüzü modern kentte yaşayan insan için kimseye ait değildir, çünkü o artık mevcut değildir.”
(2011; 142) Dikey bir tahakkümle
kişinin ufukla bağını koparan modern binalar ve bilhassa apartmanlar postmodern anlatılarda şehre
dair eleştirilerin merkezinde yer
alırlar.
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kaybolmasından kaynaklanır. Şehri inşâ eden insan bir yerleşim ve
tutunma mekânı olarak gördüğü
bu mekânda kök salmaya çalışırken modernizmin soysuz dayatmaları karşısında ikileme düşer.
Bu sebeple postmodern yazarlar
modernizm eleştirisinde insanın
maddeyle kurduğu ilişkiye dikkat
çekerler.
Oğuz Atay’ın ironiye yaslanarak
eleştirel bir üslupla kaleme aldığı
Tutunamayanlar romanı Türk edebiyatında postmodernist yönelimi
temsil eden ilk metinlerden birisidir. Atay’ın öykülerinde de karşımıza çıkan toplum dışına düşmüş,
aykırı ve huzursuz kişiler, eşyanın
ve belirlenmiş kuralların kuşattığı bir toplumda adeta birey olma
mücadelesi verirler. Eşyalarla boğucu bir mekâna dönüşen ev anlayışı ve gereksiz uygulamalarla insanı mekanik bir canlıya dönüştüren
bürokratik yapının hicvedildiği bu
mücadelede “karakter, kendisiyle,
çevresi ve bütün evrenle uyuşum içinde” (Korkmaz, 2002; 411) olduğu
mekânların özlemini taşır:

Oğuz Atay’ın ironiye
yaslanarak eleştirel bir
üslupla kaleme aldığı
Tutunamayanlar romanı
Türk edebiyatında
postmodernist yönelimi
temsil eden ilk
metinlerden birisidir.
Postmodern anlatılarda modernizm eleştirisini mekân üzerinden
okumaya çalıştığımızda Türk modernleşmesinde adeta simgesel bir
dönüşüm olarak kabul edilen konaktan apartmana geçiş hikâyesinin, yerini başlı başına apartman
hayatının eleştirisine bıraktığı görülür. Eleştirilerin şehrin insanından başlayıp şehir hayatına doğru
bir yayılma göstermesi şehrin gelişme süreciyle insanın bilinçlenme süreci arasındaki paralelliğin

Oğuz Atay

“Koridorda dolaplar, dolaplar. Eskiden alınmış ahşap dolaplar, yeni çelik
dolaplar. Dolapların içi dolmuş, üstüne taşmış; tozlu dosyalar. İplere, kağıtlara sarılmış dosyalar.(…) Dolabın
kapağında bir yazı; yangında ilk kurtarılacak eşya. Onu değil beni kurtarın.” (s.296)

İnsanın madde karşısında tutunma çabasını ifade eden bu talep,
şehir hayatının kişiye sunduğu imkânlar karşısında ödettiği faturalara ve kişinin sorgusuz bir şekilde
teslim olması gereken düzene karşı bir eleştiridir. Bürokrasi ve üretim, modern insanın bilincini şekillendiren iki itici güç olduğu için
postmodern anlatılarda karşımıza
çıkan şehir eleştirisi de bu iki noktada ağırlık kazanır. Şehirdeki kurumsal düzenin kutsanarak adeta

bir ritüele dönüştürülmesi Tutunamayanlar’ın, kurumsal işleyişin
“On Emir”in parodisiyle eleştirildiği bölümünde dikkatimizi çeker:
“Elini hiçbir kâğıda uzatmayacaksın:
On emrin birincisi budur. Söze erken
başlamayacaksın, hiçbir düşünce ileri
sürmeyeceksin, hiçbir şey bilmezmiş
gibi görüneceksin, garip şekilde giyinmeyeceksin, ellerini masaya dayamayacaksın, seni baştan savmalarına
yol açmamak şartıyla kendini acındıracaksın, gülümseyeceksin, bekleyeceksin ve hiçbir zaman ümide kapılmayacaksın.” (s. 292)
Şehirdeki insan ilişkilerinin sunî
diyalog ve paylaşımlar üzerinden
yürütülmesinde kurumların ve kurumsal düzenin belirleyici etkisi
vardır. Kendi hikâyesinin baş kahramanı olan insan, yapmakla yükümlü olduğu eylemlere odaklanarak gittikçe edilgen bir konuma
sürüklenir. Oğuz Atay, burjuva yaşantısını alaya alırken aynı zamanda modern insanın bir ezber halinde benimsediği konfor anlayışının,
duygusallığı silen tahakkümünü
Selim’in Turgut’a hitaben söylediği, “bana anlayış gösterecek yerde
büfeyi gösterdin” (s.31) cümlesiyle
maddenin insan ruhu üzerindeki
ezici etkisini eleştirir.

Oğuz Atay,
Tutunamayanlar’da
büyük bir şehirde yaşayan
Turgut’un oturduğu
apartmanın bulunduğu
yeri tasvir ederken
modern mimarinin
başkasının hakkını
gasp eden mütecaviz
tutumunu eleştirir.
Yuva imgesinden uzaklaşarak yabancılaşmanın mekânı haline gelen şehir, modern insanın aksettiği bir ayna işlevi görür. Buna bağlı
olarak mekânsal dönüşüm aynı zamanda zihniyet dönüşümünün izlediği süreci de yansıtır. Geçen zamanla birlikte insanın kimliğini,

parçalanmış zamanlar arasında bir
arada tutan güç, mekânın sahip olduğu hafızayla ilişkilidir. Kişinin,
zamanın akışı ve mekânın değişimi karşısında belli bir yerde konumlanabilmesini sağlayan “süreklilik duygusunun kökü mekândadır.”
(Nora, 2006; 17) Hafıza ve mekân
arasındaki yakın ilişki, postmodernizmin mazî düşüncesini canlandırma çabasıyla birleşerek
anlatılardaki mekân-insan etkileşimini şekillendirir. İnsanların kişisel tarihi kadar toplumsal tarihin
de izlerini taşıyan mekânlar bencil tasarımlara dönüşerek kültür ve
gelenekle olan bağlarını koparır.
Oğuz Atay, Tutunamayanlar’da büyük bir şehirde yaşayan Turgut’un
oturduğu apartmanın bulunduğu
yeri tasvir ederken modern mimarinin başkasının hakkını gasp eden
mütecaviz tutumunu eleştirir. Arka cephelerine sarı badana vurulan
bu binaları yüzsüz bir insan gibi
anlamsız bulur:
“Bina, enlem ve boylam noktaları arasına sıkıştığı gibi daha yüksek bir çok
apartmanın arasında ezilmişti. Bu
nedenle kuzey rüzgârlarına kapalıydı ve güneyindeki apartmana bitişik
tavan yağmurda biraz akıyordu. İnsanın kendi evi olmadıkça bunlara
katlanmak gerekiyordu. Çocukların
odasının penceresinden bakılınca –biraz da sola dışarı sarkmak şartıylakarşıdaki iki apartmanın çatı katları
arasındaki küçük boşluktan, önce bir
iki servi ağacı ve daha uzakta soluk
mavi renkli bir çizgiden ibaret olan
deniz görünüyordu.” (s.43)
Dünyanın büyüsünü bozduğu düşünülen modernizm, şehre dair tasarımlarında estetikten ziyade fayda ilkesini ön plana çıkarır. Böylece
estetik zevkten yoksun ve sadece
maddenin kalitesi nispetinde güçlü binalar, insanların bedenlerini
barındıran konforlu hapishanelere dönüşür. İnsan, bulunduğu çevreyi dünyalaştırabilen yegane canlı
mevkiine yükselirken gökyüzü ve
deniz gibi imgelerle temsil edilen
düşselliğinden ve özgürlüğünden
taviz vermek zorunda kalır.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

İsmet Özel

Kalabalık Şehirde
Tenha İnsanlar: Bir
Arayış Mekânı Olarak
Şehir
“Gizemli bir dehliz gibi şehri
dolaşıyorum Sıkıca tutuyorum
kendimi şehre karışmaktan
alıkoymaya”

duyarız. Fiziksel mekânda belli bir
yerin koordinatlarıyla sınırlanan
insan, muhayyel mekânlarda ruhsal bir özgürlük yaşar. İnsanın sahip olduğu bu ayrıcalık edebî eserlerde estetize edilerek gündelik
dilin sınırlarını aşan bir etkinlikle
ortaya konur. Anlatmak ve göstermekten ziyade kişinin duyuş ve seziş kapılarını zorlayan edebî metin,
eşyayı ve hayatı farklı bir gözle görmeyi başaran yazarın edebiyatın
üst dilini kullanarak tefekkür ettiği bir alandır. Yazar, kelimelerle bir
bina inşa etmeye çalışırken, “yaşamı(na) bir anlam verecek formülü
ara(yan)” (Eco, 2009: 159) okuyucuya Cahit Sıtkı’nın dilinden ‘gökyüzünün başka renkleri de olduğunu’ fark ettirirken Attila İlhan’ın
yeni bir başlangıç niyetiyle yöneldiği ‘kullanılmamış gök’ imgesinin
derinliğini düşündürür.
İnsan, coğrafî keşifler, teknolojik

Kan Kalesi- İsmet Özel

Postmodern anlatıların çoğunlukla arayışı, bir mono-tematik olarak kullanmaları, yazarların içinde bulunduğu huzursuzluğun bir
sonucudur. Fiziksel mekân üzerinde yapılan temsilî yolculuklarla somutlaşan bu arayış sürecinde,
modernizmin çıkışsızlığa sürüklediği insan, “tutunamayan” tavrı
göstererek bireysel bir tepki ortaya koyar.
Şehir hayatının dışa dönük uyarıcılar açısından zengin olması, zaman
ve mekânla otomatlaşan bir ilişki tarzı geliştiren insanın, “iç dünyasına stratejik çekilme yapma(sını)”
(Gasset, 1995: 49) olanaksızlaştırır. Yuva sıcaklığını kaybederek birer “demir kafes” ya da “panoptikon”
a dönüşen şehirde, kendisine sığınacak bir köşe bile bulamayan insan, ya bu çaresizliğe teslim olacak
ya da kendi içine kaçacaktır. Ahmet Haşim’in varlığı ya da yokluğunu sorgulamadığı ama kesin bir
istekle ulaşma arzusu taşıdığı O
Belde’si gibi ruhsal arayışlarımızda da mekânsal bir aidiyete ihtiyaç

Ahmet Haşim

ilerleme ve sanayileşmenin sunduğu imkânlar gibi kazanımlar sayesinde aklına olan güvenini pekiştirirken, dünyanın büyüsünü
bozduğu iddia edilen bu rüzgâr,
aynı zamanda iç dünyasının gizemini çözme ve anlam arayışı ihtiyacındaki insanı bir pusula bulmaya sevk eder. Ruhsal boyutlu
bir büyüme sürecine ihtiyaç duyan insan, şehrin doğallıktan uzak
ve nesnelerle çevrili ortamında
kendi sesini duymakta zorlanır.
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Modernizm, şehre dair belirleyici
göstergeleri şekillendirirken kendi
hikayesinin peşinde olan insanın
arayış süreci, edebi eserlerde şehre dokunan cümlelerde ifadesini
bulur. Örneğin; başlı başına bir şehir anlatılmamakla birlikte Elif Şafak’ın Şehrin Aynaları romanında
“aynalı şehir” olarak tanımlanan İstanbul’da, mekâna sinen geçmişinin izlerini arayan baş kahraman,
“Aynalar şehrindeyim çünkü kim olduğumun peşindeyim.” (s.5) sözlerini söylerken Madrid’ten İstanbul’a
uzanan bir öyküyü özetlemekle
kalmaz aynı zamanda şehrin bir
kimlik mekânı olduğu gerçeğinin
altını çizer.

Şehir hayatının dışa
dönük uyarıcılar
açısından zengin olması,
zaman ve mekânla
otomatlaşan bir ilişki
tarzı geliştiren insanın,
“iç dünyasına stratejik
çekilme yapma(sını)”
olanaksızlaştırır.
Şehir hayatında aileden başlayarak
insan ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi kişinin mahremiyetini
korumak adına savunduğu bir durum halini alır. Orhan Pamuk’un
modernlik eleştirisini işlediği Kara Kitap adlı romanında sıcak ilişkilerin mekânı olarak betimlenen
Şehr-i Kalp Apartmanı’nın maddî
kaygılarla oda oda satılan bir ticarethaneye dönüşmesi aynı zamanda yuva kavramıyla somutlaşan bu
ilişkilerin ölümü anlamına gelir.
Romanda esrarengiz bir şekilde evi
terk eden Rüya’yı arayan Galip’in
bu arayışına eşlik eden mekânlardan hareketle yazar, İstanbul’u zamanla ruhunu kaybeden bir şehir
olarak betimler. Tıpkı Galip gibi
rüyasını arayan bu şehir, karanlık
perdelerle kapatılmış karanlık pencereli beton apartmanlar ve suları
çekilen boğaza dair tespitlerle simgesel düzlemde karşı güce ait değerleri temsil eder:

“Apartmanın hemen yanıbaşındaki
kuyuyu düşündüm, bir zamanlar yalnızca bende değil, apartman katlarını dolduran güzel çocuklarda, kızlarda, yetişkinlerde geceleri korkulu bir
ürperti uyandıran o dipsiz kuyuyu.
(…)Bir sabah anlamsız insan yüzleriyle kaynaşan gece rengi bir kâbustan uyandığımda, kuyunun üstünün
örtüldüğünü gördüm. O zaman aynı
kâbusumsu duyguyla kuyu denen yerde, şimdi tersine çevrilmiş bir kuyunun yükseldiğini korkuyla anladım.”
(s.203-204)

ziyade tanımlamak ihtiyacıyla baş
başa bırakır. Uzun uğraşlar sonucu
görmeyi başardığı yan komşusunun yalnız ve yaşlı bir fizik öğretmeni olduğunu öğrenen baş kişi,
komşusunun, “başkasını didikledikçe kendinden uzaklaşır insan” (s.80)
sözüyle kendi içine dönmesinin gerekliliğini fark eder.

Murat Gülsoy

Bir binada insanlar
birbirleriyle hiç
konuşmadan yaşamayı
başarırken aralarındaki
duygusal mesafeyi aşma
çabasını yönlendiren
güç, samimiyetten ziyade
merak duygusudur.
Apartmandan hareketle bir kimlik
bunalımına dönüşen şehir ve insan arasındaki ilişkinin dışavurumu, postmodern anlatılarda tasvir cümlelerine gizlenen, yazarın
niyeti doğrultusunda vurgulanır.
“İçinde gerçek anlamda oturulan her
mekân, ev kavramının özünü kendi
içinde barındırır.” (Bachelard, 1996;
33) Modernleşmenin sosyolojik
boyutunu ortaya koyan mekânlardan biri olan apartmanda, ortak
bir toprak parçasını temel edinen
bir binada insanlar birbirleriyle hiç
konuşmadan yaşamayı başarırken
aralarındaki duygusal mesafeyi aşma çabasını yönlendiren güç, samimiyetten ziyade merak duygusudur. Bu ortamda tanımamak ve
güvenmemekten kaynaklanan bir
mesafede yanı başındaki insanın
kimlik bilgilerini öğrenmekle tek
taraflı bir tanışıklık ortaya çıkar.
Böylece bir yaşam alanı olan ev, taşıdığı manevi anlamdan uzaklaşarak sadece bir barınak seviyesine
indirgenir. Murat Gülsoy’un “54
Numara’nın Esrarı” başlıklı öyküsü yazarın tanımlamasıyla ‘apartman denen kent devletindeki’

insanların birbirlerinden habersiz
yaşantılarını ironik bir dille anlatır.
Apartmandaki komşuluk ilişkilerinin tanışıklık değil de söylenti ve
dedikodular ölçüsünde gerçekleşen bir bilgilenmeyle sınırlandırılması eleştirilir. Öyküde, 60 daireli bir apartmanda yan komşusunu
bir dedektif gibi izleyerek hakkında bilgi toplamaya çalışan baş kişi,
sadece merak duygusunu gidermeyi amaçlar:
“Tüketim alışkanlıklarından anladığım kadarıyla, içeride ya çok az yemek yiyen iki kişi vardı ya da normal
beslenen bir insan vardı. İkinci bulgu
ise, bu kişinin perhiz yaptığıydı. Yağsız, tuzsuz, sağlığa zararlı olmayan
besinler tüketiliyordu. (…) Elektrik
sarfiyatına bakarak da şunlar saptanmıştı; bir buzdolabı ve bir lamba.
(…) Çöplere gelince alışveriş listesinin
hemen hemen aynısı gibiydi. Su sarfiyatı, içerdekinin her gün bir kez banyo yapmaya yetecek kadar su harcadığını gösteriyordu.” (s.76)
Öykünün baş kişisi bir yandan özel
hayatında iletişim sorunları yaşarken aynı zamanda çevresiyle bağ
kurmakta da zorlanır. Komşusunu selamlaşma ve sohbet etme gibi pratiklerle tanımak yerine onu
tüketim alışkanlıklarından hareketle tanımlamaya çalışır. Modern
yaşam, insanı yuvasından kopararak göçebe ve günübirlik bir algıyla bağlandığı mekânda tanımaktan

Kahramanlarını ve okuyucularını
yolculuk metaforunu kullanarak
ruhsal büyüme macerasına davet
eden yazarlardan olan Hasan Ali
Toptaş da Türk edebiyatının özgün ve sıra dışı kalemlerinden biridir. Toptaş metinlerinde karşımıza
çıkan şehir, diğer edebî anlatılardan farklı olarak coğrafî yönüne
neredeyse hiç değinilmeden kişileştirilerek gürültülü ve karanlık
yönleriyle bir fon müziği gibi diğer
roman kişilerinin arayışlarına eşlik
eder. Bazen kendisinden kaçılan
yer bazen de bir sığınak olan şehir, kişiyi mecburiyetle bağlı olduğu bu ikilemle sınar. Yazar, Uykuların Doğusu romanında kişilerin
hikâyeleriyle şehrin hikâyesini ustaca oluşturduğu geçiş birimleriyle
ilişkilendirir:
“Dedemin ağzından çıkan sözlerin

Hasan Ali Toptaş

toplamı ve anlamı bir süre sonra tıpatıp şehrin görüntülerine benzemiş.
Orada gene sesten bir şehir kurulmuş
da, kırık dökük çizgileri, uzak köşeleri ve karanlık ışıltılarıyla birlikte
belli belirsiz yankılanmaya başlamış
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açıkçası. İşte o zaman dedem anlattıklarını bu şehre anlatıyor gibi olmuş.” (s.134)
Şehrin sürekli uğuldayan bir
mekân olarak tasvir edildiği Uykuların Doğusu’nda Hasan Ali Toptaş, “şehrin ruhundan bilinmeyen
işaretler alıp, şehrin ruhuna bilinmeyen işaretler veren” (s.85) ve kendi
sesini bulmaya çalışan insanların
hikâyesini anlatır. Ses unsurunu
simgesel düzlemde kullanan Toptaş, yer yer fantastik bir anlatıma
yer vererek şehri çeşitli görüntüler üzerinden eleştirir. Radyoevinde çalışan memurun Kafkaesk bir
şekilde dönüşüm geçirmesi ve anlatıcının ismi verilmeyen dayısının
gözlerini diktiği kendi kolları ve
bacaklarının çürüyerek kesilmek
zorunda kalması gibi olaylar şehir ve birey arasındaki ilişkiyi simge diliyle sezdirir. Ayrıca leitmotiv
halinde tekrar edilen “Kalkın ey gafiller! ” cümlesi anlatıcıya sözünü
emanet eden yazarın, şehrin yabancılaştırdığı okura yaptığı bir
çağrıdır. Bu çağrı, aynı zamanda
mekân ve insan arasındaki ilişkinin insanın aleyhine olacak şekilde

değişmesi ve mekânın insan üzerindeki otoritesine karşı bir tepkinin ifadesidir.

“Kalkın ey gafiller!”
cümlesi anlatıcıya sözünü
emanet eden yazarın,
şehrin yabancılaştırdığı
okura yaptığı bir çağrıdır.
Sonuç
Modern mimarinin insan ruhunun
ihtiyaçlarını karşılayamadığı iddiasında olan postmodern anlayış,
şehri kendisini kurmaya mecbur
olan insan için bir arayış mekânı
olarak değerlendirir. Postmodern
anlatılarda coğrafî yönden silikleştirilen mekân, soyutlaştırılarak
daha ziyade ütopik ve fantastik
özellikleriyle görünürlük kazanır.
Güzellik ve fayda ilkesinin dışında şehirle insan arasında gerçekleşmesi gereken alışverişin niteliği
edebî eserlerden hareketle ortaya
konabilir. Bu sebeple mekân çözümlemesi edebî eserin de amaçlarından biri olan insanî özün
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açımlanmasına önemli katkılar
sağlar.
Postmodern edebî anlatılardan hareketle mekân okuması yapmak
bize şehrin sesini duyurur. İçinde
yaşadığımız binaların, “bize bir şeyler anlattığı düşüncesini benimsersek,(…) onların hangi değerleri temsil
etmeleri gerektiğine ilişkin görüşlerimizi koyabiliriz mimarî sorunsalının
temeline.” (Botton, 2009: 83) Bu
noktada tasarım yapma özelliğine
sahip olan insanın ahlak anlayışı
ve değer dünyasını maddenin diline tercüme ederek ortaya koyduğu
ürünlerin sesine kulak vermek, insanı merkeze alan bir yorumun ortaya çıkmasını sağlar. Mecaz ve hayalin, dilin imkânlarını genişleten
gücüne sığınan yazarın tespitleri
ve eşyayı yorumlama biçimi, şehrin ve insan ruhunun derinliklerine ışık tutması bakımından büyük
önem taşır. Buna karşılık çeşitli disiplinler tarafından şehre yöneltilen eleştirilerin son bulması ancak
insanın bedeniyle beraber ruhunu
da yaşatabileceği şehirler inşa etmesiyle mümkün olacaktır.
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Hasan Taşçı: Şehir Düşünce Dergisi’nin 3. sayısının dosya toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz
ve hepinize teşekkür ediyorum.
Bugün bizi burada misafir eden
Coşkun Çakır hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. 3. sayımızın dosya konusu Şehir Ekonomisidir. İlk olarak şuradan başlayalım
diyorum. Şehir teorilerine baktığınız zaman, şehir bir tarımsal üretimin ürünü gibi ortaya çıkmış ama
bugün tarımdan tamamen uzaklaşmış görünüyor. Bu açıdan bakacak olursak bir üretim evriminden
bahsetmek mümkün müdür?
Mehmet Genç: Teori öyle idi. Ziraat devrimi öncesinde insanlar küçük gruplar halinde yaşıyorlardı.
Büyük aile denilebilecek topluluklar yoktu. Belki on beş, yirmi, en
fazla yirmi beş kişi kapasiteli topluluklar olduğunu biliyorduk. Şimdiye kadar ki arkeolojik veriler bu
tip düşüncelerin gelişmesine yol
açmış. Ziraat devrimi oldu. İnsanlar gıdalarını kontrol edebilir, bitki ve hayvanları kendileri üretebilir
hale gelince, gıda arzı da arttı. Bu
süreçten sonra büyük toplulukların bir yerde yerleşmesi ve sayılarının çoğalması mümkün oldu diye
düşünüyorduk. İlk şehirler, ziraat devrimi ile kurulmaya başlandı.
Diyebiliriz ki ilk bizim bölgede yani Mezopotamya’da, Güney Doğu
Anadolu ve Irak’ın kuzeyinde kuruldu. Sonra Çin’de, Amerika’da da
oldu ama daha geç tarihte gerçekleşti. En eski bu bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu değişme M.Ö.
8000-9000 yıllarında oldu. Şehirleşme ise ondan 3000 – 4000 sene
sonra, M.Ö. 4000-5000 yıllarında
yine Mezopotamya’da ilk şehirler kuruldu. Şimdiye kadar kabul
edilen genel kanı bu idi. Fakat
Urfa’daki kazılarda, Göbeklitepe
adında bir şehir ortaya çıktı. Ben
buna şüpheyle bakıyorum. Bunlar
diyorlar ki M.Ö. 9000 – 10.000 yıllarında bu şehir kalabalık bir şehir
olarak doğdu. Olabilir. Ziraat ondan evvel olmuşsa mesele yok diyorum ben. Ama ziraat devrimine

ait hiçbir iz olmadığını söylüyor arkeologlar. Aslında bu alandaki bütün teorileri alt üst eden bir buluş
bu. Yepyeni bir şey. Diyorlar ki, şehir iktisadi, zirai fazlaları tüketmek
üzere oluşan bir topluluk değil, güvenlik ve dini amaçla bir araya gelen bir topluluk. Çünkü Göbeklitepe’de dini binalar buluyorlar.
Mabetler buluyorlar. Bunun etrafında insanların toplandığı, güvenlik sağlayan bir takım tesisler buluyorlar. Bu hakikaten bir meydan
okumadır. Günümüzde halen çıkan yeni literatürler var. Ben onları doğrusu merak ediyorum. Ama
henüz ulaşamadık onlara. Şehirlerin daha sonraki gelişmesini biliyoruz. Şehir devrimi de ikinci önemli
devrim olarak kabul ediliyordu. O
da M.Ö. 4000 yılında, devletlerin
doğuşu da o zaman. Devlet, savaş,
şehir, medeniyet, sanat hepsi birden doğdu diyor. Göbeklitepe’de
hem sanat var, hem din var, hem
askerlik var.
Hasan Taşçı: O zaman tarıma dayalı olarak şehirlerin ortaya çıkmış
olduğuna dair teori biraz bulanıyor
sanıyorum.
Mehmet Genç: Ama daha sonra şehirlerin gelişmesi ile tarımsal
verimlilik ve üretim artışı ile ilgili olarak özellikle Osmanlı bölgesi

bakımından çok bilgiye sahibiz. Şehirlerle, ziraatın gelişmesi arasında
büyük bir korelasyon var. Mesela
İslam’la şehirleşmenin bir ilişkisi
var. Daha evvel Bizans vardı. O zamanlar en büyük şehir İstanbul’du.
Konstantinapolis’ti. İslamın doğuşu ile Bağdat, Şam, Kahire büyükşehirler olarak çıktı ilk defa. Osmanlılar İslam bölgesinde büyük
şehirler buldular. Ama mesela Rumeli’de şehir yoktu. Bir tek Selanik
vardı. Onun nüfusu da on-on beş
bini bulur bulmaz bir haldeydi. Rumeli’de Osmanlılar geldiği zaman,
Filibe, Sofya, Şumnu, Yeni Zahra,
Niş, Saray Bosna gibi şehirlerin hiç
biri yoktu. Buralar küçücük yerleşim yerleri idi. Osmanlılar buraları canlardırdı, büyüttü. Osmanlı
sistemi içinde şehirlerin büyümesi
ve canlı kalmasını sağlayan birçok
faktör var.
Nazif Gürdoğan: Şehirlerin ortaya çıkışına şöyle bakmak lazım.
Bugün tartıştığımız, bu günkü
anlamda şehirler son iki yüz yılın
ürünleri diyebiliriz.
Hasan Taşçı: Şehrin doğrudan
ekonomik hayatın içine girmesi ya
da ekonominin şehrin birincil önceliği olması Sanayi İhtilali’nden
sonra oldu diyebiliriz.
Nazif Gürdoğan: Şehirleşme ile

sanayileşme arasında çok büyük
bir korelasyon var. Şehirler ekonomilerin lokomotifleridir. Çünkü
sanayileşme üretim gücünü artırmış ve bireysel üretim, kitlesel üretime dönüşmüş. Fabrika sistemi
gelmiş, kitlesel üretim sistemi gel-

da şehirler medeniyetlerin şarkıları haline gelmiş diyebiliriz.
Mehmet Genç: Nazif Bey’e bir şey
eklemek isterim. Enteresandır bu
durum. Kapitalizm devletlerden
çok şehirlerde doğdu. Müstakil şehirlerden doğdu. Sonra da müstakil şehirlerin ince ruhlu “külli
şey’in ya zuhur ya asli” adeta.

Günümüzde ise şehirler
gerçekten ekonomilerin
lokomotifi halindeler.
Son yüzyılın belki en
önemli dönüşümlerinden
biridir. Şehirler için artık
devletlerin de önüne
geçmiş diyebiliriz.
Mehmet GENÇ
miş. Arabadan, ayakkabıya kadar
her şey, Ford’un geliştirdiği montaj
hattından, kitlesel üretim tarzında
üretilmeye başlandığı için şehirler
de fabrikalar gibi bir yapı kazanmışlar. Her şey bir örnek, standart
üretilir hale gelmiş, diyebiliriz. Günümüzde ise şehirler gerçekten
ekonomilerin lokomotifi halindeler. Son yüzyılın belki en önemli dönüşümlerinden biridir. Şehirler için artık devletlerin de önüne
geçmiş diyebiliriz. Son kale küre
dünyanın, kare dünyaya dönüşmesiyle sınırlar ortadan kalktı. Artık
kapısız, duvarsız, çatısız, örtüsüz
bir dünya var. Bu dünyada devletlerden çok, şehirler öne geçti. Anadolu’da, “İstanbul mu büyük? Anadolu mu büyük?” derler. Gerçekten
İstanbul daha büyük algılanır. Paris, Fransa’dan daha büyük algılanır. Avrupa’da Berlin, Almanya’dan
daha büyük görülür. Londra, İngiltere’den daha büyük görülür. Dolayısıyla şehirler artık, kültürlerin,
devletlerin, toplumların aynaları
haline gelmiş durumdadırlar. Şehirler ekonomilerin lokomotifi haline gelmiş durumdadırlar. Ahmet
Haşim’in bir sözü vardı; “Şiir, edebiyatın şarkısıdır” diyordu. Burada

Nazif Gürdoğan: İbn-i Haldun da
şehirleri çok önemser. Çünkü şehir
talebi arttırıyor. Talep, arzı arttırıyor. Şehirler üretimin merkezidir.
İçeride kırsal alan ise tüketimin
merkezidir. Şehirden kırsal alana
mamul ürün gidiyor. Kırsal alandan şehre de ara mamul, ham madde, hububat benzer yarı mamuller
geliyor. Bu yüzden şehirler bütün
dünyada ekonomilerin, üretimin
lokomotifi halindeler. Kültürün de
merkezi şehirlerdir. Şehirler bütün
dünyada üretimin merkezidir. Üretim için büyük alanlar açıyorlar.
Yeni boyutlar kazandırıyorlar. Diğer taraftan da çevre sorunlarıyla,
kültürel sorunların da kaynağını
oluşturuyorlar. Şehir hem fırsatları büyütüyor, hem de sorunları büyütüyor. Günümüzde de şehirler
getirdikleri fırsatlar yanında, doğurdukları sorunlarla da tartışılıyor. Günümüzde kentsel dönüşüm
bütün dünyanın problemidir. Türkiye’nin en önde gelen problemlerinden birisidir. Sağlık sorunları,
çevre sorunları, eğitim sorunları,
alt yapı sorunları vs. İstanbul’da
alt yapı sorunları bir türlü çözülememiştir. Oysa Galata’daki tünel, Londra Metrosu’yla neredeyse aynı yıllarda, 1860’lı yıllarda

yapılmış. Hatta özel sektör tarafından yapılmış. Devlet eliyle de
yaptırılmamış. Ama bir türlü o tünel bugünün metrosunun alt yapısını oluşturamamış. Londra’nın
altı, üstünden daha kalabalık durumdadır. Üç, dört tane havaalanı
var. Londra’nın her sokağından da
bu üç, dört havaalanına ulaşmak
mümkündür. Her sokağından, her
sokağına gitmek mümkündür. Altı
üstünden daha kalabalıktır. Yerin
üstündeki trafiği yerin altına taşımışlar. Dünyanın en geniş alanına
yayılan bir şehirdir. Ona rağmen
büyük trafik sorunları olmayan bir
şehirdir. İstanbul ise bu bağlamda çok problemli şehirlerin başında geliyor. Londra gibi New York’ta
trafiği aynı şekilde çözmüş. Paris’te
aynı şekilde, Berlin’de aynı şekilde
çözmüş trafik sorununu. Onlar yerin üstündeki trafiği, yerin altına
taşımışlar. Oysa İstanbul’un bu
günkü en büyük sorunlarından biri şehir içi ulaşımdır.
Hasan Taşçı: Ekonomi büyüdükçe hocam, bazı sorunlar ortaya çıkıyor demek ki.
Nazif Gürdoğan: Ekonomi büyüdükçe sorunlar ortaya çıkıyor.
Şehirler büyüdükçe sorunlar büyüyor. Sağlık sorunları, eğitim sorunları, ulaşım sorunları, kentleşme sorunları büyüyor.
Hasan Taşçı: Ben biraz da Coşkun
Hocamın bu konudaki görüşlerini
almak istiyorum. Genel olarak ekonomi ile şehir ilişkisi üzerine neler söylersiniz hocam? Siz bir ekonomistsiniz ve aynı zamanda adı

E. Nazif GÜRDOĞAN
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Şehir Üniversitesi olan üniversitede rektör yardımcısısınız. Bu konuda bazı çalışmalar da yaptığınızı
biliyorum. Biraz da sizi dinleyelim.

Aslında şehri
konuşmayan önemli
büyük bir düşünür
neredeyse yok. Önemli
düşünürlerin tamamına
yakını şehirle ilgili laf
etmişler. Yani bir şekilde
şehri konuşmuşlar.
Günümüzde ise şehri,
bilimlerin ayrışması
ile birlikte iktisatçılar
konuşuyor, sosyologlar,
mimarlar konuşuyor,
şehirciler konuşuyor...
Coşkun Çakır: Bu şehir meselesini
konuşurken ben iki kavram çiftine
müracaat edeceğim. Bunlardan birisi medeniyet, bizatihi şehir kelimesinin kendisi ile de alakası olan
bir kavram olarak “Şehir ve Medeniyet.” Diğeri de “Şehir ve Ekonomi” ki bugün daha çok üzerinde
konuşacağımız şey sanırım bu olacak. Ben biraz şanslıyım. Çünkü
Bilim ve Sanat Vakfı’nda bir şehir
sempozyumu düzenlediğimizde,
başlıklandırma yaparken, “Şehir ve
Medeniyet” üst başlığını koymuştuk. Hem şehri, hem medeniyeti

bu kavramların ışığında da İstanbul’u konuşmuştuk ve tartışmıştık. Yine Sabahattin Zaim İslam
Ekonomisi Araştırma Merkezi’mizin yıllık olarak düzenlemiş olduğu
bir sempozyum serisi var. Her yıl
Aralık ayında bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sene de on beş, yirmi gün
sonra olacak. Bu yıl ki temamız
“Ahlâk.” Geçen seneki temamız
ise “Şehir ve Ekonomi” idi. Bu anlamda İstanbul’u, Türk şehrini, İslam şehrini ve bu şehirlerin kuruluşunu, inkişafını konuşmuş, daha
çok da ekonomik ilişkiler üzerinde
durmuştuk.
Nazif Hocam hatırlayacaksınız, siz
de Şehir ve Medeniyet üzerinde
yoğunlaşmıştınız. İbn Haldun’dan
da örnekler vermiştik. Tam da ben
bu noktada İbni Haldun deyince
iki şey söylemek istiyorum. Aslında şehri konuşmayan önemli büyük bir düşünür neredeyse yok.
Önemli düşünürlerin tamamına yakını şehirle ilgili laf etmişler.
Yani bir şekilde şehri konuşmuşlar. Günümüzde ise şehri, bilimlerin ayrışması ile birlikte iktisatçılar
konuşuyor, sosyologlar, mimarlar konuşuyor, şehirciler konuşuyor, bir taraftan da yeni bazı şeyler
duyuyoruz. Yani kent ve ekonomi
ilişkisini nerede okuyacak bir öğrenci? Bununla ilgili disiplin nerede ete kemiğe bürünecek? Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
diye bir şeyler söylüyoruz. Burada bir yerlere dokunuyoruz. Bunun dışında İktisat Fakültelerinde

2013-3

DOSYA TOPLANTISI

‹ 78 79 ›

bunun ufak ufak yansımalarını görüyoruz. Bir ileri aşamada Teknik
Üniversitelerde bunu görüyoruz.
Mesela Kent Planlaması, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, Kentleşme,
Sosyoloji bölümlerinde görüyoruz.
Sosyoloji bölümünde Kent Sosyolojisi diye bir sahayı görüyoruz. Siz
de biliyorsunuzdur. Bakıyorsunuz
kent sosyologları var. Kent sosyologları sadece şehrin değişen çehresini, bina stokunu, kentleşmeyi,
gecekonduyu konuşuyor falan değiller. Bunları konuşuyor olmanın
yanında, bunlarla birlikte artan
nüfusu, göçü, bu göçün beslenmesini vs. konuşup tartışıyorlar. Yahut bu konuda yazıyorlar.
O zaman ben şöyle bir noktaya referans yapacağım. Tamam, bir çok
kişi bununla ilgili konuşmuşlar
ama aklı başında ilk defa İbn Haldun’un söylediği şeyler var. Ama
Kent Ekonomisi, Şehir Ekonomisi diye daraltabileceğimiz bir alana
ilişkin kim, ne dedi diye baktığımda İktisadi Düşünce Tarihinde Von
Thünen bir öncü olmuş. Alman iktisatçı, klasiktir kendisi, klasik iktisatçıdır. Von Thünen önemli bir
yer işgal ediyor. Öyle ki Smith’den
yaklaşık elli yıl kadar sonra, 1826
yılında bir kitap yayınlamış. Kitabının adı “Ekonomik Bağımsızlığı Olan Bir Şehrin Tarım ve Mil-

Coşkun ÇAKIR
li Ekonomi İle İlişkisi”, kitabın
Almancası daha farklı tabii. Tabiri caizse kafayı bu işe takmış. Yani şehir ve ekonomi ilişkisinde biraz da toprağı merkeze alarak bir

giriş yapmış Von Thünen. Von Thünen’den sonra bu iş gelişmiş. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında
şehir ekonomisi bir disiplin olarak
ortaya çıkmış. Burada da William
Alonso diye bir adamdan söz etmeliyiz. Urban Economics diye bir

çeşit odun iaşesini sağlamış olduğu alandır, diyor. Sonra sarı halka
var. Yellow Ring dediği. Bu da tarlaların, ekilen, biçilen arazinin olduğu ve şehrin iaşesinin sağlanmış
olduğu bir halkadır, diyor. Bütün
bunlar bizi birazdan iaşe meselesi-

büyük önemli bir adamdır. Şehir
ve hinterlandı hakkında çok önemli bir analizi başlatan adamdır. Genellikle unutuluyor. Valter İsaac Clistaler. Alman jeo-statiklerin
adamlarıdır. Bizim Osmanlı şehrinde esas birim kazadır.

Dengeli bir toplum
için çarşı, okul ve
cami bir arada olması
gerekir. Şehirlerin odak
noktasında da bu üç ana
kurum var.

Von Thünen

Türen Halkaları

şey ortaya çıkmışsa, doğrusu bunu
Von Thünen değil, William Alonso’ya refere edilmiş. Bunun dışında Richard Muth var, başka bir takım isimler var. Çünkü Alonso’nun
isminden de hareketle bir kuram
ortaya çıkmıştır. Alonso’s Monocentric City Model diye bir model
bulmuş ve şehir ekonomisini nasıl
işleyeceğini, ticareti, sanayisi, işletmesi, tarımı vs. bunları şekillendirmiş. Daha sonra da bir model daha kurmuş. Buna da CBD diyorlar
ve şu an şehir ekonomisi modellerinde çok kullanılıyor. CBD dediğimiz, “Central Business District”,
yani Merkezi İşletme Bölgesi diye
çevirebiliriz. Ben daha sonra Von
Thünen’e biraz daha baktım. Gördüm ki Von Thünen’de şehir ekonomisi “Thünen Halkaları” diye bir
şema çiziyor. Dört tane halkası var.
Bir tane siyah noktası var. Ona burası şehirdir diyor. Yerleşim merkezi. Bundan sonra halkalar başlıyor.
Önce bir beyaz halka var. Bunlar
gündelik hayatın, pazarın, çarşının dönmüş olduğu halkadır. İkinci olarak Green Ring dediği bir yeşil
halka var. Bu da ormanların, çalılıkların vs. olduğu insanların bir

ne götürecek. Son olarak da kırmızı
halka var. Bu da dış halkadır, diyor.
Yani vahşi alanlardır, ormanlar, karanlık bölgelerdir. Bunlar şehri kuşatan dört halkadır. Belki Von Thünen’den bir adım daha ileri atarak,
İslam şehrinin, Türk şehrinin modellenmesinde, o halkalarda neler
vardır? Buna girebiliriz. Şehir ekonomisini, şehir ekonomistleri mikro ekonominin bir alt birimi olarak
tanımlıyor. Mikro ekonominin bir
alt birimidir. Çünkü hane halklarına tekabül eder. Bir tanım aradım.
Şehir ekonomisi diye bir tanım var
mıdır diye. On kadar tanımdan şunu çıkardım. Belki bunun üzerinde
tartışabiliriz. Bu kuşatıcı tanıma
göre Şehir Ekonomisi: “Bir kentin
üretim, dağıtım ve tüketim işlevlerini, bunların toprak kullanımı
üzerindeki etkileri ile birlikte inceleyen bir bilim dalıdır.” Ben burada
şu kavramların altını çizdim. Kent,
üretim, dağıtım, tüketim ve toprak
kullanımı. Beş tane kavramın altını
çizdim. Belki biraz sonra yapacağımız konuşmalara referans olur.
Mehmet Genç: Von Thünen’i hatırlamanız çok güzel oldu. Çok

Nazif Gürdoğan: Hocam, Osmanlı şehrine girmeden önce bir şey
anlatalım. Mekke için deniliyor ki;
Mekke şehirlerin anasıdır. Merkezinde Kâbe var. Yeryüzünün ilk
mabedi ve ilk yerleşim onun çevresinde oluşmuş. Hz. İbrahim’e kadar çıkıyor Kabe’nin yapılışı. Hatta Hz. Adem ile başlıyor. Hz. Adem
zamanında ilk defa arşta inşa ediliyor, sonra melekler onu yer yüzüne taşıyorlar. Hz. Adem döneminde ilk Kabe yapılıyor. Ardından
kayboluyor. Hz. İbrahim’le tekrar
yapılıyor. Hz. Peygamber’le de nihai haline getiriliyor. Kabe üzerinde üç peygamberin eli var diyebiliriz. Ama esas şehirlerin modeli
olarak Medine örnek olmuş. Medine’de de üç ana kurum var. Temelinde cami var. Hz. Peygamber
mescidi, çarşı ve suffe var. Üç ana
kurum var. Eğitim kurumu, okul,
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cami ve çarşı var. Camilerle, çarşılar, müslümanların kurduğu şehirlerin, daha doğrusu Medine’nin
ana kurumlarıdır. Bütün Müslümanların kurduğu şehirlerde, Semerkand’dan, Buhara’dan, İstanbul, Bursa, Saray Bosna’ya kadar
bu şehirlerin odak noktasında bu
üç ana kurum var. Üçü birbirini
beslemiş. Üçü birbirini desteklemiş. Sanki üç ayaklı bir masa gibi,
bunlardan biri eksik olursa toplum
dengesini bulamıyor. Dengeli bir
toplum için çarşı, okul ve cami bir
arada olmalı. Şehirlerin odak noktasında da bu üç ana kurum var.

Braudel İslam şehrini
tanımlarken, İslam
şehrini bir çarşı, pazar
şehri olarak tanımlar.
Hasan Taşçı: Bizim oralarda, benim çocukluğumda köyden ilçeye inerken, “çarşıya gidiyoruz”
denirdi.
Mehmet Genç: Evet, çarşı denilir.
Çarşı çok mühimdir. Esas çarşıdır.
Hasan Taşçı: Şehir çarşıydı. Hiç
kimse ilçenin ismini söylemezdi.

Braudel’de İslam şehrini tanımlarken, İslam şehrini bir çarşı, pazar şehri olarak tanımlar. Çarşıda
o şehre dair bütün argümanların
olduğunu söylüyor. Orada sayıyor.
İşte satıcılardan, soytarılardan bile
bahsediyor. Her şey o çarşıda vardır diye anlatıyor. Yine bizim klasiklerimize bakarsak, Binbir Gece
Masalları’na, Tutiname’de masalların çoğu çarşıda geçiyor. Bir insan
bir şehre gittiği zaman, ona önce
çarşıya gitmesi öneriliyor, çarşının
ağası ile buluşuyor. Hikayelerin çoğu çarşıda geçiyor. Olaylar çarşıda
dönüyor. Çarşı bu kadar mühim
bir yer. Bizim şehrimiz, İslam şehrinin merkezinde cami var, etrafında da çarşı var. Çarşı zaten caminin
etrafındaki sokak ve caddeler, alışveriş yapılan yerler oluyor.
Coşkun Çakır: Sizin bu sözlerinize bir cümle eklemek isterim. Esas
itibariyle Anadolu’da tabi ki çarşı
şehre tekabül eder. Ama bizim söz
ettiğimiz çarşı tam olarak o çarşı değil. O çarşı dediğimiz şey biraz pazarla ilgilidir. Kırsal kesimle, kentleri ayrı konuşacağız. Kırsal
kesimde insanlar Cuma kılmak
için bir araya geliyorlar. Bunu dini anlamda söylüyorum. Mümkün
mertebe, kır pazarını, panayırını
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vs. Cuma’ya denk getiriyor. Anadolu’da ve Balkanlar’da hala birçok
yerde Cuma günleri pazar kurulur.
Bu yüzden de Pazar ve Cuma adları yer isimlerinde çok yaygındır.
Mesela Cuma Yeri, Cuma Pazarı,
Eski Pazar, Yeni Pazar gibi Balkanlar’da ve Anadolu’da çok sayıda yer
adı görürsünüz. Çünkü onların bir
araya gelmesi, şehirde olduğu gibi her an mümkün değildir. Cuma
için bir arada kalır, hem pazar kurar, hem Cuma kılar, böyle bir ilişkisi vardır.
Hasan Taşçı: Bir önceki sayımızda da vardı. Şehri tarif ederken
Mustafa Şentop Hoca söylemişti. “Pazarı durur, mahkeme kurulur, Cuma kılınır.” Çarşı önemli.
Onun için hocam biraz daha çarşıya değinelim.
Nazif Gürdoğan: Çarşı üretimin
simgesi diye düşünebiliriz.
Hasan Taşçı: Peki hocam, bugünkü alışveriş merkezleri bunun yerini tutuyor mu?
Nazif Gürdoğan: İstanbul’u ele
alırsak, Kapalıçarşı, Fatih döneminde kurulmuş. O zaman İstanbul’un nüfusu 40.000-50.000 civarında. 40-50 binlik bir şehirde,
bugün bile çok önemli bir alışveriş

merkezi ve çarşı konumunda olan
Kapalıçarşı yapılmış. Orası sadece
satış yapılan bir yer değil, aynı zamanda üretim de yapılan bir yer.
Müthiş bir yer. Bugünün şartlarını düşünürsek, o elli bin nüfuslu
şehirde kaç tane Ak Merkez eder?
Onlarca Ak Merkez eder ve on-

Gerçekten şehirlerin doğumunda
etkili olan unsurların başında ticaret yolları, nehirler ve su yolları
geliyor diyebiliriz. Bunun yanında
camiler çok önemli. Cuma camileri. Her şehirde bir Cuma camisi
vardır gerçekten. Çarşının da cami
ile arasında bir kültür ve ekonomik

larca diğer alışveriş merkezlerinden eder. Çünkü şehirlerin canlılığı, dinamizmi ticarete bağlıdır. O
yüzden Henri Pirenne’in bir sözü
vardır; “Şehirler ticaretin ayak izlerinden doğar.” Ticaretin olmadığı
yerde şehir olmaz.

bağı var diyebiliriz. Çarşısız bir caminin gücü, etkisi olmaz. Camisiz
bir çarşının da değerleri, etiği, ilkesi, ahlakı olmaz. Bu yüzden çarşı ve cami aslında dünya ve ahiretin gösterimidir. Ondan dolayı yan
yanadırlar.

Camisiz bir çarşının da
değerleri, etiği, ilkesi,
ahlakı olmaz. Bu yüzden
çarşı ve cami aslında
dünya ve ahiretin
gösterimidir. Ondan
dolayı yanyanadırlar.
Dolayısıyla şehirler ticaretin canlı olduğu, içinden İstanbul gibi denizlerin geçtiği yerlere kuruluyor.
İbn-i Haldun Mukaddime’de bunu
çok ayrıntılı olarak anlatır. Şehirlerin yeri seçilirken nelere dikkat
edilir? Nereler seçilir? Niye? Niçin,
ticaretin ana yolları nehir kenarlarıdır? Niçin, deniz kenarlarının
seçildiğini ayrıntılı olarak anlatır.

Mehmet Genç: Burada bizim
üniversitede de Cuma kılıyoruz. Cumayı belirleyen bir formül
bilmiyorum. Ama halife Cuma kılınabilmesi için bir izin veriyordu. O
izin verilirken ise bir çok şeye bakıyorlardı. Öyle ulu orta bir yerde

cami var, bir grup insan var, “Biz
burada Cuma kılmak istiyoruz”
demeleri yetmiyordu. O unsurları
tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen içinde pazar, çarşı ve biraz büyükçe bir kasaba olması gerekiyordu. İstanbul fethedildiği zaman,
fethedilmeden önceki nüfusun
40.000 civarında olduğu tahmin
ediliyor. Fetihten sonra ise muhtemelen daha azdı. 20-30 bin civarındaydı. Fatih şehri iskân ve büyütmek için teşvik etti. İstanbul,
Osmanlı sisteminin gereği çok hızlı bir şekilde, çok büyük bir şehir
haline geldi. İstanbul’un, Osmanlı sistemi ile bir bağlantısı var. Buna kısaca değinmeli. İstanbul’dan
önce Osmanlı şehirleri, kasabalarına bir bakalım. Kasaba kadılıkla
yönetiliyor. Bir kadı tayin ediliyor.
Yönettiği yerin nüfusu 1.0002.000’den başlıyor ve 50-100 bine
kadar çıkabiliyor. Kazanın başında
mutlaka bir kadı var. Kadı, kazanın hemen hemen bütün kamusal
fonksiyonlarını gören bir adamdır.
Komutanıdır, kaymakamıdır, belediye reisidir, yargıcıdır, noteridir
her şeyidir. Kadı yetkileri çok fazla bir adamdır. Kazanın etrafında, 15-20’den, 200’e kadar köyler
vardır. Kazanın köyleri belirlenir.
Köylerle, kaza tıpkı Von Thünen’in
teorik olarak açıkladığı gibi üretim
ve tüketimi dengelenen bir bölgedir. Osmanlılar en başta dar bölge
sistemini benimsedi. Bu köylerin
ürettikleri zirai fazlalar, ham maddeler, gıda maddesi fazlaları kasabaya getirilir ve kasabadaki esnafa satılır. Esnaf bunları değiştirir,
imal eder, yarı mamul haline getirir ve yine kazanın köylerine iade
eder. Osmanlı sisteminin çok tipik
özelliği olarak üretilen mallar, kaza
halkının ihtiyacını karşılanmadan
dışarı gidemez. Üretilmiş, sanayi,
zirai, ara malı, nihai mamul fark
etmez. Osmanlının yaşamasını istedikleri temel üretim, tüketim birimi kazadır.
Hasan Taşçı: İaşeden bahsediyorsunuz. Bugünün şehirleri için böyle bir planlama söz konusu değil.
Mehmet Genç: Büyük şehirler için
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de vardır. Bu bütün şehirler için
vardır.
Hasan Taşçı: Bu bir risk midir hocam? Bugün şehrin beslenmesi için
böyle bir gıda planlaması yapılmıyor. Küçük şehirler için de yapılmıyor. Piyasanın bunu kendi kendine
düzenleyeceği var sayılıyor. Şehrin
beslenmesi için bir planlamaya ihtiyaç yok mudur?
Mehmet Genç: Evet, fiyat mekanizmasıyla düzenleyebilir. Ama eski zamanlarda bu böyle olmuyordu. Sebebi bir kere ulaştırma çok
pahalıydı. Onun için bu dar bölge
sistemini Osmanlılar bilinçli olarak benimsediler. Üretim fazlaları oluşursa, kazanın ihtiyacından
fazlası, yalnız bir yere gidebilir. İstanbul’a. Bu enteresan bir şeydir.
İstanbul’u dev şehir haline getiren
budur. İmparatorluğun herhangi
bir yerinde, bir üretim fazlası varsa, onun gideceği ilk merkez kaza
dışında İstanbul’dur. Yanındaki kazaya da gitmesine izin vermezler.
Arşivde çok belge vardır. Komşu
kazadan bir şey alacak. Bunun için
padişahın izni şarttır. İzin almadan gönderemez, bir şey de söyleyemez. Kadı bunun gayet dikkatli
bir nezaretçisidir. Bütün imparatorluğun üretim fazlalarının gideceği yer İstanbul’dur. Bu İstanbul’u
muhteşem büyüttü. Bir şey daha
yaptı. Fatih’ten başlayarak, Karadeniz’i yabancı trafiğe kapattılar.
Yabancı hiçbir gemi Karadeniz’e
giremez oldu. 15. yüzyıldan sonra bütün Karadeniz çevresi, kuzey
Karadeniz, Ukrayna, Balkanlar,
Tuna Bölgesi, Kafkasya’nın bütün
malları ve üretimi İstanbul’a yönlendirmiş oldu. Bu sayede ne oldu?
16, 17 ve 18. yüzyılda Avrupa’nın
en büyük şehri İstanbul oldu.
Hasan Taşçı: Peki hocam burada
şöyle bir sorum var. İstanbul ürettiğinden fazla tüketti muhtemelen. Zaten şehrin tanımında Türk
Dil Kurumu şöyle bir şey diyor.
Mehmet Genç: Ama bütün şehirler ürettiğinden fazla tüketir. Bütün şehirler insanları da tüketir.

Bütün imparatorluğun
üretim fazlalarının
gideceği yer İstanbul’dur.
Bu İstanbul’u muhteşem
büyüttü.
Kırsal kesimden hem nüfus alır,
hem üretim alır. Bu hepsinde
böyledir.
Hasan Taşçı: Türk Dil Kurumu
şöyle diyor. Nüfusun çoğu ticaret,
sanayi ve yönetim işleri ile uğraşan, tarımsal niteliklerin olmadığı yerleşim alanıdır. Burada üretim
var. Sanayi üretimi var. Bugün ise
bilgi teknolojileri var. Bir bakan,
geçen sene zannediyorum sanayi
bakanı veya ulaştırma bakanımız
olabilir. Şöyle bir cep telefonunu
eline alıp göstermişti. “Artık bunu
üretmemiz lazım.” demişti. Çünkü bu iki ton buğdaya eş demişti.
Telefonu gösterip böyle bir şey demişti. İki ton veya beş ton buğdaya eş değer olduğunu söyleyip böyle bir oran vermişti. Şu kadarcık bir
telefon, iki ton veya üç ton buğdaya denk geliyor. Şimdi üç ton çaya
denk geldiğini düşünelim.
Coşkun Çakır: Bunu Alman ekonomisi için söylerler. Almanya’ya
yüz kamyon mal girer, bir kamyon
çıkar. Alman Otomotiv Sanayisi’ni
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nitelemek için söylerler bunu. Yüz
kamyon sebze, meyve veya tarımsal ürün vs. girer. Bir kamyon otomobil çıkar.
Hasan Taşçı: Burada şöyle bir soru
sormak istiyorum. Şehrin ürettiği
emtiaya sanal bir değer yükleme
gibi bir şey mi var? Piyasayı nasıl
olsa şehir belirliyor. Şu anda piyasadaki değeri de o belirliyor. Kendi
ürettiği ürüne sanal bir değer atfederek, acaba haksız bir kazanç mı
elde ediyor? Tabii ki burada Marksist bir yaklaşımda bulunmak istemiyorum, çatışma üzerinden gitmek istemiyorum. Ama şehir hak
etmediği gelir mi elde ediyor diye
aklıma geliyor doğrusu.
Nazif Gürdoğan: Hak etmediği
gelir değil. Şöyle vurgulamak lazım. Tarım toplumlarında üretim
gücü, topraktan kaynaklanıyordu.
Ne kadar geniş toprak varsa, üretim gücü o kadar büyük oluyordu.
Sanayi toplumlarında, üretim gücü topraktan sermayeye ve fabrikaya kaydı. Üretim gücünün odak
noktasında fabrika yer almaya başladı. Şimdi yeni oluşan bilgi toplumlarında artık üretim gücü, ne
toprak büyüklüğünden geliyor, ne
sermaye büyüklüğünden geliyor.
Üretim gücü artık bilgi gücünden
geliyor. Vizyon sahibi insanlardan
geliyor. Bu durumla alakalı, Silikon
vadisi dünyada verilen en önemli

örneklerden biridir. Silikon Vadisi, teknolojik ürünler üreten, beşeri sermaye üreten bir şehir. Entelektüel sermaye dediğimiz yeni bir
sermaye var. Entelektüel sermayenin üretim gücü çok daha fazladır. Kesinlikle finansal sermayenin üretim gücünden kat kat fazla,
katma değeri yüksek ürünler üretme şansı var. Artık üretim yapmak
bir sermaye olgusu olmaktan çıkmıştır. Bir yenilik yapma gücü, bir
farklı olma gücü, bir teknolojik atılım yapma gücüne dönüşmüş durumda. Katma değeri ne kadar
yükseltirseniz, kazancınızı o kadar arttırmanız mümkündür. O
yüzden işletmeciler derler ki, dünyanın her yerinde fason ürettirenler, fason üretenlerden daha çok
kazanırlar. Dünyanın her yerinde
kaynaklar, verimliliği düşük alanlardan, verimliliği yüksek alanlara
kayar.
Hasan Taşçı: Coşkun hocamızın

Silikon Vadisi

dediği gibi fason üretenler o yüz
kamyonu üreten, ürettiren nihayetinde bir kamyonu üretir.
Coşkun Çakır: Bu doğru, kesinlikle doğru ama eksik. Sanayi devrimi öncesi şehir ve ekonomi ilişkisi
ile sanayi devrimi sonrasındakini
ayırdınız. Bu çok önemlidir. Bunun
üzerinde biraz durmamız lazımdır.
Sizin de belirttiğiniz gibi, tarıma
dayalı bir ekonomik üretim biçimi, kah köle emeğine, kah da çiftçi
emeğine dayalı bir üretim var. Hiç
kuşkusuz belki açacaksınız onu,
bir zanaat da var. Bir esnaf üretimi de var. Kuşkusuz tüccarın faaliyet gösterdiği bir alan da var. Ama
hakim üretim biçimi dediğimizde
tarım geliyor. Fakat sanayi devriminden sonra bu hızlı bir şekilde
değişiyor. Zira esas olan tarımsal
üründür. Sanayi devrimine kadar
bir şehrin en temel ihtiyacı belki
bu bizi şehrin iaşesi meselesine de
götürecek. Şehrin en temel ihtiyacı

hububattır. Yiyecektir, yakacaktır
ve dahi benzerleridir. Çünkü şehirde yakacak bulmanız bile çok zordur. Büyük şehirde, nispeten nüfusun artmış olduğu yerlerde.

Artık üretim yapmak bir
sermaye olgusu olmaktan
çıkmıştır. Bir yenilik
yapma gücü, bir farklı
olma gücü, bir teknolojik
atılım yapma gücüne
dönüşmüş durumda.
İstanbul özelinde bunu konuşabiliriz. Artık 19. yüzyıl İstanbul’unda bunlar çok önemli meselelerdir. Yani payitaht var, yönetim var,
asker var. Bunların beslenmesi lazım ve şehir bunu üretemez. Şehrin bunu üretmesi çok zordur.
Onun için tarımsal ürünler şehrin
periferisinden, bazen de çok uzak
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yerlerden gelir. Balkanlar’dan, Tuna boylarından hububat gelir. Mısır’dan pirinç gelir. Romanya, Varna tarafından tuz gelir. Bunlar o
kadar hayati ürünler ki, bunlar olmazsa şehrin idamesi söz konusu
olmaz. Fakat şimdi bunlar stratejik
ürün olmaktan çıktı. Yani tarımsal ürünlerin stratejik değeri azaldı. Tam da otomobilin, teknolojik
ürünlerin, sizin bahsetmiş olduğunuz bakanın göstermiş olduğu bu
aletin hakikaten stratejik ürün haline geldiğini görüyoruz. Bu sefer
şehirler hızlı bir şekilde bu anlamda üretim merkezi olarak önem kazanıyorlar. O kadar kazanıyorlar ki,
hiçbir esprisi olmayan bir şehrin,
hiçbir numarası olmayan bir şehrin, yani tarımsal potansiyel olarak, güzelliği olarak vs. Amerika’da
bir bakıyorsunuz ekonomik üs haline getirebiliyorlar. Silikon Vadisi’ni düşünelim. Hatta özellikle
bu Las Vegas’ı düşünelim. Las Vegas’ı görenler bilir. Çölün ortasında bir şehirdir. Ama oraya “değer”
atfetmek suretiyle, orada bir paranın kumar vs. dönmesini sağlayarak, olağanüstü bir tüketim merkezi haline getirilmiştir. Las Vegas’ta
her yer oteldir. Dünyanın insanı girer, çıkar. O kadar dinamik, hareketli bir şehirdir. Dünyanın parası

harcanır. Çölün ortasında, düşünebiliyor musunuz? Bu çok modern
bir şehir. Hatta post modern bir
şehir. Dolayısıyla değişen dünyayı
okumak lazımdır.

İstanbul’un 19.yüzyıl
ortasındaki en önemli
ihtiyacı hububat, et ve
odun. Bakın, bu çok
önemli bir şeydir. Odun
şimdi geçersiz. Hiç
bakmazsınız. Ama 19.
yüzyılın odunu, bugünün
doğalgazıdır, petrolüdür,
kömürüdür.
Ben özellikle modern şehirle, modern olmayan şehrin arasındaki
farkın altını çizmek istiyorum. Aslında site dediğimiz şeyle beraber,
insanların bir arada yaşamasıyla
beraber bu şehrin problemleri ortaya çıkıyor. Ne tür problemler?
Birincisi, konut problemidir. İnsanlar nerede yaşayacaklar? Bu
çok önemli bir şeydir. Ekme, biçme, toprak konularının üzerine biraz konuştuk. Nerede yaşayacağız?
Nasıl bir evde yaşayacağız? Mahallemiz nasıl şekillenecek? Bütün
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mahalleler, sokakların oluşturmuş
olduğu o büyük fotoğrafın içerisinde konut problemi. Bence insanların konut problemi, kadim zamanlardan beri vardı. Şu anda da var.
Hala bir daire alıyoruz. Yirmi yıl
taksit ödüyoruz. Tabiri caizse kendimizi ipotek ediyoruz. İkincisi,
beslenme problemi. Konut problemi, beslenme problemi, bunlar
form olarak değişebilir ama problem olarak tarihseldir ve aktüeldir.
Konut, bir yerde barınma, yaşama problemi ve beslenme problemi. Bu şehir nasıl beslenecek? Siz
Esenler Belediyesi’nde çalışıyorsunuz. Yöneticisiniz. Şu kadar bin
nüfusu var. İstanbul on beş milyonluk bir metropol olmuş. Bu şehir nasıl beslenecek? Mesela bu
şehre, günde, haftada, ayda, netice itibariyle yılda kaç milyon ton
sebze girecektir? Kaç milyon ton
meyve girecek? Mesela ben İstanbul’la ilgili 19. yüzyıldaki bir iki veriyi aldım. İstanbul’un 19. yüzyıl
ortasındaki en önemli ihtiyacı hububat, et ve odun. Bakın, bu çok
önemli bir şeydir. Odun şimdi geçersiz. Hiç bakmazsınız. Ama 19.
yüzyılın odunu, bugünün doğalgazıdır, petrolüdür, kömürüdür.
Hasan Taşçı: Hocam, az önce

sormak istediğim de buydu. Bugün doğalgaz için uzun vadeli çalışmalar yapılıyor ama ötekilerin
temini için böyle bir şey yapıldığını
sanmıyorum.
Coşkun Çakır: Ben ihtiyaçları daha çok düşünüyorum. Beslenme
ihtiyacı, ısınma ihtiyacı, aydınlatma ihtiyacı.
Hasan Taşçı: Beslenme ihtiyacı
için bugün herhangi bir şehrin yöneticisi, bir aylık, üç aylık, bir senelik planlama yapıyor mu? Benim
şehrimin yıllık ihtiyacı şu kadar
sebzedir, şu kadar meyvedir, şu kadar ettir, bu kadar hububattır diye
bir çalışma yapıldığını görmedim
de, duymadım da. Bunları nereden
sağlayabilirim? Böyle bir şey yok.
Piyasa görünmez eliyle bunu kendi
kendine hallediyor. Bu bir risk midir? Ben az önce hocama da bunu
sormaya çalıştım.

Şehirlerin en önemli
noktası düzeninin
devamını sağlamaktır.
Hem düzenini
kurmak, hem de
kurulmuş bir düzenin
devamını sağlamaktır.

Coşkun Çakır: Bu çok kritik bir
soru ve harika bir soru. Yani biz
şehirlerin ihtiyaçlarını giderirken,
onların sorunlarını giderirken,
planlı bir metodu mu izlemeliyiz?
Yoksa akışına mı bırakmalıyız?
Hasan Taşçı: Kendi kendine çözülüyor ya, böyle bir şey ortaya çıkmamış. Çıkmayacak diye var sayılıyor. Böyle bir sorun hiç olmayacak
var sayılıyor. Nasıl olsa insanlar bir
yerlerde üretip, re’sen gönderiyorlar buraya. Satma ihtiyacından dolayı bu oluyor. Ama bu planlanmış
bir şey değil.
Mehmet Genç: Fiyat mekanizması tayin ediyor. Çinliler katiyyen
anlamıyor. Nasıl olur ya? Bir yerden bir yere bir şeyin gelmesini nasıl sağlar? Gelmezse ne olur? Aklı
ermiyor.
Hasan Taşçı: Bu soru kritik bir soru, ben bunu öğrenmek istiyorum.
Hocam, bu bir risk değil midir?
Coşkun Çakır: Tarihte ekonomilerin, şehirlerin en temel problemlerinden birisi doğal afetlerdir. İklim değişiklikleri. Mesela, iklim
öyle kötü gider ki, o şehirde kıtlık
olur. Çok ciddi bir müzayakayla,
darlıkla karşı karşıya kalınır. Doğal afetler bir şehri mahvedebilir.
Yine doğal olmayan bir takım şeyler olur. Mesela, isyanlar. Şehir alt

üst olur ve üretim yapılamaz. Savaşlar. Bakın bugün, aslında sizin
sorunuzun cevabı güney komşumuzda olup biten şeydir. Karikatürize edilerek söylense bile, insanların kedi, köpek yediğini söylemesi,
öyle yabana atılacak bir şey değildir. İnsanoğlu kedi de yer, köpek
de yer ve dahi birbirini de yer. Yeter ki aç kalmasın. Çünkü orada tabii düzen bozulmuştur. Düzen bozulduğu andan, nizam bozulduğu
andan itibaren de kaos her şeyi alt
üst eder. İnsan onları yemeye başlayabilir. Şehirlerin en önemli noktası düzeninin devamını sağlamaktır. Hem düzenini kurmak, hem de
kurulmuş bir düzenin devamını
sağlamaktır.
Nazif Gürdoğan: Tarih boyunca şehirler üretimin merkezi olmuş. Ekonominin lokomotifi olmuş. Gelişmişliğin sergisi olmuş,
diyebiliriz. Günümüzde de böyle,
geçmişte de böyleydi. Bu yüzden
Mesnevi’de Mevlana’nın güzel bir
benzetmesi vardır. Mevlana “Bir
gün köyde kalanın, kırk gün aklı
başına gelmez” diyor. Çünkü küçük yerleşim yerlerinde insanların dünyaları çok dar, hayalleri dar,
projeleri dar, üretim düzeyleri çok
düşük, eğitim düzeyleri çok düşük,
maliyetler tasavvur gücüne göre
daralıyor. Rüya bile göremez hale
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Göbeklitepe

geliyor. Kırk gün aklı başına gelmiyor. O yüzden şehirler sürekli gelişmişliğin merkezidir. Dediğimiz
riskler olabilir ama genelde şehir
daha katma değeri yüksek ürün,
hizmet ve bilgi ürettiği için çevrenin bir çekim merkezi olur. Çevreyi
şehirler ayakta tutar. Şehir, çevresinde bir halka oluşturur.
Hasan Taşçı: Zaten hocam, şehir teorilerine baktığımız zaman
Munford’un bir tespiti var. “Şehrin
bütün yapısı, köyün içinde gizliydi” diyor. Yani önce köy vardı daha sonra şehirler ortaya çıktı diyor.
Oysa ben bunun tersini düşünüyorum. Sanki şöyle bir şeydir. Önce şehir ortaya çıkıyor. Daha sonra çevresindeki yerleşim yerleri o
şehrin bazı ihtiyaçlarını karşılamak için oluşuyor. İstanbul’un tarihine baktığımız zaman, şimdi bu
Yeni Kapı’daki bulgulardan sonra 8.000 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Marmaray kazısında çıkan
eserlerde. İstanbul’un en eski köyünün tarihine bakarsak 500 ve
1.000 yıllıktır. Köyler merkezden
daha sonra kurulmuş. Bu sanki

bütün şehirlerde de böyle.
Mehmet Genç: Bu Göbeklitepe’deki buluşların getirdiği yenilik
de budur. Önce şehir, sonra ziraat
devrimi olduğunu gösterdi.

Şehir daha katma değeri
yüksek ürün, hizmet
ve bilgi ürettiği için
çevrenin bir çekim
merkezi olur. Çevreyi
şehirler ayakta tutar.
Şehir, çevresinde
bir halka oluşturur.
Hasan Taşçı: Hocam iki sorundan
bahsettiniz. Konut problemi ve
beslenme problemi.
Nazif Gürdoğan: Çevre problemi
de var tabii.
Hasan Taşçı: Evet. Bir üçüncüsü de gelirin bölüşümü problemi.
Harvey’in bir sözünü aldım ben.
David Harvey “karmaşık bir kent

sisteminde, gelirin yeniden dağıtılmasındaki gizli mekanizmalar, genellikle eşitsizlikleri azaltmaktan
çok, arttırmaktadır” diyor.
Nazif Gürdoğan: Şehirler, dünyanın her yerinde rant merkezi oldu.
Hasan Taşçı: Şu an öyle oldu. Hatta daha da arttı. Bilgi teknolojisiyle birlikte çok daha fazla rant ortaya çıktı. Muhtemeldir ki geçmişten
daha fazla bir eşitsizlik, eşitsiz bir
yapı ortaya çıktı. Yani zenginle, fakir, yüksek gelir ile düşük gelir arasındaki uçurum biraz daha büyüdü. Ama bunlar nihayetinde aynı
mekânda yaşıyorlar. Bazı polarizasyonlar olsa bile, kapalı konut
siteleri gibi, ayrışma gibi ama yine
de temelde aynı mekânı paylaşıyor.
Bir arada olmalarını nasıl sağlayacağız? Bu önemli bir sorun.
Coşkun Çakır: Aslında bu kadim
de bir problem. Modern de bir
problem. Bir yönüyle kadim, çünkü Avrupa şehirlerinde de, şehrin
merkezi ile periferisi daha doğrusu banliyösü farklı bir şeydir. Her
zaman şehirlerin periferisinde,

Yenikapı
Marmaray
Kazısı

çevresinde bir fakir, fukara sınıfı
oluşur. Şehrin bir şekilde artı dışsallığından istifade eder. Merkeze
doğru nüfuz etmek ister. Bu Türkiye’deki kendi şehirlerimiz için de,
İstanbul’u esas alıyoruz hep, İstanbul için de geçerlidir.
Hasan Taşçı: Hocam, şu anki yapı öyle değil. Merkez, periferi ayrımı yok.

Almanya’da küçük
bir kasabada hem
tarımsal üretim vardır.
Hem sanayi üretimi
vardır. Aynı zamanda
mandıra vardır. Sütü,
eti, hatta bağ bahçesini
de görüyoruz. Hemen
çevresine çıkın,
elma bahçeleriyle
karşılaşırsınız.
Mısır tarlalarıyla
karşılaşırsınız.
Coşkun Çakır: Bir parça şimdi
değişiyor. Ama eskiden, gecekondulaşmanın olduğu dönemlerde,

60’lı, 70’li yıllarda bu böyleydi.
Büyük şehirler büyüdükçe, olağan
dönemlerde yaratmış olduğu fırsatlar avantajlıdır ama olağanüstü
dönemlerde dezavantajlıdır. Ben
ABD’de, Washington DC de yaşadım. Hurricane Katrina diye bir
afet oldu orada, marketlere hücum ettiler. Marketler boşaldı. Ben
ilk defa orada korktum. Dedim ki
“Marketler boşaldı. Evdeki bu stok
bir şekilde bitecektir. Bir hafta, on
gün, belki bir ay idame edebilirsiniz.” Şehrin aslında olağanüstü dönemlerde ne kadar dezavantajlı olduğunu gözlemledim orada. Oysa
köyde bir şekilde insanın yiyecek
bir şeyleri vardır kenarda. Buğdayı
vardır, ekmeği vardır vs. Fakat tehlike şu ki, artık köyde de bu yok.
Köy de tamamıyla fabrikasyon üretime bağlı bir şeye dönüştü. Türkiye köylerine şu an gidiniz. Benim
köyüm var. Şu an köylü tüp kullanıyor. Modern bir şeydir. Tüp gelmediği anda ocak yakamaz. Ocak
yakmayı unutuyor. Hatta evlerin
bir kısmına şimdi baca koymuyorlar. Baca koymadığınız zaman zaten ocak yakamazsınız. Çok çetrefilli bir şey bu. Tüp kullanıyor.
Ekmek çarşıdan, kasabadan yani ilçeden geliyor. Yani böyle köy

olmaz. Yumurta üretmeyen, süt
üretmeyen, et üretmeyen, hayvan
beslemeyen, ahırı olmayan, gübresi, kemresi olmayan bir köy olmaz. Toprağı ekilip, biçilmeyen
köy olmaz. Bugün Türkiye’nin en
temel problemi, çok siyasi gibi konuşuyorum ama köylerin ve Anadolu’nun tamamıyla kötü bir kopya, doğrusunu söylemek gerekirse
snob, züppe bir şehirleşme içerisine girmesidir.
Mehmet Genç: Ama bütün dünyada böyle. Amerika’da köy yok
biliyorsunuz.
Coşkun Çakır: Bütün dünyada bir
yönüyle böyle ama Almanya’yı ele
aldığınızda tablo farklı. Almanya’da
küçük bir kasabada hem tarımsal üretim vardır, hem sanayi üretimi vardır. Büyükçe sayılabilecek
iri köylerinde bile küçük bir fabrika vardır. Aynı zamanda mandıra
vardır. Sütü, eti, hatta bağ bahçesini de görüyoruz. Hemen çevresine
çıkın, elma bahçeleriyle karşılaşırsınız. Mısır tarlalarıyla karşılaşırsınız. Türkiye çok kötü bir gerçekle
karşı karşıya. Biraz şehirden dışarı çıkıyoruz. Konumuzu aştık ama
berbat bir tarım politikası var. Bu
tarım politikası bizi öldürecek.
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Diyor ya Hobsbown, “koyunlar insanları yiyecek.” Bizi de bu tarım
politikası bitirecek. Bunu nasıl yaparız bilemiyorum. Bu bahs-i diğer. Şehrin avantaj, dezavantajına
gelince, bu zenginliğin bölüşülmesi konusuna gelelim. Bu çok zor bir
soru. Yani cevabı da zor, değişmesi de zor. Bu belki biraz ilahi de bir
şey. Cenab’ı Hak, zenginliği insanların elinden alır. Ayette de vardır.
Mefhum olarak. Mehmet Hocamdan alır, Nazif Hocama, Nazif Hocamdan bana, benden size.

Sürüdürülebilirlik. Modern sosyal
bilimin şu anda en fazla kullanmış olduğu kavram budur. Uzun
ömürlülük ve sürdürülebilirlik.
Devlet için, millet için bu sürdürülebilirlik nasıl olacak? Bunu biraz
konuşalım.

Hasan Taşçı: Zenginlik en son
bende kaldı.

Herkesin bildiği,
vakıflar, imaretler,
zaviyeler, tekkeler,
kervansaraylar. Bunların
vakfiyelerine baktığınız
zaman zengini fakiri
herkes ihtiyacı varsa
bunlardan faydalanırdı.

Mehmet Genç: Ayet vardır. Allah
“Zenginliği istediğime, ilmi ise isteyene veririm.” diyor.
Coşkun Çakır: El değiştirmesi var
hocam. Yani bir şekilde el değiştirir. Nihayetinde, bazen bunu çok
denetleyemiyorsunuz. Bunu denetlemenin yolu çok kolay bir şey
değil.
Hasan Taşçı: Sürdürülebilirliği
açısından, burada bir denge sağlamak gerekir.
Coşkun Çakır: Siz şimdi çok
ayrı bir şeye parmak bastınız.

Hasan Taşçı: Bunun ekonomik
boyutu var hocam. Böyle gelir dağılımının bozulduğu zenginliğin
çok fazla deşifre olduğu bir şehirde
problem yaşanması muhtemeldir.

Mehmet Genç: Bu konuda Osmanlı pratiğini hatırlamakta fayda var. Osmanlılar genellikle bütün şehirlerde ama özellikle çok
kalabalık olan İstanbul’da da gelir
farklılaşmasını önleyecek bir seri
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mekanizmalar işletiyorlar.
Hasan Taşçı: Hocam bu çok
önemli. Nedir bu mekanizmalar?
Mehmet Genç: Mesela şehirlerde, merkez ve çevresi, gecekondu
ve fakirlik vardır. 1700’lerde Avrupa’nın en büyük ve bir numaralı şehri İstanbul’du. Nüfusu ne
kadar? Beş yüz bin ile bir milyon
arasında. İkinci Londra, üçüncü
Paris’tir. Onların nüfusları da dört
yüz, beş yüz bin civarında. Londra ve Paris hakkında istatistiklerimiz var. Nüfusun %10’u dilenci,
sokakta düpedüz dileniyor. Paris
ve Londra’da ellişer bin sefalet derecesinde fakirlik var. Bu sanayileşme, ıslah evleri falan iş bulma gibi
gayretlere yol açtı. Osmanlı İstanbul’u, bir numaralı kalabalık şehirde hiç dilenci yok. Avrupalı seyyahlar buraya geliyorlar. “Burada
dilenci yok. Bu nasıl olur?” diyorlar. Bütün Anadolu böyle. Tokat’ı
ben inceledim. Bir tane dilenci vardı. Muhtemelen gayr-i müslim idi.
Şimdi hatırlamıyorum. Sistem o
şekilde ki, gelecek ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını devlet belirliyordu.
Empoze etmiyordu. Ama mümkün
olduğu kadar düşük fiyattan ve

baktığınızda, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Osmanlı sokağında bir tane
dilenci bulundurmaz. Cemil Meriç’i rahmetle analım. Diyor ki; “neden, Osmanlı’da roman yoktur?”
Osmanlı’da roman olmaz. Roman
toplumsal bir şeydir. En güçlü roman, Fransada’dır. Paris’tedir ve
sefaletin hikayesidir. Sefiller Romanı, İstanbul’da çıkmaz. “Sefiller
Romanı Paris’de çıkar” diyor Cemil
Meriç.
Mehmet Genç: Sefiller’i okuduk
hepimiz. Bir ekmek, bugün bile Türkiye’de geçenlerde gazetede
hırsızlık yapan bir adam, “karnımı
doyurmak için, aç kaldım.” dedi ve
serbest bırakıldı yargıç tarafından.
Sefiller’deki Jan Valjan bir ekmek
çalar ve hayatı kayar.
düşük kârla getiren tüccarlar sayesinde bu işi yapıyordu.
Coşkun Çakır: Olağanüstü durumlarda empoze de ediyordu.
Mehmet Genç: Evet, savaş ve kıtlıkta. Onun dışında fazla empoze etmiyordu. Ama zenginleşmeyi önlüyordu. Fakirlik ve zenginlik
madalyonun iki yüzü gibidir. İnsanların zenginleşmesini önlerseniz, fakirleşmeyi de önlemiş olursunuz. İslami değerlerden kaynak
alarak, gelir adaletsizliğini önlemek için sayısız mekanizmalar işlettiler. Herkesin bildiği, vakıflar,
imaretler, zaviyeler, tekkeler, kervansaraylar. Bunların vakfiyelerine baktığınız zaman zengini, fakiri herkes ihtiyacı varsa bunlardan
faydalanırdı. Zenginin de ihtiyacı var. Yola çıkmıştır. Bir yerde konaklayacaktır. Parası yoktur. Ona
da bedava yemek sağlanabilir.
Coşkun Çakır: Bir, iki şey eklemek
isterim size. İzin verirseniz, tam bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Hakikaten bizim şu anda
en fazla tartışmamız gereken şeydir bu. Çoğu batılı yazar, Osmanlı
ve İslam hakkında yazan, bunların
içinde Batılılaşmış bizim yazarlarımız da var. Birini ben çok ciddiye

alıyorum. Bir sürü isim var ama
Timur Kuran diye önemli bir akademisyen var. Timur Kuran’ın tezinde bu konuya yer veriliyor. Çok
ayrıntıya girmek istemiyorum. Üç
şey İslam toplumlarının kalkınmasını, ilerlemesini, terakki etmesini
engellemiştir. Bir İslam toplumu
olarak Osmanlı’nın da ilerlemesini
engellemiştir. Hatta Osmanlı’nın
sanayileşememesini de buna bağlıyorlar. Birincisi, vakıf müessesesidir. Çünkü vakıf sistemi, tabiatı
gereği, bir sermaye temerküzüne
yol açmayı bırakın, aksine temerküz eden sermayeyi dağıtır. Hayatın her tarafında o kadar çok var
ki. Tarım topraklarında var. Yer
yer üçte bire çıkıyor. % 30’lara çıkan bir oran var, Kanuni zamanında. Ticarette var. Dükkân vs. şurada, burada. Hatta bir süre sonra bir
kredi kaynağı olarak, vakıf ortaya
çıkar. Yine var. Yani vakfın olmuş
olduğu bir yerde, bir para temerküzü olmaz. Sermaye birikimi olmaz.
Şimdi bu iyi bir şey midir? Kötü
bir şey midir? Eğer Timur hocanın
baktığı yerden bakarsanız sermaye birikimi olmamıştır. Sanayileşme olmamıştır, ilerleyememişizdir.
Kötü bir şey gibi gözüküyor.
Ama bizim baktığımız yerden

Osmanlı’da roman
yoktur?” Osmanlı’da
roman olmaz.
Roman toplumsal
bir şeydir. En güçlü
roman, Fransada’dır.
Paris’tedir ve sefalettir.
Sefiller Romanı,
İstanbul’da çıkmaz.
Coşkun Çakır: İslam toplumunda,
hukukunda da öyledir. Yani hırsızlığın derecesi eğer ölüm derecesinde açlıksa, o zaman mazur görülür.
Yani herhangi bir tabii çalma değil.
Artık açlıktan ölecekse, o noktadaki durumu mazur görülür.
Mehmet Genç: Gazali, dilencilik
için de, bir günlük yiyeceğin varsa
dilenemezsin, diyor. Dilencilik İslam’ın hoş gördüğü bir şey değildir.
Bir günlük yiyeceğin yoksa, dilenebilirsin, diyor. Şöyle boğazına bir
şey kaçan adam, boğulurken, boğazından sıvı göndermesi lazımdır.
Şarap varsa içebilir diyor. Kurtulmak için. Su yok yalnız şarap var.
Bunun gibi.
Coşkun Çakır: Sorunuz hala ortada duruyor. Osmanlı örneğinde,
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İslam toplumlarında, İslami toplumsal yaşam biçiminin, özelliklerinin, o değerlerinin, değerler sisteminin getirmiş olduğu bir şey
de solidarist, dayanışmacı, paylaşmacı, diğergam olarak bunları çözüyorsunuz. Hakikaten o toplum,
o sorunları emiyor. Fakat şimdi
biz modern bir toplumda yaşıyoruz. İstanbul’la Paris’in, İstanbul’la
Londra’nın neredeyse farkı kalmadı. Bırakın siz onu, demin değindiğim ve yakındığım şey oydu. Tokat’ın nerdeyse İstanbul’dan farkı
kalmadı. Biz böyle bir yerde bunu

nasıl çözeceğiz? Az önce bir takım
sitelerden söz ettik. Buna Köksal
Alver’in çok beğendiğim bir başlığı
var. Kitabına da isim yaptı. “Steril
Siteler” diyor. Duvarlarla adeta malikâne gibi etrafını çeviriyorsunuz.
Biz de onun içindeyiz. Malikâne de
öyle bir şeydir aslında. Duvarla etrafını çeviriyorsunuz. Dışında isterse tufan olsun, bakmıyorsunuz.

yerler var ki, bir takım yerler var ki,
hakikaten fakir fukaralık diz boyu.
Bunu ayrıca konuşmak lazım.
Özetle, biz Osmanlı örneğinde,
İslam örneğinde verdiğimiz gibi
eğer bu değerler sistemi bu toplumun dokularında yoksa bu problemi çözemeyiz. Bu çok nettir. Biz
aynen batılıların maruz kaldığı gibi herhangi bir sosyal patlamada
marketleri yağmalarız. Gücü olan
kendini kurtarır. Mesela ABD’de
sözünü ettiğim doğal afet sonrasında, güney eyaletlerinde beyazları helikopterlere aldılar. Zenciler kaldı ortada. Burada da aynı
şekilde, zenginler kendini kurtaracak bir gemi bulur. Aslında bu
bütün bilim kurgu filmlerine konu olmuş bir şeydir. En büyük tufanda kim nereye kaçacak? En sonunda içinde Obama’nın da olmuş
olduğu büyük bir gemi olacak. En
büyük tufanda onlar uzayda bir
üs kuracaklar falan. Bu insanoğlunun düşündüğü bir şeydir. Çünkü
bu kısmı bir gerçekliktir de aynı zamanda. Biliyorsunuz, “kimleri alacağız?” diyorlar. İşte “büyük bilim
adamlarını alacağız. Obama’yı alacağız.” Geminin alabileceği kapasite bellidir. Aynen Nuh’un gemisi
gibi. Yani herkesi alamayız, kusura
bakmayın. Sizi, beni, Nazif hocamı
almazlar. Bu bakımdan, işte şunlar
alınacak, bir takım genler alınacak,
ürünlerin, mısırın, buğdayın, genleri alınacak, vs.
Hasan Taşçı: Norveç’in kuzeyinde,

2013-3

DOSYA TOPLANTISI

‹ 90 91 ›

Svalbard Adası var. Orada büyük
bir tohum deposu kurmuşlar. Tufan’dan ya da kıyametten sonra
dünyayı yeniden oradaki tohumlarla yeniden ihya edecekler.

Dünyayı bedava mallar
satan, dağıtan büyük bir
market olarak görmemek
lazım. Modern toplum
ne yapıyor? Dünyayı
hiçbir bedeli olmayan,
bedava mallar dağıtan
bir süpermarket
gibi görüyor.
Coşkun Çakır: Bir de Nevada çöllerinde toprağın altında yapıyorlar.
Eğer büyük bir tufan olursa ya da
çift kutupluluk sonucu büyük bir
savaş olursa, biliyorsunuz bunların dünya kadar filmlerini çektiler. Enerji kalmıyor, insan kalmıyor. Bir bardak su o kadar değerli
ki. Allah saklasın tabi, sünnetullah
tahakkuk eder.
Hasan Taşçı: Hocam sürdürülebilirlikten devam edelim. Çevre sorunları meselemiz var. Bir de kentlerde yenilenebilir olma, kentsel
dönüşüm, yenilenme. Burada şehrin sürdürülebilmesi için bir gereklilik zannediyorum. Bir de bunlar
ekonomik bir yapı ortaya çıkarıyor.
Nazif

Gürdoğan:

Şehirlerin

Mehmet Genç: Zenginlerin gettosu bu.
Coşkun Çakır: Gayet tabi. Venedik’te var bu, biliyorsunuz. Shakespeare’in, The Merchant of Venice
adını verdiği, filmi falan da çevrildi o kitabın. Harika bir şey yani.
Getto orada, dışında kalan, tam
da onu anlatmaktadır. Ama İstanbul’da, siz öyle söylediniz ama bir
belediyeci olarak, bir yerel yönetici olarak, lütfen dikkat edin. Öyle
Norveç, Svalbard Adası
Tohum Bankası

önemli problemlerinden biri, çevre
problemleridir. Şehirlerin getirdiği en önemli sorunlardan birisidir.
Fırsatları da getiriyor, tehditleri de
getiriyor. Getirdiği tehditlerin başında da çevre sorunları geliyor.
Bütün dünya çevre sorunları ile
karşı karşıya. Bütün dünyada doğal afetler son yıllarda çok sayıda
artmış durumdadır. Filipinler’de,
Coşkun Beyin sözünü ettiği Amerika’da, Avrupa’da, Türkiye’de de
yağmurlar, sellerle karşı karşıya
bütün dünya. Burada alınması gereken tedbirlerin başında belki şu
geliyor. “Dünyayı bedava mallar
satan, dağıtan büyük bir market
olarak görmemek” lazım. Modern
toplum ne yapıyor? Dünyayı hiçbir bedeli olmayan, bedava mallar
dağıtan bir süpermarket gibi görüyor. Ne havasına, ne ağacına, ne
toprağına, ne suyuna saygı gösteriyor. Toprağını, havasını, suyunu
sonuna kadar bedelsizdir diye istismar ediyor.
Hasan Taşçı: Felaketin bedeli,
tedbirinden daha pahalıdır, değil
mi hocam?
Nazif Gürdoğan: Daha pahalı hale geliyor. Nasr’ın güzel bir benzetmesi var. İnsan ve Tabiat kitabında
diyor ki; “modern toplum, tabiata
bir sokak kadını gibi davranıyor.
Kendisinden yararlanıyor. Ama
kendisine karşı hiçbir sorumluluk
taşımıyor.” İnsanın tabiata karşı sorumlu olduğu kesindir. Fethi Ağabey der ki; “tabiatla dost olmayan, insana dost olmaz. İnsana

dost olmayan, ağaca dost olmaz.”
Gerçekten ağaçla, tabiatla, çevreyle
dost bir insan yetiştirmek gerekir.
Sürdürülebilirliği o insan sağlar.
Bu da belki şehirciliğin temel problemlerinden biridir. Çevre problemi konusunda Hamidullah hoca derdi ki; “bizim şehirciliğimizin
temeli harem yasaklarıdır.” Mekke
ve Medine’de harem bölgesi vardır.
Harem bölgesinde kan dökülmez.
Ağaçlar kesilmez. Hayvanlar öldürülmez. Otlar koparılmaz. Dolayısıyla bu harem anlayışı bizim şehirciliğimizin temelidir, derdi.

İslam medeniyeti, iki
dünya medeniyetidir.
Ya dünya, ya ahiret
diyen bir medeniyet
değil. Hem dünya,
hem ahiret diyen bir
medeniyettir. Dolayısıyla
sıradan bir insan hem
Yunus gibi düşünmek
zorunda, hem Sinan gibi
düşünmek zorundadır.
Sinan gibi inşa edecek,
Yunus gibi yaşayacak.
Gerçekten bu harem anlayışını şehirciliğin temeli haline getirmek
gerekir. Osmanlılar döneminde,
Üsküdar Kâbe toprağı sayılmış.
Harem’in adı oradan geliyor. Osmanlılar döneminde, harem bölgesi İstanbul’a kadar, Üsküdar’a

kadar genişletilmiş. Günümüzde
de artık bütün dünyayı harem bölgesi ilan edip, ağaçların kesilmediği, gereksiz yere kan dökülmeyen,
hayvanların katledilmediği, otların
koparılmadığı bir dünyaya dönüştürmek gerekir. Belki şehirciliğe,
çevreye böyle bir gözle bakmadan,
dediğimiz sürdürülebilirliği sağlamak mümkün değil. Bir hadiste
diyor ki; “kim dünyada, ihtiyacından daha fazlasını alırsa, farkında olmadan ölüm sebebini de alır.”
Şimdi insanlar ihtiyacından daha
fazlasını alıyor ama dünyanın kaynakları insanların gözünü doyurmaya yetmiyor. Karnını doyurmaya yeter, ama gözünü doyurmaya
kesinlikle yetmez. Dolayısıyla bu
aç gözlülüğün önüne geçmek gerekir. Ünlü iktisatçı Keynes’in bir sözü var. Diyor ki; “gelişmişliğin devam edebilmesi için daha bir yüzyıl
aç gözlülüğü, tefeciliği, baş tacı etmek zorundayız.” Aç gözlülük, tefecilik işe yarar. Ama tok gözlülük
yaramaz. Aslında bu aç gözlülüğün
önüne geçmek gerekir. Şehirlerin
yaşanabilir olması için, ekonominin sürdürülebilir olması için, gıda ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarda
dar boğazla karşılaşmamak için, aç
gözlülüğün önlenmesi, tok gözlülüğün geliştirilmesi gerekir. Burada
belki tasavvuf kültürü çok önemlidir. Yunus’tan, Mevlana’dan, Hacı
Bayram’dan.
Hasan Taşçı: Tekke’nin yeniden
şehre getirilmesi gerekiyor değil
mi hocam?
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Nazif Gürdoğan: Tekkenin yeniden şehre getirilmesi gerekiyor.
Artık İslam medeniyeti, iki dünya
medeniyetidir. Ya dünya, ya ahiret diyen bir medeniyet değil. Hem
dünya, hem ahiret diyen bir medeniyettir. Dolayısıyla sıradan bir insan hem Yunus gibi düşünmek zorunda, hem Sinan gibi düşünmek
zorundadır. Sinan gibi inşa edecek,
Yunus gibi yaşayacak. Dünyayı
kurtarmanın formülü belki budur.
Sinan gibi şehirleri inşa etmek, Süleymaniye’yi, Selimiye’yi, köprüleri, dergâhları, çarşıları, pazarları
inşa edecek bir birikim gücüne sahip olmak. Ama Yunus gibi de yalın, basit yaşamasını bilmek. Formül bu belki.
Mehmet Genç: Dünyaya israf haramdır, diye çıkmak. İsrafta iyilik,
iyilikte israf yoktur, demek.
Coşkun Çakır: Bir tarafıyla sürdürülebilirliği, önemli bir tez olarak,
bütün sosyal bilimlerin, sadece

iktisatçıların, işletmecilerin değil.
Bir tarafıyla bunu tartışırken bir
taraftan da bunun mahsurlarına
bakmamız gerekiyor. Aslında Müslüman toplumlar ciddi bir paradoksla karşı karşıyadır. Hocamın
dediği o kadar güzel ki, Sinan gibi inşa edeceğiz, Yunus gibi yaşayacağız. Bu sefer deniliyor ki bize,
iyi de böyle yaşadığımız zaman, biz
bu ilerleme denilen şeyden nasipdâr olamıyoruz. Adamlar ha bire
üretiyor.
Nazif Gürdoğan: Bir lokma, bir
hırka tüketeceğiz. Bin lokma, bin
hırka üreteceğiz.
Coşkun Çakır: O zaman biz tabiatıyla bir güç olarak ekonomik güç,
siyasal güç, askeri güç olarak geride kalıyoruz. Bu ilk bakışta doğru
gibi gözüken bir şeydir. Hakikaten
de eğer siz, kapitalizmin mevcut
parametrelerine göre devam etmezseniz bir yerde gücünüzü kaybedersiniz. Bunun altını çizmek
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lazım. Doğru. Nicel olarak, sayısal
olarak, kantitatif olarak bu doğrudur. Yani batı dünyasındaki üretim formlarını eğer koymazsanız,
üretemezsiniz. Bin üretemezsiniz
hocam. Yüz üretirsiniz, on üretirsiniz, bir üretirsiniz. Bir ve on
üreterek, yüz ve bin üretene karşı
mukabele edemezsiniz. O zaman
şunun altını çizmek lazım. Hakikaten bu çok insani bir şey ve dolayısıyla İslami bir şey, eğer bu olmazsa bu dünya yok olacak. Bunu
memlekette solcular, sahici Marksist’ler söyledi. Onlardan da şimdi numune kalmadı. Çünkü onlar
en azından vicdanlıydılar. Fakat
din ile barışık değildiler. Bir de din
ile barışık olsalardı. Aslında bu işi
onlardan bekliyorduk. Fakat onların hepsi buharlaştı. Tamam, doğru, sayısal olarak böyle de, nicelik
olarak böyle olan bir tablo, nitelik
olarak insanı öldürür. İnsanı bitirir. Bakın, metropoller büyüdükçe, radyasyondan insanlar ölüyor.

Kanser hastalıkları aldı başını gidiyor. Olağanüstü faaliyetlerde, sosyal facialarda, afetlerde insanlar
birbirini yiyor. Marketler yağmalanıyor. Hiç kimse, hiç kimseye bakmıyor. Üzerine basarak gidiyor. Bu
çok vahşi bir şeydir. O kadar vahşidir ki bu “ilk insan” olarak tanımlanan insanın vahşiliğinden, daha
vahşidir. Çünkü ilk insan, yediğini
yer, ihtiyacı kadarını tutar. Bu ihtiyaç kadarını da tutmuyor. Ha bire
depoluyor. Ha bire stokluyor.

Bakın, metropoller
büyüdükçe, radyasyondan
insanlar ölüyor. Kanser
hastalıkları aldı başını
gidiyor. Olağanüstü
faaliyetlerde, sosyal
facialarda, afetlerde
insanlar birbirini yiyor.
Marketler yağmalanıyor.
Hiç kimse, hiç kimseye
bakmıyor. Üzerine
basarak gidiyor. Bu
çok vahşi bir şeydir.
Biter bu dünya, dünya buna dayanamaz. Dünyanın buna ne ormanları dayanır, ne akarsuları dayanır, ne enerji kaynakları dayanır.
Amerika’da şöyle bir tez var. Sizi

çıldırtır bu tez. Bir kısım Amerikalılar diyor ki; “dünyanın üzerinde
uluslararası hukuk işleyebilir. Ama
dünyanın üstünde ve altında uluslararası hukuku işletemeyiz.” Diyor
ki; “biz üst tarafta üs kurarız. Bir
de alt tarafta gerekirse deleriz dünyayı kaç bin km.” Neyi tartışıyorlar
biliyor musunuz? Ne kadar delersek, birinin petrolünü, diğerinin
doğalgazını alabiliriz.” Onu tartışıyorlar. Daha da ileri giderek, Suudi Arabistan’la, Orta Doğu’yla ilgili
olarak diyorlar ki; “ Orta Doğu’daki
doğal kaynaklar, belli bir km’nin altında kesinlikle üzerinde o ülke yer
alsa bile, onlara ait değildir.” Dehşete düşüyorsunuz yani. “Tamam,
coğrafya senin, tarlası, bağı bahçesi, gölü ırmağı senin ama şu kadar
bin metreden sonra yerin altındaki şey o ülkeye ait değildir. Kim
çıkarırsa ona aittir.” diyor. Kim
çıkaracak? Herhalde Suudlu çıkaramayacak. Bu dehşet dengesidir.
Bu dehşet dengesinden insanoğlunun çıkması lazımdır. Kıyamet
budur. Kıyamet böyle olacak yani.
Bir şekilde kıyamet böyle kopacak.
Bu bakımdan hakikaten birilerinin
çıkıp, dinli, dinsiz neyse yani kapitalizm demek de çok klişe bir şey
ama bu gidişata dur demesi lazımdır. Bu bitirir insanı. Yani insanoğlu kendi kendini bitirecek. Bunu
söylüyorum. Ülke şehirler olamaz.
İstanbul bir dönem ülke şehirdir.
Tüm Bizans’ın, Doğu Roma’nın

kendisidir. Sitedir. Duvarlarla, city
wall dediğimiz bir yapıyla örülmüştür ve bütün her şey oradadır. Tarım da oradadır, yargı da oradadır,
idare de oradadır. Bundan çıkmak
zorundayız. Şehirlerin sayısının
artması lazımdır. Nüfuslarının bu
kadar artmaması lazımdır. Bakın
büyükşehir dediğimiz metropoller,
Meksico City, New York, Tokyo,
Kahire, Yeni Delhi, bu örneklerin
sayısını arttırabiliriz. Hepsi felaket
merkezidir. İnsanların en fazla suç
işlemiş olduğu yerler buralarda. En
fazla katliamın işlendiği yerler buralar. Fuhşun en fazla olduğu yerler buralar. Onun için orta ölçekli
şehirlerle yetinmeliyiz ve orta ölçekli şehirlerde insanların ihtiyaçlarını gidermeliyiz.
Hasan Taşçı: Bu saatten sonra bu
dönüşüm mümkün değil ki.
Coşkun Çakır: Zaten böyle dediğimiz anda dönemeyiz. Çünkü
ben de senin gibi bakıyorum. Senden farklı bakmıyorum. Bir şekilde bunu yazarak, tartışarak, yerel
yöneticilerle, siyasetçilerle konuşarak üzerine gitmeliyiz. Tokat’ı
korumazsak, Konya’yı, Kayseri’yi
korumazsak, Rize’yi, Trabzon’u ve
dahi Artvin’i nasıl koruruz bilemiyorum ama korumazsak hakikatten olmaz. Bir şekilde oralara
ilişkin kafa yormamız lazım. Türkiye’nin bütün entelektüelleri buna kafa yormuyor. Bağışlayın ama
siz hala Ağaoğlu’nun hizmetinde
olursanız. Ağaoğlu’nun projelerine
kafa yorarsınız. Adam en sonunda
Belgrad Ormanları’nı pazarlamaya
kalktı. Bunun sonu yok. Göğe bina yapmanın sonu yok. Bütün topraklara bina yapmanın sonu yok.
Sünnetullah’a aykırıdır. Ekip biçtiğiniz yere bina yaparsanız. Tarihte
bunu hiç kimse yapmamış. Bir süre
sonra ekecek, biçecek yer bulamazsınız. Bakın Manisa’ya, en önemli
örnektir. Bütün Manisa ovası bitmiştir. Konya bitmek üzeredir. Daha bir sürü örnek verebilirim.
Hasan Taşçı: Hocam bu anlayış
zaman zaman devletin en tepesinden seslendirilmiştir. Hatırlayın
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Sayın Demirel cumhurbaşkanı
iken, Adapazarı’ndaki Toyota fabrikasının açılışında bir laf söylemişti. “Burada bugüne kadar patates yetişiyordu. Bundan sonra
otomobil yetişecek.” demişti. Otomobili niye patates tarlasında yetiştiriyorsun? Hiçbir şey yetişmeyen yerde yetiştir otomobili. Bu
bir dönüşüm ve şu anda geldiğimiz nokta. Buradan geri dönüş yok
artık.

Bütün topraklara
bina yapmanın sonu
yok. Sünnetullah’a
aykırıdır. Ekip biçtiğiniz
yere bina yaparsanız.
Tarihte bunu hiç kimse
yapmamış. Bir süre
sonra ekecek, biçecek
yer bulamazsınız.
Coşkun Çakır: İşte kritik eşik, benim dehşet dengesi dediğim yer
burasıdır. Bu dehşet dengesinde
insanoğlunun hala şansı var. Bizim hala şansımız var. En şanslı olanlardan birisi biziz. Yani doğu toplumları, özellikle Müslüman
toplumlar. Doğu demiyorum artık çünkü Çin bu işin ağır patronu oldu. Şangay’lar, şunlar, bunlar
New York’a rahmet okutur. Yani Honkong, Şangay, New York’a
rahmet okutur. Onun için doğu

demiyorum artık. İslam toplumlarının bu konuda şansı vardı. Onlar
bu şansı yitiriyor. Benim kaygım,
korkum bu. İslam toplumlarının
bir parçası olarak, Körfez, Abu Dabi, Katar vs. bu dehşet dengesinin
en çirkin fotoğraflarını sunuyorlar.
O zaman kim yapacak bunu? Bilemiyorum. Artık İslam toplumları
da diyemiyorum. Kim bu gidişata
dur derse, insani bir şeyi insanlığa sunarsa o kazanır. Artık milli ölçekli yerel bir mesele değildir. Küresel bir meseledir. Dünya ölçekli
bir meseledir. Hatta kâinat ölçekli
bir meseledir. Çünkü artık insanlar uzaya turizme gidiyorlar. Sadece yer küreden ibaret bir sorun da
değil.
Hasan Taşçı: Nazif hocamın bir
sözü var kitabında. Diyor ki; “
Kentler ticaret merkezleriyle, işletmeleriyle birlikte çokuluslu büyük
şirket haline geldiler.” Yani şehir
artık şehir değil. Bütün dünyayla irtibat halinde. Son zamanlarda
şunu da görüyoruz. Mesela İstanbul, olimpiyatlarla ilgili yarışıyordu. İzmir 2020 EXPO için yarışmada, EXPO’nun web sayfasına girin
bir bakın Türkiye ibaresi yoktur
orada. İzmir var. Yine İstanbul’u
olimpiyatlarla ilgili pazarlarken,
Türkiye ibaresi yoktur. Şehirler artık kendi kendini dünya piyasasına çıkarıyor. Bütün dünyada böyle.
Şehir devlet olmaz dediniz ya hocam az önce.
Coşkun Çakır: Doğru bu. Şehir
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bir kişiliktir ve dişidir aynı zamanda. Yani dişidir, cezbeder. Şehirler bütün dillerde dişidir, değil mi
hocam?
Hasan Taşçı: Hocam, şehirlerde
mekânsal müdahaleler, biçimlendirmeler, gelirin, rantın yeniden
dağıtımını sağlıyor. Mesela bir yerden otoyol geçince, örnek olarak,
yirmi beş sene önce benim amcamın oğlu Kavacık’ta bir cami inşaatında çalışıyordu. Ben onun yanına
gitmiştim. Bir gece zar zor gitmiştik. O zaman iki öğrenci bursuyla
bir arsa alınırdı oradan. O zamanki fiyatıyla. Şimdi oradan bir otoyol geçti ve her yer iş merkezi oldu. Şehirlere gerekli veya gereksiz
suni müdahaleler rantın bir yerden
bir yere akmasına sebep oluyor. Bu
bir sorun mudur? Tabi gelirin yeniden dağıtılmasını sağlıyor. Bu
da şehrin devamı için bir engel diye düşünüyorum. Bu konuda neler
söylersiniz?
Mehmet Genç: İslam dünyası kapitalizmle tanışmaya başladı. Türkiye, Tanzimat’tan sonra kapitalizmle tanıştı. Fakat sarmaş dolaş,
laubali olmadı. Beğenelim, beğenmeyelim. Cumhuriyet uzun bir süre kapitalizme uzak durdu. Ama
sonra bütün İslam dünyası kapitalizmin içine daldı. Osmanlılar İslam’a dayanarak, gelir adaleti sağlamak için çok uğraştılar. Neticede
bunu büyük ölçüde sağladılar. Kapitalistler ise gelir uçurumu sayesinde beslendiler. Büyüdüler.

Şimdi dünyada gelir adaletsizliğinde Müslümanlar bir numaradır.
Bu çok hazin bir şeydir. Gelir eşitsizliği istatistiklerine bakın, İslam
dünyası önde koşuyor. Yani kapitalizmin içine balıklama dalmış
vaziyettedir. Bundan kurtulması
lazımdır.
Hasan Taşçı: Bu durumu sevdik
biz biraz. Toplum olarak sevdik.
Mehmet Genç: Bizim şeyde bu İslami değerlere biraz dönüş temsil
eden yeni uygulamada bunu ortadan kaldırma eğilimi var. Görülüyor. Birçok alandan. Ama bu rant
farklılaşması dediğiniz. Ondan şey
yaptım çok müthiş bir şey. Osmanlılar bu tip şeyleri devlete alırlar,
devlet dağıtırdı.
Hasan Taşçı: Ben birkaç sene önce İskoçya’ya gitmiştim. Orada
adamlar Glasgow’u bize tanıtırken, büyük tersaneler olduğundan
bahsettiler. Hatta müzelerinde, o
tersanelerde üretilen dünyanın en
büyük gemilerinin fotoğrafları hala var. Büyük gemiler üretiyorlardı. Bugün hiç biri yok. “Niye bunları tasfiye ettiniz?” diye sordum.
“Artık Güney Kore’de daha ucuz
üretiliyor bunlar” dediler. ” Siz niye üretmiyorsunuz?” dedim. “Bizim çok güçlü bir finans sistemimiz var” dediler. Dünyanın birçok
ülkesinde artık finansal yapıyla
devam eden bir ekonomik düzen
var. En son İzlanda bundan dolayı

büyük bir kriz yaşadı. Ülke iflas etti. Biz şirketlerin iflasına alışmıştık da, ülkenin iflası, dünya da böyle bir terminoloji ile karşılaştı. Üç,
dört sene önce İzlanda’nın bu durumuyla yaşandı. Bir şehrin, böyle finans şehri, güçlü finansal yapı
gibi kavramlarla sanayi veya bilgi
üretmeden ayakta kalması mümkün müdür? Tarım zaten yok artık şehirlerde, tarımsal üretim yok.
Bu yapıyla ayakta durması, varlığını devam ettirebilmesi mümkün
müdür?

Bir metrekare arsayı,
kırk kat gökyüzüne
çıkarak, kırk bin kat daha
değer kazandırıyorsun.
Finansman da böyledir.
Parayı elden ele
dolaştırarak sanal bir
kazanç oluşturmak.
Nazif Gürdoğan: Mümkün değildir. Bunu peşin olarak söyleyeyim. Frank Lloyd’un gökdelen için
bir sözü vardı. “Gökdelen, arsanın
fiyatını kat kat artırmak için bulunmuş, finansal, teknik bir hiledir.” diyor. Yani bir metrekare arsayı, kırk kat gökyüzüne çıkarak,
kırk bin kat daha değer kazandırıyorsun. Finansman da böyledir.
Parayı elden ele dolaştırarak sanal

bir kazanç oluşturmak. Anadolu’da
bir söz vardır. “Tilkinin kırk oyunu var. Kırkı da tavuk üzerinedir.”
Batı kültürünün, bu seküler kültürün, kapitalizm diyelim. Adamların kırk tane tekniği var. Finansal
teknik falan. Kırkı da faiz üzerinedir. Amerika’yı çok büyük bir şekilde sarstı bu kriz, İzlanda’yı sarstığı
gibi. İrlanda’yı sarstı, İtalya’yı sarstı. Yunanistan’ı, İspanya’yı sarstı.
2000’li yılların başında Türkiye’yi
sarstı. Türkiye bunun bedelini 6070 milyar dolar olarak ödedi. Paradan para kazanmanın önüne geçmek gerekir. Önümüzdeki yılların
en büyük tehlikesi, atom bombası
kadar tehlikeli olan, paradan para
kazanmaktır. Para ticaretini ekonominin merkezi haline getirmektir. Reel ekonomiden, sanal ekonomiye kaymaktır. Reel ekonomi
bir birim üretiyor. Ama onun on
katı, dünyada yapılan hesaplamalarda 60-70 trilyon dolarlık mal ve
hizmet üretiliyor. Ama 600 trilyon
dolarlık sanal para ticareti yapılıyor. Kıymet ticareti yapılıyor. Reel olanı 60, onun on katı 600 trilyon. Bu yepyeni bir şeydir. Sanal
bir ekonomi var. Para ticaretinden
doğan sanal bir ekonomi var.
Finansmancılar, “finansman ustalığı, parayı elden ele dolaştırarak, yok etmektir” derler. Şimdi
bunu Amerikalılar, Avrupalılar en
üst düzeye taşıdılar. Sanal bir kâr
oluyor. Her el değiştirişte para bir
vizyon kazanıyor. Olmayan bir kâr
ediliyor. Sonunda o bir yerde patlıyor. Papaz kaçtı oyununda olduğu gibi, bir yerde balon patlıyor.
Kesinlikle bunun önüne geçmek
gerekir. Artık şehirlerin, bankaların para ticaretine odaklanmasın
önüne geçilmeli. İstanbul’u finans
merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Gelmelidir. Ama artık paradan
para kazanma değil. Bankalar yeni bir fonksiyon yüklenmeliler. O
fonksiyon da paradan para kazanmak değil, üretim yapana destek
olmaya dönüşmelidir. Silikon Vadisi’nin başarısının kaynağında biraz
da o var. Rahmetli Sabahattin Zaim hoca derdi ki; “ Silikon Vadisi,
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Bill Gates’leri, Steve Jobs’ları Müslümanlar çıkarmıştır.” İşte Müslümanların mudaraba ortaklığı, Hz.
Peygamber’in, Hz. Hatice ile yaptığı ortaklık böyle bir ortaklıktır.
Risk paylaşılmaktadır. Paradan para değil. Ticaretten para kazanılmaktadır. Dünya da reel ekonomiye dönmek zorundadır. Reel
ekonomiye dönmezlerse bunun
bedelini bütün dünya çok ağır bir
şekilde zaten ödüyor.

Şehrin gücü parayı
sanal olarak, irrasyonel
olarak, reel olmayan
bir şekilde büyütüyor.
Sanal bir ekonomi.
Şehir on üretiyorsa,
şehirde on katı da
sanal ekonomi var.
Hasan Taşçı: Hocam aklıma bir
şey geldi. Para her el değiştirdiğinde % 10 kazanıyor. Para nerede daha hızlı el değişir? Sıkışıklıkta, insanların yoğun yaşadığı yerde. Yani
şehrin sıkışıklığının bir enerjisi söz
konusu. Şöyle düşünelim. Çok
uzakta yaşayan bir kişiyle, birkaç
km. ilerisinde yaşayan bir bakkalın
alış-veriş ihtimali nedir? Haftada
bir kere belki bir araya gelir. Orada para haftada bir kere dolanıma

girer. Ama şehirde sıkışıklıktan dolayı çok hızlı dönüyor. Şehirleri bu
döngüyü hızlandırmak için bilinçli olarak bir yoğunlaştırma gibi bir
şey söz konusu olabilir mi?
Nazif Gürdoğan: Tabii, hani Anadolu’da derler ya, “balık gölüne göre
büyür.” Para ticareti de gölüne göre
büyür. O yüzden dünya ölçeğinde
düşünüyor. New York’un böyle büyümesi, Kahire’nin böyle büyümesinin kaynağında da bu var. Bunun
önüne geçmek gerekir. Paradan para kazanma değil, üretimden para
kazanmaya geçilmelidir.
Hasan Taşçı: Para burada şehrin
enerjisinden istifade ediyor.
Nazif Gürdoğan: Para burada şehrin enerjisinden istifade ediyor.
Şehrin gücünden istifade ediyor.
Şehrin gücü parayı sanal olarak, irrasyonel olarak, reel olmayan bir
şekilde büyütüyor. Sanal bir ekonomi oluşuyor. Şehir on üretiyorsa, şehirde on katı da sanal ekonomi var. Para ticareti var, kıymet
ticareti var. Aynı Deli Dumrul gibi. Sezai Karakoç, bankalarla, sigorta şirketlerini, ekonominin Deli Dumrul’larına benzetir. Biri
riskin ticaretini yapıyor. Biri felaketin ticaretini yapıyor. Aynen Deli Dumrul’un olayında olduğu gibi,
köprüden geçenden % 10 alıyor.
Geçmeyenden döve döve % 20 alıyor. Böyle bir ekonomi anlayışı var.
Bunun kesinlikle yıkılması gerekir.
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Hasan Taşçı: Hocam, Borsa İstanbul bünyesinde bir şey oluşturuyorlar. Faizsiz ekonomi araştırma
birimi gibi bir şey oluşturulmuş
zannediyorum. Artık o noktaya
geldik.
Nazif Gürdoğan: Evet. Dünya
Bankası’nın bu konuda çalışmaları
var. IMF’nin çalışmaları var. Şimdi
Türkiye’deki kamu bankaları da faizsiz sistem, paralel olarak sistem
geliştirme çalışmaları var. Bütün
dünya buna dönmek zorunda. Zaten merkez bankaları faiz oranları,
neredeyse Avrupa % 0,25’e kadar
indirdi. Amerika %1’lerin altına
indirdi. Türkiye’de indi. Geçen bir
toplantı da takıldık hatta. “Müjde adil düzen geliyor” diye. Arkadaşlar “Nereden çıkardın hocam?”
dediler.” Faiz oranları sıfıra iniyor
işte. Adil bir ekonomide ve sağlıklı bir ekonomide faiz oranları sıfırdır.” Gerçekten para ticaretinin kesinlikle önüne geçmek gerekir. İşte
bu aç gözlülüğü büyüten en büyük
mekanizmalardan biri para ticaretidir. İslam’da bu yüzden faiz yasaktır. Çok şiddetli bir şekilde karşı
çıkılmıştır. Kâbe’ye taş atmak gibi
görülmüştür. Sebebi de bu olmalı
her halde.
HasanTaşçı: Katılımınız ve değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız
için hepinize teşekkür ediyorum.

KENT EKONOMİSİ
ve

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

eğişime uğramış
bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal
ve çevresel koşulları bağlamında ortaya çıkan kentsel sorunlarına çözüm önerileri sunma
amacı taşıyan, kapsayıcı bir eylem
ve vizyon olarak tanımlanan kentsel dönüşüm, Türkiye’de hızla gelişen kentleşmenin beraberinde
getirdiği problemler sebebiyle önemi her geçen gün artan bir süreçtir.1 Temel amaçları olan barınma
sorununa çözüm ve yeni öneriler
getirmek, ekonomik canlılığı sağlamak, atıl haldeki alanların yeniden kullanımını sağlamak ve kent
parçalarını yeniden geliştirmek düşünüldüğünde, kentsel dönüşüm
olgusuna verilen ehemmiyetin gerekliliği anlaşılır.

D

1 Thomas, S., 2003, “A Glossary of Regeneration and Local Economic Development”,
Manchester: Local Economic Strategy Center;
aktaran Yrd. Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN, “Kentsel
Dönüşüm Uygulamaları”.
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Kırsaldan kente göç
edenlerin ekonomik ve
yaşamsal sorunlarının
başında gelen barınma
meselesi, çarpık
yapılaşmayı beraberinde
getirmiştir.
Kentsel dönüşümün amaçları arasında en etkin rol, barınma sorunu üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye’de kırsaldan kente doğru olmak
üzere, tek taraflı önlenemeyen hızlı göç, barınma sorununu kentsel dönüşümün birincil görevini
oluşturmuştur. Kırsaldan kente
göç edenlerin ekonomik ve yaşamsal sorunlarının başında gelen barınma meselesi, çarpık yapılaşmayı beraberinde getirmiştir. Çarpık
yapılaşmanın sonucu da yapısal
olarak dayanıksız olmasının yanı
sıra mekansal estetik kaygısı taşımayan tasarımların tüm kenti

kuşatması olmuştur. Bu nedenle
kentsel dönüşüm, barınma kaygısını ortadan kaldırmakla beraber
daha az risk unsuru içeren, yapısal ve görsel anlamda tatmin edici kentler oluşturmak amacını taşıyan projeler olarak görülmektedir.
Aynı şekilde, kentlerin hızlı değişim sonucunda büyüyen ve bozulan dokusundan dolayı fiziksel,
ekonomik, toplumsal, çevresel ve
alt yapısal ihtiyaçlar göz önünde
tutularak, kent parçalarının yeniden geliştirilmesini amaçlar.

Kentsel dönüşüm proje
örneklerinde kişilerin
gereksinimi dikkate
alınmaksızın, kent
dokusuyla uygunluğu
tartışılır uygulamalar
da kentsel dönüşümün
nasıl olması gerektiği
konusunda ciddi
çalışmalara ihtiyaç
duyduğumuzun açıkça
göstermektedir.
Ekonomik canlılık, değişimin, gelişimin ve daha fazla talebin anahtarıdır. Bu nedenle kentsel dönüşümü, iktisadi faaliyetten ayrı
düşünmek mümkün değildir. Fiziksel ve toplumsal açıdan çöküntü haline gelmiş kent parçalarında
ekonomik canlılığı sağlamak, bunun için de yeni yöntemler geliştirmek kentsel dönüşümün bir diğer
amacıdır. Kentsel dönüşümün bölgeye sağladığı ekonomik canlılık
nedeniyle, refah ve yaşam kalitesi

de artmış olacaktır. Daha önce kullanılmış ve atıl olan bölgelerin yeniden kullanıma açılması, kentsel
büyüme ve yayılmayla gelen yeni
sorunların önüne geçmek için projeler üretmek de yine kentsel dönüşümün ulaşmak istediği hedefler arasındadır. Tüm bu amaçlar,
kentlerdeki yığılmaya ve bu yığılmayla gelen sorunların, toplumsal
yaralara dönüşmemesi açısından
Türkiye’nin kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve
Türkiye
Türkiye kentsel dönüşüm sürecini uzun yıllardır yaşamaktadır. Ancak, öncelikli sorun sürecin iyileştirmeye ve geliştirmeye
yönelik değil, sorunların artmasına ve yeni sorun alanlarının eklenmesine hizmet etmesidir.2 Mimarlık ve şehircilik disiplinlerinin
prensiplerinden bağımsız, temel
2 Ekinci, 2005; aktaran A.Şişman, D.Kibaroğlu,
“Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009.

yönlendiricinin siyasal, ekonomik,
toplumsal ve çevresel faktörler olması dönüşümün bir sorun haline gelmesine sebep olmuştur. Aynı şekilde, kentsel dönüşüm proje
örneklerinde kişilerin gereksinimi dikkate alınmaksızın, kent dokusuyla uygunluğu tartışılır uygulamalar da kentsel dönüşümün
nasıl olması gerektiği konusunda
ciddi çalışmalara ihtiyaç duyduğumuzun açıkça göstermektedir.
Bu faktörlerin etkisiyle, Türkiye’de
kentsel dönüşüm uygulamaları iki
sonuçla karşımıza çıkmaktadır:
1. Kentsel dönüşüm sadece mülk
sahibi olmayı amaç edinerek, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel
dokusu dikkate alınmadan, yapıların fiziksel olarak düzenlenmesi.
2. Kentsel dönüşüm sonucunda ortaya çıkan mekanların kentle hiçbir açıdan bir bağlılık kuramaması, kentin dokusuna yabancı
kalması.3
3 A.Şişman, D.Kibaroğlu, “Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15
Mayıs 2009.
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Türkiye’de kentsel
dönüşümün Kalkınma
Planları’nda geçirdiği
evrim, bir anlamda
Türkiye’nin kentsel
dönüşüm tarihini
de açıklamaktadır.
Türkiye’de kentsel dönüşümün
Kalkınma Planları’nda geçirdiği evrim, bir anlamda Türkiye’nin
kentsel dönüşüm tarihini de açıklamaktadır. I. Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda üç amaç öne çıkmaktadır. Gecekondulaşmada, iyileştirme (ıslah), bu yapıları ortadan
kaldırma (tasfiye) ve yeni gecekonduların önlenmesi kentsel dönüşüm hedefi olarak belirlenmiştir.
II. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, birincisinden farklı olarak gecekondu politikasının amaçlarını ortaya koyarak, gecekondu yapımının
önlenmesine odaklanmıştır. III.
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, gecekondu sorunuyla herhangi bir
önlem veya uygulamaya önerisine rastlamamaktayız. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise, ilk kez
kentsel dönüşümün asıl manasıyla

anlaşılmaya başlandığı görülmektedir. Gecekondu bölgelerinde
kentsel ve sosyal altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve gecekondu
yapılarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedeflerine yer
verilmiştir. Aynı amaca V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da rastlamaktayız. VI. Beş Yıllık Planda
ise, kendi evini inşa edene çekirdek konut tasarısı önceliği verilmesi istenmektedir. Aslında bu
tasarı bir başka deyişle, gecekondulaşmayı kolaylaştırmış ve önünü açmıştır. VII. Beş Yıllık Plan,
gecekondu yasalarının günün şartlarına ve koşullarına uygun olacak
şekilde değiştirilmesini içerirken,
kentsel dönüşüm gerçek anlamını VIII. Beş Yıllık Plan’da (2001 –
2005) bulmuştur. Bu planda, kentleşmeyle beraber kent ve kentlilik
kültürünün oluşmasına yönelik
çalışmalara önem verileceği vurgulanmıştır. IX. Kalkınma Planı’nda
(2007-2013) kapsayıcı bir gelişme
stratejisi içinde, küresel rekabette metropolleri öne çıkaracak iş ve
yaşam ortamının sağlanması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.
Son olarak X. Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda (2014 – 2018), kentsel
dönüşüm projelerinde yenilikçi ve
katma değer oluşturan sektörlere,
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yapıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi
destekleyen uygulamalara öncelik
verileceği belirtilmiştir.4

Kentsel Dönüşümün
Kentleşmeye Pozitif
ve Negatif Etkileri
Kentsel dönüşümle birlikte kentleşme olgusu bir tarafta olumlu
yönde etkilenirken, diğer yandan
etkin ve rasyonel olmayan kentsel dönüşümün olumsuz yanları da yeni sorunlara yol açmaktadır. Kentsel dönüşümün sonucu
olarak ortaya çıkan daha büyük
bir piyasa, pazarlama avantajlarını beraberinde getirmiştir. Kalifiye işgücünün artması, üretken faliyetlerin artması ve etkinleşmesi,
aynı zamanda verimlilik artışını
da sağlamaktadır. İktisadi kalkınma için gerekli olan sektörler arası geçişi kolaylaştırarak, hizmet ve
sanayi sektörlerine işgücü arzı sağlayan göç, işgücü piyasaları ve ekonomi için olumlu bir süreç başlatmıştır.5 Bu da kentsel dönüşümle
4 DPT, Kalkınma Planları.
5 Doç.Dr. Ozan Bahar, Fehime Korkmaz Bingöl,
“Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkisi”

mümkün olmuştur. Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve reel sektörün büyümesi finans sektörünün
de eş zamanlı gelişmesini sağlayacak, bu şekilde birbirlerinin gelişimini karşılıklı olarak etkileyeceklerdir. Aynı şekilde bu durum,
kamu hizmetlerinde ve altyapıda
önemli iyileşmelere temel dayanak
olacaktır.

Küresel ekonominin
merkezi olan
metropollerin sürekli
büyümesi ekonomik
fırsatlar oluşturduğu
için, nüfus artışı
sürekliliğini korurken
hızını artırmakta,
bu da kentlerin daha
da büyümesine yol
açmaktadır.
Kentsel dönüşümün olumlu yansımalarının yanı sıra, etki analizinin verimli bir şekilde yapılmamasından dolayı olumsuz yansımaları
da kaçınılmazdır. Kırsaldan kente
önlenemez ve artan göçün sonucu, kalabalıklaşma maliyeti olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yoğun nüfusun sebep olduğu kalabalıklaşma maliyeti, göz ardı edilebilecek
bir sorun değildir. Küresel ekonominin merkezi olan metropollerin
sürekli büyümesi ekonomik fırsatlar oluşturduğu için, nüfus artışı sürekliliğini korurken hızını artırmakta, bu da kentlerin daha da
büyümesine yol açmaktadır. Ayrıca, yoğun nüfusla birlikte kira maliyetlerindeki artış hem ekonomik
hem de toplumsal sorunlara yol
açmaktadır. Konut krizi ekonomik olarak fiyatlara yansırken, arsa spekülasyonları yasal olmayan
işlere kapı aralamaktadır. Büyüyen
kentlerin ekonomik yönden artan
maliyetleri iktisadi yönden, enformel sektörün büyümesi toplumsal ve siyasal yönden ek yük getirmektedir. Talep darlığı veya yapısal
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nedenlerden dolayı formel sektörde yer bulamayanlar, enformel
sektöre yönelmektedirler.6

Kentlerle ilgili her
düzenlemenin yalnızca
kentsel dokuyu
değiştirmediği, aynı
zamanda toplumsal
süreçleri de etkileyeceği
unutulmamalıdır.
Sonuç ve Öneriler
1. Kentsel dönüşüm yalnızca eskimiş, hasara uğramış ve değer kaybetmiş yapıların iyileştirilmesini
ve tasfiye edilmesini amaçlamaz.
Aynı zamanda, kent ekonomisinin sürdürülebilir kalkınma programları çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve kent bilincinin
ortaya çıkarılması asıl hedefleri
arasındadır.
2. Kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektörünün birçok sektörü etkilemesi ve oluşan istihdamla, hem ülkenin çehresini
değiştirmeye hem de ekonomiye
6 Dr. Tarık VURAL, Prof.Dr. Ahmet ULUSOY, “Kentleşmenin Sosyoekonomik Etkileri”

ivme kazandıracak uygulamalara
hizmete etmektedir.
3. Son yıllarda başlayan başta
kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte, yeni projeler ülkeye yabancı
sermayenin girişine katkı sağlayacak ve ekonomiye canlılık getirecektir. İstanbul Finans Merkezi bu
projelerin ve amaçların gerçekleşmesi açısından hayati önem
taşımaktadır.
İstenilen sonuçların elde edilmesi ancak kentsel dönüşüm projelerinin etkinliğinin arttırılmasına bağlıdır. Bu etkinliği arttıracak
önerilerden bazılarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
1. Kentsel dönüşüm projeleri, gecekondu halkının beklentilerine,
çalışma koşullarına, inanç ve değerlerine uygun olarak geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
2. Kentsel dönüşüm, yeni mekanlar oluştururken bunların yeni cazibe merkezleri olmasına ve turizm sektörüne katkı sağlamasına
öncelik vermelidir.
3. Düşük gelirli vatandaşların kentsel dönüşümle birlikte yaşadıkları
sosyal ve ekonomik çevreden koparılması yeni sosyal problemlere sebep olacağından, bu konuya
özellikle önem gösterilmelidir.
4. Kentsel dönüşüm, kent bilincini
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ortaya çıkaran, orta ve uzun vadeli
sürdürülebilir kalkınma programları çerçevesinde yapılmalıdır.
5. Karar aşamalarında halkın katılımı sağlanmalı, tarihi dokuların
korunmasına dikkat edilmelidir.
Ayrıca, kentin yeniden canlanması ve her açıdan rekabet edebilecek
bir düzeye getirilmesi de göz ardı
edilmemelidir.
6. Dikey yaşam alanlarının ortaya
çıkarılmasıyla arsa maliyetlerinin
düşmesi, karlılık oranlarında artışa
sebep olmaktadır. Bu durum o bölgede yaşayanlara yansıtılmamalı,
gelir adaletsizliğinin artışına sebep
olacak uygulamalardan kaçınılmalı ve bunun önüne geçebilmek için
önlemler alınmalıdır.
7. Kentsel dönüşüm toplumsal
öğelerden bağımsız olarak düşünülmemeli, estetik, sosyal bilinç ve
sosyo-ekonomik adalet bağlamında ortaya çıkabilecek olumsuz örneklere mahal verilmemelidir.
8. Kentlerle ilgili her düzenlemenin yalnızca kentsel dokuyu değiştirmediği, aynı zamanda toplumsal
süreçleri de etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, sosyokültürel yapı, ekonomi,
tarih, sosyoloji gibi disiplinlerin
temel ilkelerinden yararlanılarak
oluşturulmalıdır.

ŞEHİRDE HİS İPTALİ Mİ,
HAZ CİNNETİ Mİ?

Yahya DÜZENLİ
Yazar
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üyük ârif Yunus
Emre yüzyıllar öncesinde
“kasdım
budur şehre varam, feryâd-ü figan koparam” diye
feryâd ederek adeta bugünün modern zaman şehirlerine sesleniyor.
Şehirlerimizin nasıl katledildiğine
ilişkin bu feryâd-ü figana kulaklarımız öylesine tıkalı ki, içinde bulunduğumuz şehrin yokoluşunu seyrederken bile hislerini kaybetmiş
bir yaratık şeklinde bu katliamlar
karşısında duygusuz bir kadavrayı
andırıyoruz.

B

Tarihte Haçlı ve Moğol istilacılarının bile yapamayacağı bir şekilde,
bizden başka hiçbir ülkenin belki

de yaşamadığı “şehir katliamları”nı
vahşice yaşamış fakat hiçbir şey olmamışçasına hayata devam etmiş,
ne katledilen şehri yeniden inşa etme tasası taşımış, ne de katledenlerden hesap sorabilmiş bir ülkenin bugün, istilacıları aratırcasına
yaşadığı hale ne ad vermek gerekir
bilemiyorum.
Kontrolden çıkan bir yaratık şeklinde “kentsel dönüşüm” denilen
kutsal uygulama (!) adına yaşanan ve yaşanacakları görüp düşündükçe yeni keşfedilen bir hastalığa verilecek ad gibi bu hali nasıl
vasıflandırmak gerekiyor? “Şehir
sendromu” veya “şehir travması”
denilebilir mi?
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Büyük ârif Yunus Emre
yüzyıllar öncesinde
“kasdım budur şehre
varam, feryâd-ü figan
koparam” diye feryâd
ederek adeta bugünün
modern zaman
şehirlerine sesleniyor.
Denilemez. Çünkü, sendrom veya
travma bünyevî bir rahatsızlığın dışa vurum biçimidir. Rahatsızlığın
hastalıklı, patolojik bir tezahür şeklidir. Bugün yaşadığımız şehir katliâmları karşısında travma geçirmemiz gerektiği halde tam aksine

Yâni his iptaline yakalandığınızın
farkındasınızdır.
İdrakin şehri terk ettiği, ihya adına
imhanın hızlandığı, aklın dumura uğradığı, estetiğin kaybolduğu,
yaşamanın metabolizmayla özdeşleştiği bir dünyanın insanı haline
gelmek ve bu hali sorgulamamak
his iptali, bu halin devamı da haz
cinnetidir.

Şehir o hale geldi ve
biz o hale getirildik
ki yaşadığımız şehir
“insanı kendine çeken”
bir mekânken, “insanın
üzerine çöken” bir şehir
haline geliyor ve bu hale
alışıyoruz, üzerimize
çöken kasvetin ağırlığını
hissetmiyoruz bile.

(Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle)
“his iptali”ne yakalanmış, onu da
aşmış bir biçimde “haz cinneti”ne
tutulmuş durumdayız. Yapılanlar
karşısında acı duymamız gerekirken haz duyuyoruz.
Bu “haz cinneti” içerisinde yıkılan ve yerine dikilen her şeye karşı
müthiş bir hayranlık içerisindeyiz.
Dikilenler ne kadar hacimli, ebatlı
ve urlaşmış büyüklükte ise o derece zevk alıyoruz. Son kalıntılarıyla
varoluş savaşı veren şehirlerimizin
tarihle olan bağlarının, tarihî renk
ve muhtevalarını yansıtan ‘mekanları’nın, şehri kadîm zamanlarına
götüren ‘parça’larının yok edilişi
karşısında hiçbir organımız harekete geçemiyor. Niçin? Çünkü ‘bizim’ olan ‘bize ait’ olan her şeye o
kadar yabancılaştık ki artık onları
tanıyamıyoruz. Filozof Heraklit’in
cümlesiyle “O onca yakın oldukları şeyden uzaklaşıyorlar ve her gün
rastladıkları şeyler yabancı geliyor
onlara.”

Şehir o hale geldi ve biz o hale getirildik ki yaşadığımız şehir “insanı
kendine çeken” bir mekânken, “insanın üzerine çöken” bir şehir haline geliyor ve bu hale alışıyoruz,
üzerimize çöken kasvetin ağırlığını hissetmiyoruz bile. Yok edilenleri görmemekle, anlamamakla
his iptali içindeyken, şehrin dönüşümü adıyla yaşanan gayr-i insanî
gelişmeler karşısında haz cinneti
içindeyiz.
Şehrimiz/şehirlerimiz (A. Perret’in
deyimiyle) “kule kent”lere dönüşüyor. Bu ‘kule kent’ler kendisinden önceki şehirden hiçbir iz
taşımıyor. Böylece artık tarihsizlik, köksüzlük modern zaman şehir inşalarının eksenine oturuyor.
Örnek mi? Yanıbaşınızda yükselen devasa yapılara bakmanız yeter. Size neyi hatırlattığını, sizi
neye/nereye çağırdığını anlayabiliyor ve hissedebiliyorsanız nasıl
bir yabancılaşma içinde olduğunuzu da anlayabiliyorsunuzdur.

‘İnsanın etrafında olup bitenleri
görmeme hakkına sahip olmadığı’nı bilenlerin bile çaresizlik içinde
köşelerine çekildiği, şehre dair her
şeyin siyasî iradenin kararı ve yönetimi altında olduğu bir dünyada
fikirden, sanattan, estetikten, mimarîden bahsetmek olsa olsa başka bir galaksinin kavramlarından
bahsetmek olur.
Aksine ülkemizden ve şehirlerimizden bahsediyoruz. Endişe duyuyoruz. Daha doğrusu endişe bile
duyamaz hale geliyoruz. Çünkü endişe sınırı geçildi. Önümüzde ‘yok
oluş’ var ve bu yokoluş bize hiçbir
şey söylemiyor, hiçbir şey ihtar etmiyor, hiçbir şeyi idrak ettirmiyor!
S. Zweig, gezip gördüğü Ypern şehrindeki değişime ilişkin “Yüzyıllara
kafa tutan bir kahraman gibi yükselen yapının yerinde, şimdi hastalıklı dişleri andıran birkaç kara
ve kırık taş sütun duruyor. Kentin
yüreği koparılmış” diyor ve devam
ediyor: “Görüntü tüyler ürpertici.1918 hava bombardımanının
ardından, kraterler dolu bir araziyi andıran, bir moloz yığınından
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farksız Ypern’i gösteren, uçaktan
çekilmiş, şimdi dükkan vitrinlerinde duran fotoğraflardan daha da
ürpertici.”

Şehir, ruhunu ancak
kendisine ait olanlara,
kendisini idrak ve ihya
edeceklere emanet
edecek bir iradeye
sahiptir.
Bütün şehirlerimizin son on yıldır “kentsel dönüşüm”, “marka şehirler” adına yaşadıkları, zaten yürekleri epeyce tahrip edilmiş olan
şehirlerimizin artık yüreklerini koparmaktan ibaret. Şehirlerimizin
“yeniden inşa”sı için her alanda
imkan ve fırsat yakalanmışken,

batıya yaptığı birkaç günlük gezide
gördüklerini kopyalamak adına şehirlerimizi dokularıyla uyuşmayacak yapı ve mekânlarla istila eden
siyasîler ve yerel yöneticiler elinde
yok edilen şehirlerimiz… Bu yelteniş (Gene Üstad’ın deyimiyle) “kutup ayısını hurma ağacı ikliminde
beslemek” garabetidir.
Olmayan üç temel haslet: İdrak,
inşa, ihya...
Yaşayanların bir şey yapmadığı,
her şeye ortak olduğu şehir katliamları karşısında kadîm bir sözü hatırlamaktan başka bir şey
yapamıyoruz. O müthiş söz şu:
“Ölülerin gölgeleri savaş sona erse
de savaşmaya devam eder.” Tarih,
şehir, medeniyet adına toprağın
üstündekilerin tıkalı olan idrakleri karşısında yerin altındakiler
mi savaşmaya devam ediyor acaba? Onların gölgeleri, ‘bıraktıkları
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şehir ve mekânları öldükten sonra
bile korumak için savaşmaları’ metaforu bize hiç mi bir şey anlatmıyor, hatırlatmıyor?
Şehir, ruhunu ancak kendisine ait
olanlara, kendisini idrak ve ihya
edeceklere emanet edecek bir iradeye sahiptir.
Bu iradenin tecellisidir ki şehirlerimizi “yaşanmaya değer” kılacaktır.
Başımıza gelen her şey yaptıklarımızın yahut da yapmaya muktedirken yapmadıklarımızın karşılığı
mıdır dersiniz?

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR

Hayalin Gölgesi,
Hakikatin Perdesi

Bülent ŞAHİN
Yönetmen
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inema Türkiye’ye,
Levantenlerle girmiş İstanbul ve
özellikle Beyoğlu’
nu kendisine merkez olarak seçmiştir. Nedeni gayet basittir. Beyoğlu
İstanbul’un Batı’ya açılan kapısıdır.
İstiklal Caddesinin asıl adı “Cadde-i
Kebirdir.” Cadde-i Kebir’in İstiklal’
e dönüştürülmesi Tanzimat’la başlar. Osmanlı toplumu vaz-ı cedid
iddiasıyla Batı’ya batmaya doğru
açıldığında, Osmanlı aydınları(!)
asilliğin ve zenginliğin “alafranga/
Frenk usulü” Batılı yaşam tarzında olduğu zannına kapılmışlardır.
İstanbul’daki Levantenlerin Tanzimat’la elde ettikleri imtiyazlar,
bağnaz aydınlarımızın sefillikleriyle birleşince bizim “Büyük Cadde” miz lüks binalar, eğlenme ve
dinlenme yerleriyle şehvetin “İstiklal” i olmuştur. Paris’ teki Belle Époque (Güzel Dönem), Sanayi
Devriminin bazılarına sunduğu sefahat, lüks hayat tarzı İstanbul’ da
Grand Rue de Pera’da kendine yer
bulmuştur. Servetle şehvet rahat

S

yürüsün diye sokaklar gazla aydınlatılmış, tramvay atlarını Dingo’
nun ahırı alamaz hale gelince elektrikli tramvaylar yapılmıştır. Aşk ve
edep yoksunu Tango ve Kantocuların yontturdukları Barok Rokoko
mimarisi binaların içerisinde balolar, sinema salonları, teşrifatçılar,
gala geceleri, filmler…

İstanbul’daki
Levantenlerin
Tanzimat’la elde
ettikleri imtiyazlar,
bağnaz aydınlarımızın
sefillikleriyle birleşince
bizim “Büyük Cadde” miz
lüks binalar, eğlenme
ve dinlenme yerleriyle
şehvetin “İstiklal” i
olmuştur.
Buralarda sinema tarihimiz başlıyor. Ruh planında helakimiz hınç
ve ihtirasların abideleştirildiği ve
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adını İstiklal koydukları bu caddede senaryolaşıyor.
New York Times yazarlarından
olan Stephen Kinzer, Crescent and
Star (Hilal ve Yıldız) adlı kitabında
bu caddeyi şöyle antatıyor: “Türkiye altındaki şüphelerin altında ezildiğim zamanlarda buraya giderim.
İstiklal Caddesi’nin yüzler ve kıyafetler geçidinde birkaç dakikalığına kendimi kaybetmek, küçük konuşma parçalarını duymak ve 2 km
boyunca kendini duyuran enerjiyi
içime çekmek Türkiye’nin geleceğine olan inancımı yenilemeye her
zaman yeter, İstanbul ülkenin diğer bölgelerinden gelen milyonlarca göçmeni kendisine çektiğinden
–her gün birkaç yüz tanesi gelmektedir- bu cadde nihai erime potasını oluşturur. Eğer buradan insanlar
rastgele seçilip Ankara’ya milletvekillerinin yerine gönderilebilseydi,
ülke kesinlikle ileriye doğru büyük
bir adım atardı. İstiklal bu cadde
için mükemmel bir isimdir, çünkü panoraması, Türkiye’nin klostrofobi yaratan taşralıktan kurtulma ve insanlarının olağanüstü

çeşitliliğini ifade etmesine izin verme dürtüsünü yansıtmaktadır…”
1950’ lerde aldığımız Marshall yardımının anlaşma şartlarından birisi de Amerikan filmlerinin dublajsız yayınlanamayacağıyla ilgilidir.
Ülkemizde hiçbir Amerikan filmi dublajsız oynatılamayacaktır. Ülkede yollar, köprüler yapılırken, şehirler yeni baştan inşa
edilirken, çağdaş medeniyetler seviyesine erişilecekken bu da mesele midir? Daha önce de bir genelgeyle ülkede Arap filmlerinin
Arapça sesli, Türkçe alt yazılı gösterimi yasaklanmıştır. Harf inkılabının yanı sıra kılık kıyafet devrimi
de bu durumdan olumsuz etkilenmesin diye Arap filmleri orijinalliğinden uzak dublajla rejimin
hoşuna gideceği şekilde değiştirilmiştir. Çünkü özellikle Mısır filmleri, Yeşilçam filmlerinden daha
çok rağbet görmektedir. Köklerimizden ve medeniyet bütünlüğümüzden koparılmamız “Arap tarihi”, “Arap müziği” gibi parçalanmış
tasniflerle sağlanabilirdi. Yeşilçam
bulamadığı müşterisini sonraları Mısır filmlerini taklitle bulmaya çalışmıştır. Bizde acıklı arabesk

filmleri bu taklitlerden dolayı ortaya çıkmıştır.

çıkabiliriz. İslam’ın ve hakikatin
estetik ve irfanına ancak kadim
geçmişimizi anlayarak ulaşabiliriz. Sinemada söyleyecek bir sözü-

Müslüman bir toplum
olarak Yunus’u,
Mevlânâ’yı, Muhyiddin
Arabî’yi, Gazali’yi,
Levni’yi, bilerek ve
anlayarak zamana ve
mekâna sahip çıkabiliriz.
İslam’ın ve hakikatin
estetik ve irfanına ancak
kadim geçmişimizi
anlayarak ulaşabiliriz.
Hakikat coğrafyasının çocukları yani bizler “zaman bendedir ve
mekan bana emanettir” dediğimiz
gün egemen olanı evrensel olana
tevdi etmiş batılılara şamar gibi bir
tokat indirmiş olacak kendimizi de
aldanmaktan kurtarmış olacağız.
Biz onlar gibi yapamayız. Müslüman bir toplum olarak Yunus’u,
Mevlânâ’yı, Muhyiddin Arabî’yi,
Gazali’yi, Levni’yi, bilerek ve anlayarak zamana ve mekâna sahip

müz varsa, özgün bir dil geliştireceksek bu ancak kendi mirasımıza
sahip çıkarak mümkün olacaktır.
Bize yaşatılan şey sosyal ve kültürel bir uyuzlaştırma, insanlık melekelerinin öldürülmesi projesidir.
Dostoyevski’ nin şeytanlaşmış Rus
burjuvazisinin ağzından söylettiği “Anything goes - Her şey mübah” tuzağına düşmüş insanlarla
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sinema yapamayız. Dostoyevski,
Batı aydınlanmasının ve hümanizminin tanrısız yeni insanı yaratma
projesi olduğunu söylemiştir.

Bizler, marketten
aldığımız sucuğa, şuna
buna içinde domuz yağı
vs. var mı yok mu diye
dikkat ettiğimiz kadar
çocuklarımızın sinema
filmi ya da televizyon
programı olarak ne
izlediğini, hangi
bilgisayar oyunlarını
oynadığını, internette
nerelerde gezdiğini
önemsemeliyiz.
Şu Türk dizilerini görmüyor muyuz? Bütün dünyanın kurtuluş
umudu Türkiye’mize yaptıklarını…
Hayata her şey mübah diye bakanlar Doğu’ya, Arap ülkelerine ihraç
etmek üzere dolar hesabı yaparken
Hilafet-i İslam’ın rüyasını kirleten,
batı medeniyetine karşı iddiamızı
idam eden şu diziler... Çağımızın
dini sefil, ikiyüzlü Liberalizmle ve
Liberalizmin ürettiği kutsallıklarla işimiz yok. Yaşanılmış bir olaydan kısaca bahsetmek istiyorum.
İslami bir yardımlaşma kurumunun düzenlediği kısa film yarışmasından sonra ödül alan yönetmenlerle yapılan tanışma toplantısında
tanışma faslından sonra sinemamız, kalitemiz vesaire derken konu konuyu açıyor. Yönetmen arkadaşlardan birisi bu sektörde bir an
önce şöhrete, ilgiye kavuşmanın
kolay olduğunu gay-lezbiyen ilişkilerinin konu edildiği basit bir filme
Batı’nın ve içimizdeki ruh hastası tiplerin kırmızı halılar sereceğini anlatırken bir yabancı ses “herkes dilediğini yapmakta serbesttir”
demesin mi? Yani bu yabancının
söylediği şeye göre isteyen herkes
bu ülkede ruhunun hastalıklı hallerini, hayvansı güdülerini toplumsal gerçeklik adına anlatabilirmiş.

Ödül aldığı yerin taşıdığı İslami
kimliğini görmezden gelerek bu
kadar cesur oluşuna öfkelenen arkadaşımız bu şahsa Lut’ un kavminden bahsederek bu konudaki
toplumsal gerçekliğin niçinini ve
nasılını Kuran’ da Rabbul Alemin’
in anlattığını söylüyor. Etrafında
yardım etmeye namzet o kadar insan olmasına rağmen herhangi bir
yardımcı bulamadığı gibi fikirlerinin gülünç bir şekilde provakatif
olarak damgalandığını ve meselenin gayet liberal bir şekilde hükme
bağlandığını, aldığı ödülü duvara
çalıp çıkmadığı için pişmanlığını
anlatıyor arkadaşımız. Kendi evinde ve masasında pısırık Müslüman
tipleri…Çocuk sahipleri bizler,
marketten aldığımız sucuğa, şuna buna içinde domuz yağı vs. var
mı yok mu diye dikkat ettiğimiz

2013-3

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR ‹ 110 111 ›

kadar çocuklarımızın sinema filmi ya da televizyon programı olarak ne izlediğini, hangi bilgisayar
oyunlarını oynadığını, internette
nerelerde gezdiğini önemsemeliyiz. Yoksa bütün bu vasıtalardan
aldığı zehirli tesirin baş müsebbibi oluruz. Rusların ünlü yönetmeni ve filozof Andrei Tarkovsky’ nin
sözleriyle devam edelim: ‘’Kötülük
ne kadar artarsa, güzeli yapma nedeni de bir o kadar artacak. Şüphesiz daha güç olacak, ama daha da
gerekli. Sanat yaratma kapasitesidir. Yaratıcının aynadaki yansısıdır. Biz sanatçılar bu jesti tekrarlamaktan, taklit etmekten başka bir
şey yapmıyoruz. Sanat, yaratana
benzediğimiz belirli bir andır. Bu
yüzden, yaratandan bağımsız bir
sanata asla inanmadım. Tanrı’sız
bir sanata inanmıyorum. Sanatın

Andrei Tarkovsky

istiyorum. Bir müminin okuyucusuna bir film tavsiye etmesi işi
gerçekten ağır bir vebal yüklüyor.
Nedenini Sezai Karakoç’ un Hızırla Kırk Saat şiirinden bir pasajla
açıklayayım;

Okuyucuya bir notla devam etmek

Yapımcı: Charles Chaplin
Senarist: Charles Chaplin
Oyuncular:

“Kardeşim İbrahim bana mermer putları Nasıl devireceğimi
öğretmişti

Charlie Chaplin

Ben de gün geçmez ki birini
patlatmayayım

Harry Myers

Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz…”

Cinsi: Sessiz Film

Biz yetim ümmet, gerçek bir feraset üzere kelimelerdeki ve sözlerdeki hataları nasıl sileceğimizi bilemiyoruz. Batı sineması sinemanın
gücünü çok iyi bilen, algı zaaflarına çok iyi yöneten, ruh cambazı
yönetmenlerin elinde olduğundan
bu uyarıyı yapmak, üzerimizdeki
vebalden dolayı kaçınılmaz oluyor.

Yapım yılı: 30 Ocak 1931, ABD

anlamı yakarmadır. Bu, benim yakarışım. Eğer bu dua, bu yakarış,
benim filmlerim insanları Tanrı’ya
yöneltebilirse ne mutlu bana! Yaşamım esas anlamını bulmuş olacak; hizmet etmek. Ama bunu asla
başkalarına empoze etmeye kalkışmayacağım. Hizmet etmek, fethetmek demek değildir.’’

Tanrı’sız bir sanata
inanmıyorum. Sanatın
anlamı yakarmadır.
Bu, benim yakarışım.
Eğer bu dua, bu yakarış,
benim filmlerim
insanları Tanrı’ya
yöneltebilirse ne mutlu
bana! Yaşamım esas
anlamını bulmuş olacak:
Hizmet etmek. Ama
bunu asla başkalarına
empoze etmeye
kalkışmayacağım.

Yönetmen: Charles Chaplin

Bu sayıda tanıtacağımız filmin
adı; Şehir Işıkları (City Lights). Vikipedi’ de filmin biyografisi şöyle anlatılmış: Charles Chaplin’in
yapımcılığını, yönetmenliğini ve
başrolünü üstlendiği 1931 yapımı

Virginia Cherrill
Florence Lee
Müzik: Charles Chaplin
Türü: Dram, komedi
Renk: Siyah-beyaz
Süre: 87 dakika

sessiz bir filmdir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir. “Şehir Işıkları”, 1991
yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından
“kültürel, tarihi ve estetik olarak
önemli” filmler arasına seçilerek
ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Kapitalizmin insanlığın mustarip
olduğu en büyük akıl hastalığı olduğunu söyleyen Chaplin’ in başyapıtlarından olan film özürlü ve
kör bir çiçekçiye sırılsıklam âşık
olan ve sokaklarda hayatını geçiren iyi niyetli, saf bir serseri bir
adamın hikâyesidir. İyi niyetli saf
aşığımız bir milyonerin hayatını
kurtarmıştır ve bu milyonerin kendisine yardım edeceğini düşünür.
Bir gün zengin adamı ziyaret ederek sevdiği kızın gözlerini ameliyat
ettirebilmek için borç para alabileceğini düşünür. Fakat kapitalizmin kimliksizleştirdiği bir dünyanın ikiyüzlülüğüyle karşılaşmıştır.
Film sanıldığı gibi şehrin şatafatlarını anlatmamakta, romantik bir
komedi sunmaktadır Chaplin bize.
Gözleri görmeyen kızın iyileşmesine yardım eden Şarlo’yu ilk kez
gördüğü son sahnesi ile klasikler
arasında yerini almış bir film. Filmi internetten bulup izleyebilirsiniz.
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ÇOCUK VE SOKAK
Yangın yeri tan diye bağıran çocuklar
Ölümün perçeminden tutsam ve haykırsam
Hayali üşümüş bir adamın sandukası
Tülbent ve sâra
Mağripte ikindiler bir gider bir gelir
Sır küpü yalnızlık döşenir akşamlara
Utanır kadın, uslanır çocuk
Yas tutan alınyazısı saatidir sokakların
Korna sesleri mi yoksa bombalar mı
Anneler korku sazlığı sokakların
Çocuklar kaç tur atmak istese de mahkûm
Sokak dar
İşgal devriyesi arabalar otoparklar
Kapkaç tezgâhı mor ışığı korkuların
Yürümeyi evde öğrenir sokakta unuturlar
Hasreti ıssız sokak, şehirli çocukların
Kaldırımlar tutar yakasından şehrin
Birkaç demir yığını, ağaç gölgesi, mazgal
Payitaht elinde un ufak mahrem
Prangalı sokak
Ya cümbüş ya nümayiş sağır mumyalar
Yön levhası sırılsıklam
İçim daralıyor sende kalamam şiir
Sokak lambalarını erken söndüren şehir
~ Şeref Akbaba ~

YAVAŞ ŞEHİR

Sezgül KARCIOĞLU
İstanbul Araştırmacısı
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er şeyin hızla değişerek, değerlerini
ve kimliğini yavaş
yavaş kaybettiği bu
dönemde, “yavaşlık” anlam kazanıyor. İnsan, mekân-zaman arasında, anlık sıçrayışlarla yer bulmaya
çalışıyor kendine. Sürekli bir yerlere yetişme çabasındayız, zamanın yetmediğinden şikâyetçiyiz.
Bulunduğumuz şehir hızımızı tetikliyor, bizler de bu hıza uygun
mekânlar üreterek şehre adapte etmeye çalışıyoruz kendimizi. Apartmanlar dikiyoruz, devasa birbirleriyle yarışan, güvenlikli siteler ile
güvensizlik aşılıyoruz kendimize.
Kapalı mekânlarda sadece tüketim
amacıyla bir arada bulunuyoruz,
saatlerimizi alıyor kimi zaman. Çocukluk anılarımız değişiyor, taleplerimiz değişiyor, beklentilerimiz
de öyle. Alışveriş merkezleri ile sınırlı kalıyor sosyal alanımız. Kentler büyüyor, dikey ve yatay olarak,
yeşil alanlar azalıyor ve biz bu hengâmede soluklanıp bir nefes almak
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istiyoruz. Her şey tek tipleştirilirken, geleneksel olan, çağ dışı kalıyor, modern ve postmodern arayışlar ile şehir yitirdiği kimliğini
arıyor. Bu kısır döngü içerisinde,
sükûnetini yitiren insan, bu hıza
ayak uyduruyor, insanlar arası iletişimine de bunu yansıtıyor. Modern dünyanın dayattığı bu yaşam
ile başa çıkmak, şüphesiz küreselleşen dünyada büyük bir zahmet.

Hız ve tüketim anlayışını
değiştiren bir kültürel
değişim hareketi. Her
şeyi yavaş yapmayı
değil, aksine yapılan her
faaliyetin tatmin edici
ve değerinde yapılmasını
savunmaktadır.
İşte tam bu noktada, “slow movement” manâ kazanıyor. Yavaş hareketi, hayata dair yeme biçimi,

ekonomik hayat, insanlar arası ilişkiler, hız ve tüketim anlayışını değiştiren bir kültürel değişim hareketi. Her şeyi yavaş yapmayı değil,
aksine yapılan her faaliyetin tatmin edici ve değerinde yapılmasını
savunmaktadır.

Taraklı,
Sakarya

Yavaş hareketi ilk olarak, “slow
food” (yavaş yemek akımı) olarak 1986 yılında, İtalyan gazeteci ve gıda yazarı Carlo Petrini’nin,
Roma Piazza Di Spagna’da açılan
Mc Donald’s restoranının açılışını, yerel geleneklerin kaybolduğu gerekçesiyle protesto etmesiyle
başlamıştır. İspanyol Merdivenleri Meydanı’nda açılması istenilen
bu restoran, meydanın estetik görünüşünü bozacağı ve fast food
tüketimi yönlendirdiği gerekçesiyle, İtalyan makarnaları atılarak
protesto edilmiştir. Yavaş hareketi zamanla sadece gıda hareketiyle değil, yavaş şehir, yavaş seyahat,
yavaş trafik gibi birçok hareketle
desteklenmiştir. Bunlardan şüphesiz en önemlisi, yavaş şehir hareketidir. Çünkü insan yaşadığı mekânı
biçimlendirirken, o mekândan da
izleri bünyesinde barındırır. Günümüzün en büyük problemlerinden
biri, modernleşme referansıyla inşa edilen çok katlı devasa yapılar
ve şehir kimliğinin hiçe sayılması.
Bu noktada, yavaş şehir, olmasını istediğimiz bir şehir olarak bize
alternatif sunuyor. Yavaş şehirleri, ideal şehirler olarak nitelendiremeyiz lakin şehirlerin iyileştirilip, daha yaşanılabilir olması için
atılan adımlardan en mühimidir.
Çünkü bu sayede şehirler, farkındalık yaratarak projeler üretmekte, var olan değerlerini muhafaza
etmektedirler.

Her şey tek
tipleştirilirken, geleneksel
olan, çağ dışı kalıyor,
modern ve postmodern
arayışlar ile şehir
yitirdiği kimliğini arıyor.
Yavaş Şehir
İtalyanca “cittá” (şehir) ve İngilizce
slow (sakin/yavaş) kelimelerinden
oluşan “cittáslow”, 1999 yılında
Greve in Chianti’nin eski Belediye
Başkanı Paolo Saturnini’nin adımıyla İtalya’da hızla gelişen şehirlere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Paolo Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin
kendilerini değerlendirmelerini ve
farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır. Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi)
ve Positano (Domenico Marrone)
Belediye Başkanları ve Slow Food
Başkanı Carlo Petrini tarafından
benimsenilerek yavaş şehir oluşturulmuştur. Dünyada 1999 yılında Toscana’nın küçük şehri ilk
olarak Chianti, ardından Bra, Positano ve Orvieto yavaş şehir olmuştur. İngiltere, İspanya, Portekiz, Avusturya,Polonya, Norveç ve
Almanya’da da birçok şehir, “yavaş

şehir” olmaya hak kazanmıştır.
Günümüzde 19 ülkede 129 üyesiyle daha yaşanılabilir şehir üretmek
amacını taşıyan cittáslow, nüfusu
50.000’in altında olan kentlerin
üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir.

Yavaş Şehir
Kriterleri
Kasım 1999’da Orvieto’da hazırlanan sözleşmeye göre yavaş şehirlerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Yavaş şehir olabilme
şartları, 100’e yakın maddelik bir
takım kriterler/taahhütlerin dâhil
olduğu bir bildiriyle düzenlenmiştir. Bir şehrin Cittáslow Birliği’ne
üye olması için, belirtilen şartlara
dair projeler üretmesi gerekmektedir. Hazırlanan proje dosyaları ilk
olarak, Cittáslow Türkiye Ağı’na
teslim edilmektedir. İncelenen ve
yeterli görülen dosya, İtalya’daki
genel merkeze gönderilmektedir.
Dosya genel merkez tarafından
onaylanırsa aynı sene içerisinde
aday kentin üyeliği ilan edilir ve
sertifika verilmektedir. Bir şehir
söz konusu kriterleri taşıyıp yavaş
şehir kimliğini kazandıktan sonra,
bu kimliği koruması, taahhütlerin
yerine getirilip getirilmediğinin takibi ile mümkün olmaktadır.
Yavaş şehir statüsünü taşıyan
kentler, çeşitliliği teşvik etmek,
yerel kültürü desteklemek, daha
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Orvieto,
İtalya

sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam amacındadır. Şartları incelediğimizde, olması gereken, gayet
insani değerler ile karşılaşmaktayız. Çevre politikalarından, altyapı
politikalarına, kentsel doku kalitesinin arttırılmasından, konukseverliğe kadar birçok ana başlıkla
kriterler çeşitlendirilmiş. Her yöre,
kendi dokusu ve kimliğine göre yavaş şehir konseptine uygun olarak
proje üretmektedir. Bu şartlardan
bazılarını sıralamak gerekirse,
• kentler geleneksel yapılarını
korumalıdır,
• arabalar şehir merkezinden
çıkarılmalıdır,
• yerel ürünler kullanılmalıdır,
• yenilenebilir enerji
kullanılmalıdır,
• süpermarket ve fast food (hazır/hızlı yiyecek) restoranları
olmamalıdır,
• yerel ürün satan işletmeler
desteklenmelidir,
• tarihi yapılar restore edilmelidir,
• gürültü kirliliği engellenmelidir,
• hava kalitesi yükseltilmelidir,
• organik ürünlerin üretim ve tüketimi arttırılmalıdır,
• turizmi geliştirmek ve teşvik için
eğitim çalışmalarına önem
verilmelidir.

Yavaş şehir, kentin
kendine has yerel
özelliklerinin
kullanılmasına olanak
sağlamaktadır.
Türkiye’de Yavaş
Şehirler
Türkiye’de bu hareket, İzmir’in Seferihisar ilçesinin, cittáslow olmasıyla resmi olarak kurulmuştur.
24 Kasım 2011 tarihinde, Polonya’da düzenlenen “Cittáslow Uluslararası Kongresi”nde, yavaş şehir
olarak ilan edilen kentlerin sayısı
Türkiye genelinde beşe çıkmış ve
Türkiye’de “Cittáslow Ulusal Ağı”
kurulmuştur. İlk olarak İzmir’in
Seferihisar ilçesi, yerel üreticiyi koruyan politikaları, katkısız üretimi
ve geleneksel Köy Pazarı projesi ile
yavaş şehirlere katılmıştır. Ardından, Muğla’nın Akyaka, Aydın’ın
Yenipazar, Çanakkale’nin Gökçeada, Sakarya’nın Taraklı, Ordu’nun
Perşembe, Kırklareli’nin Vize ve Isparta’nın Yalvaç’ından sonra Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi yavaş şehir
statüsünü kazanmışlardır.
Yavaş şehir, kentin kendine has
yerel özelliklerinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Yavaş

şehirle, trafiğin olmadığı, yayalar
için araçlardan arındırılmış yürüyüş yollarının bulunduğu, bisiklet
yollarının ayrıldığı, tarihi ve geleneksel değerlerin korunduğu bir
şehir ütopik olmaktan çıkıyor. Engellilerin, yaşlı ve çocukların düşünüldüğü, yeşil alanların korunduğu, peyzaja önem verilen, atıkların
ayrıştırıldığı sürdürülebilir bir şehir yavaş şehir.
Gelecekte yavaş şehirlerin artması kaçınılmaz olacaktır. Yavaş şehirler, turizm ve ekonomiye katkı
sağlamaktadır. Şehre dair sayısız
projenin hayata geçtiği bu dönemde, insanı merkez alarak hazırlanan şehir politikalarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Yavaş şehirler ve
kriterlerinin yasal bir zemin ile
desteklenmesi bu konuda atılacak
güzel adımlardan biri olabilir.

Türküler Çarşı Pazar

Zeynep Nur CORDANOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
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üçüklüğümüzden
beri adını sıkça
duyduğumuz çarşı nedir? Birçok çeşidi bulunan pazarlar neden şehirlerin
merkezindedir? Peki, çarşı pazarlar
mı şehir merkezinin ortasına gelip
kondurulmuştur yoksa şehirler mi
bunların etrafında şekillenmişlerdir? Bir mekânın çarşı olarak adlandırılabilmesi için muhakkak sıralı dükkânların olması gerekir mi?

K

Türk Dil Kurumu’na başvurduğumuzda çarşı, en kısa ifadesiyle
“Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri” olarak tarif ediliyor. Çarşının günlük lügatimizdeki karşılığına bakacak
olursak bugün hiç kimse bulunduğu
yerin merkezine gideceği zaman, ilçeye yahut semte gideceğini söylemez.
Bunun yerine ‘çarşıya gidiyorum’ demeyi tercih ederiz. Bugün tasavvurumuzda çarşıdan bağımsız bir şehrin
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olmaması, çarşının zamanla şehrin
ana unsuru olduğunun bir göstergesidir. Gidilen şehirlerden satın alınan
hediyelik eşyaların birçoğunda da
şehrin çarşısı resmedilmektedir.
Osmanlı şehir yapısının en önemli parçasıdır çarşılar. Fernand Braudel şöyle anlatıyor Osmanlı şehrinde çarşının durumunu. “Meddahlar,
ozanlar, yılan oynatıcıları, soytarılar,
hacamatçılar, şarlatan hekimler, berberler, yani hukukçuların ve ahlakçıların kuşkuyla baktıkları bütün meslekler burada buluşmaktadır.”1
“Çarşı: Kentin gün boyu en hareketli alış veriş merkezidir. Uzun bir ana
cadde ve buna açılan sokaklardan oluşur. Bu çarşılar alış veriş yapanların
rahatı ve iş sahipleri için iş yerlerinin korunmasındaki kolaylık göz önüne alınarak olanaklar el verdikçe üstü
kapalı yapılmaktadır. Kentte üretilen
her türlü mal ve hizmet ve bunların
erbabı burada yer alır. Ana caddeye
Positano

açılan yan sokaklardan her biri ayrı iş kolunda mal ve hizmet üreten
esnaf örgütlerine ayrılmıştır. Özetle söylenecek olursa Bedesten büyük
tüccarın bulunduğu ve transit ticarete konu olan malların alınıp satıldığı
kapalı alış veriş yeridir. Kentte ülke
ve uluslararası pazar için üretim yapan sanat dallarının Bedesten’e çok
yakın olması, üretenle pazarlayan
arasındaki ilişkinin sağlıklı gelişmesini ve kolaylığını ön görmektedir. Bu,
Osmanlı kentlerinin en önemli çarşı,
pazar düzenidir.”2 Öyle ki çarşı kentin gerçek merkezidir ve “Osmanlı
şehrinde toplumsal kitlenin tümünün
kamusal yaşamının geçtiği yerdir.”3

Şehir çarşıdır. Bu durum
kültür hazinemizin önemli
argümanlarından olan
türkülere de yansımış
ve çarşı-pazara dair
eserler ortaya çıkmıştır
Bu durum Osmanlı öncesi İslam
topluluklarında da böyledir. “İslam’ın iki büyük kaynağı Kur’an ve
Hadislerde ticaretin övülmesinden ve
teşvik edilmesinden dolayı çarşı çok
önemli konuma gelmiştir. Başta Binbir Gece Masalları, Tutiname, Kelile ve Dimne olmak üzere birçok doğu
klasiğinde, çarşının kendi içinde özel
bir örgütlenme yapısına sahip olan
önemli bir kamusal mekân olduğu
görülmektedir.”4

Erzurum çarşı Pazar
İçinde bir kız gezer

Of Gençliğim Eyvah.

Elinde divit kalem
Katlime ferman yazar

Türkü Çanakkale’deki en önemli
yeri anlatıyor. Aynalı Çarşı’yı. Bugün bile şehrin simgelerinden olan
çarşı şehrin kalbidir, kendisidir.

Çarşı olur da içinde kız gezmeden
olur mu? Elbette ki çarşıda sallana
sallana dolaşacaktır şehrin en güzel kızları.

Kadim bir doğu şehri olan Urfa’ya baktığımızda yine bir sevdanın çarşı üzerinden dışavurumuyla
karşılaşırız.

Ticari hayat ile nükte ve sevdaların
toplumda ne kadar iç içe geçtiğinin
bir göstergesidir türküler.

Çarşının başı ufaktır daşı
Yârin kardaşı gelsin bu gece

Pazardan aldım halı
Sevdiğim hurma dalı
Gören maşallah desin
Kimin var böyle yâri.

Çarşıda kişniş kebabı pişmiş
Yengi yetişmiş gelsin bu gece

Pazar alışverişi üzerinden kafiye
tutturulmuş bir başka türkü.

Armudu dalında pazar eyledim
Kaşına gözüne nazar eyledim
karam
Seksen şeftaliye pazar eyledim
Yanılıp da yüz almışım bilemem
karam
Bilemem karam aman aman
bilemem vay vay

Çarşıda bal var sende bir hal var
Git yâre yalvar gelsin bu gece
İbadethane, çarşı ve pazar eksenli kurulan Türk-İslam şehirlerinin
örneklerini Osmanlı Devleti’nin
zamanında hüküm sürdüğü tüm
şehirlerde görmek mümkündür.
Bunların başında gelen Balkanlar’a
uzandığımızda karşımıza çıkan Saraybosna, bir şehirden çarşıyı çıkardığınızda geriye çok az şey kalacağının en bariz örneğidir. Dahası
şehrin merkezindeki dükkânların

Kısaca şehir çarşıdır. Bu durum
kültür hazinemizin önemli argümanlarından olan türkülere de
yansımış ve çarşı-pazara dair eserler ortaya çıkmıştır. Şehir, pazarlarıyla ekonomik bir örgütlenme olarak ortaya çıkmıştır.
Bütün bir Erzurum’un çarşı-pazardan ibaret olduğunu anlatır türkü
çünkü hayati önem taşıyan ticaret
yollarının kesişiminde bulunan bu
şehir, ticari hayatın çok canlı olduğu ve farklı ihtiyaçlara binaen hatırı sayılır miktarda çarşının bulunduğu bir şehirdir. Sorsak “Erzurum
nedir?” diye. Alacağımız cevap “Erzurum çarşıdır, pazardır” olacaktır.

Hepimizin bildiği bir başka içli türküde ise yine çarşı vardır.

Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı,
Ana Ben Gidiyom Düşmana
Karşı.

bulunduğu alanın tamamına verilen isim olan “bascarsija” zamanla “çarşı” kelimesinin evrenselleştiğini ve komşu halklar tarafından
da benimsendiğini göstermektedir. Buradan yapılabilecek çıkarım;
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Şanlıurfa

Saraybosna

Erzurum

çarşı, fonksiyonu itibariyle var olduğu toplumda hızla kabul gören
ve dile yerleşen bir kent formu ve
organizasyondur.
Çarşı hayatının tamamının yansıdığı, Dino Merlin’in “Saraybosna” adlı şarkısının tercümesi ise
şöyledir:

Kuledeki ışık birazdan söner
Ve ilk tramvay yola çıkar.
İnsanlar karınca gibi toplanır
Ve kim bilir hepsi nerelere
dağılacaklar.
Ben Hadzibajric’te ördek yemeye
giderim,
Ya da Sarajlic’te5 börek yemeye.
Tüm bu güzellikleri hissetmeden,
Hayatımda bir günün bile
geçmesine izin vermiyorum.
Biraz Kazaz’a6da uğrarım,
Benim eski satranç salonum tam
da orada.
Ve piyon olur, at olur, şah olurum.
Sen de benim vezirim ol.

anlatıldığı Ivo Andric’in Drina
Köprüsü adlı romanında zamanla şehrin kalbi haline gelen, etrafında şekil bulan ticaret ve kapijalardaki sosyal yaşam sebebiyle de
romanın ana unsuru olarak tasvir
edilen köprünün inşaatından bahsediliyor. Andric; “büyük, güzel ve
yararlı olan her yapının başlangıcı,
yaşantısı ve içinde yükseldiği toplumla olan ilişkisi birtakım esrarlı, acıklı ve karmaşık hikâyelerin doğmasına sebep olur” diyor.8 Bu köprü zarif
bir mimari tarzın, üstün ve istikrarlı bir çalışmanın ürünü olmasının yanı sıra, şehrin iki yakasını bir
araya getirmesi, iki taraf arasındaki ticari hayatı canlı tutması, hatta
zaman zaman köprü üzerinde çeşitli alım-satımların yapılması ve
çarşı seyahatlerinin daima üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle, zaman içerisinde şehrin en önemli
unsuru haline gelmiştir.

İbadethane, çarşı ve pazar
eksenli kurulan Türk-İslam
şehirlerinin örneklerini
Osmanlı Devleti’nin
Ve yine aynı şarkının devamında
çarşının ayrılmaz unsurlarından zamanında hüküm sürdüğü
biri olan ibadethanelerin de tesiritüm şehirlerde görmek
ni görmek mümkün.
mümkündür. Bunların
başında gelen Balkanlar’a
Oslobođenje, Jutarnje, Avaz
uzandığımızda karşımıza
7
Slobodna Bosna, Ljiljan ve Dani
çıkan Saraybosna,
bir
şehirden çarşıyı
Hepsini okuyacağım,
çıkardığınızda geriye
Ama önce namaz.
çok
az şey kalacağının
Dört bir yandan ezan sesleri
en bariz örneğidir.
yükseliyor.
Bosna’nın bir diğer şehri olan Visegrad’daki köprü ve etrafındaki
şehir halkı üzerinden Osmanlı’nın
bütün bir Balkan tecrübesinin

İlk başta yalnızca ticaretin ve hanelerin irtibatını sağlıyormuş gibi görünen bu köprü aslında ekonomik

hareketliliğin yanı sıra tüm bir sosyal yaşamı düzenlemiş, âşıkların
buluşma noktası, düğün alaylarının mutlak güzergâhı, köyün önde
gelenlerinin ise karargâhı olmuştur. Öte yandan Drina Köprüsü
örneği bize “çarşı” dediğimiz kavramın karşımıza mutlak surette
bir bedesten yahut sıralı dükkânlar olarak çıkmayacağını, zaman
zaman farklı mimari yapıların da
bu görevi üstlenebileceğini göstermiştir. Burada mühim olan bu
mekânın ticari hayatın devamlılığına aracı olarak zamanla insanların toplandığı yahut görüştüğü bir
yer haline gelmesidir.
1 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s. 100.
2 Halime Doğru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1995,
s.118.
3 Maurice M. Cerasi, Osmanlı Kenti, Osmanlı
İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent
Uygarlığı ve Mimarisi, Çeviren: Aslı Ataöv, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s.115.
4 Hasan Taşçı, Kent Meydanı ile Kent Kimliği İlişkisi Üsküdar Meydanı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Ünv. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 116.
5 Hadzibajric ve Sarajlic: Saraybosna’daki
restoranlardır.
6 Başçarşı’da bir yerdir.
7 Oslobođenje, Jutarnje, Avaz, Slobodna Bosna,
Ljiljan ve Dani: Gazete isimleri.
8 İvo Andric, Drina Köprüsü, Çeviren: Hasan
Ali Ediz, Nuriye Mustakimoğlu, Altın Kitaplar
Yayınevi, 1980, s. 33.
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Taşların ve Renklerin Konuştuğu Şehir

Mardin

Hatice Kübra KORKMAZ
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
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Genel
görünüş,
Mardin

arihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dinlerin
dillerin
bereketli toprağı, müstesna isimlerin yurdu
Mardin, kısa süreli olmasına rağmen tesiri büyük bir seyahatimize ev sahipliği yapıyor. 7 bin yıllık
geçmişiyle üzerinde kurulan medeniyetlerde, zamanı durdurmuş
bir şehir, Mardin. Halen Osmanlı hoşgörüsü diye tarif ettiğimiz
insanlar arasındaki o muazzam
hoşnutluğu, engin bir tevazu ile
korumaya devam ediyor. Dağın
eteklerine kurulu Mardin gece ve

T

gündüz farklı bir şekle bürünüyor, bu sebeple yerli halkı “gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık” diye
bahsediyor.
Her şey burada muntazam bir lisanla konuşuyor; Ulu Cami siluetiyle Mezopotamya toprakları,
sokakları, taştan inşa edilen “abbaraları”, konakları ve çarşıları…
Önceden ziyaret etmiş kişiler, geçmişten günümüze gelen bu lisanı
duyabilmek için, bir rehberle değil
de kendi başına dolaşmanın daha
iyi olduğunu hatırlatıyor.
Mardin topraklarına ayak basmış
sahabe ve evliyalar, şehrin havasını

kuşatarak adeta birer manevi ev
sahibi vazifesine bürünmüşlerdir.
Yolculuk durağımız ilk olarak Peygamber Efendimizin davet mektubunu İstanbul’a götüren “Abdullah
Bin Enes El Cüheyni”nin medfun
olduğu Şeyh Çabuk Camisi oluyor.
Sahabe efendimizin çok hızlı olmasından dolayı “Şeyh Çabuk”ismi
verilen cami bir rivayete göre Artuklular, diğer bir rivayete göre Osmanlı zamanında inşa edilmiş yanındaki zarif minaresi ise Mardinli
bir hayırsever tarafından 1969 yılında yaptırılmış.
Mardin, topraklarında var olmuş

Ulucami
kubbesi ve
güvercinler

kaplıyor. 1176 yılında Artuklu Hükümdarı tarafından yapılan minare üzerinde, Aşere-i Mübeşşere’nin
isimleri ve kufi hattıyla kelime-i
tevhit bulunuyor. Mihrabındaki
taş işçiliği, çapraz tonozlu revakları
bir şiir yalınlığı ve inceliğiyle canlı
bir kitap gibi cemaat ve ziyaretçilerini karşılıyor.

Ulucami,
Avlu,
Şadırvan

tarihinin izleriyle kadim ama bir
o kadar da diri ve taze duruyor.
Bu bölgeye özgü Arapça, Kürtçe
ve Süryanice konuşan çocukların
sesiyle, konakların teraslarındaki güvercinlerle nefes alıp veriyor.
Eğer dağa sırtınızı verip, manzarayı Ulu Cami ile temaşa ettiyseniz
artık sizin de içinizde taşıyacağınız bir Mardin’iniz oldu demektir.
İki minareliyken günümüze sadece üzerinde gözyaşı damlaları işlenmiş, 52 metre uzunluğundaki
minaresi ulaşmış olan Ulu Cami,
Anadolu’nun en eski camilerinden. Çarşılar içinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alanı

Neredeyse adım attığınız her sokakta bir medresenin sizi karşıladığı bir memleket düşünün, işte
Mardin tam da böyle bir yer, medreseler diyarı… Dünyevi ve uhrevi ilimler üzerine ihtisas yapmış
âlim, filozof ve düşünürüyle de talihli olan şehirde Hatuniye, Kasimiye, Şehidiye ve Zinciriye Medreseleri belli başlı eserlerden…
Caddenin üzerinden taş merdivenlerden aşağıya bir adı da SıttıRadviyye olan Hatuniye Medresesine
doğru adımlıyoruz. Artuklu Beyi
2. Kudbettin İlgazi’nin annesi tarafından yaptırılmış. Üzerinde bir
kitabe bulunmuyor lakin 12. yüzyıl
Artuklu mimari özelliklerini taşıyor. İki katlı, iki eyvanlı revaklı avlulu bir eser. Günümüzde mescide
çevrilmiş haliyle içinde Peygamber
Efendimiz’in ayak izi, Kudbettin

İlgazi ve validesinin türbesi bulunuyor. Birçok kez onarım gördüğünden özgün halinden uzaklaşsa
da türbe kubbesindeki taş işçiliği,
mihrabı anlamlı bir bakışla mana
bulmayı bekliyor.

Neredeyse adım
attığınız her sokakta
bir medresenin sizi
karşıladığı bir memleket
düşünün, işte Mardin
tam da böyle bir yer,
medreseler diyarı.
Yeniden dar sokaklara yöneliyoruz, Mardin diliyle abbaralar denilen loş ve masalsı geçitlerde buluyoruz kendimizi. Kıvrımlı ve dar
olması sokağı evlerden koparmıyor. Abbaralarla bazen bir evin salonunun altından sokağa, bazen de
çıkmaz sokakla başka bir eve kavuşuyorsunuz. Mardin masalının bir
kahramanı olan abbaralar, üst üste dizili evlerin zarafet tamamlayıcıları adeta… Bizimle dolaşan küçük bir çocuğun dediği gibi, “bizim
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evler kimsenin ne güneşini ne de
havasını keser, herkes kendi güneşine bakar…”
Her vakti farklı bir cami içinde eda
etme ümidiyle, kitabesinden 14.
yüzyılda yapıldığı anlaşılan Bab
es Sur yani Melik Mahmut Camisi’ne ulaşıyoruz. Oldukça etkileyici bir portalın altından girip yıldız
tonozla örtülü mekândan avluya
bağlanıyoruz. Avlunun bir tarafında selsebili eyvan ve eyvana açılan
iki oda, diğer tarafında ise mihrap
önü kubbesi ve cami bulunuyor.
Avludaki yüksek dar merdivenlerden çıktığımızda ise nazlı bir minare ve kubbe ile göz göze geliyoruz.

Bazı şehirleri layıkıyla
tanıyabilmek için, evlerin
arasından geçmek
sokaklarında dolaşmak
suyundan içmek ve
rüzgârını yemek gerekir.
Telkâri ustaların, şahmeran tasarımcıların, kumaş üzerine kalıplarla süsleme yapan basmacıların,
“dibek ve mırra” kokan çarşısında

Mardin,
Sokak Abbara

ilerlerken bu yöreye özgü “reyhani
müziği” çalınıyor kulağımıza. Asılı kumaşlarda, kokulu sabunlarda
renklerin zenginliğine bir kez daha
şahit oluyoruz. Mardin’in; geçmiş
ve yaşanmakta olan bütün bu zenginlikleriyle, insani ilişkileri, samimiyet ve sıcaklıkları görülmeye
değer. Otelde kalma ısrarımıza karşılık; “o halde yemeği bizim sofrada yiyeceksiniz” ikazıyla, Mardin’li
İlim Yayma Cemiyeti’nden Selman
ve Necmettin beylere konuk oluyoruz. Misafire olan hürmetleri
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nadir görülecek cinsten, bunu bizimle yakından ilgilenen ev sahibimizle paylaşınca “güler yüz en
şanlı ikramdır, misafir bizim şerefimiz” diye karşılık veriyorlar.
Bazı şehirleri layıkıyla tanıyabilmek için, evlerin arasından geçmek sokaklarında dolaşmak suyundan içmek ve rüzgârını yemek
gerekir. Mardin ise böyle değil, henüz uçakta Mezopotamya ovasının bir kısmını görürken bile size
kucak açıyor.

Hatuniye
(Sıtti Radviyye)

Mardin
Abbara

Tarihi mirasın çokluğuna ve seyahatimizin kısa olmasına vurgu yapınca, bizimle ilgilenenler mutlaka
Mardin’den 4 km uzaklıktaki Dara’ya ve Deyrulzafaran Manastırı’nı
görmemiz gerektiğini söylüyorlar.
Bu sebeple Mardin’den 4-5 km
uzaklıktaki Deyrulzafaran’a doğru
yola çıkıyoruz. Manastır, konum
itibarıyla Mezopotamya ovasına hâkim bir dağın eteğine kurulmuş. Rivayetlere göre; etrafında
bolca safran yetiştiği ve yapımında

safran kullanıldığı için bu adı almış. M.S. 5. yüzyılda inşa edilen
manastırda halen kilise ibadethane
işlevi görüyor, din adamı yetiştirmesiyle de Süryaniler bakımından
hala önemini koruyor. Mezopotamya’nın ilk ibadethanelerinden
biri, rivayetlere göre güneşe tapanların inşa ettiği bir tapınak üzerine
kurulmuş. 18. yüzyıla kadar aşamalı olarak değişikliğe uğramış,
farklı zamanlarda eklentiler ilave edilerek bugünkü halini almış.
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Mardin
Genel

1930’lara kadar burası Süryani Ortodoks Patriklerinin merkezi konumundaymış. Bugün de Süryani
Kilisesinin en önemli merkezlerinden biri kabul edilen manastır
içinde bulunan mezarlarıyla, kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap
el işlemeciliği ve taş işçiliğiyle ilgi
çekiyor.
Mardin’in dışına ziyaretlerimiz
için çıkmışken, merkezden 30 km
uzaklıkta Mardin-Nusaybin yolu üzerindeki Dara Antik Kent’e
varıyoruz. Zamanında Mezopotamya’nın büyük bir şehri olan bu
belde, bugün Dara Kalesi’yle anılıyor. Su sarnıçları, tiyatrosu, su değirmeni, sonralarda zindan olarak
kullanılan 40 metre derinliğindeki
deposu, köprüsü halen görülüyor.
İlk bakışta Mardin’in Efes’i diyebileceğimiz Dara, M.Ö. 530-570 tarihlerinde bir ahamani olan Darxis
tarafından inşa edilmiş. Şehir 15.
yüzyılda Osmanlıların eline geçene
kadar İranlılar ve Romalılar arasında el değiştirmiş. Halen kazı çalışmaları yapılan Dara’nın şehir merkezi surlarla çevrilmiş güney ve
kuzeye doğru açılan iki kapısı mevcut. Şehir harabeleri arasında kilise, saray, cami, ev, köprü, su sarnıcı
hâlâ mevcudiyetini koruyor. Ziyaret edilen bu kısmın az ilerisinde
Şehidiye Camii
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Mardin,
Sokak

köy evlerini görüyoruz. Henüz bir
korumaya alınmamışken, tarihin
üzerine oturmuş bu evlerde surlardan ve kalıntılardan oluşan taşlar
bulunmaktaymış.
Seyahat, özellikle büyük şehirlerde
yaşayanlar için hayatın rutinini bir
yerde durdurma isteği… Mardin’in
güneybatısında yer alan Kasimiye
Medresesi işte bu aranılan huzur
mekânlarından biri... Akkoyunlu
Hükümdarı Padişah Kasım tarafından yaptırılan medresenin her
taşına ilim ve irfan nakşedilmiş.
İki teras üzerine iki katlı medrese,

Mardin,
Kapılar ve
Sokak
Sarı kalker
taşıyla yapılan evlerdeki
taş işçiliği gibi
kapılardaki
çeşitlilik de
dikkat çekiyor.

cami ve türbe ile çok amaçlı bir külliye şeklinde inşa edilmiş. İlk bakışta Zinciriye Medresesi’ne benzettiğimiz Kasimiye’de üzeri kubbe ile
örtülü girişten, beşik tonozlu bir
koridora daha sonra cami ve avluya ulaşıyoruz. Üç yöne doğru uzanan medrese odaları, dilimli kubbeleriyle türbeler ve içinde havuz
bulunan bir ana eyvan sanki yüzyıllar öncesinden bir dili konuşuyor… Hem fenni hem dini ilimlerin
icra edildiği medrese duvarlarında,
astronomi ve tıp ilmine ait semboller mevcut. Uçsuz bucaksız Mezopotamya manzarasını karşımıza

alınca, tasavvufi bir betimlemeyle
tarif edilen selsebilden akıp yol bulan havuzun etrafında, derslerini
ciddiyetle mütalaa eden talebeleri,
edep timsali müderrisleri düşünüyoruz. Gün doğumundan gün batımına kadar, cephe farkı olmaksızın
bütün dersliklerin güneş ışığından
faydalanması, mimarisindeki muazzamlığı ortaya koyuyor. Dersliklerin kapı yüksekliği fark edilir bir
biçimde alçak yapılmış. İlim ve irfana hürmet eden anlayış, dersliğe
girmeden talebeye tevazu ve edebi
hatırlatıyor.

MAKALE

SULTANAHMET MEYDANI

Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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Tarihsel Gelişim
Cumhuriyet Dönemi
Öncesi Sultanahmet
Meydanı
ünümüzde Sultanahmet Meydanı
olarak adlandırılan
alan, Bizans devrinde Hipodrom
olarak kullanılmış
ve Roma İmparatoru Septimus Severus (193-211) tarafından M.S.
195-196 yıllarında yaptırılmıştır.
Büyük Constantinus da basamakların bir kısmını ve revaklarını Roma’dan getirttiği sütun, heykel ve
diğer anıtlarla süsleterek tamamlatmıştır. Hipodrom, ilk defa İmparator Arcadius’un on ikinci senesinde, sonra İmparator Zenon’un
öldüğü sene, daha sonra da İmparator Anastas’ın on altıncı senelerinde olmak üzere muhtelif zamanlarda kısmen yanmış ve tekrar
yapılmıştır.

G

Sultanahmet Meydanı’nda Hipodrom; 4. yüzyıldan itibaren araba yarışları, hayvan yarıştırmaları
ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı,
şehrin ve politik hayatın en önemli gösteri alanı olmakla birlikte,
spekülatif olay ve takımların neden oldukları olaylara da sahne
olan bir alandır. 1203-1204 yılları
Bizans Dönemi Hipodrom ve Çevresinin Üç Boyutlu Modellenmiş Görüntüsü [1]

Bizans Dönemi
Hipodrom ve
Çevresinin
Üç Boyutlu
Modellenmiş
Görüntüsü [1]

arasında çıkan yangın Hipodrom’a
büyük zarar vermiştir. 12-13. yüzyıl Latin egemenliği ile birlikte, geleneksel Hipodrom kurumunun da
sonu gelmiş ve araba yarışlarının
yerine turnuvalar düzenlenmeye
başlanmıştır.
Türkler tarafından fethinden sonra, içinde Sphendone’un sütunları ve mermer basamaklarının
bir kısmı muhafaza edilen Hipodrom, çevresindeki yeni inşaatlar
için şantiye olarak kullanılmıştır.
Meydanın çevresinde yapılaşma
16. yy’da yoğunlaşmıştır. 1491 tarihli Firuzağa Camisi’nden sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın

1556’da yaptırdığı Haseki Hamamı buradaki ilk büyük yapıdır. 16.
yy. başlarında İbrahim Paşa Sarayı’nın yapılması ile Hipodrom büyük şenlik ve kutlamalara sahne
olmaya başlamıştır. 1609 yılında
Sultanahmet Camisi yapılmış ve
bu yapının inşasından kalan kazı
artıklarından dolayı meydanın kodu yükselmiştir.

Türkler tarafından
fethinden sonra,
içinde Sphendone’un
sütunları ve mermer
basamaklarının bir
kısmı muhafaza edilen
Hipodrom, çevresindeki
yeni inşaatlar için şantiye
olarak kullanılmıştır.
17. ve 18. yüzyıllarda önemli sosyal ve siyasal içerikli olaylara da
sahne olan meydan çoğunlukla
yeniçerilerin ve sipahilerin ayaklanmalarına sahne olmuş, tarih
içindeki fonksiyonlarını yitirerek

Hipodromun Doğu Tarafının
Tamamlanmış Kesiti (Kara, 2010)

bütünüyle anarşik bir yapıya dönüşen yeniçeri ocağının birçok isyanına mekân teşkil etmiştir.
1846 yılında Darülfünun Binasının (Eski Adliye), 1890 yılında şimdiki Marmara Üniversitesi Rektörlük binasının ve 1896’da Alman
çeşmesinin yapılması ile meydan
yeni bir görünüme sahip olmuştur.
1853-1856 yıllarında Kırım Savaşı
sırasında müttefik kuvvetlerin subayları tarafından meydandaki dikilitaşlar kazılarak ortaya çıkarılmıştır. 1863’te artık Sultanahmet
Meydanı diye anılan meydanda ilk
Osmanlı fuarı olan Sergi-i Umumi-i Osmanî kurulmuştur. Aynı
zamanda 1864 yılında Eminönü
Meydanı Divanyolu üzerinden Beyazıt’a ve Hipodrom’a bağlayacak
atlı tramvay hattının kurulmasının, 1875 yılında Marmara sahili
boyunca ilerleyecek olan demiryolu güzergâhının Topkapı Sarayı’nın
bahçesinden geçerek Marmara sahili mahallelerini merkeze bağlayacak olmasının ve 19. yy. ortalarında deniz ulaşımının da şehir
ulaşımında belirli bir yer almasının, tarihi yarımada içinde Sultanahmet Meydanı ve çevresinin
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kullanımının
tanımlanmasında
önemli bir yeri bulunmaktadır.
II. Abdülhamit (1876-1909) ve II.
Meşrutiyet (1908-1918) dönemlerinde meydanın çevresine Ticaret
Mektebi, Defteri Hakan-i Nezareti, Baytar Mektebi gibi yeni binalar yapılmış; bu arada Alman imparatoru II. William’ın İstanbul’u
ziyareti anısına Almanya’da yapılan çeşme getirilerek, Sultanahmet
Meydanı’na konulmuştur. (Turgut, 1999)

yılında yanmasından sonra bu
bölge park olarak düzenlenmiştir.
1930’larda Ayasofya Camisi’nin
müzeye dönüştürülmesi, Ayasofya ve Sultanahmet Meydanlarının
düzenlenmesi ve Yerebatan Sarnıcı’nın ziyarete açılması ile Sultanahmet turizm ağırlıklı bölge
kimliğine bürünmüştür. (Turgut,
1999)

Meydanı
Tanımlayan
Yapılar Ve Anıtlar

Cumhuriyetten
Günümüze
Sultan Ahmed
Sultanahmet Meydanı Külliyesi
1908-1930 yılları kentin büyük
siyasal dönüşümleri yaşadığı, savaş içinden geçtiği, işgal edildiği
ve başkentlik işlevini yitirdiği, nüfusun yarıya düştüğü, bütünüyle küçülen ve işlevlerini kaybeden
bir kent olarak değerlendirildiği
dönemdir.
Cumhuriyet Döneminde meydan
yeniden düzenlenerek günümüzdeki şekline kavuşturulmuştur.
Ayasofya ve Topkapı Sarayı arasındaki mahallenin yerine yapılan
ilk Darülfünun Binası’nın 1933

Sultan Ahmed Külliyesi 17. yy’da
selatin yapıları geleneğini sürdüren en önemli yapıttır. Klasik üslupta olup, getirdiği yeniliklerle Osmanlı mimarisinde özgün
bir yere sahiptir. Yerindeki Sokullu Mehmed Paşa Sarayı yıktırılarak 1609-1616 yıllarında Osmanlı padişahı I. Ahmet tarafından
mimar Sedefkar Mehmed Ağa’ya
yaptırılmıştır.
Külliye, doğuda Mimar Mehmed Ağa Caddesi ve Torun Sokağı, güneyde Tavukhane Sokağı ve
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Sfendon, kuzeyde Hipodrom ile
çevrelenen geniş bir alan üzerine
kurulmuştur.
Yaklaşık olarak İbrahim Paşa’nın
sarayının karşısına yapılan caminin kuzeyinde medrese, türbe, darülkurra ve sıbyan mektebi, kıble
duvarı önünde arasta ve kira odaları, güneybatısında hamam, dükkanlar ve kiraya verilen konaklar
yer alıyordu.

Sultan Ahmed Külliyesi
17. yy’da selatin yapıları
geleneğini sürdüren en
önemli yapıttır. Klasik
üslupta olup, getirdiği
yeniliklerle Osmanlı
mimarisinde özgün bir
yere sahiptir. Yerindeki
Sokullu Mehmed Paşa
Sarayı yıktırılarak
1609-1616 yıllarında
Osmanlı padişahı I.
Ahmet tarafından mimar
Sedefkar Mehmed
Ağa’ya yaptırılmıştır.

Sultanahmet Külliyesi, 2013

Üç yönde geniş bir avlu ile çevrelenen caminin meydan tarafındaki dış avlu duvarları kısmen
Hipodrom’un iç duvarı üzerine
oturmaktadır.

mihrap duvarı önünde 36 adet
kubbeli duvar bulunuyordu. Arastanın üstünde yer aldığını düşündüğümüz bu odalar zaman içinde
değişikliğe uğraşmış ve 1912’de İshakpaşa yangınında da belki o zamana kadar korunabilmiş parçaları
da kaybolmuştur. Bu seviyeden daha aşağıda olan Arasta Sokağı düzlemine inişi sağlayan özgün basamak veya rampa düzeni günümüze
ulaşmamış, yalnız Arasta Sokağının kuzeybatı yönüne geçit veren
kemerli kapı izi korunmuştur. Kuzey yönündeki kemer başlangıcı
1970’lere kadar harap olan bu kapı
1980’lerdeki restorasyon sırasında
tamamlanmıştır. Arasta, Sipahiler
Çarşısı adı ile de bilinmektedir. Günümüzde Mozaik Müzesi’dir.

sebil kapıyla birlikte yapılmış bir
izlenim vermektedir. Kesme küfaki taşından yapılmış olan anıtsal
kapıdan tonozlu bir geçitle dış avlunun kıble duvarı önündeki terasa
ulaşılmaktadır. Sebil ve çeşmenin
güneybatısında muhtemelen bir
dizi odaya ait, yalnız alt kat duvarları kalmış bir bölüm vardır.

Kuzeydoğuda, Ayasofya
yönünde bulunan
Kuzeydoğuda, Ayasofya yönünde
medrese, klasik
bulunan medrese, klasik üslupta
üslupta bir yapıdır.
bir yapıdır. Dikdörtgen planlı bir
Dikdörtgen planlı bir
avlu içerisinde şekillenen revaklar,
avlu içerisinde şekillenen
hücreler, mescit ve dershaneden
revaklar, hücreler ve
oluşmaktadır. Avlunun ortasında
mescit dershaneden
dairesel planlı bir mermer havuz
bulunmaktadır.
oluşmaktadır. Avlunun
ortasında dairesel
Medresenin yanında yer alan Sulplanlı bir mermer
tan Ahmet Türbesi, camiden sonra
yapılmıştır. Alman çeşmesinin karhavuz bulunmaktadır.
Güneybatı yönünde, Tavukhane
şısındadır. 1617 yılında Osmanlı
üzerinde yan yana iki kemerli kapı
Külliyeye ait vakıf gelir defterinden anlaşıldığına göre, caminin

bulunmaktadır. Bunlardan batıdakine bitişik bir sebil ve çeşme vardır. Kitabesinin yarısı korunabilen

padişahı I. Ahmet vefat ettiği halde türbesini oğlu II. Osman ancak 1620 yılında tamamlamıştır.
Kare planlı, kubbeli, önü revaklı
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bir yapıdır. Duvarlar dıştan mermer kaplıdır, içten 17. yy. çinileri
ile bezelidir. Kapısı sedef kakmalıdır. Türbenin arkasında kubbeli
darülkurra, önünde muvakkithane bulunmaktadır. Tek odalı, mermer olan bu yapı 18. yy’da Fossati
tarafından yapılmıştır. Hipodrom
yönünde türbe duvarına bitişik
dükkanlar da aynı tarihte yapılmıştır. Günümüzdeki yapılar özgün değildir.

Sanat tarihi açısından
önemli bir yapıt olan
Sultan Ahmet Camisi,
“6 ince minaresi ve
kubbe düzeniyle,
hafifliğin ve inceliğin
erişilmez simgesi”
olarak nitelenmektedir.
Caminin oturduğu alan güneydoğu yönünde eğimlidir. Bu nedenle arazi çeşitli setlerle kademelenmiştir. İlk kademe caminin kıble
duvarı ile oluşturulmuştur; aynı
zamanda bir istinat duvarı olan
cami kıble duvarı altına kısmi bir
bodrum yapılmıştır. Kıble duvarı
önünde, üç yöne kapılarla açılan,
pencereli bir duvarla çevrili geniş
bir avlu bulunmaktadır. Bu avluya üçü cephede olmak üzere sekiz kapıdan girilir. Dış avlu zemininden basamaklarla yükseltilen
yapıya mermer merdivenlerle çıkılmaktadır. Avlunun anıtsal girişi Hipodrom yönündedir. Kitabeli
bir taç ve küçük bir kubbeyle sonlanan mukarnaslı kapı, caminin giriş cephesine doğru güzel bir bakış
sunmaktadır.
Sanat tarihi açısından önemli bir
yapıt olan Sultan Ahmet Camisi,
“6 ince minaresi ve kubbe düzeniyle, hafifliğin ve inceliğin erişilmez
simgesi” olarak nitelenmektedir
(Turgut, 1999).

Dikilitaş
Sultanahmet

Meydanı’ndaki
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yekpare sütundur. İstanbul’daki
anıtların en eskisidir. Mısır’da Firavun III. Thutmosis tarafından
M.Ö. Helipolis şehrinde Güneş
Tapınağının önüne tanrı Ammon
adına dikilen anıtlardan birisidir.
Pembe granitten yapılmış dört köşeli yekpare sütun mermer bir kaidenin köşelerindeki dört adet
küpün üzerine oturtulmuştur. Kaidenin temel kısmının iki yüzüne
Grekçe ve Latince kitabeler işlenmiştir. Yekpare taş sütun 19.6 m
ve kaidesi ile beraber 25.6 m. yüksekliğindedir. Taş sütunun ucundaki tunç küre bugün yerinde yoktur. Kaidesinin kuzey yönünde
İmparator Arcadius ile eşini Hipodrom’un locasında, batı yönünde I. Theodosius’un eşi ve çocukları
ile tahtın üzerinde, doğu yönünde
I. Theodosius’un çocukları ile bir
oyunu seyrederken, güney yönünde ise I. Theodusius’un sağında iki
oğlu ile solunda Valantian’ı araba
koşullarını seyrederken kabartmalar halinde göstermektedir.

Osmanlı Dönemi boyunca
Dikilitaş’ın etrafındaki
zemin zamanla yükseldiği
için kaidenin alt kısmı
toprağa gömülmüştür.
İngiliz araştırmacı C.T.
Newton 1857’de kaidenin
etrafında bir kazı yaparak
en alt seviyeye kadar
açmıştır. O tarihten
beri Dikilitaş’ın kaidesi,
etrafı demir parmaklıklı
kare bir çukurun
içinde bulunmaktadır.
Dikilitaşın dört yüzünde hiyeroglifler yer alır. Taşın en tepesinde piramit biçimine yontulan uçta, dikdörtgen çerçeve içinde Firavun III.
Thutmosis ile Mısır tanrısı AmonRa karşılıklı olarak el ele görülürler.
III. Thutmosis’in obeliski, bütün Bizans dönemi boyunca

Dikilitaş

Hippodrom’un ortasında, Spina denilen ayırma setinin üzerinde durmuştur. Üstünde bulunan
çam kozalağı şeklindeki tunç kürenin 869’daki depremde düştüğü
bilinir.
Osmanlı Dönemi boyunca Dikilitaş’ın etrafındaki zemin zamanla yükseldiği için kaidenin alt kısmı toprağa gömülmüştür. İngiliz
araştırmacı C.T. Newton 1857’de
kaidenin etrafında bir kazı yaparak en alt seviyeye kadar açmıştır. O tarihten beri Dikilitaş’ın kaidesi, etrafı demir parmaklıklı kare
bir çukurun içinde bulunmaktadır
(Turgut, 1999).

Örme Sütun
Sultanahmet Meydanı’ndaki günümüze kadar gelen üç eski anıttan
biridir. 10. yy’da 7. Constantinous
tarafından 944’de yaptırılmıştır.
Dedesi İmparator Makedonyalı I.
Basileus’un 9. yy’daki fetihlerini
sütunun üstünde perçin edilmiş
tunç levhalar bugün yoktur. Örme
sütun, bugünkü durumunda dikkati çeken bir halde değildir. Tunç
küre de yerinde yoktur. Sütunun
1.60 m yüksekliğindeki kaidesi,
Hipodrom’un toprak seviyesindeki
zamanla yükselmesi sonucu gömülü kalmıştır. Kırım Savaşı sırasında

sonlarındaki bir araştırmada yılan
başlarına ait üstçene parçası bulunmuş olup, bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer almaktadır.
Evliya Çelebi, bu yılanların İstanbul’u yılan, çıyan ve akreplerden
koruduğunu yazmıştır.

Alman Çeşmesi,
genellikle üstü açık
ve heykeller ile bezeli
Avrupa meydan
çeşmelerinden hayli farklı
bir tasarıma ve görünüme
sahiptir. Mimari olarak,
şeması veya kitlesi ile
İstanbul’un geleneksel
meydan çeşmelerinden
de farklıdır.

Alman Çeşmesi,
2013

Alman Çeşmesi
Sultanahmet Meydan’ında I. Ahmet Türbesi ile karşı karşıyadır.
Alman Çeşmesi Osmanlı çeşme
mimarisine tamamen yabancı ögelerle dolu, değişik bir çalışmadır.
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in
İstanbul’a ikinci gelişinin bir hatırası olarak; 1898-99 yıllarında
Almanya’da yapılan, parçaları getirilerek, bugünkü yerine monte
edilmiştir.

1856’da Charles Newton’a verilen
izinle kaide çevresi açılarak etrafı
demir bir parmaklıkla çevrilmiştir.
19 yy’da çekilen fotoğraflarda anıtın orta kısımlarında taşların düşmesi sonucu bir boşalma olduğu
görülür. Aynı yüzyılın sonlarında
buradaki boşluk doldurularak anıtın yıkılması önlenmiştir. Orijinal
örgünün olduğu bölümlerdeki delikler evvelce anıtı kaplayan tunç
levhaların tutturulması için kurşun yataklar içine çakılan tunç kenetlerin yuvalarıdır.

Burmalı Sütun
Sultanahmet

Meydanı’nda

iki

dikilitaşın arasında bulunmaktadır. Bu anıt birbirine sarılmış 8 m
yüksekliğinde, 29 boğumlu üç yılanın taşıdığı, üçayaklı bir kazandan
meydana gelmiştir. Burada yılanların başları birbirinden ayrılarak
üç ayrı yöne bakmaktadır. Bu anıt
İstanbul’a getirilirken taşıdıkları
üç ayaklı altın kazan kaybolmuştur. Günümüze bu sütunun 5.35
m’lik kısmı ulaşmıştır ve burmalı
kırık bir tunç sütun halinde olup,
parmaklıklarla çevrili çukur içindedir. Hünername’deki minyatürlerden 16. yy’da kadar bu anıtın tam
olduğu görülebilmektedir. Bunu
izleyen zaman süreci içinde yılan
başları kaybolmuştur. Fakat 19. yy.

Anıtın tasarımının II. Wilhelm’in
bir deseni üzerine geliştirildiği,
planların Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta tarafından çizildiği ve yapımının Mimar Schoele’ye

Burmalı Sütun,
2013
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Ayasofya, 2013

verildiği bilinmektedir. Yapının
mimarları arasında ayrıca Mimar
Carlitzik ve İtalyan Mimar Joseph
Antony de vardır. Çeşme II. Wilhelm tarafından Osmanlı hükümetine teslim edilmiştir.
Alman Çeşmesi, genellikle üstü
açık ve heykeller ile bezeli Avrupa
meydan çeşmelerinden hayli farklı
bir tasarıma ve görünüme sahiptir.
Mimari olarak, şeması veya kitlesi
ile İstanbul’un geleneksel meydan
çeşmelerinden de farklıdır. Tipolojik olarak çeşmeden çok şadırvan modeline yakın bir tasarıma
sahiptir ve bu anlamda tipik bir
örnektir.

Ayasofya
Tarihten günümüze gelen görkemli Bizans yapılarındandır. Yüzyıllarca kilise, cami, müze olarak çeşitli biçimlerde kullanılmıştır.
Bugünkü Ayasofya’nın ilk yapı olmadığı bilinmektedir. İlk yapıyı,
Büyük Constantinus’un oğlu II.
Constantinus 360’da ibadete açmıştır. Kentteki diğer kiliselerden
büyük olduğundan buna büyük
kilise anlamında ‘Megali Ekklisia’ denilmiştir. Daha sonra ‘Hagia Sophia’, Türklerin İstanbul’a
girmeleri ile de ‘Ayasofya’ adını almıştır. İlk Ayasofya, Patrik Joannes Chrysosthomos’un sürgüne

gönderilmesi ile çıkan ayaklanmada, İ.S. 404’te yanmıştır. 415’te II.
Theodosius’un yaptırdığı ikinci kilise ibadete açılmıştır. 1936’da yapılan kazılarda bu ikinci yapıdan
kalıntılar bulunmuştur. Mimar
Roufinos’un yapıtı, 60 m eninde,
ahşap çatıyla örtülü, beş nefli bir
bazilikadır. Bu günkü Ayasofya
Tralles’li (Aydınlı) Anthemius ile
Miletli Mimar İzidor’un yapıtıdır.
İmparator Justinianus’un görkemli bir kilise istemesi üzerine yapımına başlanan Ayasofya, 537’de
ibadete açılmıştır. Gerek kubbesinin büyüklüğü, gerekse süslemeleriyle dönemin görkemli yapılarındandır. Yapı 558’deki depremde
büyük zarar görmüştür. Onarımı
üstlenen İzidor, kubbeyi basık bularak yükseltmiş ve destek duvarları eklemiştir. 982’deki depremde
çok zarar görünce, tehlikeli olduğu gerekçesiyle kapatılmış, 994’te
onarılan kilise, bu kez Haçlı Ordusu ile İstanbul’a gelen Hıristiyanlarca yağmalanmıştır.
1453’te Türklerin İstanbul’u almasıyla Ayasofya’nın görünüşü de
değişmiştir. Asıl duvar, kubbe, kemerler tuğladan, fil ayakları, hatıllar kesme taşlardan, sütun başlık
ve kaplamalar renkli mermerlerden yapılmıştır. Süslemesinde
renkli mermer ve mozaik kullanılmıştır. Kubbeli bazilika tipindeki kilise, bir orta, iki yan nef, iç ve
dışta iki narteksten (son cemaat
yeri) oluşmaktadır.

Bugünkü Ayasofya’nın
ilk yapı olmadığı
bilinmektedir. İlk yapıyı,
Büyük Constantinus’un
oğlu II. Constantinus
360’da ibadete
açmıştır. Kentteki diğer
kiliselerden büyük
olduğundan buna büyük
kilise anlamında ‘Megali
Ekklesia’ denilmiştir.
Ayasofya -sağdan sola sırasıyla ikinci Ayasofya, son Ayasofya’nın kubbe
yıkılmadan önceki hali ve günümüz Ayasofyası [1]

Cami 81x70 m’lik geniş bir alana
kurulmuştur. 50,3 m boyunda tek
şerefeli dört minaresi vardır. 24,3
m boyunda dört büyük fil ayağının taşıdığı ortadaki kubbe, geçirdiği onarımlar yüzünden tam yuvarlak değildir. Kubbe yerden 55,6
m yükseklikte olup çapı 31 m’dir.
(Turgut, 1999)

Haseki Hürrem
Hamamı, 2013

Mustafa İbrahim
Türbesi (1639)
Ayasofya Camisi’nin giriş kapısının sağında camiye bitişik olan
tezyinatsız bir türbedir. Üzerinde
bir kubbesi vardır. Bir zamanlar Bizanslıların vaftiz binası ve caminin yağhanesi olarak kullanılmıştır. Türbede Osmanlı padişahları
I. Mustafa ile Sultan İbrahim sandukaları yer almıştır. Bunlardan
başka 5 şehzade, 6 büyük sultan, 4
küçük sultana ait olmak üzere 15
sanduka daha bulunmaktadır.

Şehzadeler Türbesi
(1595)
Ayasofya Camisi’nin bahçesindeki
türbelerin en küçüğüdür. III. Murat türbesine bitişik olan küçük
türbedir. Kesme taştan yapılmış
olup sekiz köşelidir. Osmanlı padişahı III. Mehmet’in tahta çıktığı
zaman 1595 yılında Topkapı sarayında öldürttüğü III. Murat’ın küçük şehzadeleri için yapılmıştır.

III. Murat Türbesi
(1595)
Ayasofya Camisi’nin bahçesinde
bahçe kapısına en yakın olan büyük türbedir. Dört sütunlu giriş
kısmı ve kubbeli olan bu türbeyi
mimar Davut Ağa yapmıştır. Altı köşeli ve mermerden yapılmıştır. Giriş kapısının üstü sedef kakmalı abanozdandır. Kapının sağ ve
solu ile içerisi baştan başa İznik çinileri ile süslenmiştir. Üç kat halinde renkli camları olan pencereleri vardır. Toplam 54 adet sanduka
bulunmaktadır.

II. Selim Türbesi (1576)
Ayasofya Camisi’nin bahçesindeki

üç büyük türbenin ortasındadır.
Sekiz köşeli ve mermerden bir türbedir. Bahçedeki türbelerin en eskisidir. Mimar Sinan tarafından
yapılan bu türbe, Sinan’ın merkezi planlı ve çevre koridorlu yapıları
içinde, çevre koridorunu gerçekten
uygulamış tek örnektir. Şema, kare
içine yerleşmiş bir sekizgen çardaktır. Giriş kısmı dört sütunlu ve ufak
kubbeli olup saçaklıdır. 15,7 m’lik
büyük iç kubbeyi 8 büyük mermer
sütun taşımaktadır. İçinde II. Selim sandukası ile birlikte toplam

42 sanduka bulunmaktadır.

III. Mehmet Türbesi
(1604)
Ayasofya Camisi’nin bahçesinde, köşede ve turizm bürosunun
yanındaki türbedir. 1604 yılında Osmanlı padişahı I. Ahmet tarafından babası III. Mehmet için
Dalgıç Ahmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Diğer türbelere nazaran daha
sade yapılıdır. Sekiz köşeli kubbeli
ve mermer bir türbedir. İçinde III.
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1957-1958’de onarılmıştır. Günümüzde Kültür Bakanlığı Türk
El Halıları Satış Merkezi olarak
kullanılmaktadır.

Yerebatan Sarayı
Ayasofya Camisi’nin yan tarafındaki Yerebatan caddesinin altındadır.
527-565 yıllarında Bizans İmparatoru I. Justinianus yaptırmıştır.
Geçmişte üstünde bir Tecim Borsası veya revaklı bir Akademi’nin
bulunmasından dolayı Bazilika
Sarnıcı diye anılmıştır. Şehrin su
ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan
bu su haznesi, İstanbul’un kuşatılması sırasında şehir dışındaki su
yollarının düşman tarafından bozulacağı sebebiyle yapılmış olan su
depolarının da en büyüğüdür.

Haseki Hürrem
Hamamı, 2013

Zamanında 19 km uzaklıktaki
Belgrat Ormanından Cebeciköy
Kemeri ile buraya su getirilirdi. Bu
sarnıç 70x140 m’lik bir alanı kaplamaktadır. İçerisinde 28 sütunlu 12 sıra halinde 4m ara ile 336
taş sütun sıralanmıştır. Sütunların
yüksekliği 80’dir. Bazı sütun başları Korent biçiminde yontulmuşlardır. Tabanı ve duvarları Bizans harcı ile sıvanmıştır. Bu harç, beton
kıvamında ve su geçirmez çimento
niteliğindedir. (Turgut, 1999)

Sultanahmet
Meydanı’nın
Çevresel Algılama
ve Görsel ZenginlikUyum Açısından
Değerlendirilmesi
Mehmet’inki ile birlikte toplam 26
sanduka yer almaktadır.

Tarihi Haseki
Hürrem Hamamı
1556 yılında Ayasofya Camisi
ile Sultanahmet Camisi arasında
Kanuni Sultan Süleyman’ın karısı Haseki Hürrem Sultan adına Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Klasik devir Osmanlı
Hamamları üslubundaki yapı, çifte hamam şeklinde ve 75 metre

uzunluğundadır.
Bu hamamda Türk hamam mimarisinde bir yenilik olmak üzere ilk
defa kadınlar ve erkekler kısmı ayı
eksen üzerinde yapılmıştır. İki bölümün sıcaklık kısımları bitişiktir,
soyunmalıklar eksenin iki ucunda
yer alır.
Binanın duvarları bir sıra kesme
taş, iki sıra tuğladır. İstanbul’un
abidevi eserlerinden olan bu hamam, uzun yıllar kapalı kalmış, depo olarak kullanılmış ve nihayet

Sultanahmet Meydanı ve çevresi,
tarihsel, kültürel, ticari, dini yapısı nedeniyle İstanbul’da turistlerin en çok ilgi gösterdikleri alandır.
Özellikle tarihsel dokunun yoğun
olarak bulunduğu alan, görsel açıdan oldukça zengin bir çevre oluşturmaktadır. Meydana ulaşım, Aksaray’ı Sirkeci’ye bağlayan Ordu
Caddesi-Yeniçeriler Caddesi-Divan
Yolu güzergahından ve yolun orta
kesimindeki hızlı tramvay hattından sağlanmaktadır. Daha önceleri
taşıt trafiğinin yoğunluğu özellikle Hipodrom, Sultanahmet Parkı

Sultanahmet Meydanı ve Meydana Açılan sokaklar

ve Ayasofya’yı geçerek ara caddelere dağılıyordu, ancak yayalaştırma
yapıldıktan sonra bu ara sokaklarda da trafik yoğunluğu kalmamıştır. Çoğunlukla sahil yolundan ulaşım sağlayan turist otobüsleri için
de sahil şeridinde uygun otopark
alanları yaratılmış, bu otoparklardan meydana ulaşan sadece iki aks
belirlenmiştir.

ve Tarihi Haseki Hürrem Hamamı’nın üç kenarını oluşturduğu
bir konumda yer almaktadır. Bu
üç tarihi ve mimari önemi büyük
yapının çevrelediği, diğer yönden
de Hipodrom ve etrafındaki tarihi eserlerle bütünleşen konumdaki
alanın çevresel zenginliği fazladır.
Çevresel zenginliğin kavranmasında bakış mesafesi ve bakış süresine
de bağlı olarak yorumlamalar getirilebilir. Alandaki yapılar, inşa edildikleri dönemin mimarisini yansıtmaları, ihtişamını sergilemeleri
açısından farklı bakış mesafelerinden ele alındığında da dış cephelerinde gösterdikleri zenginlik ve çeşitlilikte azalma olmamaktadır.

Sultanahmet Meydanı
ve Parkı; Ayasofya,
Sultanahmet Cami ve
Tarihi Haseki Hürrem
Hamamı’nın üç kenarını
oluşturduğu bir konumda
Sultanahmet Cami ve Ayasofya gibi
yer almaktadır. Bu
üç tarihi ve mimari
önemi büyük yapının
çevrelediği, diğer
yönden de Hipodrom
ve etrafındaki
tarihi eserlerle
bütünleşen konumdaki
alanın çevresel
zenginliği fazladır.

tarihsel, kültürel ve turistik değerleri çok yüksek olan eserler bölgede
nirengi noktası niteliğindedir. Bu
anıtlar mekanı kullanan kişilerin
çevreyi algılamasında, yön tayin
etmesinde yardımcı olan ögelerdir. Meydanda çok büyük yoğunluğa sahip olan tarihsel eserlerin
yüzeylerinin biçim, doku ve renklerindeki çeşitlilik, bu eserlerin birbirleri ile ve tüm çevre ile ilişkileri,
mevcut donatılar ve bitkisel tasarım elemanları görsel zenginliğin
temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İstanbul’a gelen yerli ve
çoğunlukla yabancı turistlerin en
çok tercih ettikleri mekan olan Sultanahmet ve çevresi, farklı kültürlerden birçok insanı barındırması, onların rekreasyonel, turistik

Sultanahmet Meydanı ve Parkı; Ayasofya, Sultanahmet Cami
Yayalaştırılan Yolların Haritası
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Turist Otobüsleri İçin Ayrılan Otopark ve Meydana Ulaşan Aksların Haritası

ihtiyaçlarına cevap vermesi nedeniyle de çevresel açıdan zengin
bir mekân özelliği göstermektedir.
Özellikle yaz aylarında yabancı turist sayısı artmaktadır. Hipodrom,
Ayasofya, Sultanahmet Cami, Sultanahmet Parkı ve bu alanda bulunan çay bahçeleri gibi yarı açık
alanlar yaya trafiğinin en fazla olduğu yerlerdir. (Turgut, 1999)

Sultanahmet Meydanı
içinde bulunma
sırasında bireye, sürekli
ve yönlendirilmiş
hareket düzeninden çok
durma imkanı veren,
hareketliliğe zorlamayan,
dinlenme olanağı
sağlayan bir mekan
özelliği göstermektedir.
Meydanın bir diğer önemli fiziksel
durumu; Osmanlı camilerinin genel özelliği olan duvarlarla çevrili
olması veya sokağa, meydana doğrudan cephesinin olmayışıdır. Sultanahmet Meydanı’nda yer alan
Ayasofya ve Sultanahmet Camisi
farklılık göstermektedir. İki yapı da
kesin bir şekilde sınıflandırılmamışlardır. Ayrıca meydan binalarla
çevrelenmediği için tariflenmiş bir
meydan hissi vermemektedir. Bu

alanda bulunan ve farklı dönemlere ait geçmişe sahip olan yapılar,
alana zenginlik katmaktadır. Aralarında yer alan boşluklar şehrin geri
kalanının mekanla kaynaşmasını
sağlamaktadır. Bu boşluklar ayrıca
binaların birbirinden bağımsız olduğunu da vurgulamaktadır.
Sultanahmet Meydanı içinde bulunma sırasında bireye, sürekli ve
yönlendirilmiş hareket düzeninden çok durma imkanı veren, hareketliliğe zorlamayan, dinlenme

olanağı sağlayan bir mekan özelliği göstermektedir. Sultanahmet
Meydanı’nın işlevsel özelliklerine
baktığımızda, geçmişte yaşadığı
hareketliliği ve önemi koruduğunu görmekteyiz. Bunda en önemli
nokta, zamanın ve değişen ihtiyaçlara olan adaptasyondur. Tarihsel
birikime sahip yapıların kullanımı
ve bunlara eklenen yeni fonksiyonlarla; otelleri kahveler, lokantalar,
üniversite binası konutları, iş yerleri ve turistik yapıları ile önemini

Ayasofya
önündeki
yayalaştırılan
meydan, 2013

Sultanahmet Meydanı’nın Bakış Açısına Göre
Görsel Algı Analizi (Silva ve Carvalho)

mimari, dini, turistik önemi büyük
olan eserlerin yoğun olduğu alandaki bu sesi büyülü bir atmosferin
oluşmasındaki etkisi büyüktür.

Meydanda duyma ve dokunma duyusu ile algılanabilecek en belirgin
öge su ögesidir. Havuzun fıskiyelerinin açılması ile yaratılan ses etkisi oldukça güçlüdür. Sultanahmet Külliyesi önündeki alanda sıra
banklar, ses ve ışık gösterileri için
düzenlenmiştir.

Dokunma duyusu ile algılanabilecek yüzey ve tekstür zenginliği alanda mevcuttur. Örneğin;
Hipodrom alanı yaya olarak dolaşıldığında, farklı yüzey malzemelerinin kullanılmış olmasından doğan yüzey zenginliğini algılamak
mümkündür. Bu alanlarda enine
geçişlerde beton plak taş, diğer sert
zeminlerde beton derzli çakıl kullanılmış, ayrıca beton bordürlerle sınırlandırılmış yeşil doku yer almıştır. Hipodrom alanı çevresindeki
yollarda döşeme malzemesi granit parke taş, cami duvarına bitişik
kaldırımda ise yine beton plak taştır. Bunun yanı sıra Alman Çeşmesi’nin etrafında farklı malzeme kullanılmıştır. Yapı yüzeyleri, döşeme
elemanları, bitkisel elemanlar, donatı elemanları dokunma duyusu
ile algılanabileceği gibi su elemanı
da hissedilebilir (Turgut, 1999).

Yoğun taşıt trafiği olmadığından,
taşıtlardan kaynaklanan ses etkisi güçlü değildir. Alanın dışında
olmasına rağmen, hızlı tramvayın
yarattığı ses etkisinin yoğun olmasa da mevcut olduğundan söz edilebilir. Sultanahmet Meydanı’nda
dini yapıların yoğunluğu nedeniyle günün belirli saatlerinde oluşan
ses etkisi oldukça güçlüdür. Tarihi,

Gündüz binlerce kişinin yararlandığı bu alanda, geceleri aynı canlı
yaşam sürdürülememektedir. Bu
durum özellikle Ramazan ayında
değişmektedir. Meydanda yapılan ilave aydınlatma çalışmalarıyla alana geçici olarak geceleri daha
ışıklı bir yapı kazandırılmaktadır.
Alanın gece kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici ışıklı yönlendirici,

korumakta ve bu zenginliği sayesinde turistik bir semt haline gelmiştir (Yıldız, 2007).

Tramvay Yolu
ve At Meydanı
Birleşimi,
2013

tanıtıcı, bilgilendirici pano ve levhalar bulunmamaktadır.

Meydanda duyma ve
dokunma duyusu ile
algılanabilecek en
belirgin öge su ögesidir.
Havuzun fıskiyelerinin
açılması ile yaratılan
ses etkisi oldukça
güçlüdür. Sultanahmet
Külliyesi önündeki
alanda sıra banklar,
ses ve ışık gösterileri
için düzenlenmiştir.
Mekanın yeşil dokusu kullanıcılar
için huzur, rahatlık ve neşelendirici etkiler sağlamakla beraber, dinlenme alanları mekân içinde pozitif etki yaratmaktadır. Kullanılan
soliter bitkilerin gerek ekolojik istek, gerek uygun renk, gerekse doku açısından tekrar ele alınması
gerekmektedir. Parkın ortasında
bulunan su ögesi alana serinletici etki yapmaktadır. Ayrıca suyun
mavi rengi ortama huzur verici etkide bulunmakta, fıskiyeler ise alanı dinamikleştirmektedir. Yerlerde
kullanılan granit döşeme malzemesi koyu gri rengiyle güneşli ve yağmurlu havalarda güzel görünüm
sergilese de geceleri bu koyuluk
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At Meydanı
(Hipodrom),
2013

mekândaki ışıklılığı azaltmaktadır. Parkın içindeki peyzaj donatı
elemanları koyu renklere sahiptir.
Parkın gece aydınlanmasında daha
iyi etkiyi yakalamak için peyzaj donatı elemanlarında daha açık tonda renkler kullanılabilir. (Çınar ve
Çetindağ, 2009)

Altı ince minaresi ile
alana egemen olan
yapılardan Sultanahmet
Cami, şekil açısından dış
görünüşü ile yeryüzünde
bir eşine daha
rastlanmayacak nitelikte
olması, kullanımının
da okunabilir olduğunu
ortaya koymaktadır.
İbadet amacıyla
kullanımının dışında,
turistler tarafından
en çok ziyaret
edilen eserlerin de
başında gelmektedir.
Sultanahmet Meydanı’nda yer
alan tarihi önemi büyük eserler birbirleri ile uyumlu bir

çevre oluşturmaktadır. Bu tür tarihi eserlerin çevresinde yer alan,
tarihi öneme sahip olmayan birtakım yeni yapılar bu uyumlu çevreye gölge düşürmektedir. Buna
rağmen, böyle yapılar Sultanahmet Cami, Ayasofya gibi yapıların
ihtişamı karşısında ezilmektedir.
Birbirlerine zıt özellikteki tarihsel
eserler ile günümüz basit yapılarının bir arada bulunması mekanda
çeşitlilik yaratarak, eski eserlerin
öneminin kavranmasını daha iyi
algılamamızı sağlamaktadır. Sultanahmet Meydanı ve çevresinde yer
alan tarihi öneme sahip yapılarda
dış görünüşteki uyum ve zenginlik
iç görünüşe de yansımıştır.
Sultanahmet Meydanı’nı çevreleyen tarihi eserler, form ve kullanımları açısından çoğunlukla
okunabilirliği desteklemektedir.
Altı ince minaresi ile alana egemen
olan yapılardan Sultanahmet Cami, şekil açısından dış görünüşü
ile yeryüzünde bir eşine daha rastlanmayacak nitelikte olması, kullanımının da okunabilir olduğunu
ortaya koymaktadır. İbadet amacıyla kullanımının dışında, turistler tarafından en çok ziyaret edilen
eserlerin de başında gelmektedir.

Sultanahmet Meydanı’na gelen
kişiler içinde bulundukları sosyal
grupların farklılığı, farklı kültürlere sahip olmalarının da etkisiyle
bu mekana geliş amaçları doğrultusunda alanı yorumlamaktadırlar. Meydanda yoğun yaya trafiği
ve kuyrukları ile ticari, kültürel, turistik, dini ve rekreasyonel amaçlı kullanımların yanı sıra ramazan
aylarında iftardan sahura kadar
düzenlenen etkinlik amaçlı kullanımlar söz konusudur. Ramazan
ayının dışında çok fazla kültürel
etkinlik düzenlenmemektedir. Firuzağa Camisi önündeki alanda
yapılan amfi tiyatro alanında nadiren konserler veya etkinlikler
düzenlenmektedir ve bu etkinlikler yetersiz sayıdadır. Sultanahmet Meydanı’nda meydan algısını
hissettiren en önemli öge fıskiyeli havuzdur. Havuz, tarihi doku ile
uyumlu bir birliktelik göstermektedir. Etrafındaki yeşil alan ile
meydanda en yoğun rekreasyonel
kullanımın bulunduğu alan önemli
bir park niteliğindedir. Kullanılan
bu göstergeler de mekânda zenginlik ve görsel güçlülüğü desteklemektedir. (Turgut, 1999)

Anket Çalışması ve
Analizi
Sultanahmet Maydanı’nın görsel
algısını analiz etme amaçlı çoğu
gençlerden oluşan rastgele seçilmiş 50 kişiyle bir anket gerçekleştirilmiştir. Ankette kullanıcı profilini
belirleyen sorulardan sonra Sultanahmet Meydanı ile ilgili çoğu çoktan seçmeli 17 adet soru sorulmuştur. Anketin sonunda 3 adet harita
üzerinde çizerek anlatılması istenen soru bulunmaktadır. Bu soruların ilkinde Sultanahmet Meydanı

ve yakın çevresinin bulunduğu harita üzerinde meydanın sınırlarının çizilerek içinin taranması ya da
boyanması istenmiştir. İkincisinde, aynı harita üzerinde meydana
gelirken ve meydanı gezerken ya
da üzerinden geçerken en çok kullandıkları güzergâhı çizerek göstermeleri istenmiştir. Son soruda
ise, yine aynı harita üzerinde meydanın kendilerince olması gereken
sınırlarını çizerek ve içini tarayarak ya da boyayarak göstermeleri
istenmiştir.

- Cinsiyet

Anketin sonucunda kullanıcı profiline dair bazı bilgiler ile Sultanahmet Meydanı hakkında sorulan soruların cevaplarına dair bilgilerin
dökümü yapılmış, yüzdelik dilimlerle grafik hale getirilmiştir. Haritaların bulunduğu soruların ilkinin de cevabının grafiksel olarak
göründüğü anket dökümünde diğer iki haritalı sorunun dökümü
yapılmamıştır. Anket dökümüne ait grafikler sırasıyla aşağıda
gösterilmiştir.

- Yaş Aralığı
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58%

18%

Bayan
Bay

4%

2%

18-25

52%

25-30

24%

30-35
35-40
40-45

- Sultanahmet Meydanı’na ne sıklıkla gidersiniz?

10%
8%

2%

- Sultanahmet Meydanı’na en çok
ne amaçla gidersiniz?

6%
8%
10%

14%

13%

Her gün
Hafta Sonları

3%

27%

Turistik

Ayda birden fazla

Dinlenme

Ayda bir

Eğlenme

Yılda birden fazla

Etkinlik

Yılda bir

Gelip geçme

Yılda birden az
42%

İş-Çalışma

31%

5%
21%
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- Sizce Sultanahmet Meydanı İstanbul'un
en tarihi meydanı mıdır?
84%

Evet

14%

86%

Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı İstanbul’un
en büyük meydanı mıdır?
20%

80%

Evet

- Sultanahmet Meydanı dendiğinde aklınıza
gelen ilk yapı-anıt nedir?
3%
5%

Evet
Hayır

- Değilse sizce İstanbul’un en büyük meydanı
neresidir?
100%

Taksim
Meydanı

Hayır

8%
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- Sizce Sultanahmet Meydanı kolay erişilebilir
bir meydan mıdır?

16%

Sultanahmet Cami

5%
3%

20%

80%

Ayasofya

Evet
Hayır

Dikilitaş
Topkapı Sarayı
Hürrem Sultan
Hamamı

60%

- Sizce Sultanahmet Meydanı demokratik
bir meydan mıdır?
18%

82%

Evet
Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı güvenli
bir meydan mıdır?
38%

62%

Evet
Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı’ndaki peyzaj ve
rekreasyon alanları yeterli midir?
70%

Evet

30%

- Sizce Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen
etkinlikler yeterli midir?
74%

26%

Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı’nda ramazan
etkinlikleri düzenlenmeli midir?
6%

Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki bazı
sokakların yayalaştırılması doğru bir uygulama mıdır?
2%

Evet

94%

98%

Hayır

- Sizce ilk kez gelen bir kişi için Sultanahmet Meydanı
kolay algılanabilir-gezilebilir bir meydan mıdır?
38%

Evet

62%

Evet
Hayır

- Sizce Sultanahmet Meydanı’ndaki yönlendirme
tabelaları yeterli midir?
60%

40%

Hayır

Evet
Hayır

- Sultanahmet Meydanı’nın sınırları dahilinde
nereleri yer almaktadır?
30%

Evet

33%

Havuzlu Park
Havuzlu Park At Meydanı
Havuzlu Park At Meydanı Firuz Ağa Cami
Parkı

37%
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Anket dökümü sonucunda Sultanahmet Meydanı’nın sınırlarını
dahilindeki alanların hangileri olduğunu çizerek göstermeleri istendiğinde çoğunluğunun (%37) fıskiyeli havuzlu park ve At meydanı
sınırlarını çizdiği görülmüştür ancak, bu orana çok yakın bir oranın da (%33) sadece havuzlu parkın sınırlarını çizmiştir. %30’unun
da havuzlu park, At Meydanı ve
Firuzağa Cami önündeki parkın
sınırlarını birlikte çizerek Sultanahmet Meydanı’nın sınırlarını
tanımlamıştır.
Harita üzerinde Sultanahmet
Meydanı’na gelirken ve meydanı
gezerken ya da üzerinden geçerken
en çok kullandıkları güzergahı çizerek göstermelerinin istendiği soruda ise tamamına yakını tramvay
yolu güzergahını göstermiş olup,
birkaç kişi sahil yolundan ve arasta çarşısından geçen güzergahı çizerek göstermiştir.
Aynı harita üzerinde Sultanahmet
Meydanı’nın kendilerince olması
gereken sınırlarını çizerek ve içini
tarayarak ya da boyayarak göstermelerinin istendiği soruda ise, tamamına yakını yukarıda grafiği verilen ilk haritalı sorudaki sınırları
göstermiştir.

Tartışma ve Sonuç
Görselliği uygun yapan etmenlerden güçlü çevre, yapıların ve açık
alanların farklı kullanımlara olanak vermesi özelliğidir. Bu açıdan
bakıldığında; Sultanahmet Meydanı’nın güçlü bir çevre özelliği gösterdiği gözlemlenebilir. Tarih boyunca daha çok siyasi amaçlı olsa
da önemli bir kamusal alan olma
özelliği gösteren ve birçok törene
ev sahipliği yapan Hipodrom alanı ve Sultanahmet Meydanı günümüzde İstanbul’un en kalabalık kamusal alanlarından biri olma
özelliğini korumaktadır. Geçmişten farklı olarak tören ya da etkinliklerden çok, tarih ve kültürü
yansıtan çevre yapılarının turistik
amaçlı ziyareti nedeniyle oluşan
kalabalığın bulunduğu bir açık alan
olma özelliği göstermektedir.
Anket sonucundan da anlaşılabileceği gibi Sultanahmet Meydanı,
Avrupa’daki birçok meydan formundan farklı bir yapıya sahip olduğu için kullanıcıları tarafından
sınırları net bir şekilde algılanamamaktadır. Sultanahmet Cami
ve Ayasofya arasında kalan boşluğun ve havuzlu parkın en çok
meydan olarak algılanmasının nedeni bu iki azametli yapının meydanın daha çok sınırlayıcı olmasından kaynaklanabilir. Her ne kadar
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At Meydanı alanı tamamen yayalaştırılsa ve ramazanda etkinlikler
düzenlense de uzun formda olmasından dolayı toplanma hissi yaratmamaktadır ve meydan olarak
kullanımında bu alandaki anıtların
turistik ziyaretinden öteye gidilememektedir. Firuzağa Cami önündeki alan banklar, yeşil alan, kademeli havuz ve amfi tiyatro alanı ile
zenginleştirilmeye çalışılsa da bu
alanın meydana meydan algısı konusunda eklemlenmesi mümkün
olamadığı söylenebilir. Bu alan ile
At Meydanı arasında kot farkının
olması bunun nedenlerinden biri olabilir. Yapılan anket sonucunda Sultanahmet Meydanı çevresindeki yapıların çoğunun bilindiği ve
meydana yaptığı katkıların algılandığı ortaya çıkmıştır. Demokratik,
kolay erişilebilir, güvenli bir meydan hissi oluşmuş olsa da her türlü
aktivitenin yapılabildiği bir toplanma alanından etkinliklerin teşvik
edilmemesi nedeniyle uzak olduğu
kanısına varılmıştır.
* Çalışma YTÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Programı ,Kamusal Alanda Mekan Kalitesinin Ölçülmesi dersi kapsamında , Serhat
Anıktar, Mimar Şeyma Köse,Ömer
Faruk Bayram, Joel Silva, Natacha
Carvalho ile beraber yapılmıştır.
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Özet
Her şehir, sahip olduğu turizm değer ve doğal varlıklarıyla belirli seviyeye kadar ekonomik bir gelişme sağlayabilir. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için, şehrin sahip olduğu potansiyeli ve mevcut durumu ortaya koyacak geniş boyutlu bir envanter çalışması
ile birlikte, hedefleri belirlenmiş kapsamlı bir stratejik planlamaya ihtiyaç vardır. Turizm
kaynakları bakımından zengin olmasına karşılık, Bartın, henüz hak ettiği yerin çok gerisinde durmaktadır.
Bu çalışmanın gayesi, genel olarak turizm sektörünün kentsel gelişme ve kalkınma süreçlerine yapabileceği katkıları ele almak ve Bartın ili özelinde mevcut durum ve kaynak değerlendirmesi yapmak suretiyle, bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara ışık
tutabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Gelişme, Turizm, Kent Ekonomisi, Bartın
Abstract
Every city, can make an economic development to an certain extent depending on it’s touristic values and
natural assets. To realize this economic development, in addition to an inventory on the potential sources
and present situation of the city, a comprehensive strategic planning with the defined goals is needed. Inspite
of the affluent touristic assests, Bartin is still standing in the behind of it’s must-position.
The aim of this study is to handle the contributions of the tourism sector to the urbanizational progress and
urban development in a general perspective and also to provide a light for the future attempts on the tourism
sector in Bartin by making an assessment about the present situtation and potential sources in the city.
Key Words: Urban Development, Tourism, Urban Economics, Bartin.

1. Giriş
eknolojik ilerlemeye bağlı olarak ulaşım ve iletişim ağlarının gelişimi ile
dünya adeta küçük
bir köy durumuna
gelmiştir. Küreselleşme olarak adlandırılan bu süreçle birlikte turizm ticaretindeki hareketlilik ve
hızlı gelişmeler, bu sektörü günümüzün en önemli sektörlerinden
biri haline getirmiştir.

T

Turizm kelimesi Latince kökenli
olup etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamlarına gelen tornus kökünden türetilmiştir. Kelime Batı

dillerinde tour, touring, tourner kelimeleriyle ifade edilmektedir. Dilimize de tur olarak girmiş ve 19.
yüzyılın ilk yarısından itibaren
turizm olarak kullanılmaya başlanmıştır. Turizmin pek çok farklı tanımlaması yapılmıştır (Tutar,
2004: 14, Ülger, 1992: 10, Akat,
1997: 3). Bu tanımlamalardan hareketle turizm; bir ülkeye veya bölgeye/yöreye ziyaretçi çekmek için
alınan ekonomik, kültürel, sosyal
vb. önlemlerin tümünü ve dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezmeleri ifade etmektedir.

Tablo 1. Ülkemize Gelen Turist Sayısı ve Turizm Geliri

Kentsel gelişme, ülkede
yaşanan sosyal, kültürel
ve ekonomik değişimin
en güzel yansımasıdır.
Kentsel gelişmede
sanayi ve ticaret gibi
ekonomik faktörler
etkili olduğu gibi sosyal
ve politik faktörler
de etkili olmaktadır.
Küresel seviyede son otuz yılık süreçte, dört kat büyüyen turizm
sektörü, geçtiğimiz son on yıl içerisinde % 25’lik bir artış göstermiştir. 2012 verilerine göre turizm
sektörünün Uluslararası GSH’ ya
doğrudan 2 trilyon $ katkısı olmuş
ve yüz milyon kişiye de ek istihdam sağlamıştır. Dünya Turizm ve
Seyahat Konseyi’nin açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz yıl, turizm
sektörü küresel GSH’nın % 9,1’ini
oluşturmuştur. Bu rakam yaklaşık olarak 6,5 trilyon dolar etmektedir. Sektörün dolaylı etkileri de
hesaba katıldığında turizm, yaklaşık olarak 260 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu sayı, küresel alanda istihdam edilen her 12
kişiden 1’inin turizm sektöründe
çalıştığını göstermektedir (World

YIL

2012

2013

Turizm Geliri
Bin($)

Çeyrek

Kişi Sayısı

Kişi Başı
Ortalama
Harcama ($)

I

3.524.422

4.219.161

835

II

7.066.015

9.323.460

758

III

11.055.087

15.437.123

716

IV

7.361.478

7.484.177

984

Yıllık

29.007.003

36.463.921

795

I

4.649.823

4.773.826

974

II

8.316.084

10.267.778

810

III

11.579.173

16.057.651

721

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13615

Travel & Tourism Council, Travel and Tourism: Economic Impact, 2012, 4, http://www.wttc.org/
site_media/uploads/downloads/
world2012.pdf.

kültürel, çevresel, coğrafi, iktisadi, spor vb. etkinlikleri ve her türlü
gelir getirici faaliyeti değerlendirerek, kentsel gelişmelerini artırmaya çabalamaktadırlar.

Türkiye’deki genel duruma bakıldığında ise turizm sektörünün ülke
ekonomisi için son derece önemli
olduğu anlaşılmaktadır. 2011 yılında bu sektörün GSYH’ya toplam
katkısının 85 milyar dolar civarında olduğu belirtilmiştir. 2012 yılının birinci döneminde ise turizm
gelirlerinde % 9,7 ve ziyaretçi sayısında da % 4,38 bir azalma olmuştur. Bu azalmalara sebep olarak küresel alanda yaşanan finansal kriz
gösterilmektedir. Bununla beraber
aynı yılın ikinci döneminde ziyaretçi sayısında önemli bir artış olmamasına rağmen, turizm gelirlerinde % 3,8’lik bir artış olduğu
belirtilmiştir. Ancak, bundan sonraki dönemlerde turist sayılarında ve gelirlerinde göreceli olarak
bir artış gözlenmektedir. Küresel
turizm sektörü içinde, Türkiye turizm sektörünün oranı % 1,35’tir.
Bu oran uluslararası GSH’nin yaklaşık % 1,1’ni oluşturmaktadır
(TUSİAD, 2012: 21-22). Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise 2012 ve 2013 yıllarında ülkemize giriş yapan turist
sayısı ve turizm gelirleri şu şekildedir: Turizm, ülke ekonomisindeki yerini derinleştiriken, kentler de bu sektörden pay alabilmek
ve payını artırabilmek amacıyla

Kentsel gelişme, ülkede yaşanan
sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin en güzel yansımasıdır. Kentsel gelişmede sanayi ve ticaret gibi
ekonomik faktörler etkili olduğu
gibi sosyal ve politik faktörler de
etkili olmaktadır. Kentsel gelişme hiç şüphesiz kent ekonomisiyle doğrudan ilişkilidir. Tarihi süreç
içerisinde, kentlerin gelişmesi incelendiğinde dinsel ve idari unsurlar sanayi devrimi öncesi dönemde etkili olmuşken, sanayi devrimi
sonrasında daha çok ekonomik etkenler ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla kentsel alanda kendine yer
bulabilen her bir öğe kentsel gelişime katkı sağlayabilecektir. Turizm sektörünün kentsel gelişime
olan etkisi göz ardı edilemeyecek
kadar önemli bir seviyededir. Bu
anlamda yerel idareciler de kentlerinin mevcut turizm potansiyellerini maksimum şekilde kullanarak
kent ekonomisine önemli girdiler
sağlayarak, kentlerinin gelişimini
de artırmayı amaçlamaktadırlar.

2. Kent Ekonomisinin
Değişen Boyutları
Ekonomik üretim süreçleri aynı zamanda kentleşmeyi de şekillendirmiştir. Tarihi süreç içerisinde ve küresel ölçekte değerlendirildiğinde
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ticaret, sanayi ve diğer ekonomik
faaliyetlerin kesişme noktasında
kentleşme hareketi ortaya çıkmıştır. 1900’lerden günümüze kadar
dünyada olduğu gibi Ülkemizde
de yaygınlaşan kentleşme olgusu, sanayi ile ilişkilendirilmiş ve
ekonomik faaliyetlerle biçimlenmiştir. Küreselleşme süreci ile beraber modern çağın simgesi olan
sanayi yapısı ve bu yapıya dayalı olarak gelişen kent modeli de
aşınmaya başlamıştır. Zira değişen ekonomik yapılar kentin doğasını da değiştirmeye başlamıştır.

Küreselleşmenin kent
ekonomisi üzerindeki
etkisi her şeyden önce
ekonomik üretim
sürecinin küresel ölçekte
yer değiştirmesi ve
üretim ilişkilerinin
değişmesiyle ilişkilidir.
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni gelişmelere bağlı olarak

birçok sektörde olduğu gibi turizm
alanında da bir takım değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ulaşım araçlarındaki hız, konfor, iletişim teknolojilerindeki yenilikler ve diğer
faktörlerdeki gelişmeler turizmin
gelişmesine yol açmıştır. Dolayısıyla turizm sektörü küresel anlamda ekonomilerin en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olmuştur.
Bacasız sanayi olarak da ifade edilen turizm ulusal ekonomilere de
ciddi katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda
turizm bir ülkenin milli değerlerinden biri olarak kabul edilmektedir
(Kar vd., 2004: 88).
Küreselleşmenin kent ekonomisi
üzerindeki etkisi her şeyden önce ekonomik üretim sürecinin küresel ölçekte yer değiştirmesi ve
üretim ilişkilerinin değişmesiyle ilişkilidir. Çünkü gelişen teknoloji geleneksel sanayileri yapısal
olarak dönüştürdüğü gibi, küresel
anlamda coğrafi olarak da yer değiştirmiştir. Buna neden olan durum da enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerdir. Kentleşmeye
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asli biçimini kazandıran ve dünyadaki kentlerin coğrafi dağılışını belirleyen sanayi yapısı artık sadece
emek yoğun sanayi olmaktan çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde sanayinin dışlanıp çevre ülkelere itildiği
gözlemlenirken, bunun yerine esnek üretime dayalı enformasyon
teknolojilerinin ekonominin merkezine oturduğu görülmektedir
(Kazgan, 2009: 150-155).
Değişen ekonomik yapı, kentsel
dokunun da şekil değiştirmesine
yol açmaktadır. Zira kürselleşme
süreci ve gelişen teknolojiye paralel olarak farklı sektörlerin gelişimi “kentleşme eşittir sanayileşme” önermesini ve sanayiye dayalı
kentleşme sürecini değiştirmiştir.
Günümüzde merkez ülkeler olarak
anılan gelişmiş ülkelerde ki yeni
eğilimin sanayisizleşme süreci olduğu da iddia edilmektedir (Ersoy,
2001: 33).
Sanayisizleşme sonucunda kent
ekonomilerinin hizmet sektörü
ağırlıklı bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Sanayisizleşen ülkelerde ise kent ekonomisi başta

enformasyon teknolojileri olmak
üzere, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim, kongre, turizm,
medya, sağlık, planlama, sanat,
ulaşım gibi hizmet ağırlıklı bir yapıya kavuşmaktadır (Kaygalak ve
Işık, 2007: 26).

Turizm sektörü kentlerin
doğal, sosyo-kültürel ve
tarihsel kaynaklarına
bağlı olduğundan diğer
sektörlerden farklı olarak
kent ekonomisinde ayrı
bir önem taşımaktadır.
Bu yeni ekonomik iş kolları, kentsel gelişme açısından sanayiyi merkeze koyan anlayış yerine, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeyi
öngören ekolojik, sürdürülebilir
bir kentsel ekonomik gelişme anlayışı doğurmuştur. Dolayısıyla
sanayileşme ile kentsel gelişimini

sağlayamayan kentler, artık farklı sektörlerle ve sahip olduğu potansiyellerle yeni eğilime eklemlenebilme çabası içindedirler. Çünkü
küreselleşme süreci aynı zamanda yerellik anlayışını da ön plana
çıkarmıştır. Bu açıdan bir kentin
sahip olduğu coğrafi ve doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel birikimi
ve turizm potansiyeli yeni üretim
ağına eklemlenmesinde son derce
etkili olmaktadır. Sahip olduğu yerel kaynakları kullanabilen kentler
yeni ekonomiye dayalı büyüme ve
gelişme sürecini yakalayabileceklerdir. Zira küresel ekonomi içinde
kendini yeniden üretebilen kentler
de bulunmaktadır. Bunlar çoğunlukla turizm ve rekreasyonel faaliyetlere dayalı yerel ekonomilerdir.
Bunlar çağa entegre olmuş, ulaşım
altyapısı, rekreasyonel faaliyetleri,
her türlü kültürel ve sanatsal etkinlikleri, turizm potansiyelini ön
plan çıkaran ve büyük nüfus kitlelerini idame edebilecek mekânları
barındıran kentlerdir. Bu kentler,

yeni ekonomik ağın ve günümüz
dünya kentlerinin dokusunu ifade
etmektedir (Tankut vd., 2002: 7).

3. Turizm Sektörünün
Kent Ekonomisindeki
Yeri ve Etkinliği
Dünyada en hızlı büyüyen ve gelişen sektör olma özelliğine sahip
olan turizm, hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olduğu gibi aynı zamanda kent ekonomilerindeki yerini ve etkinliğini
de artırmaktadır.
Turizm sektörü kentlerin doğal,
sosyo-kültürel ve tarihsel kaynaklarına bağlı olduğundan diğer sektörlerden farklı olarak kent
ekonomisinde ayrı bir önem taşımaktadır. Kentsel kalkınma veya gelişme için kent ekonomileri
sanayi, ticaret gibi farklı sektörlere ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu bu sektörler farklı unsurları da içine aldığından, gerek yatay
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gerekse dikey yönde bir planlama
ve politikalar silsilesine ihtiyaç
duymaktadır. Ancak turizm sektörünün kentsel/yöresel özelliği daha ön planda olduğu için diğer sektörlerden farklı olarak temel arz
verileri dikkate alındığında kentsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.
Diğer sektörlerin varlığı, birbirinden farklı birçok faktöre bağlı iken
turizm sektörü için bu durum her
hangi bir sorun oluşturmamaktadır. Önemli olan kentin turizm
potansiyelidir. Çünkü turizm sektörünün gelişmesi aynı zamanda
sayısı otuz beşi bulan farklı sektörün gelişmesine katkı sağladığı belirtilmektedir (Çeken, 2008: 302).
Turizm sektörü, kentsel gelişim ve
kaynakların etkin kullanımı bakımından kent ekonomisi içinde büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle kentsel kalkınma bakımından
tarım ve sanayide yeterli kaynağa
ve imkâna sahip olamayan kentler, sahip oldukları turizm potansiyellerini, planlı ve etkin bir turizm

politikasıyla hayata geçirdiklerinde turistik yönden kentsel gelişimlerini sağlayabileceklerdir.

Özellikle günümüzde
genel olarak turizm
sektörü ile ülke
ekonomisi birbirine
paralel bir gelişme
izlemektedir. Turizmin
gelişmesi, yörenin ve
yörenin barındırdığı
kentlerin gelişimiyle
ülke ekonomisi de katkı
sağlamaktadır. Ülke
ekonomisi turizmin
katkılarıyla dolaylı
olarak gelişirken, kent
ekonomisi de turizmden
doğrudan ve daha fazla
fayda sağlamaktadır.
Özellikle günümüzde genel olarak
turizm sektörü ile ülke ekonomisi birbirine paralel bir gelişme izlemektedir. Turizmin gelişmesi,
yörenin ve yörenin barındırdığı
kentlerin gelişimiyle ülke ekonomisi de katkı sağlamaktadır. Ülke

ekonomisi turizmin katkılarıyla
dolaylı olarak gelişirken, kent ekonomisi de turizmden doğrudan ve
daha fazla fayda sağlamaktadır.
Turizm sektörünün kent ekonomisine katkısı burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü turizmle birlikte
kentlerde yatırımlar yapılmakta,
kentte yaşanan muhtemel istihdam artışı ile daha kolay iş bulunabilmekte ve kentin ekonomik geliri artmaktadır (Doğan ve Yıldız,
2007: 160-165). Ekonomik gelirle birlikte yaşam kalitesinde de bir
artış söz konusu olmaktadır. Diğer
sektörlerle karşılaştırıldığında turizm sektörünün yaşam standartları kalitesi daha yüksektir. Çünkü diğer sektörler çevre üzerinde
olumsuz ve kalıcı etkiler yapabilmektedir. Oysa turizm, kültürel
ve tarihsel değerler, doğal çevre ve
güzelliklerle ilişkili ve uyum içerisindedir. Bu anlamda, bahse konu
değerlerin ve çevre varlıklarının
korunmasına katkı sağlamaktadır.
Dolayısıyla başka kaynakları olmayan kentler için turizm bir kentsel
gelişme aracı olabilmektedir.
Türkiye turizm açısından oldukça zengin bir ülkedir. Coğrafi yapısından dolayı birçok kültüre ev
sahipliği yapmıştır. Bu özelliğinden dolayı sanayileşmenin yetersiz

Turizm sektörü sayesinde kente olan turizm talebini karşılamak
maksadıyla yapılan yeni yatırımlar, hem turizm hem de diğer sektörlerdeki üretim faktörlerinin gelirlerini artırabilmektedir. Kısacası
turizm sektörünün kent ekonomisindeki yerine ve etkinliğine bakıldığında, diğer sektörlere göre
katma değeri en yüksek olan sektörlerden biri olmaya aday olduğu görülmektedir. Çünkü turizm
sektörü; iletişim ve ulaşım ağı başta olmak üzere (uçak şirketleri, kara, deniz ve demiryolları şirketleri, kiralık araba şirketleri), seyahat
acenteleri, oteller, pansiyonlar, restoranlar, pazarlamacılar, rehberler
gibi kimi küçük kimi büyük birbirinden farklı ama birbiriyle bütünleşmiş pek çok sektörle bağlantılıdır. Dolayısıyla turizm sektörünün,
kent ekonomisinde hem altyapıyı
hem de üst yapıyı geliştirici ve yönlendirici etkisinin bulunduğu söylenmektedir (Kozak, 2012: 90-95).

4. Turizm Sektörü
Bakımından
Bartın İlinin
Mevcut Durumu ve
Potansiyeli

kaldığı kentlerde, sahip olduğu turizm potansiyellerine bağlı olarak,
turizm sektöründe kimi gelişmelere rastlamak mümkündür. Türkiye’deki bu zenginlikler sadece turizm sayesinde işlenebilmekte ve
milli geliri arttırıcı bir ekonomik
değer haline gelebilmektedir. Ekonomik yönden az gelişmiş olan
kentler, turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan (otel, hediyelik eşya, restoran,
kiralık otomobil, rehber ve gezi organizatörlüğü vb.) işletmeler aracılığıyla kentsel gelişime katkı sağlamaktadırlar (Çeken, 2003: 148).
Az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerin karşılaştıkları ekonomik
dar boğazların aşılmasında turizmin yarattığı ekonomik getiriler

önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu ekonomik getirilerin başında
döviz geliri sayılmaktadır. Döviz
geliri ile ödemeler dengesi açığının kapatılmasında turizm sektörünün önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir (Tezcan vd., 2008:
829).

Tarihi süreç içerisinde
pek çok medeniyetin
ilgisini çeken Bartın’da
sırasıyla; Hititler,
Fenikeliler, Lidyalılar,
Persler, Pontus, Roma ve
Bizans İmparatorlukları
hüküm sürmüştür.

Tarihi M.Ö. 14. yy’a kadar uzanan
Bartın; Parthenios adı verilen ırmağın kenarında kurulmuştur.
Antik çağda kentin Parthenia adıyla anıldığı ve zamanla Bartın’a dönüştüğü belirtilmektedir (Bartın
2023, 7).
Tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyetin ilgisini çeken Bartın’da
sırasıyla; Hititler, Fenikeliler, Lidyalılar, Persler, Pontus, Roma ve
Bizans İmparatorlukları hüküm
sürmüştür. Türklerin yöreye ilgisi ise 10. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından Bartın’ı ve
çevre yerleşkeleri de içinde alan bir
Türk Emirliği kurulmuştur. Ancak
aynı tarihlerde başlayan 1. Haçlı
seferleriyle birlikte Bartın yeniden
Bizans hâkimiyetine girmiştir. 11.
yüzyıldan sonra Anadolu Selçuklularının yöreye hâkim olmasıyla
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birlikte yaklaşık 200 yıl bu devletin egemenliğinde kalmıştır. 1392
yılında Osmanlı Devletinin idaresine geçen kent, 1402 Ankara Savaşıyla İsfendiyaroğlu Beyliği’nin
kontrolü altına girmiştir. 1460 yılında Bartın yeniden Osmanlı toprağı haline gelirken, bugün Bartın’ın ilçesi durumundaki Amasra
ise Cenevizlilerin hâkimiyetinde
kalmıştır. 1460 yılında Karadeniz
seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet Amasra’yı fethetmiş ve Osmanlı toprağı haline getirmiştir.
1800’lü yıllarda Bolu Sancağı’na
bağlanan Bartın 1867 yılında ilçe
olmuş ve 1876 yılında da Belediye kurulmuştur. 1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanan
Bartın, 1924 yılında Zonguldak’ın
il olmasıyla birlikte bu ilin ilçesi haline gelmiştir. 07 Eylül 1991 tarihinde de 28.08.1991 tarih ve 3760
sayılı yasayla il statüsüne kavuşmuştur (http://www.bartin.gov.tr/
tarihi).

Tablo 2: Bartın İlinin Kronolojik
Tarihi
Tunç Devri

M.Ö. 3000-2400

Gasgaslar

M.Ö. 14. yy

Hitit Dönemi

M.Ö.13. yy

Frig Etkisi

M.Ö.12. yy

Kimmerler

M.Ö. 7. yy

Lidyalılar

M.Ö. 6. yy

Pers Egemenliği

M.Ö.547-334

Makedonyalılar

M.Ö. 334-279

Pontuslar

M.Ö. 279-64

Roma Dönemi

M.Ö. 64

Bizans Dönemi

M.S.395-11. yy

Anadolu Selçuklu
Dönemi

M.S. 11. yy-13. yy

İsfendiyaroğulları

1326-1392

Osmanlı Dönemi

1392-1920

Cumhuriyet
Dönemi

1920-

İller bazında sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 48. sırada
yer alan Bartın, yeni teşvik sistemine göre 4. bölgede yer almakta ve Kalkınmada Birinci Derece
Öncelikli Yöreler arasında sayılmaktadır (http://www.kalkinma.
gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4F C5DF 1B887233CC85A). İlin ekonomik
yapısını belirleyen ana unsurlar;
madencilik, tarım, ticaret, turizm
ve ormancılıktır. Milli Gelirin sektörel dağılımı incelendiğinde; Hizmetler Sektörü (%56,3) birinci sırada gelmekte olup, onu Sanayi
Sektörü (%38,2) ve Tarım Sektörü
(%5,5) izlemektedir (http://www.
bartin.gov.tr/ekonomik-durum).
Bartın ilinin nüfusu 31.12.2012
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemine göre 188.436’dir. Nüfusun % 36,17’si (68.151 kişi) şehirde, % 63,83’ü (120.285 kişi) kırsal
kesimde yaşamaktadır.

Tablo 3: Bartın Nüfusu
Bartın Nüfusu
Şehir Nüfusu

68,151

Belde/Köy
Nüfusu

120,285

Toplam

188,438

Kaynak: www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.
do?istab_id=139

İller bazında sosyoekonomik gelişmişlik
sıralamasında 48. sırada
yer alan Bartın, yeni
teşvik sistemine göre
4. bölgede yer almakta
ve Kalkınmada Birinci
Derece Öncelikli Yöreler
arasında sayılmaktadır.
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bartın’ın diğer yöre ve bölgelere

karayolu ile bağlantısı Bolu, Zonguldak ve Karabük illeri üzerinden
yapılmaktadır. Bartın’ın bazı illere
olan uzaklığı ise şu şekildedir.
Tablo 4: Bartın İlinin Çevre İllere
Uzaklığı
İLLER

Mesafe (Km)

İstanbul

420

Ankara

283

Bolu

174

Zonguldak

89

Karabük

88

Kastamonu

182

Turizm sektöründe Bartın’da ilk
akla gelenler kültür ve deniz turizmidir. Amasra’daki antik varlıklar
kültür turizmi için önemli yer tutarken, deniz turizminde ise yine
Amasra, Çakraz ve İnkumu plajlarıyla ünlüdür. Günü birlik tatilciler
için ise; Kızılkum, Mugada, Güzelcehisar, Akkonak, Kurucaşile gibi
yerleşkeler hizmet vermektedir.

• Eko-turizm
• Sağlık Turizmi (psikolojik istirahat ve terapi merkezleri)
• Su Altı Turizmi
• Av Turizmi
• Bisiklet Turizmi
Şeklinde sıralanabilir.

Bartın turizm çeşitliliği bakımından son derece zengindir. Bulunduğu alan, coğrafi yapısı, biyolojik
çeşitlilik ve sahip olduğu kültürel
değerler sebebiyle turizmin hemen hemen her dalında potansiyeli mevcuttur.

Turizm sektöründe
Bartın’da ilk akla
gelenler kültür ve deniz
turizmidir. Amasra’daki
antik varlıklar kültür
turizmi için önemli
yer tutarken, deniz
turizminde ise yine
Amasra, Çakraz ve
İnkumu plajlarıyla
ünlüdür. Günü birlik
tatilciler için ise;
Kızılkum, Mugada,
Güzelcehisar,
Akkonak, Kurucaşile
gibi yerleşkeler
hizmet vermektedir.

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr

Bartın’ın sahip olduğu turizm
türleri;

Bartın, 3000 yıllık tarihi, kültürel ve folklorik değerleriyle birlikte
olağanüstü güzellikler sergileyen
doğal turizm kaynaklarına sahiptir. Bu yapısıyla önemli bir cazibeye sahip olması gerekirken; ülkemize gelen toplam turist sayısı içinde
Bartın’ın oranı; % 0,02’dir (Bartın
2023; 159). Sahip olduğu turistik
ve kültürel değerlere bakıldığında
bu oran çok düşük kalmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kültür Turizmi
Deniz Turizmi (Su üstü)
Irmak Turizmi
Mağara Turizmi
Yayla Turizmi
Kış Turizmi
Dağcılık ve Doğa Turizmi
Yat Turizmi
Uçuş Turizmi (Yamaç paraşütü)
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iklim, göller, nehirler, şelaleler, yaban hayatı ve faunadan oluşan doğal kaynaklar ile arkeolojik kalıntılar, folklor, yöresel festivaller ve
ürünlerden oluşan kültürel kaynaklardır (Ozaner, 2002: 320).

Ülkemizde turizmden bahsedince akla ilk gelen deniz ve plaj olmaktadır. Bartın sahip olduğu 59
km’lik sahil şeridiyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bartın şehir merkezinin sahil
şeridi olmamasına rağmen bazı ilçe, kasaba, belde ve köylerinin kıyı
şeridinde plajları mevcuttur. Bartın kıyılarında bulunan tüm yerleşimlerde denize girilmektedir.
Yörede deniz turizmi, ağırlıklı olarak konaklama tesislerinin bulunduğu Amasra ilçesi ile İnkumu ve
Çakraz beldelerinde yapılmaktadır. Ziyaretçilerin çoğunluğu Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı
ve Kastamonulu yerli turistlerden
oluşmakta, deniz mevsimi Haziran
ayında başlayarak Ağustos ayı sonunda sona ermektedir. Deniz turizmiyle ilgili bir diğer aktivite de
su altı dalış turizmidir. Bartın’da

keşifler için su altı batıklar ve deniz
mağaraları bulunmasına rağmen,
bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Amasra ve çevresinde özellikle Tarlaağzı Önü, Çakraz Burnu ve Mogada yakınlarında
turistlerin ilgisini çekecek dalış
alanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Amasra mendireği yakınlarında 17. yy’da Kırım’dan esir, yağ
ve hurda gümüş taşıyan Hüssam
Reis’e ait gemi batığı bulunmaktadır. Ayrıca Gökyar, Çakraz ve Mogada açıklarında batıklara da rastlandığı belirtilmektedir (BAKKA
Turizm Sektör Analizi, 48).
Bartın coğrafi yapısı sebebiyle ekoturizme olanak sağlayan illerin
başında gelmektedir. Ekoturizm
kaynaklarını iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; dağlar, kanyonlar, plajlar, mağaralar,

Bartın ve çevresinde tespiti yapılmış 107 adet mağara bulunmaktadır. Ancak sadece bir kaçı turizme
açılabilmiştir. Bunlardan en önemlileri İncivez ve Gürcüoluk Mağaralarıdır. 15 ila 20 odadan oluşan
Gürcüoluk mağarasının sahip olduğu bazı özelliklerinden dolayı astım hastalarına şifa olabileceği değerlendirilmektedir (http://
www.bartinkulturturizm.gov.tr/
belge/1-33003/magaralar.html).
Günümüzde özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanların şehrin
hızlı yaşamından, gürültüsünden
ve kirliliğinden kaçıp, doğal güzelliklere sahip sessiz alanları tercih
etmeye başladıkları bilinmektedir.
Dağ ve doğa yürüyüşleri, ırmaklar, yayla şenlikleri, rafting, av ve
spor olta balıkçılığı gibi etkinlikler son zamanlarda alternatif tatil arayanların uğrak noktaları olmuştur. Bartın ve çevresinin 2140
km² olan yüzölçümünün % 46’sını ormanlar oluşturmaktadır (http://bartin.yerelnet.org.tr/). İklim
özellikleri nedeniyle oldukça zengin bir doğal bitki örtüsüne sahiptir. Bu anlamda Bartın, dağ ve doğa
turizmi, bisiklet turizmi, yayla turizmi ve botanik turizmi için doğal
bir potansiyele sahiptir.

Tablo 5: Bartın Dağ ve Doğa Turizmi Güzergâhları
Yürüyüş Tırmanma Güzergâhı

Sahip Olduğu Değerler

Uzaklık - Zaman

Kurucaşile-Tekkeönü Arası

Gölderesi Şelalesi-Gölet-Doğal Güzellikler

8 km – 4 saat

Amasra-Bedesten Arası

Panoramik Güzellikler-Antik Roma Yolu-Kuşkayası AnıtıTarihi Köprü ve Kalıntılar

5 km – 2 saat

Arıt-Başköy Arası

Ormangülleri ve Fındık Ağaçları Arasında Yürüyüş

10 km – 5 saat

Amasra-İnpiri Arası

Dere, Gölet, Mağara ve Doğal Güzellikler

4 km – 2 saat

Karakacak-Gürcüoluk Arası

Mağara ve Ormaniçi Yürüyüş

4 km – 2 saat

Ulus-Uluyayla Arası

Ormaniçi Doğa Yüryüşü-Şelale

6 km – 2 saat

Ulus-İğneciler Arası

İğneciler Şelalesi-Doğal Güzellikler

3 km – 2 saat

Kaynak: http://www.bartinkulturturizm.gov.tr

Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz doğal
güzelliğinin yanı sıra Bartın’ı diğer
Karadeniz illerinden ayıran en temel özelliği, kıyı ile iç bölge arasındaki ulaşımın kolay olmasıdır. Gerek toprak gerekse asfalt yol ağıyla
birbirine bağlı olan orman içlerinde, yükseltilerde ve vadilerde uzanan yollar bisiklet turizmi için
kolay bir ortam hazırlamasının yanında doğal ve bakir alanların güzelliğinin çıplak gözle görülmesine
olanak sağlamaktadır.

Tablo 6: Bartın Bisiklet – Dağ Bisikleti Güzergâhı
Güzergâh

Uzaklık

Potansiyel Değerler

Bartın – Mogada - Kızılkum

30 km

Deniz, Doğal Güzellikler

Bartın - Güzelcehisar

20 km

Irmak, Deniz, Doğal Güzellikler

Bartın - İnkumu

17 km

Irmak, Deniz, Doğal Güzellikler

Bartın - Amasra

17 km

Müze, Kale, Deniz, Panaromik Güzelikler

Amasra - Kapısuyu

40 km

Deliklişile, Deniz Geçidi, Koylar

Tekkeönü - Kapısuyu

15 km

Kale, Mahzen, Plaj, Tersane

Ulus - Uluyayla

33 km

Mağara, Geleneksel Yaşam Biçimi

Kaynak: BAKKA Turizm Sektör Analizi

Bartın’ın turizm
zenginliği, doğal
değerlerinden ibaret
değildir. Geçmişten
bugüne gelen kültürel
değerleri en önemli
zenginliklerdendir.

hektarlık alana sahip olan parkın
37.753 hektarlık bölümü yerleşim ve kullanıma açılmamış bakir
alandan oluşmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Milli
Park olarak ilan edilmiştir (http://
www.kdmp.gov.tr).

Bartın sahip olduğu doğal güzelliklerine ek olarak korunan alanlar açısından da büyük potansiyele
sahiptir. Çünkü Küre Dağları üzerinde yer alan Milli Park’ın % 40’ı
Bartın sınırları içerisinde yer almaktadır. Küre Dağları, doğa koruma açısından küresel düzeyde
önemli 200 ekolojik bölge arasında bulunan Kafkasya ve Kuzey
Anadolu Ilıman Kuşak Ormanları içerisinde yer almaktadır. Tampon bölgesiyle toplam 134.366

Küre Dağları Milli Parkı sadece bitki ve hayvan zenginliğiyle değil,
bu türlerin yaşam alanlarının çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir.
Habitat ve peyzaj zenginliği, doğal ormanları, mağaraları, kanyonları, şelaleleri, jeolojik özellikleri,
geleneksel kültürü ve mimarisiyle Milli Parkın yaban hayatı dışındaki zenginlikleri de bulunmaktadır. Milli Park, coğrafi ve jeolojik
yapısı sayesinde birçok farklı canlıya yaşam alanı sunmaktadır. Milli parkta altı farklı ana ekosistem

tipinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu ekosistem tiplerine bağlı
olarak çok sayıda canlının yaşadığı
parkın biyolojik çeşitlilik açısından
büyük önemi bulunmaktadır (http://www.kdmp.gov.tr).
Bartın’ın turizm zenginliği, doğal
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değerlerinden ibaret değildir. Geçmişten bugüne gelen kültürel değerleri en önemli zenginliklerdendir. Kültürel değerler, özgün
mimari dokusunu koruyan evlerinden, geleneksel renkli giysilere,
el sanatlarından yöreye has yemeklere kadar çeşitlendirilebilir. Bartın
halkının özel önem atfettiği kent
içinden geçen ve tarihi süreçlerde

üzerinde ticaret gemilerinin gezdiği, günümüzde ise sadece turistik
gezilerin yapıldığı ırmak, yerel kültürel mirasın içerisinde sayılabilir. Irmak kenti ikiye ayırmaktadır
ve kentin bir ucundan diğer ucuna
gidebilmek için üzerindeki tarihi
köprüyü kullanmak gerekmektedir. Zira ırmak ve üzerindeki tarihi köprüsü Bartınlılar için günlük

Tablo 7: Bartın İli Etkinlikler Tablosu
Etkinlik

Tarih

Bartın Tiyatro Festivali

27 Mart – 8 Nisan

Bartın Gazi Günü

8 Nisan

Bartın Sanat, Kültür, Turizm ve Çilek
Festivali

30 Mayıs – 3 Haziran

Ahşap Tekne ve Yat Festivali

13-14 Temmuz

Drahna Keşkek Festivali

Temmuz son hafta

İnkumu Yaz Şenliği

Ağustos ilk haftası

Ulus Doğa Festivali

Ağustos ilk haftası

Kitap Fuarı

Aralık ikinci haftası

El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı

Aralık

El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı

Aralık

Kaynak: http://www.bartinkulturturizm.gov.tr/dosya/1-281735/h/brosur.pdf
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hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Bartın; köprüler, hanlar, hamamlar, tarihi ahşap yalıları, geleneksel Galla (Kadınlar) Pazarı, gümüş
el sanatlarından telkırma, seçkin
yöre mutfağı ve çilek festivali gibi
tarihi, kültürel ve folklorik değerleri, deniz, ırmak, mağara, yayla ve
av turizmine olanak sağlayan çeşitli doğal değerleriyle keşfedilmeyi beklemektedir.

Bartın halkının özel
önem atfettiği kent
içinden geçen ve tarihi
süreçlerde üzerinde
ticaret gemilerinin
gezdiği, günümüzde
ise sadece turistik
gezilerin yapıldığı
ırmak, yerel kültürel
mirasın içerisinde
sayılabilir. Irmak kenti
ikiye ayırmaktadır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Bartın’da Ocak ve Şubat ayları dışında geri kalan on ay içinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde Bartın’a gelen turist sayısı ve konaklama olanakları şu
şekildedir:
Tablo 8: 2012 Yılında Bartın’a Gelen Turist Sayısı
Tesis

Giriş

Geceleme

Yabancı
İşletme Belgeli

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

589

28.028

28.617

1.120

39.026

40.146

Yerel Yönetim Belgeli

2.579

114.864

117.443

3.484

157.199

160.683

Ev Pansiyonları

5.500

85.000

90.500

9.000

130.000

139.000

Genel Toplam

8.668

227.892

236.560

13.604

326.225

339.829

Kaynak: http://www.bartin.gov.tr/kultur-turizm

Tablo 9: Bartın Konaklama İmkânları
Tesis Türü

Adet

Oda/Yatak

Turizm Yatırım Belgeli Tatil Köyü

1

99/189

Turizm İşletme Belgeli Otel

6

290/600

Yerel Yönetim Belgeli Otel & Pansiyon

70

1011/2494

Genel Toplam

77

1400/3283

Kaynak: http://www.bartin.gov.tr/kultur-turizm

5. Son Söz ve
Değerlendirme

ve sayılarının artırılması gerektiği
değerlendirilmektedir.

3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen Bartın’da turizmin
henüz genç ve gelişme eğilimi içinde olan bir sektör olduğu söylenebilir. Ancak turizm gelirleri açısından olması gerekenin çok altında
olduğu görülmektedir. Turizm sektörünün gelişmesi için önemli
araçlardan biri tanıtım ve pazarlamadır. Son zamanlarda düzenlenen festivallerle tanıtım ve pazarlama alanında gelişmeler gösterilse
dahi henüz yeterli seviyeye ulaştığı söylenememektedir. Bir ilin tanıtım faaliyetlerini yapacak ve ili
çekim merkezi haline getirecek kurumlar şüphesiz yerel idareler ile
turizm acenteleridir. Bartın’da tanıtım faaliyeti için il turizm müdürlüğünün bastığı bir broşür
bulunurken, ildeki turizm acente sayısı da sadece iki tanedir (http://www.bartinkulturturizm.gov.
tr). Tanıtım araçları ile aracı kurum sayılarının çeşitlendirilmesi

Bartın, gerek deniz turizmi gerekse alternatif turizm bakımından
oldukça yüksek bir potansiyele
sahiptir. Ancak ülkemizde yıllardan bu yana süregiden yanlış ya
da eksik politikalar sebebiyle, turizm dendiğinde daha çok plajlara

yönelik bir turizm anlayışı akla gelmekte ve diğer potansiyel turistik
değerler geri planda kalmaktadır.
Bu durum Bartın içinde geçerlidir.
Dört mevsim turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, ürün
çeşitliliği açısından zayıf kaldığı
için turistik ürün arzını artıramamaktadır. Oysa Bartın alternatif
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turizm için çok değişkenli imkânlara sahiptir.
Coğrafi konumu sebebiyle başta
Ankara ve İstanbul gibi yerli turist potansiyeli yüksek olan büyük
metropollere yakınlığı ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon
özelliğine sahip Bartın, hem doğa
ve deniz turizmi hem de alternatif

turizm çeşitleri konusunda uzmanlaşmış acentelerin yetersizliği nedeniyle var olan potansiyelini
hak ettiği seviyeye çıkaramamaktadır. Bunun yanı sıra konaklama
tesislerinin düşük nitelikte ve düşük kapasitelerde olması da talebi
olumsuz yönde etkilemektedir.
Tarihi, arkeolojik, kültürel ve folklorik değerlere sahip doğal alanlarla
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iç içe, habitat ve eko-sistem zenginliği ile çeşitli turizm aktiviteleri
için uygun alanların bulunmasına
rağmen Bartın, turizm kavramının
ve kapsamının yerel topluluklarca
tam olarak anlaşılamamış olması ve bu manada diğer paydaşların
yeterli seviyede bir çaba sarf etmemeleri sebebiyle, turizm sektöründeki hizmet ve ürün arzı olumsuz
yönde etkilenmektedir.
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Özet
Bu yazı, ekonomik coğrafya ve kent ekonomisi alanlarında geçtiğimiz yüzyılın en popüler araştırma konularından biri olan endüstriyel kümelenme meselesini yaratıcı sektörler bağlamında tartışmayı amaçlıyor. Yazıda yaratıcı sektörlerin nasıl ve hangi gerekçelerle kentlerde ve özellikle kent merkezlerinde yığıldığı konusu ağırlıklı olarak kuramsal
bir perspektiften ele alınıyor ve İstanbul’dan örneklerle destekleniyor. Ayrıca, kümelenmenin yaratıcı ekonomi için tek seçenek olmadığının altı çizilerek, kes-yapıştır kentsel
politikaların bir eleştirisi de yapılıyor.
Anahtar sözcükler: Yaratıcı sektörler, kümelenme, kent merkezi

Creative Sectors of the City Cluster!
Abstract
This article aims to discuss industrial clustering, one of the most popular issues of the past century in
economic geography and urban economics, within the context of creative sectors. The article mainly presents
a theoretical perspective to explain how and why certain creative sectors cluster in cities and in particular
at the centre of most cities, while it brings some examples from Istanbul to illustrate this tendency. It also
highlights the fact that clustering is not the only option for location decisions of creative sectors and thus
makes a critique of one-size fits all cut-and-paste urban policies.
Key words: Creative sectors, clustering, city centre

Giriş
konomik coğrafya
ve kent ekonomisi
disiplinlerinde bahsi geçen en klasik
örneklerden biridir ve eğer hocanız
derste güzel anlatmış ise bir ömür
boyu asla unutulmaz. Oldukça dar,
düz ve uzun bir plaj hayal edin.
Plajın denize paralel uzun kenarı
boyunca kumluk alanı sınırlayan
yüksek ve dik bir yamaç var. Dolayısıyla plaja sadece iki ucundan
erişilebiliyor. İnsanlar kumsal boyunca eşit aralıklarla dizilmiş şemsiyelerin altında güneşleniyorlar.

E

Hava öylesine sıcak ve kumlar o
kadar kızgın ki, hiç kimse yerinde
kıpırdamaya ve şemsiyesinin altından çıkmaya cesaret edemiyor.
Ta ki plajın girişlerinden birinde
omuzuna astığı iri kutusu ile bir
dondurma satıcısı belirene kadar.
Plajda herkesin kendisini gördüğünden ve iştah ile ona baktığından emin olan dondurmacı, sıcak
kuma basarak şemsiyelerin arasında dolaşma zahmetine girmeden
plajın girişinde tezgâhını kuruyor
ve beklemeye koyuluyor. Yavaş yavaş ilk müşteriler gelmeye başlıyor.
Dondurmanın birim satış fiyatı

olarak karşımıza çıkıyor ve belirli bir alanda faaliyet gösteren, fiziksel açıdan birbirlerine yakın yer
seçmiş ve aralarında organizasyonel anlamda birbirlerini tamamlayacak şekilde güçlü bağlar bulunan üretici firma ve kurumlar
topluluğu olarak tanımlanıyor. Bu
tanımdan hareketle kümelenme
kavramı, bir yandan mekânsal bir
yoğunlaşmaya işaret ederken, diğer yandan sektörel bir yoğunlaşma anlamına da geliyor (Oosterhaven ve diğ., 2001). Bu yazı, yılların
eskitemediği endüstriyel kümelenme meselesini son zamanların popüler araştırma alanlarından biri
olan yaratıcı sektörler bağlamında
bir kez daha masaya yatırmayı ve
tartışmayı amaçlıyor.
Moda tasarım
atölyeleri,
Nişantaşı
(Senem
Kozaman arşivi)

herkes için aynı olmasına karşın,
ödenen bedel farklı ve bu bedel insanların dondurmacıya olan uzaklıkları ile doğru orantılı olarak artıyor. Örneğin plajın diğer girişinde
konumlanmış olanlar dondurmanın birim satış fiyatının yanında,
plaj boyunca sıcak kumda yürümenin de “maliyetine” katlanmak
durumundalar. Plajda adeta bir tekel oluşturan dondurmacının egemenliğini, plaja aynı noktadan giriş yapan bir ikinci dondurmacı
bozuyor; birinci dondurmacının
yanından geçerek biraz daha ileride bir noktada satışa başlıyor. Her
iki dondurmacının da aynı marka ürünü aynı birim fiyattan sattığının bilincinde olan müşteriler,
doğal olarak, kendilerine en yakın
noktadaki dondurmacıdan alışveriş etme yolunu seçiyorlar. Bu eğilim ikinci dondurmacının rakibine
kıyasla daha geniş bir etki alanında plajda hâkimiyet kurması sonucunu doğuruyor. Ancak bu durum da çok uzun sürmüyor: pazar
alanının daraldığını anlayan birinci dondurmacı diğerini sollayarak
plajın ortasına doğru bir hamle yapıyor. Çünkü amaç düz bir hat boyunca eşit dağılan müşterilerin en
kolay erişebilecekleri bir noktada
yer seçmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak. Bu yer kapma oyunu
her iki dondurmacının da plajın

tam ortasında yan yana gelmesine
kadar sürüyor ve plajdaki müşteriler iki dondurmacı arasında eşit
olarak paylaşılmış oluyor.

Kümelenme kavramı,
bir yandan mekânsal
bir yoğunlaşmaya işaret
ederken, diğer yandan
sektörel bir yoğunlaşma
anlamına da geliyor.
Ünlü iktisatçı Harold Hotelling’in
rekabet kuramını somut olarak
açıklayan bu unutulmaz örnekten,
aradan seksen yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, hala yararlanabiliyoruz (Hotelling,
1929: 41-57); özellikle de ekonomik coğrafya ve planlama yazının
tanık olduğu belki de en uzun soluklu tartışma konularından biri olan yığılmaların yapısını analiz
ederken. Yığılma (agglomeration),
ekonomik aktivitelerin (işletmelerin) ölçeklerini değiştirmeksizin
mekânsal konumları ve birbirleri
ile olan ilişkileri sonucunda maliyetlerini düşürmelerine ve gelirlerini artırmalarına işaret eden bir
kavram. Kent ekonomisi ve işletme yazınında ise daha çok endüstriyel kümeler (industrial clusters)

Yaratıcı Sektörler,
Kümelenme ve Kent
Yaratıcı sektörler üzerine çok şey
yazıldı. Uluslararası yazında bu
alandaki tartışmaların kültür endüstrileri şemsiyesi altında geçtiğimiz yüzyılda Theodor Adorno’ya
kadar uzandığını biliyoruz (Adorno ve Horkheimer, 1944). Ülkemizde ise, en azından bizim kuşağımızın kent plancılarının önemli
bir bölümü, bu terimle 2000’lerin ikinci yarısında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde (İMP) İstanbul
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı’nın analitik etüdleri yapılırken tanıştı. Türkiye’de belki de ilk
kez bir çevre düzeni planında “kültür endüstrileri” ifadesine yer verildiğine ve bu konuya plan raporunda özel bir bölüm ayrıldığına tanık
olduk1. Başta her ne kadar konunun önemini kendi çalışma grubumuzdaki genç plancılar dâhil, yerel
yönetimin neredeyse tüm kademelerindeki plancı ve yönetici dostlarımıza anlatmakta zorlandıysak

1 Sözü edilen analitik edüdler ve ilgili plan kararları, o dönem İMP bünyesinde oluşturulan ve
Doç.Dr. Zeynep Enlil ve Doç.Dr. İclal Dinçer tarafından yürütülen “kültür endüstrileri ve kültür-turizm” departmanı tarafından yapılmıştı.
Bu konuda hazırlanan rapor ve dökümanlar için
bkz. Enlil, Z.M. ve diğ. (2006).
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da, kırk kez tekrarlanan şeyler gerçek olur misali, söyleye söyleye
planlama camiası bu terime ve bu
konuda yapılan tartışmalara alıştı.
Şimdi ise İMP deneyiminin ardından geçen neredeyse on yıllık süre içinde, yaratıcı sektörlere olan
ilginin giderek arttığını, çok sayıda araştırma yapıldığını ve yüksek lisans ve doktora tezlerinin yürütülmeye başlandığını sevinerek
gözlemliyoruz.

Aynı üretim zincirinin
farklı halkalarını
oluşturan firmalar
birbirlerine yakın
yer seçerek altyapı ve
işlem maliyetlerini
düşürüp piyasa
belirsizliklerini birlikte
göğüsleyerek verimlilik
artışı sağlıyorlar.
Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda yaratıcı sektörlerin tanımı
yapılmadan edilmiyor. Geleneği

bozmayalım ve bir kez daha, hep
verdiğimiz tanımı burada da tekrarlayalım. Yaratıcı sektörler, ekonomik değeri ağırlıklı olarak kültürel değerlerine göre oluşan
ürünlerin üretilmesi, dağıtılması
ve tüketilmesi ile ilgilenen faaliyetler olarak tanımlanıyor (O’Connor,
1999). Bu sektörler bireysel yaratıcılığa, beceriye, yeteneğe dayalı,
fikri mülkiyet hakkı doğuran ve bu
haklara temellenen bir zenginlik
ve istihdam yaratma potansiyeline
sahip sektörlerdir. (Scott, 2000) Bu
bağlamda yaratıcı sektörler, görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik, edebiyat gibi geleneksel kültür
ürünlerinin yanı sıra, bilgi teknolojilerine dayalı multimedya, yazılım
ve bilgisayar oyunları gibi çağdaş
“içerik” üretimini; tasarım (grafik,
web tasarımı, mobilya, moda vb.)
ve mimarlık gibi yaratıcı yetenek
ve beceri isteyen aktiviteler ile tüm
bunların çoğaltılmasını, yayımlanmasını, dağıtılmasını, sergilenmesini, reklâmcılık sektörünün aracılığı ile pazarlanmasını; üretilen bu
kültürel ürünlerinin/içeriğin tüketimini ve ticaretini içeriyor (Pratt,

Aydınlatma elemanları üretim ve satış birimleri, Şişhane (Esma Şen arşivi)
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1997; Hall, 2000). Yaratıcı sektörlerin yer seçim eğilimlerine baktığımızda ise bu sektörlerde faaliyet
gösteren işletmelerin mekânsal
tercihlerini kentlerden ve kent içi
yığılmalardan yana kullandıklarını görüyoruz. Peki, bu durumun
temel nedeni ne? Bu sorunun yanıtını vermeden önce kümelenme
üzerine getirilen teorik açıklamalara kısaca bakmakta fayda var.
Kümelenme üzerine yapılan araştırmaların geçmişi aslında Hotelling’den de eskiye dayanıyor. 19.
yüzyılın sonlarında İngiliz ekonomist Alfred Marshall, aynı veya birbiri ile ilintili sektörlerde yer alan
üretici firmaların dar bir coğrafyada konumlanmasından doğan
bir dizi avantajdan faydalandıklarını ortaya koymuştu (Marshall,
1890). Kent ekonomisinde pozitif dışsallıklar olarak da adlandırılan bu avantajları, çok genel hatlarıyla, (1) uzmanlaşmış işgücüne
(2) üretim için gerekli girdilere ve
(3) piyasa bilgisine kolay ve ucuz
erişim olarak özetleyebiliriz. Daha açık bir anlatımla aynı üretim

için vazgeçilmez bir sahne olduğunu da unutmamak gerek. Bu sahnede “ben de varım” diyerek göz
önünde bulunmak yeni iş bağlantıları kurabilmek için ne kadar
önemli ise, “acaba başkaları ne yapıyor” diyerek rakipleri gözlemek
ve dedikodu yapmak da aynı derecede önemli ve yaşamsal.

Kuyumcu
atölyeleri ve
satış birimleri,
Çuhacı Han
(Yazar arşivi)

Yaratıcı sektörlerin
büyük bir çoğunluğunun
proje bazlı sözleşmelerle
belirsizlikler ve zaman
kısıtlarıyla çevrili
bir ortamda varolma
savaşı verdiğini
düşündüğümüzde, bu
sektörlerin kentlerde
yer seçme konusundaki
ısrarlarını daha iyi
anlayabiliyoruz.

zincirinin farklı halkalarını oluşturan firmalar birbirlerine yakın yer
seçerek altyapı ve işlem maliyetlerini düşürüp piyasa belirsizliklerini
birlikte göğüsleyerek verimlilik artışı sağlıyorlar.
Ancak tüm bu açıklamalar yaratıcı sektörlerin yine de neden metropoliten bölgelerde kümelendiği
sorusunu tam olarak yanıtlayamıyor. Bazı yazarlar bu eğilimi kentleşme ekonomileri (urbanization
economies) kavramı ile açıklıyor
(Lorenzen ve Frederiksen, 2008).
Buna göre yaratıcı sektörler, kentsel alanlarda yer seçerek başka herhangi bir coğrafyada kümelendiklerinde elde edecekleri

pozitif dışsallıklardan çok daha
fazla avantajlara sahip oluyorlar.
Çünkü kentler bu işletmelere tedarikçiler, müşteriler, kurumlar ve
işgücü piyasası bakımından alışılmışın dışında olan ile karşılaşma
olanağı sunuyor. Beklenmedik talepler firmaları daha önceden düşünülmemiş olanı bulmaya, öğrenmeye ve üretmeye zorluyor, farklı
bakış açıları denenmemiş olana ilgiyi artırıyor, firmaları risk almaları konusunda cesaretlendiriyor.
Sözün kısası kentler yaratıcı süreçleri destekleyerek, yaratıcı sektörlerin buluşçu olmalarını ve yeni
ürün geliştirmelerini teşvik ediyor.
Bunun yanısıra, kentlerin firmalar

Yaratıcı sektörlerin büyük bir çoğunluğunun proje bazlı sözleşmelerle belirsizlikler ve zaman kısıtlarıyla çevrili bir ortamda varolma
savaşı verdiğini düşündüğümüzde,
bu sektörlerin kentlerde yer seçme konusundaki ısrarlarını daha
iyi anlayabiliyoruz. Çünkü hemen
hemen tüm yaratıcı sektörlerde
işler proje temelli ilişki ağları üzerinden yürüyor. Örneğin, düzensiz
siparişler ile şekillenen reklam ve
danışmanlık hizmetleriyle, doğrudan tüketici beğenilerine göre biçimlenen moda, film ve müzik endüstrilerinde durum tam da böyle.
Bu sektörlerde her iş, ayrı bir proje niteliği taşıdığı için her seferinde yeni bir ekip oluşturmak bir zorunluluk arz ediyor. Elbette her
işletmenin kendi bünyesinde koruduğu bir çekirdek ekip var; fakat alınan işin gerektirdiği uzmalıklar çerçevesinde her proje için
bu ekibe yeni yüzlerin katılması gerekebiliyor. Böylesi bir ekibin
hızlı ve etkin bir biçimde her seferinde yeniden inşa edilebilmesi,
düşük yoğunluklu kırsal karakterli
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yerleşmelerden çok, büyük ölçekli
kentsel bölgelerde mümkün olabiliyor. Çünkü hiç kimse yeni bir projede yer alma fırsatını kaçırmamak
için sektörün yuvalandığı kentten ayrılmak, piyasadan kopmak
ve yüzünü unutturmak istemiyor.
Deyim yerinde ise, kentler yaratıcı işgücünün “apronda beklediği”
karmaşık ve aynı oranda dinamik
yetenek havuzları. Yaratıcı sektörlerde yöneticilerin tek yapması gereken bu havuza bir olta atmak ve
kendi özgün proje ağını oluşturmak. Kimi yazarlar bu durumu kümelenme yolu ile piyasa organizasyonu olarak tanımlıyor (Maskel ve
Lorenzen, 2004)
Kentler aynı zamanda yaratıcı sektörlerin büyük bir çoğunluğu için
adeta bir okul işlevi görüyor. Bu
okulda belki hergün yoklama alınmıyor ama piyasanın yazılı olmayan kuralları ve sektörün gerektirdiği davranış biçimleri (diğer bir
adıyla işin raconu) öğretiliyor, hem
de uygulamalı olarak. Yeri geldiğinde rakibinizle nasıl işbirliği yapabileceğiniz, kapasitenizin çok
üstünde gelen bir siparişi kimin
yardımıyla nasıl zamanında yetiştirebileceğiniz gibi konular müfredat kapsamında yer alıyor. Hatta
iş dışındaki sosyal ortamlarda bile
eğitim devam ediyor. Kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi çoğu
kez tenefüs zili çaldığında gerçekleşen bu informel buluşmalarda
anlıyorsunuz. Ticari ilişkilerinizde
affedilmeyecek bir hata yaparsanız elbette sizi cezalandıracak bir
müdür yok, ama böyle bir durumda itibarınız zedeleniyor, biletinizi sınıf kesiyor, kendinizi sorgusuz
sualsiz piyasa dışında bulabiliyorsunuz. Tüm bu süreçler ve yere
özgü davranış kalıpları ekonomik
coğrafya ve planlama yazınında
kümelenmenin kurumsal boyutu
veya kurumsal kalınlığı (institutional thickness) olarak tanımlanıyor
(Bahelt, 2004).
Kent Merkezinin Büyüsü
Bazı yaratıcı sektörlerde yukarıda
sözünü ettiğimiz parasal karşılığı

ölçülebilen ve/veya ölçülemeyen
avantajlardan faydalanmak için
kentlerde bulunmak da yeterli olmayabiliyor. O sektörler için kent
merkezinin ayrı bir çekiciliği var.
Michael Porter bu durumu kent
merkezinin, firmaların rekabet
gücünü artırarak ekonomik büyümesini destekleyen dört yarışmacı
özelliği birarada bulundurması ile
açıklıyor (Porter, 1995).

Kentler aynı zamanda
yaratıcı sektörlerin
büyük bir çoğunluğu
için adeta bir okul işlevi
görüyor. Bu okulda
belki hergün yoklama
alınmıyor ama piyasanın
yazılı olmayan kuralları
ve sektörün gerektirdiği
davranış biçimleri
(diğer bir adıyla işin
raconu) öğretiliyor, hem
de uygulamalı olarak.
Bu özelliklerden ilki stratejik konum; Porter’a göre kent merkezinde yer seçmek, merkezi iş alanlarına, eğlence merkezlerine ve turistik
odaklara yakın olmak demek. Bununla birlikte merkezde bulunmak
pekçok kentte yaratıcı sektörlere galeriler, müzeler, kütüphaneler ve üniversitelerin oluşturduğu
ve Landry’nin hard infrastructure
olarak adlandırdığı kültürel altyapıya da kolay erişim olanağı sunuyor (Landry, 2000). İkinci özellik
yerel piyasa talebi; kent merkezleri genellikle piyasanın hiçbir zaman tam olarak doymadığı, sürekli yeni iş olanaklarının yaratıldığı
dinamik bölgeler. Dolayısıyla kent
merkezlerinde yerel ekonomi piyasa oyuncuları arasında kurulan
karşılıklı bağlar ve güçlü ağ ilişkileri ile şekilleniyor. Bir üçüncü özellik bölgesel kümelerle entegrasyon;
özellikle büyük metropollerin merkezleri, şirket yönetim ofislerinin
yer seçtiği küresel bağlantıların
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düğüm noktaları. Bu nedenle başka coğrafyalardaki sanayi odakları ile iletişimin kavşak noktalarındaki bu metropollerde bulunmak
pekçok yaratıcı sektör için özel bir
önem taşıyor. Sonuncu özellik ise
insan kaynakları; büyük kentler
ulusal ve uluslararası ölçekte girişimcilik kapasitesine sahip bireylerin çalıştığı ve ikamet ettiği yetenek mıknatısları olarak yaratıcı
sektörlere hatrı sayılır avantajlar
sunuyor (Flew, 2010).
Tüm bu yapı, özellikle büyük nüfusa sahip metropollerin merkezlerinde çok net bir biçimde okunabiliyor. Kent ölçeği büyüdükçe,
kuşkusuz arz ve talep arasında çok
daha üst seviyede bir denge kuruluyor. Metropoliten merkezlerde
sunulan mal ve hizmetler, küçük
ölçekli kentlerle kıyaslandığında
çok daha çeşitleniyor. Diğer bir anlatımla, sadece yaratıcı sektörlerde
değil, ekonominin tüm dallarında
uzmanlaşma artıyor ve kent merkezinin kademesi yükseliyor. Bunun yanısıra ekonominin tamamlayıcılık özelliğini de unutmamak
gerek. Yaratıcı bir sektörün kent
merkezindeki varlığı, yerel ekonomide çarpan etkisi yaratarak ilgili
diğer sektörlerin de o bölgede yer
seçmesine neden oluyor.
Ancak kent merkezi kimi yaratıcı
sektörler için yukarıda söz ettiklerimizden çok daha başka bir anlamı bünyesinde barındırıyor; o
da “güvenlik”. Gerçekten de, kent
merkezi özellikle zanaat tipi yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren
pek çok küçük üretici için güvenli
bir liman olarak algılanıyor. Zanaatkârın ustasında gördüğü gelenek
meslek yaşamının tüm alanlarına
olduğu kadar, yer seçim tercihlerine de yansıyor. Zanaatkâr, çıraklık ve kalfalık dönemlerinin geçtiği, saygınlık kazandığı ve itibar
gördüğü yerde (yani kent merkezinde) kendisini rahat ve güvende hissediyor. Tam da bu nedenle,
küçük üretimin kent merkezinden
desantralizasyonu gündeme geldiğinde bulunduğu yeri terk etmekte zorlanıyor (Evren, 2012). Çünkü

hep orada ve diğerleri ile birlikte
olunmuş. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil. Bu durumu kent
ekonomisi ve ekonomik coğrafya yazını yörünge bağımlılığı (path
dependency) kavramı ile açıklıyor.
Sadece kent merkezinin değil, yeryüzündeki her coğrafyanın kendine özgü bir kaderi, bir alınyazısı
var. Bu yazgı, değişimlere açık olmakla birlikte, kentlerin bölgelerin mekânların geleceğine de yön
çiziyor. Kent merkezinin alın yazısı
ise, çoğu kentte küçük üretim, zanaat türü yaratıcı sektörler ile birlikte kaleme alınmış.

Deyim yerinde ise,
kentler yaratıcı
işgücünün “apronda
beklediği” karmaşık ve
aynı oranda dinamik
yetenek havuzları.
Yaratıcı sektörlerde
yöneticilerin tek
yapması gereken bu
havuza bir olta atmak
ve kendi özgün proje
ağını oluşturmak.
Tüm bu saptamalar ışığında İstanbul örneğini ele alırsak, mücevher
tasarımı ve kuyumculuk, mimarlık,
film yapımı, moda ve yazılım gibi
çok sayıda geleneksel ve çağdaş yaratıcı sektör kentin ya tarihi merkezinde, ya da merkezi iş alanı içindeki diğer altbölgelerde yığılmış
durumda (Enlil ve Evren, 2011).
Bu altbölgelerin oluşturduğu daha
geniş kentsel bölge ise kültür üçgeni olarak tanımlanıyor (Enlil ve
diğ., 2011). Kültür üçgeni bu saydığımız sektörlerdeki firmaların ezici
bir çoğunluğunu barındırmasının
yanırsıra kentin kültürel altyapısının da önemli bir kesimine ev sahipliği yapıyor. Hiç şüphe yok ki,
bu sektörlerin hemen hepsi kent
merkezinde kümelenmenin getirdiği avantajlardan faydalanıyorlar (Evren ve Enlil, 2012). Ancak

bazı yaratıcı sektörler var ki, kent
merkezi ile büyülü bir ilişki kuruyor, mekanın içine adeta sinerek
orayı sadece bir üretim coğrafyası
olmaktan çıkartıyor, bir yer haline
getiriyor (Ökten ve Evren, 2013).
Bu durum kent merkezinin belirli bölgelerinde yaratıcı üretim ve
mekân arasında kurulan bir simbiyoza işaret ediyor. Ne mekânı üzerindeki ekonomik aktiviteden, ne
de ekonomik aktiviteleri mekândan ayırarak açıklayabiliyoruz. Yeşilçam denilince nasıl hepimizin
aklına film endüstrisi geliyorsa,
Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi denilince de kuyumculuk zanaatı geliyor. İstanbul’da tasarım işi aydınlatmaya mı ihtiyacınız var? Elbette
rotanız Şişhane. En son modayı takip etmek isterseniz de ilk durağınız kuşkusuz Nişantaşı olmak durumunda. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkün; ancak birbirinden ne kadar farklı olsalar da, hepsinin ortak
bir özelliği var: hepsi de bulundukları yer ile özdeşleşip kentin kültürel belleğinin önemli bir parçası haline gelmişler (şekil 1-3).
Sonuç: Kümelenme Tek Seçenek
mi?
Hiç kuşku yok ki, kentler firmalar
ve kurumlar arasında bilgi akışını
ve ilişki ağlarını destekleyerek yaratıcı düşünceyi uyarıyor, çok sayıda işletmeyi çözüm üretme, yeni
fikir geliştirme ve buluş yapma yönünden destekliyor. Özellikle metropol içi endüstri kümeleri yığılmalar üreticilerin rekabetin değişen
koşullarına daha çabuk uyum sağlamalarına ve yeni ekonomik düzenin getirdiği belirsizliklere karşı
daha dirençli olmalarına yardımcı olacak koşulları sunuyor. Dolayısıyla yaratıcı ekonomi tanımına
uyan pek çok sektör, küresel bağlantıları görece güçlü olan büyük
kentlerde ve kent içi sanayi veya
hizmet bölgeleri içinde yer seçme
eğilimi gösteriyor.
Ancak kümelenme üzerine yaptığımız bu kısa değerlendirmeden kent merkezinde kümelenmenin yaratıcı ekonomi için yegâne

mekânsal seçenek olduğu sonucunu çıkartırsak hata yapmış oluruz. Ekonomik coğrafya yazınına
hızla göz attığımızda, başta Britanya ve Avusturalya olmak üzere
çeşitli ülkelerden, yaratıcı sektörlerin metropol çeperlerinde veya kırsal bölgelerde başarı ile varlıklarını
sürdürebildiklerine dair bulgulara
rastlayabiliyoruz (Felton ve diğ.,
2010, Collis ve Felton, 2010; Gibson ve Kong, 2005, Bell ve Jayne,
2010; Harvey ve diğ., 2012). Hiç
de azımsanmayacak sayıdaki bu
kanıtlar, endüstriyel kümelenmeyi yerel ekonomik gelişmenin altın
anahtarı olarak gören Michael Porter’ın meşhur rekabetçi anlayışını
da bir başka açıdan eleştiriye açık
hale getiriyor (Porter, 1998). Çünkü her yaratıcı sektörün ve her coğrafyanın kendine özgü çok boyutlu
ve karmaşık koşulları var. Bu koşulları anlamadan ve doğru analiz
etmeden her başarılı küme öyküsünü kendi kentlerimize veya sektörlerimize olduğu haliyle uygulamak ve kes-yapıştır politikalarla
yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak pek mümkün görünmüyor.
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Paris’in Kentsel Dönüşümü Haussmann Uygulamaları
Prof. Dr. Michel Carmona
Orjinal adı HAUSSMANN olan kitap, 2000 yılında Fayard yayınevi kanalıyla yayımlanmıştır. 2004 yılında Fransızca'dan
Türkçe'ye Paris'in Kentsel Dönüşümü Haussmann Uygulamaları olarak Prof. Dr. Mimar Murat Aykaç Erginöz tarafından
çevrilmiştir. Çalışma dört kısım olarak ayrılmıştır. Birinci kısımda, Paris, yönetim şekli ve siyasal sistemi tarihsel olarak
aktarılmıştır. İkinci kısımda, Paris detaylı biçimde ele alınmıştır. Şehrin gelişimi ve dönüşümü incelenmiştir. Üçüncü kısım,
Haussmann'ın yönetimi ve aşamaları belirtilmiştir. Son kısım
ise, Haussmann Üslubu (Haussmannızasyon) tartışılmıştır.

Yavaş Şehir, Sürdürülebilir ve
Şehir Pazarlaması Ekseninde
Mete Sezgin - Şafak Ünüvar
Modern ve hızlı ve çabucak tüketilen dünyada, huzuru bulabilmek yavaş ve sakin bir yaşam ile mümkün olmaktadır.
Bundan hareketle, dünya genelinde 1986 yılında temellerinin
atıldığı yavaş hareketi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İlk
olarak bu hareket, Roma İspanyol Merdivenleri'nde meydanın
estetiğinin bozulacağı gerekçesiyle, bir fast food dükkânının
açılmasını protesto edenler tarafından gündeme getirilmiştir.
Bugün ise, Cittaslow, (yavaş şehir) uluslararası 151 üye kent
ile 24 ülkede faaliyet göstermektedir.

19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul
Zeynep Çelik
19. yüzyılın ilk yarısı Avrupa başkentlerinin gelişim dönemidir.
Bu dönemde, Paris, (1853-1872) İmparator III. Napolyon ve
Vali Eugyne Haussmann yönetiminde planlanmış, 1860'larda
Viyana Ringstrasse çevresi geliştirilmiş ve Roma, Allessandro
Viviani'nin 1882 tarihli planı uyarınca yeniden düzenlenmiştir.
Osmanlı Devleti tarafından İstanbul, Avrupa şehirleri örnek
alınarak değiştirilmeye çalışılmıştır. Zeynep Çelik, Batı dünyasından alınan üç icat edilmiş gelenek ile İstanbul'un çehresinin hızla dönüştürülmeye başladığını belirtmiştir.

ŞehirKitaplığı
Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi
Roland Barthes
Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi adlı çalışma, Roland Barthes'in 164 yılında yayımladığı Eiffel
Kulesi adlı denemesi ve 1977 yılında Collège de France'te (Paris) Edebiyat Göstergebilimi kürsüsünde verdiği
ilk ders olan Açılış dersini kapsamaktadır.

Kentsel Mekânda
Kamusal Alanın Yeri
Pelin Gökgür
Kamusal alanlar, kent ve kültürün aynasını oluştururlar. Kentler metropolleşme süreçlerinde ölçek ve form
değiştirmekte, kamusal alanlar da buna bağlı olarak
farklılaşmaktadır. Pelin Gökgür bu çalışmasında, kamusal alan/kent ilişkilerinin mekâna yansımasını farklı perspektiflerden inceleyerek, özellikle metropollerde
yer alan kamusal alanların dönüşümleri ve değişimini
açıklamaya çalışmıştır. Çalışma, kamusal alan kavramı,
geçirdiği değişim süreci, kamusal alanı meydana getiren
öğeler, kamusal alanların analizi, programlanması ve
düzenlenmesi konusunda önerilerle sonlandırılmıştır.

İmparatorluğun Başkentinden Cumhuriyet’in Modern Kentine
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2010 yılında
düzenlenen Henri Prost sergisi, İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine: Henri Prost'un
İstanbul Planlaması ismiyle kitaplaştırılmıştır. Henri
Prost'un İstanbul planlamasına yönelik çalışmalarının
yer aldığı eser, Fransız Mimarlık Enstitüsü XX. Yüzyıl Mimarlık Arşivleri'nden özgün belgeleri ve dönemin fotoğraflarını içermektedir. Henri Prost biyografisi ve önceki
planlama deneyimleri ile başlayan kitap, İstanbul projeleriyle devam etmektedir.
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